
SECÇÃO 1 

ORGANIZAÇÃO DO ESTADO E DO O PODER LOCAL 

 

Preâmbulo 

O presente documento contém o Relatório e Projecto de Resoluções referentes ao tema “Organização do Estado e do o Poder 

Local”, definido pelo Conselho Directivo da ANMP como um dos temas prioritários a debater no XIV Congresso. 

 

O documento contém já, na presente versão, desenvolvimentos resultantes das centenas de contributos individuais e colectivos 

decorrentes da ampla auscultação efectuada em dezenas de reuniões preparatórias que decorreram em todo o País, entre 

Dezembro de 2003 e Fevereiro de 2004, culminando com a decisão política de o submeter ao Congresso, por parte da C.O.C. 

(Comissão Organizadora do Congresso). 

 

 

 

RELATÓRIO 

 

I - O quadro constitucional 

 

1. Introdução 

 

1.1. A Constituição de 1976, formalizando a fundação do novo regime de democracia liberal nascido da revolução de 

1974/75, institucionalizou três níveis de poder político, juridicamente distintos e autónomos: o Estado, as Regiões 

Autónomas e o Poder Local. A arquitectura constitucional da organização do poder político tem uma justificação 

histórica muito relevante para a compreensão da posição relativa de cada um destes níveis de poder. Com efeito, a 

memória de um Estado totalitário que durante quase 50 anos concentrou todo o poder político e controlou o conjunto 

da sociedade não podia deixar de influenciar a nova arquitectura do poder político desenhada pelos constituintes de 

1976. Foi neste contexto de ruptura com a Ditadura e de auto-controlo do novo Estado democrático que a Constituição 

da República adoptou um sistema de repartição do exercício do poder por diferentes instituições políticas, instituindo as 

Regiões Autónomas e o Poder Local como verdadeiros níveis políticos de contra-poder ou de contenção do 

poder centralizador do Estado. É esta a vocação constitucional dos níveis de poder infra-estatal. Na análise das suas 

relações com o Estado deve ter-se em atenção que eles se integram num sistema de repartição de poderes que 

visa conter a tendência centralizadora do Estado e manter a sua intervenção em posição de equilíbrio face a 

outros centros de expressão da democracia política.  

 

1.2. O estudo das relações político-institucionais do Estado e das Regiões Autónomas com os Municípios pressupõe a 

caracterização dos sujeitos dessas relações. Que Estado temos hoje em Portugal? Qual foi a sua evolução desde a 

implantação do regime democrático? Que características tem a relação  das Regiões Autónomas com os respectivos 

municípios ? Qual é a natureza constitucional do nível de poder chamado "Poder Local"? 

 

A análise doutrinária e científica da natureza actual do Estado, das Regiões Autónomas e do Poder Local é indispensável 

ao estudo das suas relações e à fundamentação das reformas que venham a propor-se neste âmbito. 

 

2. O Estado Providência e a sua actual reestruturação 

 

2.1. O Estado assumiu entre nós, em 1976, a forma de Estado Providência. Trata-se de uma forma clássica da evolução 

histórica dos estados modernos, já consolidada na Europa ocidental logo após a 2ª Grande Guerra, num período em que 

o Estado teve que assumir o comando da vida económica nos países devastados pelo conflito, passando a ser o 

principal agente do processo de produção de bens e de prestação de serviços à sociedade. O Estado Providência está 

historicamente associado aos regimes de democracia política, em que o Estado tem uma forte vocação intervencionista 

no domínio da satisfação dos direitos sociais reconhecidos aos cidadãos. Por isso, a sua afirmação não se processou em 

Portugal na mesma fase histórica em que ocorreu na generalidade dos países do mundo ocidental, mas só três décadas 
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mais tarde, após a instauração do regime democrático em 1974/75. 

 

O Estado Providência é, por natureza, activo e intervencionista, e funda-se na organização democrática da sociedade e 

na realização de um vasto leque de direitos sociais. Foi neste sentido que a Constituição consagrou um alargado 

conjunto de direitos sociais: os direitos à saúde, à segurança social, à habitação e urbanismo, ao ambiente e qualidade 

de vida, à educação e cultura, à paternidade e maternidade, à protecção à família, à infância e à terceira idade e ao 

apoio aos deficientes. A construção do Estado Providência ao longo dos últimos 25 anos determinou o 

alargamento do seu campo de acção e o aumento do seu aparelho administrativo. Este facto ajuda a 

compreender que o processo de descentralização territorial não tenha tido durante muitos anos o impulso 

que se desejava. 

 

2.2. Na transição do Estado Providência a que se assiste nos nossos dias é possível descobrir a sucessão de várias fases. Em 

linhas gerais, os anos de ouro do Estado Providência na Europa corresponderam ao modelo do Estado-Nação, soberano, 

homogéneo e centralizado, ainda que esta característica tivesse diferentes matizes de país para país. Era um modelo de 

Estado colectivista, no sentido de que detinha o monopólio da representação da colectividade nacional. Nele a cidadania 

reportava-se exclusivamente ao Estado, numa relação que podemos designar de nacionalização da cidadania. Era o 

típico Estado social de direito, marcado ainda pela forte legitimidade das estruturas políticas e pela grande confiança 

dos cidadãos no Estado e na administração profissional, burocrática e homogénea que o caracterizava. 

 

A enorme expansão do campo de intervenção do Estado Providência e o crescente aumento da despesa pública em 

relação ao produto interno bruto gerou no mundo ocidental, sobretudo após o choque petrolífero de 1973, a questão de 

saber quanto mais tempo poderia o Estado Providência aguentar o constante aumento dos custos dos sistemas de 

saúde, de ensino e de segurança social sem aumentar a carga fiscal nem ceder posições na crescente concorrência 

internacional. A crise económica alimentou as teses neo-liberais que têm vindo a fazer vencimento na Europa desde a 

chegada ao poder de Margaret Thatcher, em 1979. Foi neste contexto que, um pouco por toda a parte, ganharam 

terreno as propostas de reforma do Estado e de modernização da sua Administração, centradas nos vectores gestionário 

e organizativo. 

 

2.3. As várias medidas que essa reforma tem provocado na generalidade dos países ocidentais têm como característica 

comum a desintegração do Estado Providência, isto é, a ruptura da sua anterior homogeneidade e centralização. 

Esta ruptura manifestou-se por duas formas clássicas: a nível orgânico, através da criação de serviços 

desconcentrados do Estado e de novas entidades de direito público e de direito privado exteriores à 

Administração Pública; e a nível territorial, por via dos processos de regionalização e de descentralização 

municipal1. 

 

O desdobramento do Estado em novos organismos exteriores à sua Administração tradicional (institutos, 

empresas públicas, fundações, sociedades anónimas, comissões reguladoras, autoridades administrativas 

independentes, agências executivas) teve efeitos vários, que só muito sumariamente podemos aqui identificar. Uma 

primeira consequência consistiu na perda de identidade do Estado-Providência e no enfraquecimento da 

coesão social por ele representada. Uma segunda consequência traduziu-se na diluição da legitimidade política 

do Estado que se excluiu de sectores cada vez mais vastos da prestação de serviços e da produção de bens, 

entregando a sua gestão a altos funcionários ou a administradores recrutados fora do aparelho do Estado 

e desprovidos de mandato popular e de legitimidade política. Uma terceira consequência dessa transformação 

do Estado Providência consistiu na diluição do conceito de cidadania, uma vez que ela deixou de estar reportada 

exclusivamente ao Estado, para passar a afirmar-se face a cada um dos vários centros de satisfação de interesses e de 

prestação de serviços. 

 

A transformação do Estado Providência num novo paradigma de Estado, o chamado Estado Pluralista, gerou 

uma Administração policêntrica, constituída por uma constelação de novos órgãos que coexistem com interesses e 

lógicas distintas e constituem múltiplos centros de poder. O Estado vai-se reestruturando, redefinindo as suas funções 

                                                 
1 Montalvo, António Rebordão (2003), "O Processo de Mudança e o Novo Modelo da Gestão Pública Municipal", Almedina, 2003, pp. 47- 52. 
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estratégicas e fazendo intervir nessa "recomposição funcionalista"2 os Municípios, as Regiões, as 

organizações supra-nacionais e também os sectores privado e social. 

 

3. As Regiões Autónomas 

 

3.1. As Regiões Autónomas foram criadas pela Constituição de 1976 com fundamento na sua identidade e 

características geográficas, económicas, sociais e culturais e nas “históricas aspirações autonomistas das populações 

insulares” (art. 225º, nº 1). A criação das Regiões Autónomas moldou a natureza do Estado português, levando à sua 

configuração como um Estado unitário regionalizado. A Constituição e os respectivos estatutos político-administrativos 

conferiram às Regiões Autónomas um vasto conjunto de poderes, repartidos em três categorias. A primeira é 

constituída pela capacidade de prosseguir interesses regionais através de actos próprios; a segunda categoria de 

poderes compreende a participação no exercício das funções política e legislativa do Estado; a terceira categoria 

compreende poderes de defesa e garantia da autonomia regional 3. No âmbito dos poderes exercidos em matérias de 

interesse regional integram-se os poderes de criação, extinção e alteração de áreas das autarquias locais da 

respectiva região e os poderes de tutela sobre elas. 

