
SECÇÃO 3 

FINANCIAMENTO DO PODER LOCAL 

 

Preâmbulo 

O presente documento contém o Relatório e Projecto de Resoluções referentes ao tema “Financiamento do 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 

 

1. Introdução 

 

1.1 O financiamento é um meio auxiliar e não um fim da acção autárquica. Disponibiliza os recursos necessários 

para as instituições do poder local implantarem políticas, políticas essas que são a escolha responsável dos autarcas 

legitimados pelo voto popular. 

 

Não se deve, porém, ignorar que os recursos financeiros são uma condicionante importante das escolhas 

políticas. A atenção que os autarcas devem prestar às finanças locais é provavelmente maior hoje do que no passado. 

Com efeito, e do lado da despesa, as autoridades municipais vêem-se confrontando com responsabilidades 

crescentes, seja por força do aproveitamento dos valiosos investimentos em infra-estruturas efectuados até agora, das 

competências adicionais recebidas da Administração Central ou de maiores exigências de qualidade por parte dos 

cidadãos locais. 

 

Ao mesmo tempo, do lado da receita, há cada vez mais desafios para responder. As regras de equilíbrio 

orçamental existentes, dependentes da classificação das rubricas em correntes e de capital, e fixadas há 

muitos anos atrás, estão a atrofiar a gestão corrente. A persistente fraca diversidade de instrumentos 

financeiros próprios vulnerabiliza os municípios, ao expô-los em demasia à saúde económica de um número reduzido 

de sectores de actividade. A concentração de população e actividades económicas no litoral limita 

consideravelmente o acesso a recursos próprios e a capacidade de actuação dos municípios pequenos do interior. Há 

potencialidades nas tarifas e taxas que estão por explorar. O enquadramento internacional das finanças 

públicas nacionais não favorece um modelo de financiamento local assente em transferências sempre crescentes para 

todos os municípios. Finalmente, o endividamento, virtuoso para financiar despesas de investimento, 

comporta sérios riscos para a sustentabilidade futura dos municípios que têm de ser enfrentados quanto antes. 

 

Assim, do cotejo entre a pressão crescente sobre a despesa, que as aspirações das populações colocam às autarquias, e 

as dificuldades suplementares de financiamento resultam dilemas quotidianos à gestão autárquica a que urge dar 

resposta. 

 

O presente documento tem, por isso, duas finalidades. Em primeiro lugar, pretende diagnosticar os principais problemas 

financeiros com que as autarquias locais se confrontam. Em segundo lugar, sugere um conjunto de alterações nos 

instrumentos de financiamento disponíveis. Deve salientar-se que algumas das medidas preconizadas podem ser 

adoptadas de imediato pelas autarquias que assim o entenderem, sem necessidade de cooperação 

intermunicipal ou de revisão legislativa nacional. Outras, contudo, por serem estruturantes, requerem 
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mudanças legislativas, nomeadamente a nível da Lei das Finanças Locais, sempre no sentido de reforçar os actuais 

recursos financeiros, não pondo em causa os já existentes. 

 

1.2 Em boa medida, a discussão que ora se propõe retoma preocupações já manifestadas no anterior Congresso da 

ANMP. Na verdade, as conclusões do mesmo exprimiam apreensão com o crescimento das despesas correntes, 

vontade de assunção de mais poderes tributários e repúdio pela vulgarização dos contratos-programa no 

âmbito da cooperação técnico-financeira com o Estado. O presente documento, ao mesmo tempo em que abre novas 

áreas de reflexão, aprofunda aqueles temas com a apresentação de propostas concretas de solução. 

 

1.3 O texto está organizado da seguinte forma: o Capítulo 2 caracteriza o estado actual das finanças locais e apresenta os 

principais problemas a que urge dar resposta no curto prazo. O Capítulo 3 desenvolve as propostas que visam resolver 

esses problemas enunciando e fundamentando as medidas mais adequadas. Finalmente, o projecto de resoluções, 

conclui explicitando a coerência de todas as medidas preconizadas e sumaria as propostas anteriormente discutidas em 

pormenor listando de forma clara as medidas que são submetidas à deliberação do Congresso. 

 

2. Diagnóstico 

Antes de caracterizar os principais problemas actuais nas finanças locais, é útil proceder a um pequeno enquadramento, 

nacional e internacional, da política orçamental dos municípios portugueses. 

 

2.1 Enquadramento da política orçamental local 

 

2.1.1 As receitas da Administração Local Portuguesa (só municípios) em 2001 atingiram os 5.644 milhões de euros, 

representando 4,6 por cento do Produto Interno Bruto (PIB), conforme mostra o Quadro 1. As despesas totalizaram 

6.221 milhões de euros, ou 5,1 por cento do PIB. Para obter uma medida consolidada do peso da Administração Local no 

conjunto do Sector Público Administrativo (SPA), importa abater às receitas totais as transferências recebidas de outros 

subsectores públicos bem como deduzir às despesas totais as transferências pagas a outros subsectores. Efectuados estes 

procedimentos, conclui-se que o subsector público local representou em 2001 6,5 por cento das receitas do SPA 

e 10,4 por cento das suas despesas. A diferença resulta da enorme importância que as transferências do Estado assumem 

no financiamento da Administração Local. O Poder Local denota aproximadamente a mesma dimensão das duas 

Regiões Autónomas, cerca de 135 milhões de euros de receita e 155 milhões de despesas. 

 

QUADRO 1: CONTAS DE GERÊNCIA MUNICIPAIS, 2001 

 Açores Madeira Continente Portugal 

 
milhões de euros milhões de € 

% Rec. 
Total 

% PIB 
% do 
SPA (1) 

Receitas        
Correntes 63,2 81,5 3.619,2 3.763,9    
De capital 99,1 77,5 2.521,8 2.698,4    
Activos financeiros  0,3 0,0 13,8 14,1    
Passivos financeiros 28,2 22,8 753,5 804,5    
Receita total, sem operações financeiras 133,8 136,2 5.373,7 5.643,7  4,58 6,51 

Despesas        
Correntes 57,5 73,0 3.008,7 3.139,2    
Juros 2,7 0,9 82,8 86,4    
De capital 104,3 85,9 3.120,1 3.310,3    
Activos financeiros 0,7 0,2 45,9 46,8    
Passivos financeiros 5,7 5,2 170,7 181,6    
Despesa total, sem operações financeiras 155,4 153,5 5.912,2 6.221,2  5,05 10,44 

Saldos        
Corrente 5,7 8,5 610,5 624,6    
Primário -18,9 -16,4 -455,7 -491,1  -0,40  
Global, sem operações financeiras -21,6 -17,3 -538,5 -577,5 -10,23 -0,47 13,70 

NOTAS: 
• valores em contabilidade pública; 
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• a expressão “operações financeiras” designa receitas ou despesas com activos e passivos financeiros; 
• (1) rácio consolidado com a melhor informação disponível em contabilidade pública. As receitas da Adm.Local excluem transferências da 

Administração Central e da Administração Regional e as despesas da Administração Local excluem transferências para as Juntas de Freguesia. 
• Os valores consolidados do SPA têm origem no Ministério das Finanças e as Contas de Gerência municipais têm origem na DGAA. 
• Fontes: Direcção Geral das Autarquias Locais, Ministério das Finanças, Instituto Nacional de Estatística e cálculos próprios 

 

O saldo corrente é excedentário nos Açores, na Madeira e no Continente, assim contribuindo para o 

financiamento das despesas de capital. Trata-se de um sinal de disciplina orçamental que apraz registar. No 

entanto, como se discute amplamente nas Secções 2.3 e 3.2, a regra de orçamento corrente equilibrado a que os municípios 

estão obrigados assenta em classificações contabilísticas artificiais e está a criar dificuldades crescentes de gestão em muitos 

municípios. 

 

O Quadro 1 evidencia ainda um défice global do subsector equivalente a 0,5 por cento do PIB. É conhecida a ciclicidade dos 

saldos orçamentais em função dos momentos eleitorais, com aumentos dos saldos nos primeiros anos de cada mandato e 

diminuições nos últimos. Importa, pois, perceber se a situação verificada em 2001, ano de eleições autárquicas, é típica deste 

comportamento. Para o efeito, convirá apreciar a evolução dos saldos num período alargado. Esta informação é oferecida pelo 

Gráfico 1, que retrata os saldos corrente, primário e global entre 1990 e 2001. 

 

GRÁFICO 1: SALDOS ORÇAMENTAIS EM % DA RECEITA TOTAL, 1990–2001 

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Ano

Po
nt

os
 p

er
ce

nt
ua

is

Saldo corrente Saldo primário Saldo global, s/ oper. financ.
 

NOTAS: 

• dados das Contas de Gerência relativos ao universo dos municípios portugueses; 
• a receita total exclui operações com activos e passivos financeiros e variação nos saldos de gerência; 
• eleições autárquicas em meados de Dezembro dos anos 1989, 1993, 1997 e 2001 (conforme linhas tracejadas verticais). 
• Fonte: Direcção-Geral das Autarquias Locais e cálculos próprios. 

 

Ora fica claro que o desequilíbrio, evidenciado tanto pelo saldo primário como pelo saldo global, é maior em 2001 do que nos 

anos anteriores do mesmo mandato, e este facto está de acordo com o padrão dos restantes mandatos. Contudo, Gráfico 1 

revela ainda uma alteração qualitativa preocupante. Os saldos no último mandato estão abaixo da tendência recente e são 

negativos nos quatro anos. Acresce que o período 1998 a 2001 conheceu um aumento significativo nas transferências do 

Estado, pelo que a deterioração clara da situação orçamental se deveu a um crescimento ainda mais forte da despesa. Não 

pode então surpreender a progressão do endividamento em linha com a evolução dos saldos acima retratada. Este documento 

não poderá, pois, deixar de se interrogar sobre as razões subjacentes a esta deterioração do comportamento financeiro do 

subsector e procurar soluções eficazes para inverter a situação duradouramente. 

 

2.1.2. Do ponto de vista estatístico, a Administração Local portuguesa compreende quatro níveis institucionais: distritos, 

municípios, freguesias e serviços autónomos (entidades tuteladas pelos municípios sem fins mercantis). O Quadro 2 mostra o 
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peso dos vários níveis de governo local. Os municípios são responsáveis por cerca de 90 por cento da despesa local e 94 por 

centro da receita, explicando-se a diferença pelo papel das transferências municipais no financiamento das freguesias. 

 

QUADRO 2: PESO DE CADA UNIDADE INSTITUCIONAL NA ADMINISTRAÇÃO LOCAL, 2000 

Unidades da Administração Local 

Rubricas Adm. Local 
Distritos Municípios Freguesias 

Serv. Aut. 

Da AL 

Despesa total consolidada, em % 100,00 0,02 89,91 7,76 2,31 

Receita total consolidada, em % 100,00 0,01 94,15 4,41 1,43 

NOTAS: 

• todos os rácios foram apurados na óptica da contabilidade nacional; 
• as despesas e receitas excluem operações financeiras e as transferências dentro da Administração Local; 
• Fonte: Instituto Nacional de Estatística e cálculos próprios. 

 

2.1.3. Em termos internacionais, Portugal é reconhecidamente um país muito pouco descentralizado. No conjunto de 30 países 

que constituem a OCDE, só a Grécia está atrás do nosso país, como se pode constatar no Quadro 3.  

 

Apesar de algum progresso entre 1995 e 1999, a despesa regional e local representa apenas 13 por cento da 

despesa pública total; do lado da receita, o indicador de descentralização é de 8,3 por cento 1. Reconhece-se que a 

comparação internacional do peso da despesa ou da receita subnacional nas contas do SPA não é uma medida perfeita do grau 

de autonomia dos governos regionais e locais em matéria política orçamental, mas é um indicador da relevância económica dos 

mesmos. Pode então afirmar-se, com base no quadro 3 e noutros elementos, que a descentralização orçamental tem crescido 

internacionalmente ao mesmo tempo que Portugal permanece como um dos países mais centralizados da OCDE. 

