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1. COMISSÃO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

No momento difícil que o país atravessa considera-se que o diálogo é um instrumento 

fundamental para a superação das dificuldades, visando-se, em particular, a promoção 

de um clima propício para o desenvolvimento de políticas que se revelem aptas e 

adequadas à obtenção de consensos políticos alargados na sociedade portuguesa. 

 

A ANMP assume a responsabilidade de ser um agente activo na promoção desse 

diálogo, desde logo ao nível do seu relacionamento com os Órgãos de Soberania. A 

estratégia para a ultrapassagem das actuais dificuldades deve assentar, cada vez mais, 

na discussão e procura de consensos sobre matérias específicas, de grande 

importância para a vida dos portugueses. 

 

A promoção da participação democrática é, assim, um vector essencial à resolução dos 

problemas nacionais, constituindo um instrumento indispensável para o exercício de 

uma cidadania activa e para o aprofundamento da democracia participativa, enquanto 

característica fundamental das sociedades abertas. Tal pressupõe a ANMP possa ter, 

nomeadamente, uma participação efectiva no procedimento de formação dos actos 

legislativos, colaborando activamente na procura das soluções para os problemas 

nacionais. 

 

Prevendo já a legislação em vigor a consulta à ANMP, verifica-se que a respectiva 

metodologia se tem relevado, muitas vezes, insuficiente, não propiciando quer o 

debate quer a consolidação das propostas apresentadas. Com efeito, são vários os 

problemas detectados na audição legalmente prevista da ANMP, desde os prazos 

diminutos para pronúncia, bem como a não apreciação das razões expostas por esta 

Associação, verificando-se que muitas vezes os diplomas são aprovados em Conselho 

de Ministros logo após o envio do parecer pela ANMP. 

 

Tal comportamento revela, manifestamente, a intenção de satisfazer o cumprimento 

de uma mera formalidade legal, não se atendendo ao que a ANMP tem a dizer, de 

substancial, sobre os diversos assuntos. 

 

Ora, considerando que o objectivo último da Administração Pública consiste em 

satisfazer as necessidades das populações, proporcionando-lhes uma maior 

qualidade de vida, e que em tal âmbito, as atribuições das Administrações Central e 

Local se cruzam, exige-se, assim, a colaboração activa destas duas instâncias de 
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poder, parecendo-nos essencial que se perspective uma colaboração permanente, 

balizada em pressupostos claros e objectivos. 

 

Por outro lado, o Memorando de Entendimento (MoU) subscrito com o FMI, BCE e CE 

exige um amplo programa de alterações legislativas, com prazos pré-definidos, de 

um conjunto importante de matérias de inegável relevo para as autarquias locais, 

assuntos esses que exigirão uma prévia concertação e discussão entre os Órgãos de 

Soberania e a ANMP.  

 

Para organizar a forma de cooperação entre a Administração Central e a 

Administração Local ao nível deste diálogo institucional, preconiza-se a 

institucionalização de uma COMISSÃO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL, fórum 

que se debruçará sobre as matérias que respeitem às autarquias locais, com a 

composição, atribuições, competências e modo de funcionamento a estabelecer por 

diploma legal. 

 

Estamos certos que de tal forma se produzirão resultados mais consentâneos com as 

necessidades das populações. 

 

2. LEI DA TUTELA ADMINISTRATIVA 

Matéria de indiscutível relevo para o funcionamento das autarquias locais é o da tutela 

administrativa, figura intimamente ligada ao princípio da autonomia local, que mais 

não é que o espaço livre de decisão das autarquias sobre os seus interesses próprios, 

devendo ser salvaguardadas as condições que o possibilitem. Estas condições são o 

garante do princípio do Estado de Direito Democrático e do pluralismo dos poderes 

públicos. 