 

3.2. A administração regional autónoma desenvolveu-se nos últimos 25 anos como instrumento da afirmação política das 

autonomias regionais. À semelhança do processo de consolidação do Estado Providência, também o 

desenvolvimento das autonomias regionais se reflectiu na definição do campo de actividade dos 

municípios. Situações existem na relação das Regiões Autónomas com os seus Municípios que podem, nalguns casos, 

ser interpretadas como manifestações de um certo neo-centralismo regional que contrariam os princípios 

constitucionais da autonomia local e da descentralização administrativa. Tal como no Continente, também 

nas Regiões Autónomas tais princípios regem as relações com os Municípios, razão pela qual o estatuto jurídico dos 

Municípios assume carácter universal face à Constituição e à lei. 

 

4. O Poder Local 

 

4.1. Finalmente, o Poder Local é o terceiro nível de poder político constitucionalmente consagrado. Pela primeira vez na 

nossa história política, a Constituição da República de 1976 instituiu uma administração local autónoma 

que não é uma simples organização administrativa, mas que tem a natureza de uma estrutura de poder 

político. 

 

Antes de mais, importa assinalar que, sociologicamente, o Poder Local brotou de um vasto movimento de raiz popular 

que abalou, logo nos dias subsequentes ao pronunciamento de 25 de Abril de 1974, as antigas estruturas municipais da 

Ditadura. O Poder Local nasceu sob o impulso de um forte movimento social, espontâneo e em muitos casos anárquico, 

de participação cívica e política contra o centralismo e em prol da autonomia local. Esta forte ligação entre a 

participação social e a autonomia local está na génese do nosso modelo de Poder Local e deve ser continuamente 

reforçada por ser um elemento que alimenta a afirmação do municipalismo na sua relação com o Estado. Os órgãos 

municipais devem renovar permanentemente a sua legitimidade política através da sua ligação às populações, fazendo-

as participar no processo de gestão municipal e fazendo delas seus aliados políticos na relação com o Estado ou com as 

Regiões Autónomas. 

 

4.2. O Poder Local democrático foi instituído em 1976, coroando um processo revolucionário que pôs fim a um regime 

totalitário de quase cinco décadas, durante as quais  a autonomia  local foi reduzida à sua mais apagada expressão, os 

Municípios foram transformados em organismos de administração indirecta do Estado, controlados 

política, administrativa e financeiramente pelo governo. Os Municípios eram destituídos de autonomia e 

de recursos financeiros, processando-se a sua administração num sistema de total dependência e 

subordinação face ao Estado. 

 

                                                 
2 Machete, Rui Chacerelle de (2002), "Um novo paradigma nas relações Estado-sociedade" in Revista Nova Cidadania, ano III, nº 12, Abr.-Jun. 2002, pp. 37-32. 
3 Gouveia, Jorge Bacelar e António Rebordão Montalvo; "Des collectivités locales en attente de région", in La décentralisation dans les États de l'Union Européenne – ed. 
La Documentation Française, Paris, 2002 
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Ora, se enquadrarmos as novas autarquias locais democráticas à luz destes antecedentes históricos, poderemos concluir 

que a sua institucionalização e a garantia constitucional da sua ampla autonomia face ao Estado foram 

determinadas, como acima referimos, pela vontade de criar um sistema de contra-poderes e de auto-limitação do 

próprio Estado, no qual se inseriram não só os Municípios e as Regiões Autónomas, mas onde é suposto virem a 

inserir-se também as Regiões Administrativas. 

 

Importa, portanto, que na relação política do Estado com os Municípios nunca se perca de vista que foi naquele 

contexto e com aquele propósito que o Poder Local foi constitucionalmente consagrado. Quaisquer medidas políticas 

ou legislativas que não respeitem a autonomia e a dignidade dos municípios ou que visem colocá-los 

numa posição de dependência administrativa e financeira face ao Estado podem considerar-se violações à 

Constituição da República e à Carta Europeia da Autonomia Local. 

 

II - A descentralização administrativa 

 

1. Desenvolvimento do quadro normativo 

 

1.1. A descentralização administrativa continua a ser entre nós direito constitucional pouco concretizado. O 

art. 237º, nº 1, Constituição da República estabelece que as atribuições das autarquias locais e as competências dos 

seus órgãos serão reguladas de harmonia com o princípio da descentralização administrativa. Estabelece ainda o seu 

art.º 267.º que a Administração Pública deve ser estruturada de modo a aproximar os serviços das populações e a 

assegurar a participação dos interessados na sua gestão efectiva. Diz ainda o mesmo artigo que, para esse efeito, a lei 

estabelecerá formas adequadas descentralização administrativa. No entanto, desde a aprovação da 

Constituição passaram 27 anos, foram empossados 15 governos, criaram-se outras tantas estruturas 

governamentais, aprovaram-se dezenas de leis orgânicas de organismos da Administração central, mas 

tudo isto decorreu como se aquelas normas constitucionais não existissem! 

 

1.2. Ao longo destes anos, a descentralização administrativa tem sido um processo extremamente pobre, 

alimentado por um discurso político onde se cruzam, de forma por vezes convergente, as fracas vontades da periferia e 

as fortes resistências do centro. A análise comparada dos textos legais permite-nos concluir que a esmagadora 

maioria das competências atribuídas aos órgãos municipais pelas leis de 1977, 1984 e 1999 já estava 

consagrada no Código Administrativo que o Prof. Marcello Caetano elaborou em 1936. Já então os art.ºs 

46.º a 50.º deste Código definiam-se as competências municipais correspondentes às atribuições de fomento 

(construção de estradas e caminhos, pontes, viadutos e aeródromos; criação de transportes públicos colectivos; criação 

de parques e jardins; realização de exposições agrícolas e industriais), de abastecimento público (captação e 

distribuição de água; criação de feiras e mercados; estabelecimento de mercados abastecedores e de centrais leiteiras), 

de cultura e assistência (construção, conservação e equipamento de escolas; criação de bibliotecas, arquivos e museus; 

publicação de documentos e boletins; instalação de teatros e cinemas; construção de ginásios, piscinas e campos de 

jogos; assistência a crianças e a pobres; hospitalização de doentes de fracos recursos económicos), de salubridade 

pública (estabelecimento de redes de esgotos; remoção e tratamento de lixos; construção de cemitérios; protecção do 

ar contra fumos e outras formas de poluição; construção de matadouros, peixarias, lavadouros e balneários; construção 

de habitação social), e de polícia administrativa (ordenamento do trânsito e do estacionamento; iluminação pública 

urbana; licenciamento de obras e loteamentos; supressão dos ruídos incómodos; combate a incêndios; estabelecimento 

de cadeias municipais e comarcãs; criação de polícia municipal). 

 

Como pode ver-se, pouco se avançou nos últimos 68 anos na transferência de novos poderes para os 

Municípios. À excepção da Holanda, onde, por razões históricas, a Coroa exerce uma apertada superintendência na 

gestão municipal, Portugal é o Estado mais centralizado da Europa ocidental. A própria França, que era 

tradicionalmente considerada a campeã do centralismo, iniciou em 1982 um conjunto de reformas que fizeram dela um 

Estado descentralizado. Actualmente as autarquias francesas (municípios, departamentos e regiões) realizam cerca de 

65% da despesa pública.  

 

1.3. Em matéria de competências, a diferença entre os estatutos municipais do Estado Novo e da 3.ª República 
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reside não tanto no elenco de poderes expressos que ambos consagram, mas sobretudo nos poderes 

implícitos de que os órgãos municipais dispõem desde 1977. Com efeito, enquanto que no regime do Código 

Administrativo vigorava o chamado sistema da enunciação taxativa das atribuições (as autarquias só podiam prosseguir 

as atribuições taxativamente indicadas no Código), actualmente vigora o sistema da cláusula geral de atribuições, 

introduzido pela Lei nº 79/77 e hoje consagrado também na Carta Europeia da Autonomia Local. De acordo com o 

actual regime jurídico, as autarquias podem prosseguir a sua actividade em todos os domínios que correspondam a 

interesses específicos da sua população e não estejam atribuídos expressamente por lei a outros órgãos administrativos. 

Ora a conclusão que pode retirar-se é que a ampliação do campo de acção dos Municípios tem sido feita mais 

pelo exercício de poderes implícitos, retirados da cláusula geral de atribuições, do que de poderes 

expressos descentralizados pelo Estado. 

 

Uma outra diferença entre ambos os estatutos municipais releva da efectividade dos poderes municipais. 

Contrariamente ao que se verificava no período do Estado Novo, em que a extrema insuficiência financeira dos 

municípios impossibilitava os seus órgãos de realizarem as respectivas atribuições, a efectividade dos poderes 

municipais é hoje uma realidade, em razão da autonomia local e da capacidade financeira, garantidas pela 

Constituição e pela lei. 

 

1.4. Assiste-se hoje à consagração de teses que, sob a palavra de ordem "menos Estado, melhor Estado", defendem a 

redução do peso do Estado e a diminuição da sua Administração. Neste contexto de cariz neo-liberal assiste-se, desde 

há alguns anos, a um processo de reestruturação do sector administrativo do Estado, que é propício ao 

desenvolvimento da descentralização. A aprovação da Lei n.º 159/99, que previu as próximas etapas do 

processo de descentralização, é a demonstração disto mesmo. 

 

É no contexto do actual processo de reestruturação do Estado, de redefinição das suas funções e de 

diminuição da sua intervenção na sociedade que hoje se coloca a problemática da sua relação com os 

Municípios, na perspectiva da descentralização e da autonomia local. 