 

QUADRO 3: INDICADORES DE DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTAL NOS PAÍSES DA OCDE 
Despesa subnacional em % da 
despesa do SPA 

Receita subnacional em % da 
receita do SPA 

 

1985 (1) 2001 (2) 1985 (1) 2001 (2) 
Países Federais     

Austrália nd nd nd nd 
Áustria 28,4 28,5 24,6 21,4 
Bélgica 31,8 34,0 11,4 11,3 
Canadá 54,5 56,5 50,4 49,9 
Alemanha 37,6 36,1 31,9 32,4 
México nd nd nd nd 
Suiça nd nd nd nd 
Estados Unidos da América 32,6 40,0 37,6 40,4 

Países Unitários     
República Checa nd nd nd nd 
Dinamarca 53,7 57,8 32,3 34,6 
Finlândia 30,6 35,5 24,8 24,7 
França 16,1 18,6 11,6 13,1 
Grécia 4,0 5,0 3,7 3,7 
Hungria nd nd nd nd 
Islândia nd nd nd nd 
Irlanda (3) 30,2 29,5 32,3 34,6 
Itália 25,6 29,7 10,7 17,6 
Japão 46,0 40,7 26,8 26,0 
Coreia do Sul nd nd nd nd 
Luxemburgo 14,2 12,8 8,0 7,4 
Países Baixos 32,6 34,2 11,4 11,1 
Nova Zelândia nd nd nd nd 
Noruega (4) 34,6 38,8 22,5 20,3 
Polónia nd nd nd nd 
Portugal 10,3 12,8 7,6 8,3 
República Eslovaca nd nd nd nd 
Espanha 25,0 32,2 17,0 20,3 
Suécia 36,7 43,4 34,3 32,0 
Turquia nd nd nd nd 
Reino Unido 22,2 25,9 10,5 7,6 

Média (5) 29,8 32,2 21,5 21,9 

                                                 
1 A diferença entre os indicadores de descentralização calculados pela OCDE neste quadro e os apresentados no quadro 1 tem duas explicações. Primeira, as receitas e 
despesas estão apuradas segundo a contabilidade pública no quadro 1 e segundo a contabilidade nacional neste quadro. Segunda, o quadro 1 só considera os Municípios 
enquanto que este quadro acrescenta os restantes três níveis institucionais da Administração Local e de toda a Administração Regional. 
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NOTAS: 

 administração pública subnacional é constituída pelos subsectores públicos regional e local; - valores apurados na óptica da contabilidade 
nacional; - despesa exclui as transferências pagas a outros níveis de governo; - receita exclui as transferências recebidas de outros níveis de 
governo; - nd: não disponível; 

• 1 - 1985 ou o ano mais recuado disponível (1996 para Irlanda, 1987 para Países Baixos e Reino Unido, 1990 para Japão, Luxemburgo e 
Noruega, 1991 para Alemanha, 1993 para Suécia, 1995 para Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, Grécia, Portugal e Espanha); 

• 2 - 2001 ou o ano mais recente disponível (1996 para Irlanda, 1997 para Canadá, 1999 para Portugal, 2000 para Japão, Luxemburgo e Reino 
Unido); 

• 3 - observações apuradas com base no Sistema Europeu de Contas de 1968, SEC68 (SEC95 para os restantes países); 
• 4 - o peso na receita total do SPA está expresso em percentagem da receita do SPA do território continental; 
• 5 - média aritmética simples de todos os países para os quais há observações nos dois anos examinados. 
• Fonte: Joumard e Kongsrud (2003), p. 11. 2 

 

As secções seguintes deste capítulo vão caracterizar os principais problemas financeiros com que os municípios se deparam 

actualmente. Desde já se esclarece que o diagnóstico das finanças locais se concentra deliberadamente nos 

problemas e ignora as inúmeras virtualidades existentes, uma vez que a discussão no Congresso visa dotar a ANMP de 

um plano de acção para corrigir as insuficiências do sistema actual. 

 

2.2 Controlo da despesa 

 

2.2.1 O modelo de finanças locais portuguesas dá pouca margem aos autarcas para actuarem sobre o nível das 

receitas, pelo que não surpreende que o escrutínio popular dos eleitos se faça quase exclusivamente sobre as 

realizações da despesa pública. Esta situação coloca uma pressão ascendente permanente sobre os gastos 

municipais. 

 

O Gráfico 2 mostra qual tem sido a dinâmica da despesa local desde 1990. Vários comentários parecem pertinentes. Primeiro, 

os anos eleitorais são sempre momentos de subida acentuada a que se segue alguma atenuação, mormente no caso das 

despesas de capital. Segundo, detectam-se duas fases no período examinado: crescimento moderado entre 1990 e 1996 e 

crescimento acelerado entre 1996 e 2001. Nos primeiros sete anos, a despesa total cresceu 35 por cento em termos reais, mas 

nos últimos cinco a subida foi de 52 por cento. Repare-se ainda que entre 1996 e 2001 o rendimento criado em Portugal (PIB 

real) cresceu somente 19 por cento. Terceiro, as despesas correntes têm aumentado todos os anos e a aceleração a partir de 

1998 é bem evidente (expansão de 25 por cento entre 1998 e 2001). Quarto, os encargos financeiros estão a crescer 

acentuadamente desde 1999, apesar de o nível das taxas de juro ser estável e incomparavelmente inferior ao verificado nos 

primeiros anos da década de 90. 

 

GRÁFICO 2: CRESCIMENTO REAL DA DESPESA MUNICIPAL, 1990–2001 
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NOTAS: 

                                                 
2 JOUMARD, Isabelle e Kongsrud, Per Mathis (2003), Fiscal Relations Across Government Levels, Departamento de Economia, Working Paper nº 375, Dezembro, Paris: 
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) 
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• números índice de base 100 em 1990; preços constantes de 1977. 
• as despesas de capital incluem operações financeiras e as transferências dentro da Administração Local; 
• Fonte: Direcção-Geral das Autarquias Locais e cálculos próprios 

 

 

Como a despesa dos outros subsectores públicos não tem cessado de crescer, porventura a ritmos ainda maiores do que na 

Administração Local, os números acima chamam a atenção para o risco de a dinâmica dos últimos anos não ser comportável 

pela economia nacional. Independentemente do que o Estado e os Governos Regionais fizerem para acudir às respectivas 

situações financeiras, é do interesse próprio dos municípios preocuparem-se com as causas do crescimento da sua despesa e 

tomarem medidas de gestão orçamental eficazes para manterem o crescimento da despesa sob controlo. Caso contrário, a 

sustentatibilidade financeira de muitos municípios poderá estar em risco num futuro não muito longínquo. 

 

2.2.2 As causas da dinâmica de crescimento são fáceis de apontar. Primeiro, a pressão eleitoral. Com a falta de liberdade para 

escolher os níveis da fiscalidade local, as eleições em Portugal disputam-se construindo infra-estruturas e equipamentos de 

utilização colectiva, o que explica os aumentos continuados na despesa de capital. Segundo, os equipamentos municipais só são 

úteis para a população se tiverem funcionários, consumirem energia, adquirirem bens e serviços, numa palavra, se derem lugar 

a um fluxo futuro de despesas de exploração (que são despesas correntes). Terceiro, as práticas contabilísticas subestimam a 

dimensão plurianual da política orçamental. Ora a maior parte das decisões de investimento das autarquias afectam a 

despesa de capital do ano em que são tomadas e do ano seguinte mas inflacionam inevitavelmente a despesa 

corrente de muitos anos futuros. Acontece que os orçamentos são elaborados e executados numa lógica anual, 

pelo que o impacto futuro de decisões políticas tomadas no presente é sistematicamente subavaliado. Por último, 

a situação pode agravar-se porque há desenvolvimentos recentes na gestão autárquica cujos efeitos na despesa futura não 

estão a ser devidamente ponderados. Por um lado, o exercício das novas competências que estão a ser passadas para as 

Câmaras Municipais vai levar a mais despesa corrente sem que o Governo esteja a transferir recursos adicionais 

para a financiar. Por outro, os municípios estão a passar algumas actividades próprias para entidades externas 

(desorçamentação), como empresas e fundações de capitais municipais e parcerias público-privadas; muitas destas 

transferências ou delegações de responsabilidade criam a ilusão de menos despesa pública porque aliviam a tesouraria nos 

primeiros anos; porém, na prática, estas operações acabam por deslocar para o futuro um montante significativo de despesa 

municipal (indemnizações compensatórias, aumentos de capital, rendas, etc.). Assim, decisões tomadas por um 

determinado executivo acabam comprometendo as prioridades políticas dos executivos seguintes. 

 

2.3 Regras de saúde orçamental 

 

2.3.1 É prática internacional dotar os governos de regras de disciplina orçamental. O objectivo destas regras é ajudar os eleitos 

a zelar pela saúde orçamental dos governos, ou seja, a garantir que as decisões presentes não comprometem a solvabilidade 

das instituições no futuro. As regras possíveis variam consoante o país e o nível de governo. Os municípios portugueses 

dispõem dos seguintes mecanismos: 

• equilíbrio no orçamento corrente (receitas correntes pelo menos iguais às despesas correntes); 

• despesas com pessoal não superiores a 75 por cento das receitas correntes do ano anterior (60 por cento para o 

pessoal do quadro e 15 por cento para o pessoal em qualquer outra situação); 

• limites ao endividamento. 

 

Estas regras estão em vigor praticamente sem alterações desde os anos oitenta. A única alteração está no condicionamento do 

acesso ao crédito, que se tornou mais restritivo desde 2002. As profundas transformações entretanto ocorridas na economia, 

no papel das autarquias e nos modelos de gestão aconselham a uma profunda revisão do enquadramento existente. Por 

conveniência de exposição, os limites ao endividamento são analisados na secção seguinte. 

 

2.3.2 Por imposição da Lei das Finanças Locais, os Fundos Municipais - de Base, Geral e de Coesão, são 

automaticamente registados contabilisticamente do seguinte modo: 60 por cento do montante total é 
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considerado receita corrente e o restante 40 por cento é definido como receita de capital. Ora esta classificação, 

que se mantém em vigor há tantos anos, é absolutamente arbitrária, cega e absurda. Compreendia-se a sua 

validade nos primeiros tempos do poder local democrático, em que as profundas carências do país em infra-estruturas básicas 

de interesse local recomendavam aos municípios um forte papel investidor. Contudo, hoje em dia, já satisfeitas muitas dessas 

necessidades colectivas básicas, os municípios são chamados a intervir cada vez mais com despesas correntes e aquela 

classificação rígida, a par das duas primeiras regras acima, são um espartilho à gestão orçamental e um travão à eficiência 

económica dos municípios. 

 

Aliás, o próprio Fundo Monetário Internacional reconhece a artificialidade da separação entre transferências 

correntes e transferências de capital. De facto, o seu anuário estatístico de finanças públicas 3, ao apresentar as receitas 

correntes e de capital, não faz aquela separação. As transferências recebidas são registadas pelo seu valor total, 

sendo as receitas totais dadas pelo somatório de três rubricas: receitas correntes, receitas de capital e 

transferências. 

 

2.3.3. Acresce que a própria classificação das despesas em correntes e de capital não é isenta de dificuldades e 

subjectividade. Havendo muitas rubricas que podem transitar com relativa facilidade de uma classe para outra, não faz 

sentido manter a regra do equilíbrio no orçamento corrente. 

 

2.3.4 Do mesmo modo, se a classificação das transferências do Estado é artificial, o tecto à massa salarial em vigor torna-se ele 

próprio artificial e inútil. 

 

2.4 Acesso ao crédito 

 

Como se disse acima, os limites de endividamento fazem parte do enquadramento de disciplina orçamental a que os municípios 

estão sujeitos. A experiência entretanto acumulada recomenda igualmente uma reflexão sobre a racionalidade dos mesmos. 

 

2.4.1 Deve, no entanto, começar por se salientar que o acesso ao crédito por parte dos municípios faz todo o sentido 

quando se trata de financiar parte das despesas de investimento. Um equipamento para utilização colectiva, como uma 

ponte municipal, é projectado e construído em um ou dois anos mas gera benefícios sociais durante várias décadas. Se a 

totalidade das despesas de investimento tivesse que ser paga exclusivamente com receitas desses um ou dois 

anos, as gerações futuras de residentes no concelho poderiam usufruir de uma infraestrutura para cuja 

disponibilização nada contribuíram. Além de injusta do ponto de vista intergeracional, esta situação 

desincentivaria o investimento por parte da geração presente. 

 

2.4.2. O Gráfico 3 mostra a evolução do endividamento municipal entre 1986 e 2001. Uma vez que as autarquias também 

podem conceder crédito, optou-se por representar o acréscimo anual na dívida líquida dos municípios portugueses. Resulta 

claro o acréscimo verificado desde 1997 na importância desta fonte no conjunto do financiamento da Administração Local. 

Entre 1986 e 1996, o endividamento líquido contribuiu entre 0,9 e 4,5 por cento para o financiamento da actividade autárquica, 

com um peso médio de 2,7 por cento. Porém, entre 1997 e 2001, esse peso variou entre 4,7 e 9,5 por cento, com a média a 

situar-se nos 6,3 por cento. A aceleração no acesso ao crédito é ainda mais evidente quando se observa a evolução do valor do 

endividamento líquido: mesmo a preços constantes (ver linha), esta rubrica dispara também a partir de 1997, chegando a 

duplicar no último ano. 

                                                 
3 “Government Finance Statistics Yearbook” 
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GRÁFICO 3: ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL, 1986–2001 
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NOTAS: 

• o endividamento líquido é definido através da diferença entre as receitas e despesas com operações financeiras (activos e passivos 

financeiros) apuradas nas contas de gerência; exprime o acréscimo anual na dívida do subsector, deduzida do crédito concedido (acções e 

obrigações detidas, empréstimos aos serviços municipalizados e subsídios reembolsáveis a terceiros); 

• a Administração Local abrange o Continente em 1986 e todo o país nos restantes anos. 

• Fontes: Direcção-Geral das Autarquias Locais, Banco de Portugal, Instituto Nacional de Estatística e cálculos próprios. 