 

Por isso, no regime de tutela aplicável às autarquias locais a regra é a da autonomia 

local, sendo a excepção o regime da tutela. A tutela administrativa é o meio ou 

instrumento através do qual o Estado assegura a conformidade da actuação das 

autarquias locais ao primado da lei geral. Por isso, só existe tutela sobre as autarquias 

locais com os termos e com o conteúdo definido na Lei (ou seja, na Constituição e na 

demais legislação aplicável). A tutela não se presume, deve estar expressamente 

prevista, no seu conteúdo e nos seus termos, na lei. 

 

Daí que a tutela assuma natureza excepcional, devendo ser precisa e equilibrada. A 

ANMP não tem da tutela administrativa uma visão laxista ou permissiva, 
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fomentadora de atropelos e desmandos, geradora de perturbações e conflitos nas 

instituições democráticas. 

 

Não é assim, bem pelo contrário: não deve esquecer-se, no entanto, que, para além 

das medidas preconizadas pela tutela administrativa, os eleitos locais estão sujeitos 

a uma apertada malha penal, capaz de prevenir ou de castigar os erros e os desvios 

mais gravemente lesivos da comunidade. 

 

Os actos administrativos que os eleitos locais praticam ou pelos quais são responsáveis 

estão sujeitos à fiscalização interna exercida pelos órgãos autárquicos; 

apropriadamente, são sujeitos à fiscalização jurisdicional dos tribunais administrativos; 

ao controlo, prévio e sucessivo do Tribunal de Contas; à tutela inspectiva da legalidade 

e da gestão patrimonial e financeira exercida pela Inspecção Geral das Autarquias 

Locais (IGAL) e pela Inspecção Geral de Finanças (IGF); à vigilância do Provedor de 

Justiça. Não há, em Portugal, titulares de cargos políticos mais vigiados que os eleitos 

locais. E nas circunstâncias mais difíceis que podem conceber-se: uma teia asfixiante e 

tentacular de peias burocráticas, a entravar permanentemente a acção que lhes cabe 

desenvolver; uma legislação dispersa, difusa, inabarcável, tantas vezes contraditória e 

incoerente, que têm de aplicar.  

 

Por isso, tudo quanto se faça será pouco para proporcionar aos eleitos locais condições 

bastantes para levarem a cabo, com eficácia e com segurança, a missão de que foram 

investidos. A Lei da Tutela Administrativa pode ser um desses instrumentos, desde que 

da mesma resulte, através da obtenção da síntese, equilibrada e sábia, da liberdade e 

da responsabilidade, o reforço e o engrandecimento do Poder Local, que é como quem 

diz também o reforço e engrandecimento da Democracia. 

 

Nos termos do artigo 199.º, alínea d), da Constituição da República Portuguesa, 

compete ao Governo, no exercício de funções administrativas, “exercer a tutela sobre 

… a administração autónoma”. Indiscutivelmente, a referência constitucional à 

administração autónoma inclui as autarquias locais. Assim, conjugado o preceito 

constitucional transcrito com o que estabelece o artigo 242.º, pode concluir-se, com 

segurança, que o Governo é, nos termos constitucionais, o órgão competente para 

exercer a tutela administrativa sobre as autarquias locais. 

 

O facto de a Constituição entregar ao Governo a referida competência tem o alcance 

de significar que, ao nível constitucional, se pretende responsabilizar o Governo, 

enquanto “órgão superior da administração pública”, pela instituição e organização de 
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um sistema que assegure a verificação do cumprimento da lei por parte dos órgãos 

autárquicos.   

 

Quer dizer, apesar da alusão constitucional ao exercício da tutela pelo Governo, 

afigura-se que o objectivo pretendido em termos constitucionais não passa 

necessariamente por confiar ao Governo o desenvolvimento das acções (inspectivas) 

em que especificadamente se consubstancia a tutela. A Constituição admite uma 

leitura diferente dessa, contanto que, além do mais, se mantenha no Governo a 

responsabilidade ou a incumbência fundamental de assegurar ou de garantir a 

fiscalização ou verificação do cumprimento da lei por parte dos órgãos autárquicos. 