 

Simultaneamente à instituição de três níveis de poder político (Estado, Regiões Autónomas e Poder Local), a 

Constituição previu que a função administrativa prosseguida pelo Estado e pelo Poder Local fosse estruturada segundo o 

princípio de descentralização administrativa. A Constituição estabelece no seu art. 237º, nº 1, que as atribuições 

das autarquias locais e a competência dos seus órgãos serão reguladas de harmonia com o princípio da descentralização 

administrativa. Também segundo o seu art. 267º, nº 2, estabelece que, para efeitos da estruturação da Administração 

Pública, a lei estabelecerá “adequadas formas de descentralização e desconcentração administrativas”. Impõe-se, de 

uma vez por todas, dar cumprimento efectivo a estas normas constitucionais! Os Municípios portugueses não exigem 

senão o cumprimento da Constituição e das leis, as quais, por sinal, não foram aprovadas por eles! 

 

1.5. Por seu lado, a Lei n.º 159/99 consagrou expressamente o princípio da subsidiariedade já antes inscrito na 

Carta Europeia da Autonomia Local estabelecendo no n.º 2 do art.º 2.º que "a descentralização administrativa 

assegura a concretização do princípio da subsidiariedade, devendo as atribuições e competências ser exercidas pelo 

nível de administração melhor colocado para as prosseguir com racionalidade, eficácia e proximidade dos cidadãos". 

Apesar do princípio da subsidiariedade ser um elemento do ordenamento jurídico português desde a ratificação da Carta 

Europeia da Autonomia Local, foi a Lei n.º 159/99 que, pela primeira vez, consagrou aquele princípio no direito positivo 

interno directamente aplicável ao Estado e às autarquias locais. Assim sendo, impõe-se que o Estado tenha presente o 

princípio da subsidiariedade quando regula o exercício da actividade administrativa, permitindo aos municípios intervir 

com maior plenitude e autonomia nas atribuições que a Lei n.º 159/99 (art.º 13.º, n.º 1) lhes confia: equipamento rural 

e urbano; energia; transportes e comunicações; educação; património; cultura e ciência; tempos livres e desporto; 

saúde; acção social; habitação; protecção civil; ambiente e saneamento básico; defesa do consumidor; promoção do 

desenvolvimento; ordenamento do território e urbanismo; polícia municipal e cooperação externa. 

 

1.6 Embora todos os 308 Municípios portugueses tenham a mesma organização e as mesmas competências de base, 

existem entre eles grandes diferenças no que respeita à sua capacidade técnica e financeira e aos meios 

humanos disponíveis. Por isso, a Lei n.º 159/99 estabeleceu no seu art.º 6.º que as novas competências 
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transferidas para os Municípios possam não ser universais, beneficiando apenas algum ou alguns Municípios. É 

o que podemos chamar descentralização diversificada quanto à sua substância e aos seus destinatários, conferindo aos 

municípios estatutos de competência diferenciada. Segundo este sistema, as novas competências deverão ser 

transferidas para os Municípios que tenham "condições objectivas para o seu exercício" (art.º 6.º, n.º 2). Prevê a Lei 

que essa transferência seja feita através de contratos a celebrar entre os serviços da administração central que exercem 

a actividade em causa e os Municípios interessados no seu exercício.  

 

1.7 No entanto, a aplicação dos princípios e das normas desta Lei está longe de poder considerar-se 

satisfatória. Com efeito, a transferência de poderes do Estado para os Municípios, prevista no art. 4º 

daquela Lei, foi boicotada ao longo de mais de três anos por várias direcções gerais, que agiram 

impunemente como um Estado dentro do Estado, sem que o Governo tivesse conseguido impor-lhes o 

cumprimento daquela Lei. Não podem ser os directores-gerais ou os presidentes dos institutos públicos a 

controlar o processo de descentralização, uma vez que ele é matéria do foro político e só pelos políticos deve ser 

conduzido! 

 

Dizem muitos políticos, e bem, que alguns Ministérios devem passar a ter uma função essencialmente 

reguladora e coordenadora, devendo as funções executivas dos seus serviços ser descentralizada para os 

níveis municipal e regional. Ora não é admissível que esses políticos tenham um discurso favorável à 

descentralização quando estão fora do Governo e assumam uma prática centralizadora quando estão nos 

governos. Os políticos e os partidos políticos não podem ter posições variáveis consoante a conjuntura os põe ou os tira 

dos governos! 

 

2. Novas áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais 

 

2.1. A descentralização administrativa encontra-se actualmente em Portugal numa fase que pode permitir um 

desenvolvimento positivo, ao abrigo da aplicação da Lei n.º 159/99 que define os domínios de actividade das 

autarquias locais. Este processo pode ganhar um novo impulso se soubermos aproveitar as potencialidades do 

associativismo municipal ao nível das novas áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais, criadas 

pelas Leis nos 10/03 e 11/03. A execução destas três leis pode dinamizar o processo de descentralização se os 

Municípios souberem impulsioná-lo e se o Estado se empenhar na sua concretização.  

 

2.2. A criação das novas áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais gerou alguns equívocos e mistificações a 

nível do debate político, que importa desfazer. A este propósito, há, antes de mais, que qualificar estas novas 

unidades administrativas. Contrariamente ao que por vezes se ouve dizer, a sua criação não traduz um acto ou 

uma forma de descentralização. Estas novas unidades administrativas são tão-só associações de municípios, 

com a mesma natureza jurídica das associações de municípios que até agora temos tido, não devendo ser, de forma 

alguma, confundidos com Regionalização, processo que continua suspenso após o Referendo inconclusivo 

de 1998. 

 

2.3. Por outro lado, importa também ter presente que estas novas unidades administrativas foram criadas na vigência de 

uma Constituição que prevê a criação e a instituição concreta de Regiões Administrativas no Continente. Este facto tem 

o profundo significado político de revelar que a Assembleia da República não pretendeu, com a criação destas novas 

unidades, evitar ou tornar dispensável a criação das Regiões Administrativas, tanto mais que estas são, nos 

termos constitucionais, verdadeiras autarquias locais e não associações de municípios. O sentido da 

criação das áreas metropolitanas e das comunidades intermunicipais não é o de elas realizarem as 

atribuições que o art. 257º da Constituição reserva às Regiões Administrativas (direcção de serviços públicos 

e coordenação e apoio à acção dos municípios), ou as competências de planeamento e coordenação regional 

que a Lei Quadro das Regiões Administrativas atribui aos seus órgãos. O objectivo da criação das novas 

áreas metropolitanas e das comunidades intermunicipais é o de elas gerarem novas escalas territoriais 

que favoreçam a descentralização administrativa e a cooperação entre os Municípios para o exercício de 

competências de tipo operativo e de prestação de serviços. 
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2.4. Finalmente, não tendo as novas áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais o estatuto de autarquias locais, 

parece pouco fundamentada a ideia propalada aqui e ali de designar os seus órgãos por eleição directa. A eleição dos 

seus órgãos por eleição directa conferiria a essas unidades administrativas uma clara natureza política que poderia 

conduzir a conflitos de competências com os órgãos municipais no exercício de atribuições que são comuns. Tendo 

aquelas unidades a natureza de associações de municípios, os seus órgãos devem emanar dos Municípios 

constituintes, como tem acontecido no passado. Tal facto não é impeditivo da assunção de um maior protagonismo 

político por parte das áreas metropolitanas, nem da atribuição de competências próprias a estas novas unidades 

administrativas. 

 

2.5. A condução estratégica do processo de descentralização previsto na Lei n.º 159/99 e potenciado pelas Leis nºs 10/03 e 

11/03 deve assentar no estudo exaustivo da actividade do Estado nos sectores que constituem atribuições municipais, 

com vista a poderem prospectivar-se os poderes susceptíveis de serem transferidos para os municípios e para estas 

novas estruturas administrativas supramunicipais. 

 

III - O financiamento municipal e a prática ilegal dos contratos-programa 

 

1 Como consta do art. 3º, nº 1 da Carta Europeia da Autonomia Local, a autonomia local é não só o direito, mas também 

a capacidade efectiva das autarquias locais regularem e gerirem uma parte importante dos assuntos públicos. Assim 

sendo, a relação política do Estado com os municípios desenvolve-se não só no campo dos poderes que a estes são 

atribuídos, mas também no dos meios financeiros que lhes são confiados para tais poderes poderem ser efectivos. 

 

Também neste domínio existe um longo caminho a fazer pelo Estado e pelos municípios! Ainda que o sistema de 

transferências do Estado instituído pela Lei da Finanças Locais em vigor (Lei nº 42/98) se afigure poder gerar 

uma repartição mais equitativa dos fundos públicos pelos municípios, eles estão longe de ter conseguido 

um grau aceitável de autonomia financeira.  

 

2 A participação dos municípios no conjunto da despesa pública nacional continua a ser uma das mais 

baixas da Europa: cerca de 11%. Por outro lado, a dependência dos municípios das transferências do 

Orçamento do Estado continua a ser muito alta, atingindo em média 70%, no conjunto dos nossos Municípios. 

Inversamente, a fiscalidade local continua a ter um peso reduzido na estrutura das receitas municipais. 