 

Deve, no entanto, notar-se que a fonte utilizada (contas de gerência, disponibilizadas pela DGAL) não captura a evolução nos 

saldos bancários das autarquias. Na medida em que um saldo representa um crédito sobre o sector monetário, a verdadeira 

variação na dívida líquida poderá ser um pouco diferente, para mais ou para menos, dos níveis reportados no Gráfico 3.4 

 

A banca residente em Portugal é o principal parceiro financeiro das autarquias. A dívida líquida dos municípios à banca (a 

maior fracção da verdadeira dívida líquida total) era de 1.683 milhões de euros em 2001, ou 1,4 por cento do 

PIB.5 Em 1997, valia 540 milhões de euros, pelo que cresceu 3,7 vezes a preços constantes em apenas quatro 

anos. Servem estes números para notar que a dívida actual dos municípios ainda pode considerar-se pequena, 

quando se toma em atenção a dívida dos outros subsectores públicos e o peso da Administração Local na 

despesa total do SPA; todavia, são números que merecem atenção e reflexão porque a sua dinâmica evidencia uma 

alteração qualitativa recente que, a não ser devidamente ponderada, poderá gerar situações muito aflitivas no futuro. 

Saliente-se ainda que, ao nível de cada autarquia, há situações muito díspares nesta matéria, havendo muitos municípios com 

números bem piores do que os detectados a nível agregado. 

 

Qualquer que seja o indicador de endividamento que se considere, parece inegável que os dois últimos mandatos observados 

registaram uma expansão substancial no recurso ao crédito, uma situação que não encontra paralelo nos anos anteriores a 

1997. Aliás, o crescimento da dívida local neste período é mais um sinal da deterioração da situação orçamental já acima 

detectada, tanto em matéria de défices primário e global (ver Gráfico 1) como de despesa real (Gráfico 2). 

 

 

2.4.3. A possibilidade de recorrer ao crédito para financiar despesas de investimento liberta recursos no curto prazo para outros 

fins mas gera compromissos de despesa futura, em juros e amortizações do capital. Ora não é legítimo que um executivo 

municipal recorra excessivamente a este instrumento pois, ao fazê-lo, está a limitar a acção política dos 

                                                 
4 Muito recentemente, o Banco de Portugal começou a divulgar mensalmente o verdadeiro nível de endividamento líquido da Administração Local mas só publicou até hoje 
valores posteriores a 1997: Banco de Portugal (2003), Boletim Estatístico, Quadro E.3.2, Lisboa (edição de Março de 2003 e posteriores). 
5 Dívida bruta de 2.415 milhões de euros ou 2 por cento do PIB. 
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executivos seguintes, que têm tanta legitimidade para exercer os seus mandatos como o primeiro. Por isso, é do 

interesse próprio do poder local democrático que haja limites à possibilidade de contracção de dívidas. A questão que se 

coloca nesta matéria é saber se os limites existentes são bons. De acordo com a Lei das Finanças Locais, as regras em vigor 

para cada autarquia são: 

 

a) endividamento de curto prazo não pode exceder 10 por cento do total dos três Fundos Municipais; 

b) juros e amortizações da dívida de médio e longo prazo não podem exceder o maior dos seguintes valores: 25 por cento do 

total dos três Fundos Municipais e 20 por cento da despesa de investimento do ano anterior.6 

 

2.4.4 Ora a experiência mostra que há imperfeições e que é exequível melhorá-las. Os problemas mais sensíveis estão 

na regra b). 

 

Em primeiro lugar, deve notar-se que a mudança na dinâmica do endividamento visível no Gráfico 3 acima foi possível sem que 

tenha havido qualquer alteração nas regras de acesso ao crédito até 2002. Em segundo lugar, repare-se que a regra b) 

permitiu um aumento tremendo na possibilidade legal de endividamento desde finais dos anos oitenta. Com efeito, mesmo que 

as dotações dos Fundos e o nível de investimento não tivessem crescido, a simples descida substancial das taxas de juro desde 

essa altura concedeu automaticamente aos municípios folga para contraírem novos empréstimos. Esta possibilidade legal de 

endividamento apreciável não traduziu necessariamente mais capacidade económica para pagar a dívida. É que a regra em 

causa não garante a solvência financeira do município. Qualquer um dos limites nessa regra sofre desta deficiência 

fundamental, como se explica seguidamente. 

 

Primeiro, o limite em função das transferências do Estado não tem qualquer dimensão plurianual. O facto de o serviço da dívida 

estar abaixo dos 25 por cento (12,5 por cento desde 2003) desse valor num determinado ano não dá qualquer garantia de 

continuar abaixo do mesmo poucos anos depois. Se há outras receitas no orçamento, porque razão são elas ignoradas na 

regra? Mais, se a decisão de contrair novos empréstimos for unicamente limitada por esta forma, não é acautelada a 

sustentabilidade da dívida ao longo do tempo. Por exemplo, uma descida acentuada da taxa de juro permite novos 

endividamentos e, mesmo assim, manter inalterado o serviço da dívida. Só que, com mais dívida, a autarquia 

fica muito mais exposta ao risco da taxa de juro. Se esta inverter a tendência, o município pode de repente ficar 

sem capacidade para pagar os seus compromissos. 

 

Segundo, também o limite em função da despesa de investimento do ano anterior pode levar a uma espiral de endividamento 

descontrolado. De facto, é possível demonstrar no caso deste limite ser mais apertado do que o outro 7, que a dívida de uma 

autarquia “bem comportada”, no sentido de cumpridora escrupulosa de todas as regras legais, pode crescer para infinito, o que 

é manifestamente um absurdo. 

 

Decorre, pois, do exposto que a regra b) não tem sentido. Há ainda outras características do regime de acesso ao crédito com 

problemas que é necessário identificar. 

 

2.4.5. A conjuntura actual das finanças públicas nacionais levou o Governo a prever suspensões discricionárias 

nas regras de acesso ao crédito inscritas na Lei das Finanças Locais. Com efeito, a revisão em Agosto de 2002 da 

Lei de Enquadramento Orçamental veio permitir ao Ministério das Finanças fixar ano a ano, em sede de lei orçamental, os 

tectos de endividamento acima referidos. Compreende-se a necessidade de o Sector Público Administrativo limitar a despesa e 

o endividamento, por (boas) razões de política interna e por força de compromissos internacionais do Estado português. No 

entanto, esta necessidade tem de ser compatibilizada com a autonomia das finanças locais, valor com 

consagração constitucional. Ora o exercício responsável desta autonomia requer estabilidade no enquadramento do acesso 

                                                 
6 Estes valores foram reduzidos para 12,5 e 10 por cento, respectivamente, nos anos de 2003 e 2004, ao abrigo da Lei do Orçamento do Estado. Este normativo permitiu 
ainda limitar naqueles anos o acréscimo do endividamento líquido do conjunto do subsector local. 
7  Ver Barbosa, A. Pinto (2002), “Nota sobre uma lei explosiva”, Banco de Portugal, Boletim Económico, vol 8, nº 4, pp. 27 - 29 
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ao crédito. Com efeito, não é possível uma gestão orçamental sã ao nível local sem perspectiva plurianual, 

sobretudo quando se lida com um instrumento financeiro que gera compromissos de despesa futura. Nesta 

matéria, as regras são superiores a decisões discricionárias, pelo que as mesmas só se podem entender enquanto 

medidas temporárias. 

 

2.4.6. Por último, não pode deixar de ser criticada a existência de garantias mais ou menos implícitas da dívida 

dos municípios por parte do Estado. A inexistência da proibição formal de assunção de dívidas de um governo local por parte 

de qualquer outra entidade pública, seja ela nacional ou internacional, incentiva a subavaliação do risco de crédito por 

parte das instituições financeiras e é uma fonte potencial de endividamento excessivo. 

 

Na verdade, existe a convicção generalizada de que o Estado nunca deixará um município falir. Na medida em que a convicção 

é partilhada pelos decisores municipais e pelo mercado financeiro, a taxa de juro paga pela autarquia não reflecte a totalidade 

do risco de crédito. Esta situação favorece o sobre-endividamento. Tanto a autarquia como a entidade financiadora têm 

interesse em acordar num volume de crédito superior ao que desejariam numa situação em que houvesse a certeza que 

nenhuma outra entidade pública assumiria os encargos da autarquia. Assim, salvo circunstâncias excepcionais, como situações 

de calamidade pública, é desejável que a avaliação do risco seja feita profissionalmente tendo exclusivamente em conta a 

situação económica, financeira e patrimonial do município em causa. 

 

2.5 Importância dos Fundos Municipais 

 

2.5.1 Os Fundos Municipais são uma fonte de financiamento importante para as autarquias locais. Os municípios recebem 

dinheiro do Estado sob a forma de regras (Fundos de Base, Geral e de Coesão Municipais) e de decisões avulsas (contratos-

programa para a realização de obras específicas). Há também transferências da União Europeia (Fundos Estruturais e de 

Coesão) e, no caso dos municípios insulares, transferências dos respectivos Governos Regionais. Em 2001, todas estas receitas 

valeram 2,9 mil milhões de euros, ou seja, 52 por cento do financiamento total (excluindo operações financeiras). As freguesias 

também dispõem de regime similar, recebendo: dos municípios, dos Governos Regionais e do Estado. 

 

2.5.2 Há muitas razões válidas para justificar a existência de Fundos Municipais em Portugal, quer para municípios grandes, 

quer para municípios pequenos. Dadas a exiguidade do território que controlam e a mobilidade geográfica dos agentes 

económicos, a capacidade de financiamento por via fiscal é manifestamente inferior para os municípios do que para o Estado. A 

principal fundamentação tem precisamente a ver com o facto de as possibilidades de descentralização orçamental serem 

claramente maiores no lado da despesa do que no lado da receita. Consequentemente, sem esses Fundos, os municípios (e 

os Governos Regionais) seriam sempre altamente deficitários, e, por conseguinte, economicamente inviáveis. 

Este facto não é atributo exclusivo de Portugal. O Quadro 4 mostra que a situação é comum a todos os Estados-Membros da 

União Europeia. Se os governos regionais e locais não recebessem nem pagassem transferências intergovernamentais, todos os 

países teriam défices elevadíssimos naqueles níveis de Administração. Por exemplo, no caso português, o défice da 

Administração Local equivaleria a quase 82 por cento das suas receitas próprias. Tomando em consideração as transferências 

pagas e recebidas, os défices reduzem-se substancialmente em todos os países. Portanto, a necessidade de compensar a 

insuficiência natural de recursos próprios é uma justificação, quiçá a mais importante, para a existência dos Fundos Municipais. 
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QUADRO 4: EXCEDENTE ORÇAMENTAL EM PERCENTAGEM DA RECEITA TOTAL, POR NÍVEL DE GOVERNO NA UE 

 Unidade: % 

Sem transferências Com transferências Estado-Membro 

Regional Local Regional Local 

A Áustria (1993) – 55,71 – 17,79 4,74 – 4,20 

B Bélgica (1993) – 124,02 — – 0,84 

D Alemanha (1993) – 9,09 – 51,51 – 8,50 – 3,79 

DK Dinamarca (1992) – 75,19 — – 0,89 

E Espanha (1992) – 398,80 – 44,60 – 9,50 – 9,01 

F França (1994) – 55,24 — – 1,63 

I Itália (1988) – 436,48 — – 4,97 

IRL Irlanda (1992) – 265,30 — – 0,05 

L Luxemburgo (1993) – 56,99 — – 4,90 

NL Países Baixos (1994) – 209,28 a) — 1,35 a) 

P Portugal (1990) – 81,65 — – 2,97 

S Suécia (1994) – 22,89 — – 0,48 

SF Finlândia (1990) – 51,23 — – 0,71 

UK Reino Unido (1992) – 260,59 — 5,57 
 
a) O número refere-se aos dois níveis de Administração Subnacional no caso deste país. 

NOTAS: 

• Os números respeitam aos seguintes anos: A 1993, B 1993, D 1993, DK 1992, E 1992, F 1994, I 1988, IRL 1992, L 1993, NL 1994, P 1990, S 1994, 

SF 1990, e UK 1992. Não há dados comparáveis para a Grécia; 

• as despesas e receitas excluem operações financeiras; 

• os números para Portugal não coincidem com os dados apurados pela Direcção-Geral das Autarquias Locais. 

• Fonte: Fundo Monetário Internacional e cálculos próprios. 

 

Há outras razões, desenvolvidas na literatura económica, que devem ser invocadas para defender esta forma de financiamento 

dos municípios portugueses. Por razões de espaço, são apresentadas muito sumariamente nos próximos parágrafos. 

 

A segunda razão prende-se com o apoio à realização de obras por parte de um município que beneficiam mais do que um 

concelho (exemplo: aterro sanitário). Na ausência de um subsídio que pague ao município promotor o benefício dos concelhos 

vizinhos, este não tem capacidade para construir o equipamento na escala eficiente. 

 

Um terceiro motivo decorre da implantação de objectivos nacionais através do fornecimento local de bens e serviços colectivos 

(exemplos: educação pré-escolar e solidariedade social). Neste caso, o Estado delega nos municípios o cumprimento de 

objectivos com interesse nacional e atribui-lhes subsídios, eventualmente condicionais no preenchimento de requisitos mínimos 

de qualidade comuns a todo o país. 