 

Na configuração jurídico-constitucional da tutela administrativa, é saudável e, de 

vários pontos de vista, desejável a desligação do Governo em relação ao concreto 

exercício da tutela, à sua operacionalização no terreno por intermédio das acções 

inspectivas, reclama a distinção entre titularidade do poder de tutela e exercício das 

acções inspectivas. 

 

Em primeiro lugar, ela apresenta-se exequível, e encontra até já um suporte legal para 

se poderem equacionar os seus termos. Com efeito, nos termos da lei em vigor, as 

tarefas concretas de inspecção encontram-se cometidas, não ao Governo, mas a um 

serviço central que dele depende, a IGAL. Neste sentido e em termos práticos, a 

distinção entre titularidade dos poderes de tutela, constitucionalmente na esfera do 

Governo, e exercício de acções inspectivas, apresenta-se susceptível de se concretizar, 

pelo menos em termos iniciais, numa autonomização jurídica da IGAL. 

 

Porém, para que a pretendida distinção alcance um sentido mais profundo e também 

mais estruturado, torna-se necessário dotar a estrutura jurídica encarregada das 

actividades inspectivas da independência funcional e da autonomia técnica necessárias 

a um desenvolvimento politicamente neutro dessas mesmas funções. Quer dizer, não 

se revela suficiente atribuir personalidade jurídica à IGAL e integrá-la na administração 

indirecta. É necessário, além disso, confiar à nova estrutura jurídica toda 

responsabilidade operacional pelas acções inspectivas, em termos de deslocar da 

esfera da incumbência governamental quaisquer interferências sobre o 

processamento em concreto daquelas mesmas acções. 

 

Preconiza-se, assim, a criação de uma Autoridade Inspectiva da Administração Local, 

entidade incumbida de assegurar, com independência funcional e autonomia 
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técnica, o exercício da actividade inspectiva no quadro da tutela sobre as autarquias 

locais. 

 

Neste contexto, a referida responsabilidade operacional pelas acções inspectivas 

deverá estender-se, não apenas ao trabalho de execução das inspecções no terreno, 

mas, além disso, às tarefas de programar e de planear a realização dessas mesmas 

acções, bem como de determinar a realização de acções extraordinárias ou não 

planeadas. Ou seja, o Governo abdica, por esta via, da “gestão do calendário das 

inspecções”, e confia o planeamento e a programação das mesmas ao poder de 

decisão de uma estrutura que não dirige.  

 

Além disso, entende a ANMP que a medida se apresenta ainda conforme com a Lei 

Fundamental, na medida em que o seu objectivo consiste em erradicar o perigo de 

governamentalização e da partidarização de um poder público tão relevante como o 

da fiscalização das autarquias locais. Os diferentes níveis da fonte de legitimidade 

democrática, do Governo e de cada um das autarquias locais, podem originar casos 

de “desencontro político” e, mesmo, de tensão político-partidária entre a orientação 

que se expressa no Governo e aquela que se reflecte em cada autarquia local. Ora, 

neste sentido, é evidente o perigo do “excesso de governo”, o qual se pode 

combater, ainda no plano constitucional, à luz de princípios e valores jurídicos com o 

princípio do estado de direito democrático e o próprio princípio da autonomia das 

autarquias locais (que envolve o respeito do Estado por essa autonomia). Em 

qualquer caso, do que se trata é sempre de garantir as autarquias locais, não contra 

a interferência inspectiva inerente à tutela, mas contra o perigo da 

instrumentalização do poder de tutela.  