Abstraindo das taxas, ela é constituída por impostos que só são municipais quanto ao destino da respectiva 

colecta. Em tudo o mais, são centrais: na criação; na fixação das taxas4; no estabelecimento de isenções; 

na liquidação; na cobrança. 

 

A excessiva dependência dos municípios em relação ao Orçamento do Estado deve ser contrariada quer através do 

reforço das receitas fiscais dos municípios, quer através da revisão dos seus critérios de tributação. 

 

A relação financeira que alimenta a administração local autónoma deverá passar a ter por sujeitos o município (sujeito 

activo) e o cidadão (sujeito passivo), em vez de se estabelecer predominantemente, como até agora, entre o Estado 

(sujeito activo) e o município (sujeito passivo). Isto implica que o centro de gravidade do financiamento municipal se 

desloque do Orçamento do Estado para o sistema fiscal, através do alargamento da fiscalidade própria dos 

municípios e da municipalização do processo tributário relativo a esses impostos. 

 

O alargamento da fiscalidade própria pode concretizar-se nomeadamente através da criação de novos tributos, tais 

como impostos locais sobre actividades económicas (hotelaria e restauração, exploração de pedreiras, plantação de 

árvores de rápido crescimento e indústrias geradoras de poluição) e de um adicional ao IVA, conferindo-se autonomia 

aos municípios quanto ao seu lançamento. Impõe-se ainda proceder à actualização da tributação do património 

imobiliário rústico, à semelhança do que foi feito relativamente ao urbano. 

 

3 Tendo a revisão constitucional de 1997 (n.º 4 do art. 238º da CRP) constitucionalizado os poderes tributários das 

                                                 
4 Mesmo a taxa do IMI (urbano) é fixada pelos órgãos municipais dentro de limites estabelecidos na lei. 
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autarquias locais e permitido que a lei ordinária os atribua aos municípios, estes devem dispor de autonomia fiscal 

no domínio dos impostos a cuja receita têm direito, incluindo a avaliação dos bens geradores do facto 

tributário e a fixação da respectiva taxa, para além da concessão de benefícios fiscais já autorizada aos 

órgãos municipais pela Lei nº 42/98. 

 

Por outro lado, a autonomia local parece justificar que se avance no sentido da municipalização do processo 

tributário relativo aos impostos que constituem receita municipal, porquanto o actual modelo de administração 

fiscal centralizada não protege suficientemente a posição dos municípios. Basta pensar nas receitas fiscais, a que os 

municípios têm direito, que ficam por cobrar pela administração fiscal do Estado, por efeito da evasão fiscal e da 

prescrição de dívidas de milhares de contribuintes.  

 

4 Finalmente, verifica-se a adopção por muitos municípios de desajustados critérios de tributação, que 

enfraquecem a sua capacidade de gerar receitas próprias. A política de taxas e tarifas dos municípios é geralmente 

estabelecida em nome de critérios sociais e sob influência de uma excessiva motivação eleitoral, ao arrepio do custo 

dos serviços prestados aos cidadãos e do princípio do utilizador/pagador. Esta política acaba por contribuir 

para uma insuficiente arrecadação de receitas próprias e para a manutenção do excessivo peso das transferências do 

Estado nos orçamentos municipais. Julgamos, porém, que a reformulação do sistema de financiamento municipal, com 

vista ao reforço da fiscalidade e da tributação própria acabará por se impor por força da forte diminuição das 

transferências comunitárias a partir de 2006. Os políticos municipais não devem ter receio de assumir os ónus das 

decisões financeiras que incidam sobre os munícipes, porquanto elas são inerentes ao exercício da autonomia local, são 

uma manifestação natural do exercício do poder político e orientam a expressão da cidadania na direcção do Poder 

Local. 

 

Em conclusão, diremos ainda que a reformulação do sistema de financiamento da administração local autónoma, com 

vista ao reforço da fiscalidade própria em detrimento das transferências do Estado, integraria o nosso país na tendência 

dominante dos países membros da União Europeia em que o peso das transferências do Estado não é tão acentuado 

como em Portugal. 

 

5 Ainda no âmbito do financiamento municipal, há um aspecto especial das relações entre o Estado e os municípios com 

incidência financeira que merece forte crítica. Referimo-nos à prática da celebração dos contratos-programa, que 

viola normas da Lei das Finanças Locais. 

 

Reagindo contra a política do Estado Novo de concessão de subsídios e comparticipações aos municípios, a Assembleia 

da República consagrou logo na 1ª Lei das Finanças Locais (art. 16º, nº 1) a proibição do Estado conceder às 

autarquias "quaisquer formas de subsídio ou comparticipação financeira". O art. 7º da actual Lei das Finanças Locais 

postula a mesma proibição, admitindo, porém, excepcionalmente que o Estado financie "projectos das autarquia que 

revistam grande relevância para o desenvolvimento regional e local, quando se verifique a sua urgência". No entanto, 

como veremos, esta excepção transformou-se em regra, atentando-se contra a autonomia local e a 

dignidade institucional dos municípios.  

 

6 Até 1987, ao abrigo do antigo regime dos investimentos intermunicipais, o Estado apoiava a realização de 

projectos municipais que fossem propostos por dois ou mais Municípios. Este regime foi alterado pelo Dec. Lei nº 

384/87, passando o Governo a dispor do poder de, com larguíssima margem de arbítrio, apoiar ou rejeitar 

projectos avulsos de interesse estritamente local e, em regra, sem impactos a uma escala mais alargada, 

apresentados por um único Município. Ao abrigo deste regime, o Estado passou a financiar todo o tipo de 

projectos, mesmo os de menor relevo, apresentados por um único município. 

 

São exemplos recentes de investimentos municipais, objecto de contratos-programa e de acordos de cooperação, os 

seguintes: reparação de uma igreja (D.R. II Série, de 26-10-2001); construção de um campo de jogos e 

balneários (D.R. II S., de 20-11-2001); revitalização de um campo de feira (D.R. II S., de 21-11-2001); 

pavimentação de uma zona industrial (D.R. II S., de 2-1-2002); modernização de equipamento informático 

(D.R. II S., de 16-1-2002); arranjo urbanístico de uma praça (D.R. II S., de 1-2-2002); infra-estruturas 
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urbanísticas numa azinhaga; ampliação de cemitério (D.R. II S., de 14-2-2002); instalações de apoio ao 

edifício dos paços do concelho (D.R. II S., de 1-3-2002); construção de edifício para serviços e arquivo 

municipal (D.R. II S., de 7-3-2002); construção de um parque de estacionamento (D.R. II S., de 22-3-2002). 

 

7 Como pode ver-se, a selecção destes investimentos financiados pelo Estado não tem como critério a sua 

integração em políticas ou programas nacionais ou regionais, contrariamente ou que já se verificou na década 

de 90 com o apoio do Estado a investimentos municipais enquadrados nos programas de promoção da leitura pública 

(que financiou a construção e equipamento de bibliotecas municipais), do desenvolvimento do desporto escolar 

(construção de ginásios e pavilhões desportivos) e da promoção da cultura (recuperação de salas de espectáculos). 

 

O apoio aos projectos acima referidos revela que a cooperação Municípios-Estado mais não visa do que o 

financiamento por este de toda a espécie de investimentos municipais avulsos, subordinado ao critério 

único de alguma equidade na distribuição regional dos fundos do orçamento do Estado. Nesta medida, os 

contratos-programa e os acordos de cooperação entre os Municípios e o Estado não passam, lamentavelmente, de 

um mero expediente através do qual Municípios com insuficientes receitas próprias se sujeitam a 

"mendigar" suplementos financeiros, em posição de total dependência e sujeitos à magnânima boa-

vontade de um qualquer Governo. A situação actual não se distingue do regime dos subsídios e 

comparticipações que os governos do Estado Novo concediam às obras dos municípios de então... Apesar 

de criticável, o sistema era então coerente com a natureza autoritária e anti-democrática do regime 

político. Hoje o sistema é chocante, porque atenta contra a dignidade institucional que a Constituição 

dispensa ao Poder local e viola a Lei das Finanças Locais que proíbe o Estado de conceder aos Municípios 

subsídios ou comparticipações financeiras, salvo quando destinados a projectos "de grande relevância 

para o desenvolvimento regional e local" (art. 7º, nºs. 1 e 2) 5. 

 

À margem de um quadro regulamentar explícito e formal, as decisões do Governo sobre estas comparticipações 

financeiras são tomadas, em muitos casos, através da mediação do presidente da câmara junto dos departamentos da 

administração central. Como mostra Fernando Ruivo, a função que, na opinião dos autarcas portugueses, melhor 

caracteriza o papel dos presidentes das câmaras é a recolha de recursos para o seu concelho através do acesso a 

elementos da administração central (67,9%) ou mediante os seus conhecimentos no mundo da política (56,5%), num 

quadro relacional que o mesmo autor qualifica de "rede de cumplicidades"6.  

 

8 Por outro lado assiste-se à contínua expansão de um outro tipo de prática arbitrária, de sentido inverso, que 

consiste no financiamento pelos municípios de investimento do Estado. 

 

Os municípios são cada vez mais pressionados pelos diferentes ministérios a doarem terrenos e mesmo a 

afectarem fundos próprios para a construção de estabelecimentos de ensino, hospitais, tribunais ou 

esquadras das forças de segurança, sob pena de o Estado não os construir nos anos mais próximos. 