 

Finalmente, são invocáveis preocupações com equidade espacial. Há diferenças substanciais no rendimento potencial entre os 

vários concelhos do país, a ponto de muitas jurisdições pequenas não terem capacidade fiscal suficiente para 

oferecerem um pacote mínimo de funções públicas. Neste caso, justifica-se a atribuição de transferências no 

valor considerado necessário para cumprir essas funções nos municípios cujos recursos próprios não cheguem 

para o efeito. 

 

2.5.3. A estrutura do financiamento local pouco ou nada tem mudado. De acordo com as estatísticas oficiais retiradas 

das Contas de Gerência, as transferências recebidas representaram exactamente 52 por cento em 1990 e 2001, 

como consta do Gráfico 4, (diagramas superiores). Apenas mudou a composição das mesmas. As transferências 

programadas do Estado (FEF até 1998 e Fundos Municipais desde então) perderam peso a favor das 

transferências avulsas, que subiram de 13 para 19 por cento do financiamento total. Estas compreendem os 
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subsídios da União Europeia e transferências avulsas do Estado. Ora a progressão dos subsídios casuísticos da 

Administração Central é qualitativamente grave porque representa um retrocesso na forma de relacionamento 

financeiro entre o Estado e as autarquias locais, recuperando-se a forma de financiamento privilegiada até 1974. 

A proliferação de contratos-programa que é discutida na Secção 1 deste Congresso será a causa desta alteração na composição 

das transferências do Estado. Trata-se de um retrocesso porque contraria a liberdade de programação da despesa por 

parte dos municípios e consubstancia um papel de subserviência que contrasta com o princípio de autonomia 

financeira consagrado na Constituição. No plano económico, um regime de financiamento assente em regras (se 

estas forem credíveis) facilita inegavelmente o planeamento plurianual das finanças locais e dá estabilidade à gestão 

orçamental. No plano político, a autonomia administrativa e financeira das autarquias está muito mais 

defendida num regime de regras do que num regime sustentado em discricionariedade. 

 

GRÁFICO 4: COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS, 1990 E 2001 

1990
Classificação oficial

39%

13%
31%

17%

2001
Classificação própria

33%

32%

19%

16% Fundos municipais
Outras transferências
Impostos
Outras rec. próprias

2001
Classificação oficial

33%

19%
32%

16%

 

Fonte: Direcção-Geral das Autarquias Locais e cálculos próprios. 

 

 

2.5.4 O peso de 52 por cento para o conjunto das transferências é, no entanto, enganador quanto à verdadeira dependência 

das autarquias locais face a este instrumento. Na verdade, há instrumentos ditos locais que não passam de meras 

transferências, já que todas as decisões relativas ao seu valor (alteração de taxas, delimitação de bases e a própria liquidação e 

cobrança) são tomadas pela Administração Central. São os casos do Imposto Municipal de Sisa (agora IMT), do Imposto 

Municipal sobre Veículos, da Contribuição Autárquica incidente sobre prédios rústicos e de vários outros impostos de menor 

montante. Se reclassificássemos estas receitas fiscais como transferências, a estrutura de receitas seria a que consta do 

diagrama inferior do gráfico 4. As transferências subiriam então para 65 por cento, caindo os impostos para 19 por cento no 

ano de 2001. 8 

 

2.5.5 É conhecida a enorme heterogeneidade dos municípios. O Quadro 5 dá uma ideia das assimetrias intermunicipais em 

matéria das principais receitas: transferências e impostos. Estes tendem a ser maiores no litoral e, em particular, nas áreas 

metropolitanas. Em 2001, o peso máximo da tributação (66,1 por cento das receitas não financeiras) foi observado em Oeiras. 

O peso mínimo atingiu a expressão de 0,3 por cento no Corvo. No Continente, o peso mais pequeno foi encontrado em 

Barrancos, onde os impostos representaram apenas 1,1 por cento. A distribuição das transferências parece simétrica 

relativamente à dos impostos. Em termos relativos, as transferências valem mais para os municípios pequenos e do interior do 

que para os grandes e metropolitanos. Registe-se o facto de haver orçamentos municipais que dependem em absoluto de 

recursos transferidos do Estado e da União Europeia. A situação extrema em 2001 foi uma dependência de 98,4 por cento no 

Corvo. Não surpreende, por isso, a correlação negativa e elevadíssima entre impostos e transferências (coeficiente de 

                                                 
8  Na classificação alternativa, a rubrica Impostos compreende a Contribuição Autárquica (prédios rústicos e prédios urbanos), a Derrama sobre o IRC e as Taxas e 
Serviços Gerais Pagos pelas Empresas. A fonte não permite separar os prédios rústicos dos prédios urbanos na colecta de Contribuição Autárquica 
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correlação de –0,94, para um máximo possível de –1,00), o que pode indiciar um fenómeno de substituição de receita. 

Curiosamente, as transferências do Estado determinadas na Lei das Finanças Locais (Fundos Geral, de Coesão e de Base 

Municipais) são mais dispersas (maior coeficiente de variação) do que as transferências avulso e não concorrem tanto com os 

impostos. Se se preferir a classificação não oficial acima proposta, os resultados são os que constam das linhas (4) e (5): os 

impostos perdem importância, sobretudo para os municípios grandes e metropolitanos, e aumenta a dependência de todos face 

ao poder central. 

 

QUADRO 5: IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS EM % DA RECEITA TOTAL 

PARÂMETROS DA DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL, 2001 

    Unidade : % 

 Máximo Mínimo Médio Mediano 
Coef. De 

variação 

Coef. De

correl. 

Classificação oficial       

(1) Impostos 
66,1 

(Oeiras) 

0,3 

(Corvo) 
16,8 11,0 0,873 — 

(2) Transferências 
98,4 

(Corvo) 

20,3 

(Palmela) 
69,6 73,3 0,265 

–0,936 

(1) vs (2) 

(3) das quais: Fundos Municipais 
87,9 

(Barrancos) 

10,0 

(Lisboa) 
48,6 49,9 0,354 

–0,823 

(1) vs (3) 

 

Classificação alternativa 
      

(4) Impostos 
47,8 

(Palmela) 

0,0 

(Corvo) 
9,2 5,4 0,978 

0,865 

(2) vs (3) 

(5) Transferências 
98,6 

(Corvo) 

36,1 

(Palmela) 
77,2 80,3 0,172 

–0,871 

(4) vs (5) 

NOTA: 

• as receitas totais excluem operações financeiras. 

• Fonte: Direcção-Geral das Autarquias Locais e cálculos próprios. 

 

A dispersão pelos 308 municípios do peso das transferências é bem menor do que a dispersão do peso dos impostos, como 

sinaliza o coeficiente de variação. Isto significa que as transferências não são distribuídas em Portugal com o único objectivo de 

compensar desigualdades fiscais. Havendo várias boas razões para o Estado transferir verbas para todos os municípios, grandes 

e pequenos, compreende-se que a dispersão das transferências exceda a dos impostos. Porém, atenta a extrema 

heterogeneidade dos concelhos em matéria de rendimento per capita, de localização de empresas e de número de habitantes, 

resulta a sensação de alguma injustiça na repartição das verbas do Estado. Com efeito, é sabido que as autarquias maiores do 

litoral têm mais capacidade para gerar recursos próprios do que as pequenas do interior. Para aquelas é relativamente mais 

fácil substituir ligeiramente transferências por tarifas, taxas e impostos. Deste modo, a Secção 3.8 abaixo elabora uma série de 

propostas no sentido de acentuar a progressividade dos Fundos Municipais, concentrando os futuros acréscimos anuais da sua 

dotação nos municípios com menor capacidade fiscal. 

 

2.6 Escassos poderes tributários 

 

2.6.1 Viu-se no Gráfico 4 atrás que as receitas fiscais em 2001 só representam 32 por cento do financiamento total e que esse 

peso seria ainda menor (19 por cento) se se classificassem como transferências os tributos decididos totalmente pela 

Assembleia da República. Mas há outras maneiras de avaliar a autonomia fiscal das autarquias. Num estudo recente, a OCDE 

comparou os poderes tributários dos governos subnacionais (regiões e municípios) em 19 países desenvolvidos (ver quadro 6) e 

concluiu que Portugal está na retaguarda da descentralização fiscal. 
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QUADRO 6: PODERES TRIBUTÁRIOS DE GOVERNOS SUBNACIONAIS NALGUNS PAÍSES DA OCDE, 1995 

Impostos totais (%) PIB (%)
Suécia 32,6 15,5 100,0 15,5
Dinamarca 31,3 15,5 95,1 14,7
Suíça 35,8 11,9 92,4 11,0
Finlândia 21,8 9,8 89,0 8,7
Bélgica 27,9 12,4 57,9 7,2
Islândia 20,4 6,4 100,0 6,4
Japão 24,2 6,8 90,3 6,1
Espanha 13,3 4,4 66,6 2,9
Nova Zelândia 5,3 2,0 98,0 2,0
Alemanha 29,0 11,1 12,8 1,4
Polónia 7,5 3,0 46,0 1,4
Reino Unido 3,9 1,4 100,0 1,4
Países Baixos 2,7 1,1 100,0 1,1
Áustria 20,9 8,7 9,5 0,8
Portugal 5,6 1,8 31,5 0,6
República Checa 12,9 5,2 10,0 0,5
Hungria 2,6 1,1 30,0 0,3
Noruega 19,7 7,9 3,3 0,3
México 3,3 0,6 11,2 0,1

Impostos subnacionais relativamente a: Discrição para 
fixar impostos(1)

Indicador sumário 
de poderes fiscais(2)

 

 

NOTAS: 

• receitas fiscais apuradas na óptica da contabilidade nacional; 

• países listados por ordem decrescente do indicador sumário de poderes fiscais; 

• (1) percentagem da receita fiscal própria sobre a qual os governos subnacionais têm discrição total para decidir as taxas, as bases ou 

ambas. O valor 100 indica discrição máxima; 

• (2) O indicador sumário é a multiplicação do rácio dos impostos subnacionais relativamente ao PIB pelo grau de discrição na fixação de 

impostos. 

• Fonte: Joumard e Kongsrud (2003), op. Cit., p. 13. 

 

Nas duas colunas mais à esquerda, vê-se o peso das receitas fiscais locais e regionais no conjunto das receitas fiscais nacionais 

e no PIB. Em Portugal, segundo o critério da contabilidade nacional, aquelas terão representado em 1995 5,6 por cento dos 

impostos totais e 1,8 por cento do PIB, valores que situam o país entre os que apresentam menores rácios. No entanto, estas 

percentagens não são os melhores indicadores da verdadeira autonomia subnacional na captação de receitas, pois não tem em 

conta as profundas diferenças internacionais na descentralização de poderes tributários. Por isso, a OCDE procedeu a um 

inquérito junto dos Estados Membros para apurar os poderes de decisão das autoridades subnacionais sobre os parâmetros 

fiscais relevantes (definição da base, escolha das taxas, atribuição de isenções, e exercício das funções de liquidação, cobrança 

e fiscalização). 

 

Desse inquérito, resultaram as duas colunas à direita. Como se explica nas notas, a primeira dessas colunas avalia a margem de 

discricionariedade dos executivos subnacionais para fixarem as taxas, as bases ou ambas dos seus impostos; o valor 100 (0) 

indica discricionariedade total (nula). A coluna mais à direita multiplica a segunda pela terceira e constitui o resultado final do 

exercício comparativo. Traduz a margem de discricionariedade fiscal em percentagem do PIB. Portugal surge no 15º lugar com 

um valor de 0,6 que o coloca no último lugar dos actuais Estados-Membros da UE representados no quadro. A fonte esclarece 

ainda que os poderes tributários aumentaram entretanto em Espanha, na Bélgica e no México face ao documentado no quadro 

6. A conclusão é evidente: o grau de descentralização fiscal em Portugal é francamente baixo no contexto internacional. 

 

2.6.2. A escassez de poderes tributários municipais tem vários inconvenientes. 

 

Primeiro, reduz a capacidade financeira das autarquias locais. Por exemplo, a centralização da liquidação e cobrança dos 
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impostos locais, dado que os mesmos não constituem uma das primeiras prioridades da Administração Fiscal, resulta em 

atrasos na entrega da colecta aos municípios, em fiscalização muito imperfeita com as consequentes perdas de receita, etc. 

 

Segundo, potencia o crescimento da despesa pública local. Se as campanhas eleitorais se jogam unicamente com realizações do 

lado da despesa, é evidente que as regras da democracia incentivam o crescimento continuado da despesa. O reforço dos 

poderes tributários próprios dos municípios altera a natureza das disputas eleitorais, com o escrutínio dos eleitores a dividir-se 

pelas realizações da despesa e pelas contribuições individuais para as receitas municipais. Nestas condições, a expansão das 

despesas correntes e de capital deixará de ser o caminho único para aferir o sucesso político. 

 

Terceiro, a escassez de poderes tributários limita a capacidade de os municípios satisfazerem as empresas e famílias residentes. 

As famílias serão mais exigentes, levando à subida da qualidade dos serviços prestados, se tiverem presente o seu contributo 

directo. 

 

2.6.3 Decorre do exposto a necessidade de os municípios verem acrescidos os seus poderes tributários, o que, 

deve reconhecer-se, consistiria em dar substância ao que a própria Lei das Finanças Locais já antevê no seu artigo 

4º. O aumento de poderes tributários pode ser conseguido quer através do alargamento das competências municipais para 

gerir os actuais impostos locais, quer através da atribuição de novos instrumentos fiscais. 