 

A solução que se propõe está, além disso, em coerência total com o desenho 

constitucional da tutela, enquanto poder de fiscalização ou de verificação do 

cumprimento da lei por parte dos órgãos autárquicos. A circunstância de a tutela não 

incluir o controlo do mérito, mas tão-somente o da legalidade, permite compreender e 

justificar ainda melhor a directriz de auto-contenção do Governo neste âmbito e a sua 

retirada da responsabilidade operativa da tutela, no campo da realização de 

inspecções. Na verdade, num campo como o da verificação do cumprimento da lei, o 

Governo não pode, naturalmente, exibir, em seu benefício, qualquer credencial que o 

legitime de uma forma especial para o senhorio sobre a formulação de juízos que, nos 

termos constitucionais, não são de mérito, nem podem envolver qualquer avaliação 

política.  
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No âmbito do exercício da tutela administrativa, em concreto, o Governo apresentou 

uma proposta de Lei de Tutela Administrativa à Assembleia da República que mereceu 

a discordância da ANMP. Também vários partidos políticos apresentaram Projectos de 

Lei sobre a mesma matéria. 

 

Em sede de Assembleia da República foram introduzidas um conjunto de alterações, 

sendo que algumas das consagradas continuam a merecer a rejeição da ANMP. Desde 

logo: 

• A perda de mandato quando os eleitos não exerçam, nos termos da lei, 

os poderes que lhe são conferidos de direcção, superintendência e 

tutela sobre serviços, empresas e quaisquer entidades dependentes das 

autarquias locais e entidades equiparadas, quando estes pratiquem 

irregularidades e ilegalidades; 

• Que os serviços inspectivos (IGAL) passem a ter legitimidade para 

interpor acções de perda de mandato. 

• A possibilidade de aplicação da sanção acessória de inelegibilidade na 

sequência de perda de mandato ou de dissolução do órgão atendendo à 

necessária garantia de isenção e independência do exercício das 

funções e da livre escolha dos eleitores, até 8 anos. Esta inibição 

também abrange a impossibilidade de exercer mandato noutras 

entidades (órgãos de soberania, das regiões autónomas e das 

autarquias locais, e, bem assim, a nomeação para qualquer cargo 

político ou alto cargo público, por um período de até 8 anos.) 

 

A ANMP reafirma a sua discordância nestes aspectos fundamentais. 

 

3. RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DOS ELEITOS LOCAIS 

No que respeita ao funcionamento dos órgãos municipais, uma das questões que mais 

problemas e atrofias têm gerado prende-se com o regime da responsabilidade 

financeira, com consequências problemáticas e inibidoras do exercício normal das 

funções autárquicas. 

 

Os autarcas não pretendem regimes excepcionais, só a si aplicáveis, que os 

desresponsabilizem dos seus actos. Querem ser responsabilizados, à semelhança do 

que acontece com restantes titulares de órgão governativo com funções executivas.  

 

Ora, o regime da determinação dos agentes responsáveis no âmbito da 

responsabilidade financeira sancionatória e reintegratória, estabelecido na Lei do 
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Tribunal de Contas, consagra um quadro de responsabilidade diferenciado para os 

titulares de cargos políticos das autarquias locais do aplicado aos membros do 

Governo, específico para estes últimos e penalizador dos primeiros. 

 

Com efeito, aos membros do Governo aplica-se o regime de responsabilidade 

consagrado no Decreto n.º 22 257, de 25 de Fevereiro de 1933, que reserva a 

responsabilidade do membro do Governo para as hipóteses de tomada de uma 

decisão desconforme com a lei sem auscultar os serviços ou quando se afaste da 

informação prestada por estes, o que não sucede com os eleitos locais, que 

respondem independentemente se verificar alguma daquelas situações, bastando, 

para tal, ser o agente da acção.  

 

Esta solução não está conforme com a dignidade democrática devida aos titulares dos 

órgãos das autarquias locais, enquanto titulares de cargos políticos de entidades que 

integram uma parte fundamental da organização democrática do Estado Português, as 

autarquias locais, que são dotadas de órgãos representativos autónomos, eleitos 

directamente e que visam a prossecução de interesses próprios das respectivas 

populações. 

 

É uma diferenciação que, para além de não fazer qualquer sentido, tem 

obstaculizado, em muitas situações, ao regular funcionamento dos órgãos 

municipais. Com efeito, no que diz respeito aos órgãos executivos dos municípios, é 

conhecido que muitos dos seus membros, principalmente da oposição, votam contra 

ou abstêm-se nas deliberações tomadas, em consequência directa da vigência desta 

regra, para que não possam vir a ser responsabilizados financeiramente em virtude 

das decisões em causa. 

