
 1

 

 

COMUNICADO 

 

Acordo ANMP – Governo 

sobre o Fundo de Apoio Municipal 

 

 

O Conselho Diretivo da ANMP aprovou hoje o acordo com o Governo 

para a constituição do Fundo de Apoio Municipal (FAM), ciente de que 

se trata do menos penoso dos acordos possíveis em matéria de ajuda 

financeira aos municípios em dificuldades. 

 

A aceitação do Fundo de Apoio Municipal é um sacrifício solidário de 

mais de duas centenas e meia de Câmaras Municipais, que não precisam 

de ajuda financeira, em prol de outras que necessitam de um plano de 

resgate financeiro imediato. 

A aceitação de comparticipação do FAM, em partes iguais com o Estado 

central, é uma lição de solidariedade, mas também um marco para a 

sociedade portuguesa e para todos os eleitos municipais, dado que é 

imperioso que as situações que deixaram meia centena de câmaras 

municipais em situação de rutura, ou de pré-rutura, financeira, não se 

repitam. A autonomia do Poder Local só pode reforçar-se através da 

consolidação e do rigor das contas municipais. 

 

O Fundo de Apoio Municipal é constituído por 650 milhões de euros. 
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A proposta do Governo, aprovada na Assembleia da República, na 

generalidade, em Junho 2014, obrigava à comparticipação em 70% pelas 

Câmaras Municipais, em cinco anos, e à realização imediata de 30% pelo 

Estado. Na sequência das negociações entre a ANMP e o Governo, a 

ANMP conseguiu duas alterações substanciais, a saber: 

1. O Fundo de Apoio Municipal é realizado em partes iguais pelas 

Câmaras Municipais e pelo Governo, entrando o Governo, 

imediatamente, com os seus 50% (325 milhões de euros). 

2. As autarquias têm 7 anos para realizar os seus 50% (325 milhões 

de euros). 

Deste modo, as autarquias diminuem o valor da sua comparticipação 

no Fundo de Apoio Municipal em 130 milhões de euros. 

 

Para além destas alterações, a ANMP conseguiu ainda ganhos de causa 

para as autarquias, designadamente: 

1. O compromisso, por parte do Governo, de revisão da atual Lei dos 

Compromissos e Pagamentos em Atraso. 

2. A consagração da autonomia dos Municípios na gestão dos seus 

recursos humanos, devolvendo aos Municípios a capacidade de 

decidir a estrutura orgânica que melhor serve os interesses dos 

munícipes, tendo como limite a massa salarial calculada a partir 

da média das receitas dos três anos anteriores. 

3. A garantia de que o processo de reorganização do setor do 

abastecimento e saneamento de águas em curso não envolverá a 

privatização do setor da água. 
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4. A reforma da fiscalidade verde considerará incentivos fiscais à 

eficiência energética dos Municípios e entre as alternativas a 

considerar estará o IVA da iluminação pública. 

 

Este acordo para a constituição do FAM não é o acordo ideal, 

mas é um acordo em que a dignidade e a autonomia municipal 

são reforçadas, competindo agora a cada Município maximizar 

os ganhos de causa obtidos durante estas negociações entre o 

Governo e a ANMP. 

ANMP 

8 Julho 2014 

Coimbra 

Para mais informações, pode contactar: 

 

Noémia Malva Novais 
Consultora de Comunicação 

 
First Five Consulting, SA 

Av. da Liberdade, 230 - 3º 
1250-148 Lisboa 
 

ANMP 

Rua Marnoco e Sousa, 52 
3004-511 Coimbra 
  
Tel.:  239 404 434 
Fax: 239 701 760 
Tlm.: 96 705 68 78 

  

www.f5c.pt 

 

 