 

O IMI sobre os prédios urbanos vem acrescer o poder tributário dos municípios, seja na capacidade de influenciar a base, seja 

na possibilidade de ampliar o intervalo das taxas através do sistema de majorações e minorações. Foi um passo na direcção 

correcta mas é insuficiente; subsiste a conveniência de alargar os poderes tributários noutras áreas. 

 

2.7 Concentração dos recursos próprios no sector imobiliário 

 

2.7.1 Como se sabe, para além das transferências, os municípios dispõem de recursos próprios para financiarem a sua 

actividade. Estes compreendem impostos (com o peso de 32 ou de 19 por cento em 2001, consoante a classificação que se 

fizer dos impostos que não são determinados pelas autarquias), tarifas, licenças e penalidades (10 por cento), alienação de 

património (3 por cento) e outras receitas (3 por cento). Na generalidade dos municípios, todas estas receitas estão demasiado 

dependentes da actividade económica de um único sector, o imobiliário. 

 

Por exemplo, em termos de recursos fiscais, cerca de dois terços do total provém da tributação do património. Em 2001, e de 

acordo com o Gráfico 5, a Sisa vale 36 por cento e a Contribuição Autárquica 30 por cento; tipicamente estes dois impostos têm 

alternado no primeiro lugar. A dependência dos recursos próprios face ao imobiliário será ainda maior se se tomar em conta a 

receita das tarifas e das licenças que incidem sobre a actividade de construção e o património edificado. Não existem dados 

agregados sobre esta receita.9 

 

                                                 
9  Todavia, num estudo recente, os Professores José da Silva Costa e Mário Rui Silva, da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, concluíram que o contributo da 
actividade de construção para a cobrança de taxas e licenças em 1995 atingiu 61 por cento em Viana do Castelo e 52 por cento no Porto. 
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GRÁFICO 5: IMPOSTOS MUNICIPAIS, 2001 
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Fonte: Direcção-Geral das Autarquias Locais e cálculos do autor 

 

2.7.2 Esta concentração avultada de recursos próprios nas actividades imobiliárias tem vários inconvenientes. 

 

Primeiro, em termos macroeconómicos, consubstancia uma discriminação negativa do investimento imobiliário face a outras 

aplicações da riqueza. O solo e as edificações são praticamente as únicas formas de riqueza que pagam imposto sobre a posse 

e a transmissão. Esta discriminação distorce as escolhas de poupança e investimento dos agentes económicos a favor de 

activos menos tributados e até isentos, como obras de arte, automóveis de colecção, acções e demais títulos financeiros. 

 

Segundo, é uma aproximação insuficiente ao princípio do utilizador-pagador pois isenta de contribuição para um determinado 

município todos os utentes de infra-estruturas locais que não tenham património colectável nesse concelho. Esta situação é 

particularmente constrangedora nas áreas metropolitanas, devido ao maior nível de mobilidade das pessoas. 

 

Terceiro, as receitas próprias ficam muito vulneráveis às crises específicas de um único sector. Normalmente, qualquer 

arrefecimento na actividade de construção acontece em simultâneo com menor rotação nas edificações usadas e isso afecta 

negativamente o Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT), as licenças de construção, as licenças de 

utilização, etc. 

 

Quarto, a receita do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) é pouco elástica. No caso dos prédios urbanos, o enorme 

desfasamento acumulado no passado entre o valor das matrizes e o valor de mercado não irá ter correcção muito significativa 

nos próximos cinco anos, por força da cláusula de salvaguarda e dos elevados custos administrativos associados à reavaliação 

dos imóveis. No caso dos prédios rústicos, a situação é ainda pior pois não se vislumbra sequer quando é que os mesmos 

começarão a ser reavaliados. O mecanismo das isenções deixa sistematicamente fora da base tributária um volume apreciável 

de imóveis. Por tudo isto, o potencial de crescimento do IMI continuará mitigado por muitos mais anos. 

 

3. Alterações possíveis nos modos de financiamento 

 

Como se viu, o sistema actual de financiamento municipal apresenta problemas, mas estes têm solução. No que se segue, 

sugere-se um conjunto de alterações nas práticas vigentes que visam corrigir as deficiências apontadas no Capítulo anterior. Há 

a preocupação de apenas enunciar medidas possíveis e adequadas à realidade portuguesa. Algumas podem ser 

adoptadas de imediato pelos municípios, outras constituem contributos para a reforma da Lei das Finanças 

Locais. 

 

A Secção 3.1 elabora um conjunto de soluções capaz de atribuir uma dimensão plurianual à política orçamental local. As 

deficiências acima apontadas no regime de disciplina orçamental encontram respostas na Secção 3.2, onde novas regras de 

saúde orçamental são desenvolvidas. O combate à escassez de recursos próprios ocupa as cinco secções seguintes: assim, a 

Secção 3.3 discute alterações na concepção das tarifas; a Secção 3.4 sublinha o cuidado que deve haver no desenho das 
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licenças camarárias e sugere melhorias ao nível das taxas que lhes estão associadas; a Secção 3.5 propõe um novo instrumento 

fiscal local; a Secção 3.6 justifica o lançamento de contribuições sobre actividades específicas com relevância local; finalmente, 

a Secção 3.7 defende mudanças nos impostos locais em vigor. O papel das transferências do Estado não é esquecido, sendo 

sugeridas várias alterações na Secção 3.8. Por último, retoma-se o tema do endividamento, na Secção 3.9, para se justificarem 

várias modificações no regime de acesso a este instrumento financeiro. 

 

3.1 Programação orçamental plurianual 

 

A Secção 2.2 enfatizou a carência de planeamento plurianual na gestão orçamental e alertou para os riscos de descontrolo da 

despesa. Na maior parte dos casos, o impacto futuro de decisões de investimento limita-se às despesas de investimento do 

projecto e subestimam-se tanto os encargos futuros de exploração (salários, energia, serviços externos, manutenção, etc.) bem 

como as eventuais receitas de exploração (nos equipamentos em que é possível cobrar algumas taxas de utilização). A resposta 

a este desafio passa por enquadrar os orçamentos anuais numa perspectiva de médio prazo. Concretamente, o enquadramento 

que se propõe a seguir passaria por: 

• adoptar tectos anuais para a despesa total; 

• utilizar técnicas contabilísticas de projecção das receitas e despesas dos principais serviços 

municipais; 

• publicitar os encargos futuros assumidos pelo município com empresas e outras entidades de capitais 

municipais, bem como com todas as parcerias contratualizadas com o sector privado. 

 

3.1.1 Tectos Anuais para a despesa 

 

Como medida de auto-regulação, cada Município passaria a fixar, no início de cada mandato autárquico, o limite 

superior para a despesa total do município em cada um dos quatro anos seguintes. Estes tectos seriam definidos em 

função da situação financeira herdada, das prioridades de despesa do executivo recém-eleito, das regras de disciplina 

orçamental em vigor e da previsão realista dos financiamentos exequíveis em cada um dos quatro anos seguintes. Seria 

eventualmente possível proceder-se a uma revisão intercalar dos tectos, a meio do período de programação. 

 

A escolha dos tectos é obviamente uma decisão política de primeira grandeza para o executivo em funções. Uma vez tomada 

essa decisão, a liberdade política centrar-se-ia sobre a composição da despesa e a captação dos recursos necessários para a 

financiar. 

 

Como se compreenderá a seguir, este instrumento de programação só fará sentido se se adoptarem igualmente as duas 

propostas abaixo. 

 

3.1.2 Projecção das receitas e despesas dos principais serviços municipais 

 

Como se explicou na Secção 2.2 acima, muitos equipamentos municipais necessitam realizar despesa para serem 

úteis, encargos correntes e de capital. Alguns deles geram receita, nomeadamente a que provém da cobrança de preços 

de entrada ou taxas de utilização. É de toda a conveniência, para reforçar a segurança das previsões e das execuções 

orçamentais, que se melhorem substancialmente os sistemas de informação sobre fluxos futuros de despesa e 

receita. 

 

Repare-se que esta recomendação não está, de maneira nenhuma, a sugerir que todos os equipamentos construídos pelas 

autarquias devam gerar receitas próprias e, muito menos, que devem ser geridos para dar lucro. A proposta visa tão-somente 

fornecer aos eleitos toda a informação possível para tomarem, com segurança financeira, as decisões políticas 

que melhor entenderem. O que é importante é que os eleitos, ao decidir, tenham consciência das implicações 

orçamentais no ano corrente e nos anos seguintes. 
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O novo sistema de contabilidade das autarquias locais (POCAL) poderá ajudar bastante na implantação desta proposta, 

mormente através da adopção de procedimentos fiáveis de imputação de receitas e despesas a centros de actividade. Mas não 

chega, pelo que se deverão dotar os serviços financeiros das ferramentas analíticas necessárias para melhorar a capacidade de 

projecção. 

 

Salienta-se aqui a importância da implementação do gabinete de Auditoria, previsto no POCAL. 

 

Os serviços deveriam ser capazes de manter actualizado o fluxo de receitas e despesas previstas para um horizonte 

móvel de quatro anos. Quer dizer, em qualquer momento, os autarcas deveriam poder conhecer as previsões para os quatro 

anos seguintes, mesmo que alguns desses anos correspondessem já ao mandato seguinte. Idealmente, a previsão deveria 

incidir sobre todos os serviços e equipamentos existentes mas admite-se que, numa primeira fase, o esforço de previsão se 

concentrasse nos novos projectos da autarquia. Com isso se garantiria que a decisão de aprovar ou não esse projecto seria 

tomada com conhecimento das repercussões orçamentais (no ano em curso e) nos quatro anos seguintes. 

 

3.1.3 Divulgação dos compromissos futuros com entidades externas 

 

A formação de parcerias entre o sector público e o sector privado está na ordem do dia. Trata-se de delegar numa 

entidade privada o exercício de funções cometidas ao sector público, mediante a celebração de um contrato. 

Tipicamente, estas parcerias atribuem à entidade privada a responsabilidade de construir e explorar um 

determinado equipamento ou infraestrutura para utilização colectiva em contrapartida do pagamento pelo 

sector público de uma renda anual durante um período longo; acrescem ao concessionário as receitas de 

bilheteira (taxas de utilização) que eventualmente sejam cobradas aos utentes. 

 

Para o sector público, trata-se de uma modalidade financeiramente interessante, mas igualmente perigosa. Ilustre-se 

a situação com o exemplo de uma piscina municipal. No sistema tradicional, o município adquire o terreno, compra o projecto, 

constrói o equipamento e explora-o directamente. Incorre em despesas de capital nas três primeiras fases e em despesas 

correntes na fase de exploração. Eventualmente terá receitas mas só nessa fase. Com uma parceria público-privado, é a 

entidade privada que compra o terreno, paga o projecto, investe na construção e suporta os encargos de exploração. No caso 

de o terreno ser municipal, até é possível à Câmara arrecadar receitas na fase inicial do projecto, vendendo o terreno ao 

privado. Portanto, para o município esta modalidade é aliciante porque consegue disponibilizar um equipamento 

socialmente valioso sem ter dispendido qualquer verba. O perigo acontece depois, durante o (habitualmente) 

longo período de concessão da exploração. Ao longo desses anos, o município obriga-se a pagar uma renda que 

compense os encargos assumidos pelo privado e lhe assegure a rentabilidade do projecto. Há contratos que 

prevêem ainda o pagamento pelo município de indemnizações no caso de a procura pelo equipamento ser, nalgum 

momento, inferior ao nível projectado. 

 

Ora, para que o município mantenha o controlo sobre a sua despesa, é fundamental que haja um registo rigoroso de 

todos estes compromissos de encargos futuros. Esta informação deve ser do conhecimento da vereação e da 

Assembleia Municipal que aprovarem tais compromissos e deve ficar claramente disponível, com transparência, 

para os executivos seguintes. Por isso, no sentido da transparência da gestão, sugere-se que as Contas de Gerência do 

Município passem a ter um relatório com a listagem completa das parcerias em vigor, o mapa de todos os 

compromissos de despesa futura e a explicação dos mecanismos de indemnização previstos nos contratos. 

 

Para além das parcerias com o sector privado, os municípios estabelecem parcerias com entidades externas tuteladas 

politicamente e/ou financeiramente por si. São os serviços Municipalizados, as empresas municipais, fundações com 

capitais municipais, associações de municípios, etc. Naturalmente, as relações contratuais com estas entidades 

também têm consequências plurianuais nos orçamentos municipais. Há, por isso, toda a vantagem em manter o 
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registo tão actualizado quanto possível dos compromissos municipais (indemnizações compensatórias, aumentos de 

capital, subsídios, quotas, encargos financeiros, etc.) para com estas entidades e em divulgá-los com toda a transparência, da 

mesma forma que se preconizou acima para as parcerias público-privado. 