 

Assim, impõe-se equiparar o regime da responsabilidade dos titulares de cargos 

políticos das autarquias locais ao regime estabelecido para os membros do Governo. 

São questões de justiça e de razoabilidade, propiciando-se, de tal forma, o 

aperfeiçoamento do funcionamento dos órgãos autárquicos. 

 

4. DEVER DE TESTEMUNHAR. PRESIDENTES DE CÂMARAS MUNICIPAIS 

O regime jurídico aplicável ao dever de testemunhar consagra um quadro diferenciado 

para os titulares de cargos políticos das autarquias locais do aplicado aos membros do 

Governo e a outras entidades. Ora, os eleitos locais, atentas as suas funções e 

responsabilidades, devem ter o mesmo regime que é aplicável aos membros do 

Governo. 
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O dever de testemunhar tem, quanto a determinadas de pessoas, algumas 

especificidades, que se manifesta, desde logo, quer na forma, quer no local e no 

momento da prestação do testemunho. Assim, prevê o Código de Processo Civil (CPC), 

no seu art. 624º, algumas especificidades de inquirição de que beneficiam as seguintes 

entidades: O Presidente da República; Os agentes diplomáticos estrangeiros que 

concedam idêntica regalia aos representantes de Portugal; Os membros dos Órgãos de 

Soberania, com exclusão dos tribunais, e dos órgãos equivalentes das regiões 

autónomas e do território de Macau; Os juízes dos tribunais superiores; O Provedor de 

Justiça; O Procurador-Geral da República e o Vice-procurador-geral da República; Os 

membros do Conselho Superior da Magistratura e do Conselho Superior do Ministério 

Público; Os oficiais generais das Forças Armadas; Os altos dignitários de confissões 

religiosas; O bastonário da Ordem dos Advogados e o presidente da Câmara dos 

Solicitadores. 

 

Tais especificidades de inquirição de testemunhas supra referidas consubstanciam-se, 

designadamente, na possibilidade das entidades por elas abrangidas – por exemplo os 

membros dos Órgãos de Soberania – deporem primeiramente por escrito.  

 

Infere-se dos normativos aludidos que os Presidentes das Câmaras Municipais não 

estão abrangidos por tal regime de inquirição de testemunhas previstas e também 

aplicáveis no âmbito Processo Penal. Tal como os membros dos órgãos de soberania, 

os Presidentes das Câmaras Municipais são titulares de cargos políticos, fazendo 

todo o sentido que o regime aplicável ao dever de testemunhar seja o mesmo. 

 

5. CONTRIBUIÇÃO PARA O AUDIOVISUAL 

Situação anómala e verdadeiramente caricata é o que se passa com a contribuição 

para o audiovisual. Esta é um dos elementos do modelo definido pela Lei n.º 30/2003, 

de 22 de Agosto, que regula o financiamento do serviço público de rádio e televisão, 

que estipula o pagamento de um valor mensal, que é pago pelos consumidores de 

electricidade e é actualizado anualmente em função da taxa de inflação. 

 

É certo que a lei começou por restringir o pagamento aos consumidores domésticos. 

Mas logo em 2004 estendeu-se tal pagamento a todos os consumidores, domésticos e 

não domésticos. 

 

O alargamento do pagamento da contribuição a todos os consumidores trouxe 

problemas para as autarquias locais, uma vez que inúmeras situações ficaram 
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abrangidas pelo pagamento da contribuição para o audiovisual. Com efeito, sendo 

abrangidos todos os consumidores, as instalações municipais que não estavam sujeitas 

ao pagamento da contribuição passaram a estar. Desde logo, e a título de exemplo, 

pagam contribuição para o audiovisual: 

 

a) As instalações de iluminação pública; 

b) As instalações semafóricas; 

c) Os programadores de rega de jardim; 

d) Os furos de captação de água; 

e) Os painéis de informação; 

f) As casas de banho públicas; 

g) As fontes luminosas; 

h) Os cemitérios. 