 

Esta prática é ilegítima, porque permite a chantagem do Governo sobre os eleitos municipais e atenta 

contra o princípio constitucional da autonomia local, na medida em que reduz a liberdade dos municípios 

na gestão do seu património e fundos próprios. 

 

9 A classificação das receitas e das despesas em correntes e de capital corresponde a uma distinção usada 

tradicionalmente na organização da contabilidade orçamental das autarquias locais. Simultaneamente, o princípio do 

equilíbrio orçamental impõe que as receitas correntes sejam iguais às despesas correntes. 

 

Uma grande parte da despesa corrente dos municípios corresponde actualmente aos encargos com a 

manutenção e conservação de novos equipamentos construídos nos últimos anos (museus, piscinas, 

bibliotecas, escolas, etc.) e à remuneração do pessoal que lhes está afecto. Este facto provoca um acentuado 

                                                 
5 Montalvo, António Rebordão (2003), "O Processo de Mudança e o Novo Modelo da Gestão Pública Municipal", Almedina, pp. 139-140. 
6 Ruivo, Fernando (1990), "Local e Política em Portugal", in Revista Crítica de Ciências Sociais, n,º 30, p. 75-95. 
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desequilíbrio orçamental na gestão municipal, uma vez que o crescimento anual daquelas despesas correntes é 

tendencialmente maior do que o crescimento das receitas correntes. 

 

10 A necessidade de recrutamento de pessoal para o funcionamento desses equipamentos e infraestruturas não se 

compadece, por vezes, com o limite imposto pela lei para os encargos com o funcionalismo municipal – 60% das 

receitas correntes do ano económico anterior ao respectivo exercício. 

 

IV - O Princípio da reciprocidade 

 

1. O Estado está isento do pagamento de taxas aos Municípios, mas o inverso não se verifica. Desde há vários 

anos que o Estado vem sujeitando os municípios ao pagamento de novos encargos no âmbito da gestão municipal. 

Deste modo, o Estado usa os municípios como um instrumento do seu próprio financiamento. Vejamos alguns 

exemplos. 

 

Até há escassos meses, o Instituto das Estradas de Portugal acordava com os municípios proceder à 

transferência das estradas desclassificadas, depois de nelas realizar obras de conservação e reparação. Esta 

situação, que era aceitável, alterou-se profundamente. Agora o IEP já não assegura essas obras e sugere às câmaras 

municipais que se candidatem a financiamentos comunitários para o efeito, tendo os municípios que suportar 50% dos 

encargos financeiros. 

 

Por seu lado, o Instituto de Conservação da Natureza, o Instituto Nacional da Água e outros organismos do 

Estado passaram a cobrar aos municípios taxas pela emissão dos pareceres obrigatórios que a lei lhes comete 

e que os municípios não podem dispensar. 

 

Mais recentemente, de acordo com o novo Código das Custas Judiciais, as autarquias locais deixaram de estar 

isentas de custas nos processos judiciais, passando a pagá-las como qualquer particular. 

 

2. Esta situação exige uma reacção por parte dos municípios. Os Municípios não podem continuar a sofrer 

estes ataques por parte do Estado sem retaliarem.  

 

A forma mais imediata de reacção consiste na exigência do pagamento pelo Estado de taxas pelos serviços que 

lhe são prestados e de rendas pela ocupação de imóveis municipais. É o caso, por exemplo, das Casas dos 

Magistrados, que são, na maioria dos municípios, imóveis municipais, cuja ocupação e conservação justifica a cobrança 

ao Estado de uma renda mensal. 

 

É também o caso da limpeza das praias pelos municípios do litoral. Uma vez que as praias fazem parte do 

domínio público do Estado, este deverá passar a pagar uma taxa pela limpeza realizada pelos municípios, 

calculada por cada metro quadrado de areal. 

 

É ainda o caso dos serviços prestados pelos Municípios ao Estado no âmbito da organização do processo anual de 

recenseamento militar, pelos quais os Municípios deverão ser ressarcidos. 

 

É finalmente o caso do serviço prestado pelos bombeiros de determinado município no combate a incêndios na área 

de outros municípios. O município de origem não tem o dever de suportar tais encargos, e não prevendo a lei que 

eles sejam suportados pelo município de destino, deverá exigir-se ao Estado que, como garante da 

solidariedade nacional, proceda ao seu pagamento. 

 

3. Igualmente inaceitáveis são os comportamentos majestáticos e abusivos de várias empresas públicas e 

privadas concessionárias de serviços públicos que se arrogam o direito de utilizar o solo, o subsolo e o 

espaço público aéreo dos municípios sem pagarem taxas. É o que se verifica designadamente com a ANA, a 

Brisa, a PT, a TMN, a Optimus, a Vodafone, a Gaz de Portugal, a Lusitâniagaz ou as variadas empresas de TV por cabo, 

que são empresas de capitais maioritariamente ou exclusivamente privados que vêm merecendo um injustificado 
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tratamento de favor, a que urge pôr fim. 

 

V - A reforma da administração desconcentrada  do Estado  

 

1. Os serviços desconcentrados dos vários ministérios estão "organizados" de forma muito desorganizada. 

  

Nuns casos eles têm uma base municipal; noutros casos são distritais, como o Serviço Nacional de Protecção Civil; 

noutros casos organizam-se por agrupamentos de distritos, como as Administrações Regionais de Saúde ou os 

Centros Regionais de Segurança Social; noutros casos ainda estão estruturados segundo as áreas das CCDR's, como 

as Direcções Regionais do Ambiente e Ordenamento do Território, as Direcções Regionais de Educação ou as Direcções 

Regionais de Economia; finalmente outros têm uma divisão própria que não coincide com nenhuma das 

referidas, como as Direcções Regionais da Agricultura ou as delegações do IGAPHE.  

 

Esta situação vem-se agravando nos últimos 25 anos, com o aumento do número dos serviços desconcentrados 

de quase todos os ministérios e institutos públicos, causando múltiplos problemas aos Municípios e aos particulares. 

Esses problemas decorrem da permanente dificuldade em se saber quais os serviços que exercem jurisdição numa 

determinada área e que devem ser consultados num determinado procedimento administrativo. 

 

2. Para além disto, o Estado continua a sujeitar inúmeros procedimentos da iniciativa dos Municípios e dos particulares a 

parecer de um elevado número de serviços estatais, provocando grandes delongas e atrasos na decisão final 

desses procedimentos. Este fenómeno anómalo e arcaico é o principal responsável pelo atraso nas decisões 

administrativas, pela imagem de entrave ao desenvolvimento dada pela Administração pública e pelas queixas que 

contra ela fazem sectores vários do mundo empresarial. É nossa convicção que o principal problema da nossa 

Administração Pública reside não nos seus funcionários - contrariamente ao que muitas vezes é dito, mas nos longos 

circuitos burocráticos que a lei e os dirigentes da Administração central impõem aos pedidos e aos processos 

administrativos que caem na sua teia. 

 

3. Por tudo isto, torna-se imperioso simplificar e acelerar a intervenção dos serviços estatais na instrução dos 

procedimentos administrativos de âmbito municipal, concentrando esses serviços numa única estrutura 

de âmbito regional. De acordo com esta proposta, os serviços desconcentrados com intervenção no processo de 

decisão municipal e os respectivos técnicos seriam concentrados em cada uma das CCDR's, as quais passariam a 

fazer a coordenação a nível regional da execução das políticas sectoriais com incidência na administração do território 

(ordenamento do território, ambiente, estradas, património, agricultura, indústria). Seria a este nível que os pareceres 

seriam pedidos pelos municípios ou pelos particulares, e seria a este nível que eles seriam emitidos. Neste novo quadro, 

as CCDR's funcionariam como estruturas regionais multidisciplinares da Administração central, veiculando os seus 

pareceres as diferentes ópticas técnicas e sectoriais relevantes na matéria em causa.  Um único parecer emitido pela 

CCDR respectiva, integrador das perspectivas do ambiente, do património, das estradas nacionais, da agricultura, ou da 

indústria, substituiria quatro ou cinco hipotéticos pareceres emitidos, por exemplo, pelo Instituto de Conservação da 

Natureza, pelo Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico, pelo Instituto das Estradas de Portugal, 

pela Direcção Regional da Agricultura e pela Direcção Regional da Indústria. Deixaríamos assim de ter vinte ou trinta 

serviços desconcentrados destes sectores espalhados pelo país, para passarmos a ter apenas um em cada região-plano 

dirigido por um alto funcionário ou representante político do Governo, dependente do Primeiro Ministro ou do membro 

do Governo em quem ele delegasse essa superintendência. 

 

Uma tal reforma não conflitua com uma futura instituição de regiões administrativas, dirigidas por órgãos eleitos, 

porque o seu objecto são serviços desconcentrados do Estado, cuja subsistência não será posta em causa, nalguns 

casos, pela instituição dessas autarquias regionais. 

 

A reforma da administração desconcentrada do Estado, com os contornos que aqui propomos, teria o enorme alcance 

de racionalizar a actividade desses serviços, evitando sobreposições e conflitos na sua acção e tornando muito mais 

célere e eficaz a gestão e decisão dos processos que carecem dos seus pareceres.  
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VI - A tutela técnica 

 

1. Introdução 

 

1.1. São muitos os diplomas legais que prevêem a intervenção do Estado na gestão municipal, seja através da 

emissão de pareceres, seja pela participação de técnicos da Administração central em comissões e outros 

órgãos de estudo e preparação das decisões. 