 

3.1.4 Síntese 

 

O objectivo perseguido com a proposta desta secção é, pois, tornar tão claro quanto possível para os decisores políticos 

que há escolhas a fazer. Os tectos globais para a despesa (vide proposta na Subsecção 3.1.1) e a informação actualizada 

sobre os fluxos de receita e despesa previstos para o futuro (conforme propostas nas Subsecções 3.1.2 e 3.1.3) facilitariam 

significativamente a concretização deste objectivo. Com estes instrumentos de gestão orçamental plurianual, se uma 

determinada decisão em estudo implicar mais despesa ou menos receita no período de programação, então os 

eleitos ficarão melhor elucidados acerca da folga disponível para outras decisões que queiram tomar ao longo do 

seu mandato. 

 

O enquadramento orçamento plurianual que se acabou de apresentar é possível dentro do quadro legislativo em vigor; 

querendo, pode desde já cada município iniciar a sua adopção. No entanto, reconhece-se que haverá eventualmente vantagem 

em afinar e uniformizar estes critérios. 

 

3.2 Novas regras de saúde orçamental 

 

3.2.1 A Secção 2.3 acima reconheceu o interesse das autarquias na existência de um enquadramento claro de disciplina 

orçamental mas apontou, igualmente, os defeitos sérios que as regras actuais apresentam. Nestes termos, justifica-se a 

discussão pelo Congresso de um novo conjunto de regras de boa saúde orçamental, a propor ao Governo em sede de 

revisão da Lei das Finanças Locais. 

 

A proposta que aqui se faz consiste em i) acabar com a distinção entre transferências do Estado correntes e de 

capital, ii) substituir as regras actuais relativas ao equilíbrio no orçamento corrente e à despesa máxima em 

pessoal por dois outros preceitos, e iii) modificar os actuais limites ao endividamento. 

 

3.2.2 Quanto aos Fundos Municipais, provenientes do Orçamento de Estado, não há dúvidas sobre a absoluta 

artificialidade de qualquer repartição dos mesmos entre receitas correntes e de capital. A bem da flexibilização da 

gestão orçamental, seria desejável que também as transferências provenientes da União Europeia deixassem de ser 

classificadas. No entanto, admite-se que esta questão possa ser aprofundada à luz dos regulamentos da União Europeia e do 

Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais (SEC95). 

 

3.2.3 Em vez de haver uma regra de equilíbrio no orçamento corrente, o país teria a ganhar se se caminhasse 

para uma regra de equilíbrio total, baseada no saldo primário (excesso de receitas sobre despesas sem juros) ou no saldo 

global (saldo primário líquido dos encargos com juros). A solução a adoptar deveria facilitar o cumprimento das regras 

internacionais de disciplina que vinculam o conjunto das Administrações Públicas. Ao mesmo tempo, deveria ficar 

salvaguardada a especificidade económica dos governos locais. A estes não cabe estabilizar a economia mas 

compete-lhes um importante papel na provisão de bens colectivos. Uma vez que esta função envolve despesas de 

investimento significativas, deve permitir-se que haja pequenos défices nalguns anos. Concretamente, propõe-se o seguinte: 

em cada mandato autárquico (ciclos de quatro anos), o saldo global deverá, em média, ser nulo ou positivo, 

admitindo-se que possa ser negativo num máximo de dois anos. Desta forma, qualquer executivo autárquico teria a 

liberdade de gerar défices moderados em caso de necessidade mas ficaria então com a responsabilidade de os 

compensar dentro do seu mandato; deixaria, portanto, de ser possível exportar défices para os executivos seguintes e 

assim se minimizariam os riscos actuais de défices excessivos poderem comprometer a acção política das 

administrações seguintes. 
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3.2.4 A bondade da regra actual sobre despesas com pessoal deveria ser estudada. Compreende-se que possa haver 

um tecto para estes encargos mas não faz sentido continuar a defini-lo em função das receitas correntes, pelas razões 

expostas na Secção 2.3. Um tecto em função da despesa total seria mais correcto mas deveria ter em conta as 

realidades actuais de contratação do factor trabalho, nomeadamente a contratação de serviços de terceiros. A bem da 

flexibilidade da gestão, não faria muito sentido manter tectos separados para o pessoal do quadro e pessoal noutras situações, 

como sucede desde os anos oitenta. 

 

3.2.5 Os limites actuais ao endividamento deveriam ser revistos à luz das melhores práticas internacionais e 

tendo como objectivo garantir a sustentatibilidade intertemporal das finanças municipais. 

 

Em particular, deveriam ser estudados os méritos de substituir os limites ao endividamento por tectos ao capital 

em dívida. Manda igualmente a prudência que esta questão seja examinada em paralelo com a revisão em curso do Pacto de 

Estabilidade e Crescimento. Na Secção 3.3 abaixo, tecem-se propostas sobre o acesso ao crédito que relevam igualmente para 

o novo enquadramento da disciplina orçamental. 

 

3.2.6. Na medida do possível, deveriam ser evitadas as excepções na aplicação das novas regras que se 

consagrarem. Em particular, as regras sobre o endividamento deveriam valer para qualquer forma de crédito e para o 

financiamento de qualquer tipo de investimento. Seria preferível prever regras largas sem excepções do que regras 

apertadas com excepções. Deste princípio resultariam vantagens em termos de transparência e de simplicidade 

administrativa. Situações trágicas inesperadas, como calamidades públicas, deveriam ser tratadas 

casuisticamente, aqui se justificando a celebração de contratos-programa com o Estado para definir o enquadramento 

especial a aplicar transitoriamente em face das circunstâncias particulares do sinistro. 

 

3.3 Tarifas 

 

3.3.1 As tarifas são o pagamento dos utentes em contrapartida dos serviços prestados pelas autarquias. Existe 

abundante literatura técnica sobre o desenho correcto dos tarifários. Há determinados serviços tipicamente prestados por 

autoridades locais que são objecto de estudo por profissionais, de que são exemplo o tratamento e distribuição de água 

canalizada e a recolha e tratamento de águas residuais. Muitos municípios poderão estar a adoptar as melhores 

práticas, mas haverá provavelmente outros com grande margem para melhoria nesta matéria. Por exemplo, há 

autarquias que financiam as redes de esgotos com uma taxa incidente sobre o valor patrimonial dos prédios; trata-se de uma 

situação absolutamente ineficiente e iníqua, porquanto a tarifa nada tem a ver com o custo do serviço para a autarquia nem 

com o benefício do serviço para o utente. 

 

Do mesmo modo, não se descortinam razões para haver igualitarismo intermunicipal na fixação de tarifas. Por 

exemplo, os custos da energia com estações elevatórias num concelho de montanha (Seia, por exemplo) são provavelmente 

inferiores aos verificados num concelho plano (Faro), pelo que aplicar uma tarifa igual correspondente ao custo médio dos dois 

casos significa penalizar os consumidores do concelho com custo mais baixo e beneficiar os do outro. 

 

3.3.2 Os municípios desempenham um papel ímpar em Portugal na criação de infraestruturas de utilização 

colectiva. O recurso a programas do Quadro Comunitário de Apoio tem permitido suavizar substancialmente o custo do 

investimento. Ora a despesa de investimento gera despesa corrente futura para manter operacionais tais 

infraestruturas e há muitas autarquias que começam agora a sentir o fardo orçamental daquelas realizações. No entanto, 

existem muitos equipamentos que podem produzir receita corrente, precisamente através da venda de serviços (espaços 

culturais, recreativos e desportivos, nomeadamente). Parcerias público-privado podem flexibilizar a gestão dos equipamentos e 

imaginação e bom senso permitirão gizar novas fontes tarifárias. Por exemplo, uma ideia a explorar por municípios urbanos 

poderia ser a concessão da construção e exploração de obras viárias a entidades privadas com os custos a serem pagos pelos 
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utilizadores através de tarifas razoáveis reguladas pela Câmara. 

 

3.3.3 Obviamente que nem todos os serviços prestados pelos municípios podem ser financiados por tarifas, seja por 

dificuldades técnicas (impossibilidade de excluir consumidores que não paguem — exemplos: transeuntes que beneficiam da 

iluminação dos arruamentos ou da polícia municipal), económicas (custo administrativo de cobrança proibitivo — exemplo: 

portagens electrónicas em Barrancos) ou políticas (opção deliberada do executivo de fazer pagar o serviço por parte de quem 

não o utiliza, através de impostos locais, transferências do Estado e da União Europeia, etc.). Reconhece-se igualmente que a 

obtenção de lucro não é o objectivo de qualquer sistema tarifário público, pelo que é perfeitamente aceitável que 

os equipamentos municipais sejam financiados através da combinação de tarifas com outros instrumentos. Dito 

isto, há que também reconhecer que, de uma maneira geral, as autarquias podem aumentar as suas receitas, melhorar 

a justiça social dos tarifários actuais e contribuir para maior eficiência da economia se passarem a dar mais 

atenção a esta fonte de financiamento. 

 

3.3.4 Os progressos que é possível realizar em sede de tarifas dependem essencialmente dos próprios 

municípios, não sendo necessário esperar por alterações legislativas nacionais para os conquistar. Justifica-se uma 

análise caso a caso: cada município deveria estudar a forma como está a financiar os vários serviços que presta e 

responder a questões como: 

• De entre os serviços que não são financiados por tarifas, quais poderiam vir a ser financiados, ainda que 

parcialmente, por esta via? 

• Que problemas são detectados pelos serviços nos tarifários em vigor? 

• Os tarifários actuais têm racionalidade, ou seja, são eficientes e justos? Há quanto tempo foi estudada e decidida 

a forma actual? 

• Que novos serviços poderiam ser comercializados através dos equipamentos municipais existentes? 

• Que profissionais poderiam ser contratados para melhorar os tarifários existentes ou apoiar o desenvolvimento de 

novos tarifários? 

 

3.4 Licenças 

 

3.4.1 Por lei, os municípios têm o poder de condicionar determinadas actividades económicas, de empresas e 

particulares, através da emissão de uma autorização prévia ou licença. Esta confere ao destinatário o direito a 

desempenhar a actividade em causa. Todos os pedidos de licenciamento devem ser julgados em função do seu mérito e 

do respeito para com as disposições legais relevantes. Naturalmente, a concessão da autorização depende deste julgamento, 

mas pode depender também de um pagamento a efectuar pelo requerente. Com efeito, há licenças que são atribuídas 

graciosamente e há licenças que são pagas. 

 

3.4.2 A fixação do valor das licenças (taxa) obedece a alguns princípios. A apreciação de um pedido de licenciamento é um 

serviço prestado pelas autarquias. Com a excepção provável dos licenciamentos urbanísticas, o custo administrativo do 

licenciamento é próximo de zero. No entanto, isto não significa que a taxa da licença deva ser próximo de zero. É 

importante perceber que o mecanismo de licenciamento restringe a concorrência no sector privado na medida em 

que só os agentes licenciados podem exercer essa actividade. Quer isto dizer que a licença tem um valor 

económico para os agentes, quer a mesma seja paga ou atribuída graciosamente. 

 

Ora, quando desenha a sua tabela de taxas, o município deve ponderar os efeitos que as taxas poderão ter no 

mercado. Com frequência, os efeitos não são o que parecem. Por exemplo, é altamente provável que uma taxa municipal 

sobre uma empresa que tenha um grande poder de mercado sobre os consumidores (tipo EDP ou Portugal Telecom) provoque 

o aumento do preço pago pelos consumidores. Por outras palavras, o ónus político destas taxas tenderá a recair sobre os 

próprios autarcas que terão de explicar aos seus munícipes o agravamento mensal das despesas familiares. 
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3.4.3 Dito isto, deve acrescentar-se que há razões que podem justificar o lançamento dessas taxas, apesar do 

eventual custo político que possam ter. Tipicamente, aquelas empresas realizam intervenções no solo, no subsolo 

e no espaço aéreo públicos, intervenções que penalizam a fruição desses bens por parte da população e que podem obrigar 

os municípios a despesas adicionais para coordenar as intervenções ou para reparar os estragos das mesmas no espaço 

público. 

 

A cobrança de taxas serve, pois, um duplo objectivo. Por um lado, regulam as intervenções causadoras de prejuízo para 

terceiros, tornando-as mais moderadas. Por outro, contribuem para o financiamento das despesas que o município tiver de 

suportar para licenciar e coordenar as actividades e para reparar estragos causados no património colectivo. 

 

3.4.4 Com frequência, as tabelas de taxas são actualizadas ano após ano mecanicamente, aplicando uma taxa de crescimento 

comum a todas as taxas. Ora importa reflectir sobre a racionalidade das tabelas. Será que se justifica manter todas as 

taxas (análise custo / benefício)? As actualizações anuais deverão ser comuns ou diferenciadas? Diferenciadas em função de 

quê? As tabelas de taxas são um instrumento financeiro onde a diversidade intermunicipal é ainda maior do que 

no caso das tarifas, pelo que se recomenda a cada autarquia a revisão da sua tabela. Esta revisão poderia tentar 

responder, entre outras, às seguintes questões: 

• De entre os pedidos de licenciamento sujeitos a pagamento, o valor cobrado cobre todos os custos inerentes à 

apreciação do pedido? 

• Quais são as taxas que mais se repercutem sobre a população em geral? A repercussão incide mais sobre os 

residentes no concelho ou os residentes noutros concelhos? 

• O valor cobrado é justo na perspectiva do requerente, ou seja, tem correspondência na sua capacidade de 

pagamento ou no benefício que retira do licenciamento? 

