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14º. –d) Receitas municipais 
- Taxas e preços 

É feita remissão para os artigos 15º e 16º 
em relação às receitas de taxas e preços. 
 

Corrigir remissão para os artigos 20º e 21º. 

25º -1-a) Repartição de 
recursos públicos ― 
ISDR 

É feita a dedução do montante afeto ao 
“Índice Sintético de Desenvolvimento 
Social”. 

Corrigir para “Índice Sintético de 
Desenvolvimento Regional”, a que se 
refere o nº 2 do artº. 69º. 
 

25º 1- b) FSM Estabelece que o valor do FSM 
corresponde às despesas relativas às 
atribuições e competências transferidas 
da Administração Central para os 
Municípios. 

Corrigir para “…FSM cujo valor 
corresponde às despesas relativas às 
atribuições e competências não delegadas, 
já exercidas pelos Municípios, na área da 
educação, em 1 de janeiro de 2007. 
 

26º - 1 Participação no IRS Estabelece uma dedução do montante 
afeto ao “Índice Sintético de 
Desenvolvimento Social”. 

Corrigir para “Índice Sintético de 
Desenvolvimento Regional”, a que se 
refere o nº 2 do artº. 69º. 
 

30º-2-a), b) e 
c) 

FSM – despesas 
elegíveis 

São elencadas as despesas elegíveis para 
financiamento, através do FSM, que 
correspondem, na sua esmagadora 
maioria, a competências delegadas pelo 
Ministério da Educação, as quais, como 
tal, não fazem parte do FSM, sendo 
objetivo de transferências avulsas 
daquele Ministério, conforme os 
contratos assinados com cada Município. 

― Eliminar a alínea a) 
― Na alínea b), eliminar “pessoal não 
docente” e “enriquecimento curricular” e 
metade dos transportes escolares do 3º 
ciclo 
― Eliminar a alínea c) 
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33º -1 FCM É feita remissão para os “impostos 
municipais referidos na alínea a) do artº. 
14º”. 
Porém, o artº. 14º-a) refere apenas a 
cobrança do IMI. Contudo o IMT mantém-
se até 2017 e o IUC continua a ser receita 
municipal, nos termos da alínea c) do artº. 
14º e, obviamente, ambos têm de contar 
para o cálculo do FCM. 
Acresce que a redação do nº 1 do artº. 81º 
não resolve o problema, porque não faz 
qualquer referencia ao estipulado no artº. 
14º. 
 

Corrigir para “A CF de cada Município é 
diferente consoante esteja acima ou abaixo 
de 1,25 vezes a capitação média nacional 
(CMN) da soma das coletas referidas nas 
alíneas a) e c) do artº. 14º e nos números 1 e 
2 do artº. 81º, e da participação no IRS, 
referida na alínea c) do nº. 1 d artº. 25º.” 

33º-2 FCM  Trata-se do mesmo problema já referido 
no nº1 deste mesmo artº. 33º 

Corrigir para “Entende-se por CMN o 
quociente da soma das coletas referidas 
nas alíneas a) e c) do artº. 14º e nos 
números 1 e 2 do artº. 81º,e da participação 
do IRS referida na alínea c) do nº 1 do artº. 
25º, pela população residente mais a média 
diária das dormidas em estabelecimentos 
hoteleiros e parques de campismo”. 
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34º -1 Distribuição do FSM Conforme repetidamente foi referido pela 
ANMP, as percentagens referidas nos 
pontos i), ii) e iii) da alínea a) do nº 1 do 
artº. 34º, estão totalmente erradas, ao 
referirem-se aos números de crianças e 
jovens que frequentam o ensino pré-
escolar e os 1º e 2º e 3º ciclos do ensino 
básico público, nas proporções de, 
respetivamente, 4%, 12% e 19% quando se 
sabe que a maioria das despesas 
municipais com alunos se refere ao 1º ciclo 
do ensino básico público. 
 

Corrigir estas percentagens, de acordo com 
os dados mais recentes do Ministério da 
Educação. 

35º -3 Variações máximas e 
mínimas 

A redação do nº 3 é incompreensível. Completar a redação do nº 3, no 
pressuposto que o legislador pretendia 
atingir um objetivo que não está expresso 
no texto atual. 
Provavelmente, o objetivo seria: “o 
excedente resultante do disposto nos 
números anteriores é distribuído, de forma 
proporcional, pelos Municípios que não 
mantenham, em 3 anos consecutivos, a 
CMN superior a 1,25 vezes a CMMi”. 
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37º -3  FFF O nº. 3 refere que os critérios a ser 
utilizados no cálculo do FFF devem ser 
previamente conhecidos. 
Porém os referidos critérios são 
estabelecidos no artº. 38º, com remissão 
(no seu nº. 3) para um diploma próprio, a 
publicar. 
 

Corrigir para: “Os índices a ser utilizados no 
cálculo do FFF devem ser previamente 
conhecidos, por forma a que se possa, em 
tempo útil, solicitar a sua correção”. 