 

A tutela técnica do Estado teve historicamente duas justificações. Uma de ordem administrativa e funcional, que 

relevava da carência dos municípios de técnicos que pudessem informar os seus órgãos e assessorá-los nas suas 

decisões. Era por isso necessária a intervenção dos técnicos do Estado. Outra justificação, de ordem política, 

prendia-se coma natureza centralista do Estado e com a integração dos municípios, desprovidos de 

autonomia, na própria estrutura administrativa do Estado. 

 

1.2. A alteração radical desta situação nos últimos 30 anos colocou em crise os fundamentos da tutela técnica. 

Em primeiro lugar, a tutela técnica não tem enquadramento constitucional e atenta contra o princípio da 

autonomia local, porquanto a Constituição da República prevê uma única forma de intervenção do Estado 

na gestão municipal, que é a tutela inspectiva. Em segundo lugar, a generalidade dos municípios têm actualmente 

um corpo técnico habilitado a assessorar os seus órgãos de forma qualificada. Por último, os municípios dispõem de 

uma autonomia, constitucionalmente consagrada, que deve inibir o Estado de se ingerir na gestão municipal da forma 

como o faz. Com efeito, nos termos do art. 4º, n.º 4 da Carta Europeia da Autonomia Local, a que o Estado 

português está vinculado, as atribuições das autarquias locais devem ser plenas e exclusivas. 

 

Por estas razões, em nome dos princípios constitucionais da autonomia local e da descentralização administrativa, os 

municípios devem adoptar uma posição política contrária à tutela técnica do Estado. Esta posição dos municípios 

deve ser racional e fundamentada, implicando uma análise do âmbito e das formas que ela assume. 

 

Ainda no âmbito da tutela técnica analisemos duas das suas formas mais vulgarizadas: a emissão de pareceres por 

serviços do Estado e das Regiões Autónomas e a participação de técnicos da Administração central e regional autónoma 

nas comissões de acompanhamento da elaboração dos PMOT's. 

 

2. Pareceres dos serviços do Estado/Regiões Autónomas 

 

2.1. O Código do Procedimento Administrativo distingue os pareceres em vinculativos e não vinculativos e 

estabelece o regime jurídico de uns e de outros. Aplicando à gestão municipal a norma do seu art. 99º, n.º 3, temos 

que quando um parecer não vinculativo não for emitido dentro dos prazos previstos na lei a câmara municipal pode 

decidir sem o parecer. Mas, pelo contrário, a não emissão de um parecer vinculativo no prazo legal determina a 

suspensão do procedimento por tempo indeterminado e impede a câmara municipal de decidir. 

 

O regime dos pareceres vinculativos provoca bloqueios no processo administrativo e frequentemente 

causa graves prejuízos aos municípios e aos cidadãos. 

 

3. Comissões de acompanhamento da elaboração e revisão dos PMOT's 

 

3.1. Todas as câmaras municipais se queixam das inércias e bloqueios causados pelo elevado número de 

técnicos da Administração central e regional autónoma presentes nas comissões de acompanhamento da 

elaboração e revisão dos PMOT's. Para além de exigirem às câmaras uma enorme quantidade de cartas, relatórios, 

inventários e outros documentos, a sua intervenção nessas comissões bloqueia o seu funcionamento, uma vez 

que não estão mandatados para decidirem pelos dirigentes dos organismos que representam. Esses 

técnicos são meras "correias de transmissão" que levam informação das comissões de acompanhamento para os 

seus dirigentes e trazem orientações e decisões em sentido inverso. Como resultado desse longo e demorado vai-

vem, as comissões de acompanhamento não decidem com celeridade e os processos de planeamento 
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arrastam-se por muitos anos. 

 

VII - A tutela administrativa 

 

1. A tutela inspectiva sobre os municípios é exercida em muitos países da Europa por um único organismo. Em 

Portugal não é assim. 

 

Antes da instauração do regime democrático, a tutela do Governo era exercida por apenas dois organismos: a 

Inspecção Administrativa do Ministério do Interior e a Inspecção de Finanças do Ministério das Finanças. Como se isto 

não bastasse, e quase 30 anos depois da consagração constitucional da autonomia local, a tutela inspectiva sobre os 

municípios é actualmente exercida em Portugal por três organismos: a Inspecção Geral da Administração do 

Território, a Inspecção Geral de Finanças e o Tribunal de Contas. Parece que a ânsia controleira do Estado 

aumenta à medida que se consolida a democracia! 

 

Acresce que muito frequentemente, por total descoordenação da sua actividade, inspectores e auditores destes três 

organismos aparecem ao mesmo tempo no mesmo município, mobilizando um elevado número de funcionários e 

provocando grande perturbação no funcionamento normal dos serviços municipais, em virtude do apoio que estes têm 

que prestar ao trabalho inspectivo.  

 

Esta situação é caricata, irracional e anacrónica, e só é explicável pela desconfiança com que esses ministérios e 

organismos encaram o trabalho uns dos outros, e pela sua firme vontade de não prescindirem do exercício de uma fatia 

do poder tutelar do Estado. Os municípios não receiam a tutela inspectiva nem pretendem a sua extinção. 

Pretendem tão-só aquilo que os governos deviam ser os primeiros a desejar, isto é, que ela se exerça de forma 

racional, coordenada e económica.  

 

Impõe-se por isso uma profunda reforma do sistema de controlo do Estado que rentabilize os seus recursos humanos e 

financeiros e incremente a sua eficácia. A necessidade de tal reforma é ainda maior num período como o actual 

em que a redução das despesas públicas é a principal preocupação do Governo. 

 

2. A lei prevê que, sob participação dos organismos tutelares, o magistrado do Ministério Público nos tribunais 

administrativos de círculo instaure dois tipos de acções contra os eleitos locais pela prática de actos inválidos: 

• acção de anulação do acto em causa; 

• acção para declaração de perda do mandato dos eleitos e de dissolução do órgão a que pertencem, 

quando este seja o efeito daquela ilegalidade. 

 

No entanto, o legislador introduz por vezes alterações no quadro legal e regulamentar aplicável à actividade municipal 

que têm por efeito, nuns casos o desagravamento da sanção de determinado acto inválido, e noutros que deixe de ser 

proibida uma conduta ilegalmente autorizada por uma câmara municipal. Exemplos do primeiro caso são um acto que 

antes era sancionado com a nulidade que passa a ser, pela lei nova, meramente anulável, ou uma invalidade que antes 

era fundamento de perda de mandato deixar de o ser pela lei nova. Exemplo do segundo caso é a construção de um 

edifício de três pisos na vigência de um plano que apenas permitia dois, mas que é substituído por novo plano que já 

admite os três pisos. 

 

Situações deste tipo ocorrem com frequência no domínio da gestão urbanística em que os actos administrativos 

municipais inválidos são, em regra, nulos e fundamento de perda de mandato. Ora, como a nulidade é 

contenciosamente atacável a todo o tempo, sem pendência de prazo, o magistrado do Ministério Público pode instaurar 

as acções de anulação e de perda de mandato ou de dissolução e elas serem julgadas, já na vigência de lei nova que 

não preveja os efeitos sancionatórios da lei antiga. 

 

No caso do acto impugnado nessa acção ter por objecto o licenciamento de um edifício de habitação em propriedade 

horizontal, a iniciativa do Ministério público pode pôr também em causa direitos e interesses legítimos de terceiros que, 

de boa fé, adquiriram fracções autónomas. Estas situações devem ser revistas através de alterações ao regime das 
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acções de anulação e de perda de mandato ou de dissolução dos órgãos autárquicos. 

 

VIII - A participação dos cidadãos na gestão municipal 

 

1. A participação cívica a nível local foi muito forte nos primeiros anos do novo regime democrático. Este facto revela-se 

não só pela elevada taxa de participação nas eleições locais (64,6% nas de 1976 e 73,8% nas de 1979), mas 

também pela forte afluência e intervenção dos cidadãos nas reuniões públicas dos órgãos autárquicos 

realizadas naquele período. Foi uma fase de participação personalizada, desenvolvida frequentemente de forma 

espontânea e desarticulada de quaisquer corpos sociais, correspondente a uma concepção "tradicional e individualista 

de cidadania" 7. 

 

A restauração da racionalidade burocrática no funcionamento da organização municipal e a consolidação de 

procedimentos gestionários rotineiros e impessoais conduziram a uma progressiva quebra de participação a nível 

local. Este fenómeno não é exclusivamente português, afectando muitos países ocidentais que procuram contrariá-lo 

adoptando vários procedimentos formais tendentes a incrementar a participação. É o caso do recente estabelecimento 

da eleição directa dos presidentes das câmaras em Itália; da organização de referendos locais, instituídos pela primeira 

vez na Suíça e praticados em muitos países democráticos; da criação em muitos municípios da Europa, incluindo de 

Portugal, de provedores municipais; da introdução de vários procedimentos de informação e consulta dos cidadãos, 

designadamente nos domínios do urbanismo, ordenamento do território e ambiente. Verifica-se, porém, que esses 

procedimentos, pela sua natureza formalista e esporádica, são insuficientes para inverter o relativo alheamento a que os 

cidadãos votam os assuntos locais em muitos municípios. Os procedimentos de consulta dos cidadãos, tal como 

estão previstos, não visam verdadeiramente um objectivo de participação cívica, sendo sobretudo 

instrumentos de preparação da decisão política e de amortecimento de tensões sociais. Estão portanto 

concebidos mais em função do interesse dos titulares do poder do que do interesse dos destinatários do poder. Por isso 

a sua metodologia não estimula a participação. 