• Qual é a evidência acerca de fraude e evasão no pagamento de taxas? Como é que a administração municipal pode 

ser mais eficaz a cobrar as taxas em vigor? 

• Quais são as licenças em que se justifica manter a isenção de taxa? Porquê? 

• Das licenças actualmente isentas que passarem a ser cobradas, a que critérios atender para fixar as respectivas 

taxas? Atender à repercussão de efeitos menos óbvios. 

• Quais as actividades isentas de licenciamento sobre as quais se justifica impor taxas? Que critérios políticos, 

económicos e sociais adoptar para examinar esta questão?10 

 

3.4.5 No âmbito destas questões, está, concretamente, o possível reforço das taxas incidentes sobre as actividades 

económicas que utilizam o solo, o subsolo e o espaço aéreo públicos. Os exemplos são fáceis de encontrar: veículos 

“TIR” que desgastam as rodovias municipais muito mais que os restantes utentes, concessionárias de auto-estradas que 

obrigam os municípios (serviços de bombeiros) a possuir equipamentos especiais de limpeza de asfalto e desencarceramento, 

explorações agrícolas altamente poluidoras de linhas de água, operadores de telecomunicações que abrem valas nos 

arruamentos e sujam a paisagem com cablagem aérea, etc. 

 

3.4.6 É muito provável que dos estudos acima sugeridos possam sair reforços de verbas para os cofres municipais e melhor 

qualidade de vida para as populações. Os estudos podem ser realizados pelos serviços municipais ou em colaboração com 

consultores externos especializados. Embora conduzidos sobre a realidade individual de cada autarquia, poderá 

haver economias de escala na associação de municípios para a realização destes trabalhos. 

 

3.5 Derrama 

 

Como se viu no Capítulo 2, há inúmeras razões para reforçar o peso da fiscalidade no conjunto das receitas locais e diversificar 

a incidência sobre a actividade económica. A fiscalidade deve ajudar a deslocar um pouco para o lado da receita o 

foco da política local. 

                                                 
10   Esta questão remete igualmente para o lançamento de impostos sobre actividades específicas. Ver mais na Subsecção 3.6 
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Neste sentido, considera-se relevante estudar a possibilidade de disponibilizar aos Municípios uma derrama sobre o 

consumo, como novo instrumento fiscal que se viria a adicionar às fontes de financiamento actualmente disponíveis, dando 

assim utilização aos até aqui raramente usados Poderes Tributários dos Municípios, previstos no artigo 4º da Lei 42/98 

de 6 de Agosto. 

 

3.6 Novos instrumentos fiscais específicos 

 

3.6.1 Existem determinadas actividades económicas com impacto local específico, seja na despesa municipal ou no ambiente, 

que justificam uma atenção do Congresso. 

 

3.6.2 Nos concelhos com forte penetração turística a procura de serviços municipais, como a distribuição de água 

canalizada, o saneamento básico e a recolha e tratamento de resíduos sólidos, apresenta sazonalidade acentuada. No 

entanto, tratando-se de serviços prestados através de rede, os municípios têm que suportar elevados custos fixos 

mesmo quando a procura é reduzida. Dado que os turistas não têm residência nem propriedade nestes concelhos, o 

sistema actual de financiamento local sobrecarrega a população residente em permanência, que tem de pagar 

pelos seus consumos e, em larga medida, pelos dos turistas. 

 

Está-se, nos serviços em apreço, numa daquelas situações em que o princípio do utilizador-pagador pode e deve ser 

chamado a intervir para corrigir aquela sobrecarga. Deste modo, sugere-se a criação de um tributo especificamente 

lançado sobre as dormidas em estabelecimentos com interesse turístico. Obviamente que os concelhos com 

actividade turística têm todo o interesse em manter e reforçar o contributo do sector para as respectivas economias, pelo que a 

carga a lançar teria que ser bastante moderada, a ponto de não desincentivar a procura turística. 

 

Teria que se estudar qual a melhor forma deste novo instrumento mas desde já se avançam duas possibilidades alternativas. A 

primeira seria uma taxa diária a cobrar por cada turista, tipo 1 euro por cabeça e por noite. A segunda seria uma taxa 

proporcional ao consumo de água ou electricidade dos estabelecimentos com interesse turístico reconhecido localizados no 

concelho. No primeiro caso, a cobrança seria efectuada pela Direcção-Geral dos Impostos com base na contabilidade das 

empresas e transferida posteriormente para os municípios. No segundo caso, a cobrança seria efectuada pela empresa 

distribuidora de água ou electricidade no concelho e posteriormente transferida para o município. 

 

3.6.3 Existem actividades económicas que comportam riscos para o património local claramente superiores aos da 

generalidade das empresas. É o caso, por exemplo, das auto-estradas. Os municípios cujos territórios são atravessados por 

estas vias são forçados pelas concessionárias a possuir em estado operacional equipamento de limpeza do asfalto e 

desencarceramento de viaturas, despesas que os restantes municípios não necessitam fazer. Estes custos específicos poderiam 

ser financiados através de uma contribuição lançada sobre o tráfego automóvel que atravessasse os concelhos em causa. 

 

3.6.4 O crescimento do parque automóvel português tem sido muito significativo e os municípios esforçam-se por 

acompanhar essa expansão gastando cada vez mais na construção e manutenção das rodovias. O esforço financeiro nesta 

área deverá aumentar a breve trecho em consequência da desclassificação de estradas decidida pelo Estado. Por 

conseguinte, justifica-se com premência acrescida apelar a contribuições dos utentes das vias para manter e melhorar a 

qualidade da oferta. Neste sentido, propõe-se a participação na receita da cobrança do Imposto sobre Produtos 

Petrolíferos (ISP). A base seria dividida por todos os municípios portugueses em função do número de quilómetros existente 

em cada concelho ou do número de veículos automóveis registados em nome de pessoas ou entidades residentes em cada 

concelho. Cada município obteria então uma determinada percentagem sobre a parcela de base que lhe coubesse. 

 

3.6.5 Muitas decisões municipais em matéria de política fundiária têm efeitos sobre o valor económico dos solos. 

No caso dos municípios urbanos, uma revisão do instrumento de zonamento que atribua ou aumente a edificabilidade de um 
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terreno pode causar um enriquecimento imediato muito significativo do respectivo proprietário, na ordem das centenas de 

pontos percentuais. Por que razão é que o proprietário não há-de partilhar com a comunidade local a mais-valia que obteve por 

decisão do respectivo Município? Concretamente, propõe-se a criação de uma taxa municipal de transformação de solos. 

Tratar-se-ia de uma percentagem a aplicar sobre a valorização do terreno. 

 

3.6.6 As actividades poluidoras devem ser incentivadas a tomar em consideração na sua contabilidade os custos 

da poluição que impõem aos agentes vizinhos. As contra-ordenações sobre as emissões poluentes são um instrumento de 

regulação eficaz para reduzir a poluição e têm a vantagem adicional de produzir receita para as entidades reguladoras. Assim 

sendo, sobre as actividades que emitem poluição de âmbito local (solos, linhas de água, ruído), deverão ser agravadas contra-

ordenações, com reforço da participação municipal nas mesmas. 

 

3.6.7 Para além das vantagens específicas de cada um destes novos instrumentos, vantagens que acabaram de ser expostas, a 

adopção dos mesmos teria ainda o benefício de combater a escassez de poderes tributários, problema central do sistema actual 

de financiamento que foi amplamente debatido na Secção 2.6 acima. 

 

3.7 Mudanças na fiscalidade actual 

 

Os impostos a que os municípios têm actualmente direito são: Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), Imposto Municipal 

sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis (IMT), Derrama sobre o IRC, Imposto Municipal sobre Veículos e diversos tributos 

com reduzida expressão. 

 

3.7.1 Liquidação e cobrança 

 

A gestão de todos os impostos locais tem sido assegurada pelo Estado, através da rede de Repartições de Finanças. Em 

particular, incumbe ao Estado a liquidação e cobrança dos impostos locais. Como se sublinhou na Secção 2.6 acima, esta 

situação tem acarretado prejuízos às tesourarias municipais. Uma solução diferente passaria por atribuir aos municípios, a 

associações de municípios ou a outras entidades intermunicipais aquelas funções tributárias. A Lei Orçamental para 2004 

contém uma autorização legislativa para regulamentar os poderes tributários dos municípios. Deverá assim ser aproveitado o 

ensejo para consagrar a descentralização das competências de gestão dos actuais impostos locais. 

 

3.7.2 Isenções fiscais 

 

Actualmente, as Assembleias Municipais têm pouco poder para atribuir isenções nos impostos locais. Da mesma 

forma que o Estado tem o direito de isentar as actividades de interesse nacional que pretende incentivar, também os 

municípios poderiam ter a capacidade de utilizarem isenções fiscais para atrair actividade de elevado interesse local. Deverão, 

assim, as Assembleias Municipais passar a ser competentes para atribuir isenções temporárias sobre os tributos 

locais, pelo menos até determinada percentagem da colecta observada no ano anterior. As propostas de orçamento 

passariam obrigatoriamente a discriminar o valor da despesa fiscal municipal, isto é, o montante da receita que o 

município deixaria de receber em cada um dos seus impostos, por força das isenções em vigor. Esta informação seria essencial 

para moderar e tornar transparente a concessão destes privilégios. 

 

3.7.3 Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) 

 

1. A reforma da tributação do património, que está a percorrer o seu primeiro ano, foi uma decisão importante. Vai 

permitir alargar as bases e baixar as taxas sem perda de receita; os poderes tributários das autarquias aumentam. No 

entanto, há aperfeiçoamentos que podem ser introduzidos, sem que se tenha de esperar mais 15 anos por outra 

reforma.  
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2. Urge proceder à reavaliação dos prédios rústicos. Estes estão porventura ainda mais desactualizados do que os 

prédios urbanos, em virtude de as avaliações terem sido feitas há muitos anos e com base em indicadores que deixaram 

de ter significado na actualidade. Há profundas injustiças que carecem de reparação tão breve quanto possível. O código 

do IMI inclui a explicitação detalhada dos critérios de avaliação das propriedades rústicas mas não se vêem meios no 

terreno para os implantar. Esta situação é particularmente gravosa para os municípios do interior com grandes 

superfícies, para os quais os prédios urbanos têm relativamente pouco significado. Pôr em marcha o processo 

de reavaliação das propriedades urbanas e nada fazer sobre as rurais irá acentuar as diferenças de oportunidade 

entre o litoral e o interior, entre municípios com orçamentos grandes e municípios com orçamentos pequenos. 

 

3. Simultaneamente, é indispensável a completa actualização do cadastro, a nível nacional, a executar num 

prazo de máximo de 3 anos. 

 

3.7.4 Imposto municipal sobre veículos (IMV) 

 

Fazem-se duas sugestões a respeito deste imposto. Uma tem a ver com as taxas e a outra com a base. 

 

1. As taxas do IMV são actualmente fixadas pela Assembleia da República e comuns a todos os concelhos do país. Como 

também é o Estado que assegura as demais funções de gestão tributária, bem se pode dizer que o IMV é, do ponto de 

vista económico, uma transferência intergovernamental. Uma alternativa ao regime em vigor passaria pela outorga a 

cada município do poder de definir a tabela de taxas a aplicar ao parque automóvel registado no 

concelho. A Assembleia da República poderia definir taxas máximas para evitar cargas excessivas. 

 

2. A segunda sugestão visa corrigir a “fuga” de IMV para os concelhos onde estão sedeadas as empresas de 

locação financeira. O IMV é pago pelo titular do registo de propriedade ao município em cujo concelho tem domicílio 

fiscal. Isto significa que todos os automóveis adquiridos em regimes de “leasing” e similares estão registados em nome 

das empresas financeiras até pagamento total dos empréstimos. Logo, legalmente são estas entidades quem paga o 

IMV. Como estão predominantemente sedeadas fora da área do Município do cliente, são os municípios onde estiverem 

sedeadas que recebem essas contribuições, mesmo que os veículos circulem a centenas de quilómetros de distância. É 

neste sentido que se diz que há uma “fuga” de IMV dos concelhos onde os utilizadores dos automóveis residem para os 

concelhos onde as instituições de crédito estão domiciliadas. 

 

Para corrigir esta situação injusta, sugere-se um esquema simples. A guia de pagamento do IMV passaria a incluir a 

seguinte pergunta: o titular do registo está a financiar a aquisição do veículo por parte de outrém? Em caso afirmativo, 

deveria ser preenchida a identificação do mutuário, com indicação do número de contribuinte. Na posse desta 

informação, a aplicação informática da Direcção-Geral dos Impostos seria então capaz de encaminhar a colecta para o 

município certo, isto é, o município em cujo concelho o mutuário-utilizador do veículo teria residência fiscal. 

 

3.8 Fundos municipais e transferências avulsas 

 

A análise na Secção 2.5 acima deixou clara uma série de deficiências no sistema vigente de transferências do Estado para os 

municípios. Por conseguinte, é imperioso o Congresso discutir possíveis melhorias. 