38º -3 FFF O estipulado neste nº. 3 (definição de 
ponderações dos critérios em diploma 
próprio) é incompatível com o nº. 3 do 
artº. 37º (atrás referido). 
 

Sendo corrigido o nº. 3 do artº. 37º (atrás), 
este problema ficará sanado. 
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50º -2 Empréstimos de curto 
prazo 

O estabelecido no n.º 2 é incompatível 
com o n.º 5 do artigo 49.º. 
Ao prever-se que todos os empréstimos 
de curto prazo possam ser aprovados na 
sessão anual da Assembleia Municipal 
para aprovação do orçamento, não pode 
ser exigido que se apresentem 3 
propostas de instituições bancárias, visto 
que se desconhecem, à data, prazos, 
montantes, etc... 

O problema fica sanado, eliminando-se da 
redação do n.º 2 do artigo 50.º o texto “Sem 
prejuízo do disposto no n.º 5 do artigo 
anterior,”. 
Isto porque o início do texto é contraditório 
com a sua parte final, obrigando a duas 
deliberações da Assembleia Municipal. 
A apresentação das 3 propostas só pode ser 
feita se e quando forem identificadas 
dificuldades de tesouraria, momento em 
que será necessário o empréstimo de curto 
prazo, pois só aí se conhecerá o montante a 
contratar e a taxa aplicável nessa data. 
Desta forma a autorização prévia da 
Assembleia Municipal fica sem qualquer 
efeito, ou haverá uma dupla decisão deste 
órgão para empréstimos que se destinam a 
meras dificuldades momentâneas de 
tesouraria. 
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51º -2 Empréstimos de 
médio e longo prazos 

Não se compreende porque é que 
investimentos já aprovados no Plano 
Plurianual, independentemente do seu 
peso no orçamento municipal, necessitam 
de autorização prévia adicional para se 
realizarem. 

Eliminar este número. 
Todos os investimentos, independente da 
sua magnitude, são apresentados 
explicitamente no Orçamento e no Plano 
Municipais. 
Esta autorização prévia é dada, por 
natureza, quando estes documentos 
estruturantes são apresentados e, a haver 
outra deliberação, esta seria posterior e não 
prévia. 

52º -4 Incumprimento do 
limite total da dívida 

Estabelece-se que “para efeito de 
responsabilidade financeira, o 
incumprimento da obrigação prevista no 
número anterior é equiparado a 
ultrapassagem do limite previsto no nº. 1 
….” 
Porém, o número anterior estabelece 2 
obrigações, não sendo definido a qual 
delas se refere, ou se a ambas. 
 

Corrigir para o sentido pretendido pelo 
legislador, cuja vontade não é explícita. 
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69º -1-a) Transferências do OE 
para Áreas 
Metropolitanas  

Estabelece-se que as Áreas 
Metropolitanas receberão transferências 
do OE, em montante equivalente a 1% do 
FEF dos Municípios respetivos. 
Porém, diversos Municípios das Áreas 
Metropolitanas não têm receita de FEF, ou 
estas são quase simbólicas, sendo as 
transferências (quase) exclusivamente do 
IRS. 
 

Corrigir para: “ 1% da soma do FEF e da 
participação em IRS dos Municípios que 
integrem a respetiva Área Metropolitana”. 

82º -1 Regime transitório de 
distribuição do FSM 

Estabelece-se que o FSM será distribuído 
“proporcionalmente por cada Município, 
correspondendo a 2% de média aritmética 
simples da receita proveniente do IRS, do 
IRC e do IVA, o que equivale às 
competências atualmente exercidas pelos 
Municípios, nomeadamente no domínio 
da Educação, a distribuir de acordo com 
os critérios consagrados no nº. 2, do artº. 
30º da presente Lei” 
Ora, como já se referiu ao analisar o artº. 
30º e o artº. 34º, verifica-se que: 
― as competências não são as que estão 
referidas no artº. 30º; 
― os critérios de distribuição, 
estabelecidos no artº. 34º, estão errados. 

Corrigir para: “… que equivale às 
competências atualmente exercidas pelos 
Municípios, nomeadamente no domínio da 
Educação, a distribuir de acordo com os 
critérios consagrados na alínea a), do nº.1 
do artº. 34º da presente lei, (e não o nº. 2 do 
artº. 30º.). 
Esta solução terá de ser complementada 
pela correção dos critérios (errados) do 
artº. 34º, conforme atrás referido em 
relação a este último artigo. 
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89º-1  Transferências para as 
entidades 
intermunicipais 

Estabelece-se que as regras relativas às 
transferências de verbas indexadas ao 
ISDR têm em conta o “novo mapa” das 
entidades municipais e das NUTS III. 
 

Corrigir, por forma a identificar qual é o 
“novo mapa” é o que se refere no texto do 
artigo. 

 
 
 
 
 
 
 
 