 

2. A quebra da participação cívica e política revela-se também no aumento da taxa de abstenção nas 

eleições locais, problema que também não afecta apenas Portugal. Nos Estados membros do Conselho da Europa o 

voto não é, em regra, obrigatório, salvo na Bélgica, Chipre, Luxemburgo e Turquia e em dois lander da Áustria. Mas 

para além de se notar uma tendência para o aumento da taxa de abstenção, o mais surpreendente é que, à excepção 

da Estónia e da Itália, essa taxa é mais elevada nas eleições locais do que nas eleições nacionais. Em Portugal, a taxa 

de abstenção nas eleições locais de 2001 foi de 39,88%, enquanto que nas eleições legislativas de 2002 foi de 37,66% 
8. Este facto pode ser justificado pela menor competitividade político-ideológica das eleições locais, pelo falso 

colaboracionismo que se instalou na gestão municipal através da designação de vereadores da oposição para funções 

em regime de permanência, e pela convicção dos eleitores de que as decisões verdadeiramente importantes para o seu 

futuro são tomadas a nível central. Seja como for, o aumento tendencial do nível das abstenções nas eleições locais é 

preocupante e reclama uma reflexão profunda acerca das suas causas. 

 

3. Um outro instrumento de participação cívica individual que permite avaliar a situação neste campo é o referendo 

local. Em Portugal ele está regulado desde 1990, pela Lei nº 49/90, de 24 de Agosto. Mas apesar dos referendos locais 

poderem ser desencadeados pelas cerca de 2750 autarquias portuguesas, nos doze anos decorridos desde a aprovação 

daquela Lei apenas duas autarquias locais  realizaram referendos locais: um foi promovido pela Assembleia de 

Freguesia de Serrelei, município de Viana do Castelo, acerca da localização de um pavilhão polidesportivo, e outro foi 

realizado pela Assembleia Municipal de Tavira, sobre a demolição de um antigo depósito de água. 

 

Esta situação é significativa da inércia ou do desinteresse que a generalidade dos órgãos autárquicos revela pelas 

formas de participação dos cidadãos na vida local. No entanto, a quase mitificação da experiência do chamado 

"orçamento participativo" da Prefeitura de Porto Alegre, no Brasil, já ensaiada nalguns municípios portugueses, é 

revelador da necessidade que muitos autarcas sentem de promoverem a participação directa dos 

                                                 
7 Schmitter, Philippe C. (1993), "Organizations and Social Movements", in Sociology and Public Agenda, Sage Publications, p. 156. 
8 Fonte: STAPE  internet 
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cidadãos na gestão municipal. 

 

4. O associativismo local constitui outro importante meio de intervenção social e política a nível municipal. Ele está na 

origem da participação organizada dos interesses sociais na gestão local e constitui um dos mais importantes 

meios de diálogo e concertação das câmaras municipais com os cidadãos. No actual contexto da vida democrática, 

marcado pelo debate e confronto político quotidiano, pela multipolaridade dos centros de decisão administrativa e pela 

emergência de novos poderes no espaço local, é ilusório pensar que o sufrágio popular é suficiente para 

conferir e, sobretudo, manter ao longo do mandato a legitimidade política dos eleitos locais. Esta 

legitimidade sofre desde o primeiro dia do mandato um processo de erosão tanto mais forte quanto mais intenso for o 

processo político local. É imprescindível que a legitimidade política dos eleitos locais seja permanentemente renovada, 

com vista à credibilização da gestão municipal e ao reforço da confiança dos cidadãos nos lideres locais. É nesta medida 

que a relação da organização municipal com as associações é uma componente fundamental do processo 

político local, na medida em que elas asseguram a contínua ligação dos políticos ao tecido social e económico 

da autarquia e, por essa via, promovem a renovação da sua legitimidade. 

 

5. A nossa ordem jurídica contém um conjunto de instrumentos adequados ao reforço da relação entre os órgãos 

municipais e os cidadãos. A Lei nº 49/90 permite a realização de referendos locais, devendo esta forma de participação 

ser mais utilizada no futuro do que tem sido até hoje. Também promovendo consultas populares, menos formalizadas e 

mais dinâmicas do que os referendos locais, tais como a lei os regula, os órgãos municipais devem intensificar a 

sua ligação aos munícipes, fazendo-os participar no processo de decisão acerca das mais importantes 

opções políticas, nomeadamente em matéria de distribuição funcional de uma percentagem significativa 

das suas despesas, de criação de serviços desconcentrados nos grandes municípios, de associação a 

outros municípios, ou de realização de investimentos de elevado impacto financeiro. A Lei nº 169/99 

autoriza os órgãos municipais a descentralizarem competências nas associações e noutras instituições 

locais, devendo esta prática ser desenvolvida, por forma a dinamizar a vida colectiva a nível local.   

 

6. A dinamização da sociedade local e o reforço do tecido social e económico das comunidades locais são 

factores determinantes da relação do Estado com os municípios. A autonomia local não é um conceito estritamente 

jurídico, tem também um conteúdo social e económico. Ela é, em primeira linha, a expressão da identidade de uma 

comunidade de cidadãos. Quanto mais activa e dinâmica for essa comunidade mais forte é o lastro que pode suportar a 

acção dos órgãos municipais. Atentemos no sentido originário da expressão "autarquia local", tal como foi gerado pela 

doutrina administrativa italiana dos princípios do séc. XX: ela significava autonomia, auto-administração, administração 

pela própria comunidade local. Só mais tarde, por influência das teses organicistas, autarquia local ganhou o sentido de 

pessoa colectiva, que hoje lhe damos. Autarquia é a comunidade autónoma, que se auto-administra através de órgãos 

próprios. Importa por isso que os órgãos municipais reforcem a sua relação com a comunidade que 

representam e façam participar os cidadãos no processo político local, porque isso reforça a capacidade 

política dos municípios na sua relação com o Estado ou com as Regiões Autónomas. 
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RESOLUÇÃO 

SOBRE 

AS RELAÇÕES ENTRE O ESTADO/REGIÕES AUTÓNOMAS E OS MUNICÍPIOS 

 

I - Lembrando: 

 

a) o art. 235º da Constituição da República Portuguesa (CRP) e o art. 3º, nº 1 da Carta Europeia da 

Autonomia Local (CEAL), que consagram o princípio da autonomia local e a individualidade própria dos 

Municípios como instituições de auto-administração das populações; 

 

b) a natureza política dos Municípios, derivada da sua integração na Parte III da CRP, dedicada à organização do 

poder político, e da génese popular e democrática dos seus órgãos; 

 

c) que os estatuto constitucional dos municípios os vocaciona para se assumirem como instituições de contenção do 

poder centralizador do Estado/Regiões Autónomas; 

 

O Congresso delibera: 

 

1. Saudar, no 30º aniversário da sua instauração, o regime democrático que conferiu protecção 

constitucional ao Poder Local democrático e ao princípio da autonomia local. 

 

2. Reafirmar o seu propósito de lutar pela defesa da autonomia local e pela salvaguarda da dignidade dos 

Municípios nas suas relações com o Estado e as Regiões Autónomas. 

 

3. Denunciar e repudiar, porque ilegais, todas as formas de ingerência do Estado ou das Regiões 

Autónomas na gestão municipal que violem o princípio da autonomia local e a dignidade 

constitucional dos Municípios. 

 

II - Tendo em conta: 

 

a) o art. 237º, nº 1, da CRP que acolhe o princípio da descentralização administrativa; 

 

b) o art. 4º, nº 3, da CEAL que consagra a subordinação da descentralização administrativa ao princípio da 

subsidiariedade, visando atribuir o poder de decisão às autoridades mais próximas dos cidadãos; 

 

c) as conclusões da Conferência dos Ministros dos Estados membros do Conselho da Europa responsáveis pelas 

autarquias locais, realizado em Lisboa em 1977, no sentido de que o exercício da actividade administrativa 

seja descentralizado para os níveis mais próximos da população; 

 

d) o importante contributo dos Municípios, unanimemente reconhecido, para o desenvolvimento do país e para o 

incremento da democracia política a nível local;  

 

e) que os Municípios das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira têm o mesmo estatuto 

constitucional e gozam da mesma autonomia dos Municípios do Continente, não podendo ser remetidos 

para um regime de menoridade política e administrativa; 

 

f) que as novas áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais não são um sucedâneo nem podem constituir 

um entrave à regionalização do Continente, apenas visando a criação de novas escalas territoriais 

favorecedores da descentralização administrativa. 

 

O Congresso delibera: 



 17

 

4. Reafirmar as sucessivas e repetidas resoluções que tomou sobre a necessidade premente e a urgência na instituição, em 

concreto, das Regiões Administrativas num quadro que contribua para o reforço efectivo das atribuições, poderes, 

competências e meios dos municípios. 

 

5. Propor à Assembleia da República, às Assembleias Legislativas Regionais e ao Governo que, ao abrigo das normas dos arts. 