 

3.8.1 Primeiro, sugere-se o reforço da progressividade dos Fundos Municipais. É evidente que a adopção dos novos 

instrumentos fiscais sugeridos nas Secções 3.5 e 3.2, bem como de alguns aperfeiçoamentos aos impostos actuais discutidos na 

Secção 3.6, resultaria num acréscimo de receita para todos os municípios portugueses. Porém, só por si não corrigiriam as 

assimetrias que já hoje existem na capacidade de obtenção de recursos próprios. Por isso, é imperioso que a repartição das 

receitas provenientes dos impostos directos cumpra melhor a função de equidade espacial, reforçando a 

proporção de verbas canalizadas para as autarquias pequenas. Tal poderia ser implantado suavemente através de 
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conveniente reforço gradual dos pesos dos Fundos de Base Municipal e do Fundo de Coesão Municipal. 

 

Repare-se que a consagração de novos instrumentos fiscais, permitiria aumentar as receitas totais dos municípios 

maiores mesmo reduzindo o montante das transferências do Estado a seu favor. Esta possibilidade torna 

politicamente mais exequível o reforço de verbas do Estado para os municípios menores. 

 

3.8.2 Segundo, justifica-se reflectir sobre os incentivos que os actuais três Fundos Municipais comportam para o 

comportamento financeiro das autarquias. A necessidade recai sobretudo sobre o Fundo de Coesão Municipal. A sua dotação é 

repartida pelos 308 municípios em função do Índice de Carência Fiscal (ICF) e do Índice de Desigualdade de Oportunidades 

(IDO). 

 

3.8.3 Terceiro, impõe-se consagrar o princípio da estabilidade dos critérios de distribuição das transferências do 

governo central pelos municípios. Todas as reformas da Lei das Finanças Locais alteraram esses critérios. Para além destas 

quatro mudanças desde 1979, os vários Governos aproveitaram as Leis do Orçamento para fazerem passar outras modificações 

nesses critérios. Desta forma, aquilo que se pretendia estável, resultou volúvel e pouco transparente por não serem conhecidos 

os motivos para tanta alteração. Se não houver moderação nestas práticas, corre-se o risco de desvirtuar as regras e as 

substituir por discricionariedade. Acresce a recente emenda à Lei de Enquadramento Orçamental que permite ao 

Governo suspender discricionariamente a regra de formação da dotação dos Fundos Municipais. Seria desejável 

poder repor a regra tão breve quanto possível. 

 

3.8.4 Finalmente, e em consonância com o tema discutido na Secção 1 deste Congresso, apela-se a que se não aprofundem 

mais as modalidades de subvenção avulsa da actividade autárquica, através da proliferação de contratos-

programa. 

 

3.9 Endividamento 

 

Para além da revisão dos actuais limites ao endividamento, situação já examinada na Secção 2, justificam-se várias outras 

alterações no regime de acesso ao crédito por parte dos municípios. As propostas abaixo decorrem dos motivos expostos na 

Secção 2.4. 

 

3.9.1 Em primeiro lugar, deve reconhecer-se que a segurança no conhecimento das regras que norteiam o acesso ao 

crédito é um princípio fundamental de qualquer gestão financeira. Compreendem-se os constrangimentos recentes do 

Sector Público Administrativo e a necessidade de limitar os défices das Administrações Públicas através de restrições obre o 

crescimento do endividamento. No entanto, a substituição das regras da Lei das Finanças Locais por medidas avulsas 

que apenas são conhecidas no final de cada ano económico prejudicam o princípio da segurança acima 

enunciado. Ora a proposta enunciada na Secção 2 de adoptar tectos à dívida, em vez dos limites ao endividamento, poderia 

facilitar o cumprimento do Pacto de Estabilidade e Crescimento e assim acelerar o regresso a um regime de regras. 

 

3.9.2 Em segundo lugar, o alargamento da base de recursos próprios que se defende nas secções seguintes 

forneceria uma vantagem importante em matéria de endividamento. Permitiria às autarquias oferecerem às entidades 

financeiras uma garantia suplementar em caso de insolvência, uma garantia que elas próprias controlariam. Com efeito, em 

caso de dificuldades na satisfação dos encargos da dívida, os municípios contariam com uma maior capacidade de resposta das 

receitas próprias (via subida de tarifários, taxas ou impostos) para assegurarem a solvência dos seus compromissos. Na 

situação actual, por causa da exiguidade relativa dos recursos próprios e dos poucos poderes tributários, a garantia está 

praticamente limitada às verbas que o Estado transfere via Fundos Municipais. 

 

3.9.3 Em terceiro lugar, a questão da garantia do Estado na dívida dos municípios. A Secção 2.4 sublinhou os 

inconvenientes para os próprios municípios de não haver uma proibição expressa desse comportamento do Estado. O status 
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quo desresponsabiliza as instituições financeiras perante a avaliação do risco do crédito municipal. Com efeito, essas 

instituições vêem o crédito às autarquias como uma aplicação segura, quiçá demasiado segura, porque sentem que o risco é, 

em larga medida, assumido pelo Estado. Na verdade, não está proibida em legislação alguma a assunção de dívidas locais por 

parte do Estado. Mais, muitos contratos de crédito têm as transferências da Administração Central como garantia em caso de 

incumprimento. Nestas circunstâncias as instituições financeiras não cumprem cabalmente o seu papel de avaliação 

do risco de crédito, podendo conceder financiamento que, em condições normais de mercado, não concederiam. Do mesmo 

modo, porque enfrentam uma taxa de juro inferior ao valor de mercado, os municípios poderão ser tentados a endividar-se em 

excesso. Trata-se, portanto, de uma situação política e economicamente indesejável. 

 

Assim, propõe-se que seja consagrada em legislação adequada a proibição formal de qualquer entidade pública 

nacional (Estado, Região Autónoma ou agência por eles tutelada) poder substituir-se a um município no 

pagamento do serviço da sua dívida (proibição de avales). Obviamente, eventuais situações de calamidade pública 

dariam lugar a um procedimento diferente, em sede de contrato-programa. Aliás, deve notar-se que já existe uma norma 

semelhante entre Estados-Membros da União Europeia. Efectivamente, o Tratado CE da União Europeia dispõe no seu artigo 

103º a seguinte cláusula de salvaguarda (“non-bailout clause”): A União não pode ser responsabilizada pelos compromissos 

orçamentais de nenhuma autoridade central, regional ou local, incluindo as suas agências e empresas públicas. Em caso algum 

pode a União satisfazer esses compromissos. A mesma proibição aplica-se a qualquer Estado-Membro relativamente aos 

compromissos orçamentais de entidades públicas de outro Estado-Membro. Portanto, o que aqui se propõe é simplesmente 

estender este princípio europeu às relações entre as administrações públicas portuguesas. 

 

3.9.4 Em quarto lugar, defende-se a potenciação da emissão de dívida titulada (obrigações). Trata-se de uma forma de 

endividamento ainda pouco comum em Portugal, mas que tem feito escola junto das autoridades locais de outros países, 

nomeadamente nos EUA. Entre outras vantagens, diversificaria as fontes de endividamento, poderia reduzir encargos 

financeiros, aumentaria a visibilidade das contas, incentivaria a adopção de práticas de auditoria interna e reforçaria o 

interesse das populações na actividade autárquica. 

 

Para combater a desvantagem que os municípios pequenos têm no acesso ao mercado de capitais, deveriam os mesmos 

procurar sinergias no associativismo municipal, delegando em associações a emissão de papel. 

 

Tipicamente, o risco de crédito dos emitentes de obrigações é avaliado por instituições financeiras especializadas e consiste 

na atribuição de uma notação (“rating”) a cada emitente. Por isso, aconselha-se os municípios ou as associações que 

constituírem para o efeito a encetarem o processo de notação assim que acharem reunidas as condições financeiras 

indispensáveis para o êxito da operação. 

 

Para o sucesso deste objectivo, concorrem, em muito, quase todas as alterações preconizadas neste documento. Com efeito, o 

mercado de capitais mostra que a capacidade e os termos de emissão (taxas de juro, fundamentalmente) 

dependem decisivamente do auto-controlo da despesa, da solidez dos mecanismos de disciplina orçamental, do 

alargamento de poderes tributários, e das restantes propostas sobre endividamento avançadas já nesta mesma 

secção. 
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RESOLUÇÃO 

SOBRE 

FINANCIAMENTO DO PODER LOCAL 

 

As finanças locais em Portugal encontram-se numa encruzilhada. O modelo actual de financiamento não responde à inevitável espiral 

de crescimento de despesas correntes de conservação e funcionamento dos equipamentos e infraestruturas que vão 

sendo construídos. Se nada se fizer, as situações de colapso financeiro poderão começar a multiplicar-se dentro de poucos anos. 

 

Perante o Relatório apresentado nos pontos anteriores deste documento, aponta-se o seguinte conjunto de medidas a tomar tendo 

em vista o reforço dos actuais meios financeiros e uma mais justa repartição dos recursos públicos: 

 

1.  Exigir dos Órgãos de Soberania e das Regiões Autónomas a adequada concretização de princípio constitucional, também 

acolhido na Carta Europeia da Autonomia Local, que consagra a justa repartição das receitas do Estado entre os diversos 

níveis de poder, e o reforço significativo dos actuais meios financeiros  ⎯ mormente dos Fundos Municipais. 

 

2.  Através de um mecanismo de auto-regulação, a adopção pelos Municípios de mecanismos de programação 

orçamental plurianual, incluindo definições de tectos anuais para a despesa total, projecção das receitas e despesas dos 

principais serviços municipais e divulgação dos compromissos futuros com entidades externas. 

 

3. Alteração das regras de equilíbrio orçamental, acabando com a distinção entre transferências correntes e de 

capital nos Fundos Municipais, substituindo as regras em relação à despesa máxima com pessoal e modificando os 

anteriores limites ao endividamento. 

 

4. Realização de estudos intermunicipais que identifiquem a forma como as tarifas estão a financiar os serviços 

prestados, nos sentidos a que se refere o ponto 3.3.4. 

 

5. Realização de estudos intermunicipais que aprofundem a racionalidade das actuais tabelas de taxas e licenças, 

revendo-as nos sentidos referidos nos pontos 3.4.4. 

 

6. Concretização dos poderes tributários dos Municípios, há seis anos previstos na Lei, e nunca regulamentados. 

 

7. No âmbito de uma reforma tributária, estudar a possibilidade de criação de novos instrumentos de carácter fiscal, sem 

aumento da carga fiscal  

 

8. Reforço das taxas incidentes sobre as actividades económicas que utilizam o solo, o subsolo e o espaço 

aéreo públicos municipais. 

 

9. Participação nas receitas do Imposto sobre Produtos Petrolíferos. 

 

10. Reforço da participação municipal nas contra-ordenações sobre actividades poluentes. 

 

11. Descentralização de competências para os Municípios, Áreas Metropolitanas e Comunidades Intermunicipais 

na liquidação e cobranças de impostos locais. 
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12. Atribuição às Assembleias Municipais, de poderes tributários que lhes permitam definir regras para isenções 

temporárias de impostos locais. 

 

13. Reavaliação urgente dos prédios rústicos que permita a liquidação e cobrança de um justo IMI rústico. 

 

14. Realização de cadastro nacional dos prédios no prazo máximo de 3 anos. 

 

15. Definição, por cada Município, da tabela de taxas do Imposto Municipal sobre Veículos e regularização das 

situações injustas referentes ao não pagamento deste no Município onde o utilizador tem domicílio fiscal, nos casos de 

locação financeira. 

 

16. Reforço da progressividade da correcção de assimetrias pelos Fundos Municipais, através do gradual aumento 

do peso dos Fundo de Base e de Coesão. 

 

17. Adopção do princípio da estabilidade dos critérios de distribuição dos Fundos pelos Municípios, evitando 

mudanças frequentes e avulsas. 

 

18. Revisão urgente da recente emenda da Lei de Enquadramento Orçamental que permita ao Governo 

suspender discricionariamente as regras de dotação dos Fundos Municipais. 

 

19. Eliminação das modalidades de transferências avulsas do Orçamento de Estado para os Municípios, através 

de contratos-programa, acordos de colaboração, protocolos, etc, que falseiam os princípios da aplicação da  Lei de 

Finanças Locais e subvertem a autonomia do Poder Local, canalizando as verbas provenientes de transferências 

avulsas para o montante global dos Fundos Municipais, em reforço dos Fundos de Base e de Coesão. 

 

20. Alargamento da base de receitas próprias utilizável para cálculo de capacidade de endividamento dos 

Municípios e estudo da sua relação com a capital em dívida. 

 

21. Proibição formal de que entidades públicas (Estado, Regiões Autónomas, ou instituições tuteladas), prestem 

avales, garantias, que se substituam de alguma forma a um Município no pagamento do serviço da sua dívida. 

 

22. Concretização da Lei-Quadro das Parcerias Público-Privadas a nível local. 

 

23. Exigência da indemnização imediata a que os Municípios têm direito pela quebra de receitas de cobrança de Sisa em 2003, 

dando-se assim cumprimento à Lei. 

 

24. Alteração do Despacho Conjunto nº. 177/2004, de 27 de Março, dos Ministérios das Finanças e das Cidades, Ordenamento 

do Território e Ambiente, salvaguardando a autonomia do Poder Local.  

 

 

Funchal, 3 de Abril de 2004 

 