3º e 4º da Lei nº 159/99, de 14 de Setembro, e do art. 15º da Lei 107-B/03, de 31 de Dezembro, seja viabilizado o 

acesso dos Municípios, das Áreas Metropolitanas e das Comunidades Intermunicipais que nesse sentido 

manifestem interesse, e através de contratualização tipificada, durante o ano de 2004, às seguintes 

competências com os correspondentes meios financeiros: 

 

Aos municípios: 

• limpeza das praias (competência desempenhada pelos municípios desde há muitos anos sem norma 

expressa habilitante); 

• licenciamento das actividades económicas instaladas em praias, designadamente bares, restaurantes e 

esplanadas e  venda de quaisquer produtos; 

• conservação, fiscalização e limpeza das linhas de água classificadas de interesse concelhio; 

• constituição de um fundo financeiro para apoio à recuperação de habitações degradadas, nos termos 

a definir em regulamento municipal; 

• instalação e gestão dos estabelecimentos e do pessoal docente e não docente de educação pré-

escolar e do 1º. ciclo do ensino básico; 

• enquadramento da acção social desenvolvida pelos Municípios reunindo-se numa única estrutura – 

Conselho Municipal de Acção Social - as diversas intervenções municipais, nesta área - crianças e 

jovens em risco; tratamento e apoios a toxicodependentes, apoio a imigrantes, apoios a vítimas de 

violência; 

• conservação e gestão do património histórico e cultural nacional existente no concelho; 

• instalação e gestão de centros de ensino da língua portuguesa a imigrantes estrangeiros; 

• instalação e participação na gestão dos centros de saúde; 

• criação e gestão de estabelecimentos de tratamento e integração de toxicodependentes; 

• instalação e gestão de lares, centros de dia  e  sistemas de apoio domiciliário a idosos, em articulação 

com as freguesias e as misericórdias e outras IPSS sedeadas no concelho. 

 

Às áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais: 

• instalação e gestão de equipamentos de formação técnico-profissional adequada às necessidades do 

sector produtivo regional; 

• instalação e gestão de centros de formação dos funcionários dos municípios e freguesias da respectiva 

área; 

• instalação e exploração de tecnopolos e de parques de exposições, em articulação com as associações 

empresariais interessadas; 

• criação de feiras regionais temáticas; 

• instalação e gestão de estabelecimentos de inspecção sanitária de alimentos, reforçando a actual rede 

de matadouros de âmbito regional; 

• gestão e conservação da rede de estradas desnacionalizadas, de interesse intermunicipal; 

• instalação e exploração de redes de transportes públicos colectivos de âmbito intermunicipal; 

• gestão e aproveitamento das infraestruturas  ferroviárias desactivadas; 

• gestão de parques e reservas naturais; 

• constituição de um fundo financeiro de apoio aos investimentos privados de interesse estratégico,  

regido por regulamento próprio; 

• instalação e gestão de estabelecimentos de ensino; 

• instalação e participação na gestão de centros de saúde. 
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6. Realizar um estudo prospectivo da descentralização, que identifique os poderes exercidos pela Administração central e 

regional autónoma nos sectores que constituem atribuições municipais. 

 

III - Considerando que: 

 

a) O Estado está isento do pagamento de taxas aos Municípios, mas o inverso não se verifica, sendo 

múltiplos os exemplos recentes de medidas do Governo que contrariam o princípio da reciprocidade; 

 

b) Esta situação exige uma reacção por parte dos Municípios, no sentido de retaliação. 

 

O Congresso delibera: 

 

7. Sujeitar o Estado, as Regiões Autónomas, os institutos públicos e as sociedades de capitais maioritária ou 

exclusivamente públicos ao pagamento de taxas municipais, bem como de rendas e tarifas pela utilização 

de bens, equipamentos e infraestruturas municipais. 

 

8. Repudiar as pressões e a chantagem política exercidas pelos departamentos governamentais sobre os 

Municípios, no sentido de estes financiarem, com terrenos ou fundos próprios, investimentos do Estado, e 

incentivar os Municípios a oporem-se sistematicamente a essa prática, informando a ANMP dos casos que 

futuramente se verifiquem. 

 

IV - Atendendo a que: 

 

a) o número dos serviços desconcentrados os Estado têm aumentado de forma exponencial; 

 

b) esses serviços estão organizados com base em divisões geográficas muito diferenciadas umas das outras; 

 

c) a multiplicidade de serviços é geradora de inúmeras deficiências funcionais e de grandes atrasos na instrução e 

decisão dos procedimentos administrativos de iniciativa dos Municípios, das empresas e dos cidadãos; 

 

d) a proliferação desses serviços por todo o país é causa de aumento descontrolado da despesa pública corrente do 

Estado,  

 

O Congresso delibera: 

 

9. Propor ao Governo uma verdadeira e profunda reforma administrativa do Estado que consubstancie, nomeadamente:  

 

a. Uniformização da organização territorial dos serviços desconcentrados do Estado, adoptando-se 

como matriz comum a divisão regional correspondente às áreas de intervenção das CCDR's; 

 

b. Fusão dos serviços desconcentrados que têm intervenção na gestão municipal e concentração dos 

seus técnicos nas CCDR’s, as quais assim reforçariam a sua vocação integradora e multidisciplinar; 

 

c. Articulação regional das políticas de administração do território a nível das CCDR’s, as quais 

passariam a ser a única instância regional responsável pela execução das políticas nacionais de ordenamento, 

ambiente, património, rede viária, indústria e agricultura; 

 

d. Emissão exclusiva pelas CCDR's dos pareceres técnicos, de carácter multidisciplinar, necessários à 

instrução de procedimentos administrativos com incidência nesses sectores, passando, em regra, a não ser 

preciso mais do que um parecer para cada procedimento. 
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V - Uma vez que: 

 

a) a tutela inspectiva é a única forma de tutela administrativa prevista pela CRP (art. 242º, nº 1); 

 

b) a tutela técnica exercida pelo Governo sobre os Municípios, nomeadamente sob a forma de pareceres ou 

através das actuais comissões de acompanhamento da elaboração e revisão de planos de ordenamento, 

constitui uma ingerência na gestão municipal causadora de enormes bloqueios; 

 

c) não há justificação técnica para que a tutela inspectiva do Estado seja exercida por três organismos 

cuja actividade é redundante em certos domínios da gestão municipal e causadora de grande despesa pública,  

 

O Congresso delibera: 

 

10. Realizar um estudo identificativo dos sectores da actividade dos Municípios (ordenamento do território, urbanismo, 

património, ambiente, licenciamentos vários) em que se exerce a tutela técnica do Estado, e das formas que esta assume, 

visando a sua supressão, nuns casos, e a transferência do seu exercício para as CCDR's, noutros casos. 

 

11. Propor ao Governo que, em sede de revisão do Código do Procedimento Administrativo, se equipare o 

regime dos pareceres vinculativos ao dos pareceres não vinculativos, equivalendo a parecer favorável a não 

emissão de qualquer parecer no prazo legal (sem prejuízo da reforma da tutela técnica, atrás proposta). 

 

12. Propor ao Governo que introduza no Dec. Lei nº 380/99, de 22 de Setembro, normas que regulem o funcionamento 

das comissões de acompanhamento dos planos de ordenamento do território, estabelecendo: 

 

 número restrito de técnicos (podendo as CCDR's assegurar a representação de vários organismos centrais); 

 delegação obrigatória de poderes de decisão nos técnicos dos serviços representados; 

 definição de um prazo máximo para funcionamento das comissões; 

 mediação de conflitos pelas CCDR's com poder de decisão em caso de impasse. 

 

13. Propor à Assembleia da República, às Assembleias Legislativas Regionais e ao Governo a adopção de medidas legislativas 

no sentido da concentração dos poderes e dos meios de tutela inspectiva sobre as autarquias num único 

organismo com competência para a verificação da legalidade da gestão autárquica, tanto no domínio administrativo 

como financeiro. 

 

14. Propor à Assembleia da República e ao Governo uma alteração da lei da tutela administrativa que preveja que um 

acto inválido, cujo vício deixe de ser previsto por norma nova, não possa ser fundamento de perda do mandato ou 

dissolução do órgão, nem ser contenciosamente impugnado após o início da vigência desta norma, e que a respectiva 

acção seja declarada extinta por inutilidade superveniente, no caso de, entretanto, ter sido instaurada. 

 

VI - Considerando: 

 

a) a necessidade de contrariar a tendência para o alheamentos dos cidadãos da vida pública e da gestão 

das suas autarquias; 

 

b) a importância do associativismo local, dos referendos locais e das consultas populares informais no 

processo de participação cívica e política das populações; 

 

c) que a estreita ligação dos órgãos municipais às respectivas comunidades reforça a capacidade política 

dos Municípios na sua relação com o Estado ou com as Regiões Autónomas; 
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A ANMP delibera: 

 

15. Recomendar aos órgãos municipais que aprofundem a relação com as respectivas comunidades, que 

estimulem e apoiem as iniciativas das instituições locais e que adoptem as formas de participação dos 

cidadãos na gestão municipal que melhor permitam a dinamização da vida pública local. 

 

16. Salvaguardar a viabilidade de todos os municípios portugueses, recusando a extinção de serviços públicos de matriz 

municipal e não aceitar o princípio da autosuficiência financeira dos municípios, dado ser ao Estado que compete promover 

a equidade e o equilíbrio da repartição dos recursos públicos. 

 

 

 

 

Funchal, 3 de Abril de 2004 

 