 

Como acima se referiu, trata-se de uma situação caricata e ridícula, que é 

desprestigiante para as instituições.  

 

A ANMP tem denunciado esta situação, com inúmeras intervenções, defendendo uma 

alteração do diploma em causa, no sentido das autarquias locais serem isentas do 

pagamento desta contribuição. Contudo, o Governo informou a ANMP, por incrível 

que pareça, de que não seria possível proceder à isenção da cobrança da contribuição 

a qualquer sociedade comercial e/ou industrial. 

 

A ANMP tem salientado e manifestado as preocupações que tal matéria gera nos 

municípios portugueses. Por isso, esta problemática terá de ser novamente 

equacionada, tomando-se as medidas legislativas aptas a modificarem esta situação, 

colocando-se um fim neste sistema de financiamento da televisão e da rádio em que 

até os semáforos são tributados. 

 

6. REVISÃO DO CÓDIGO DAS EXPROPRIAÇÕES 

Igualmente importante para o encontrar de um equilíbrio entre o interesse público e o 

dos privados, é a revisão de alguns aspectos do Código das Expropriações. 

 

Como sabemos, o regime geral das expropriações é a matéria onde se revela mais 

sensível a necessidade de adequar os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, 

maxime o seu direito à propriedade privada, às exigências crescentes de intervenção 

da Administração na prossecução do interesse público, provendo à satisfação de 

necessidades sentidas colectivamente. 
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O actual Código contém aspectos que devem ser discutidos, tendo como objectivo 

tornar mais equilibrado o seu conteúdo. Entende a ANMP que é indispensável uma 

revisão do Código das Expropriações que seja ajustada a colocar um termo às 

reconhecidas insuficiências do actual regime, que perpetua um conjunto de situações 

que comprovadamente causam um grave prejuízo para o erário público. 

 

Sendo a expropriação um acto cerceador do direito à propriedade é, contudo, um 

instrumento fundamental de prossecução do interesse público, sem a qual a 

Administração se quedaria impossibilitada de acorrer à satisfação das necessidades 

públicas. Embora tendo por base um conflito, ao pretender resolver esse conflito, a 

expropriação concilia os interesses colectivos e individuais. Por um lado, acolhe e 

satisfaz a pretensão que visa o bem comum; por outro, compensa o expropriado, em 

cujo património, em consequência da saída do bem, é colocada uma indemnização 

destinada a obstar à privação do gozo económico. 

 

O Código das Expropriações pretende, pois, articular estes interesses. Verifica-se, no 

entanto, que o Código, em alguns aspectos, merece ser discutido, sendo-lhe 

introduzidas alterações que tornem mais equilibrado o seu conteúdo. 

 

A revisão do Código das Expropriações deve prosseguir os objectivos que a seguir se 

preconizam: 

a) Simplificação na tramitação do procedimento expropriativo; 

b) Definição e clarificação das regras reguladoras do cálculo da justa 

indemnização; 

c) Aperfeiçoamento das regras sobre formação, incompatibilidades, 

impedimentos e remunerações dos peritos. 

 

Para além de outros aspectos essenciais, ao nível da simplificação administrativa, e 

tendo em conta a inequívoca relação entre os sistemas de execução dos planos e a 

figura da expropriação, impõe-se a coordenação do actual Código das Expropriações 

com o Regime Jurídico dos Instrumento de Gestão Territorial. Há falhas de articulação 

entre os dois regimes, que subsistem, designadamente desencontros nos critérios de 

classificação de solo. 

 

Para que a indemnização aos proprietários seja justa há a necessidade, 

nomeadamente, de adequação do actual Código das Expropriações ao Código do IMI, 
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na medida em que se utilizarão novos métodos para a construção de um sistema de 

avaliações mais justo, real e harmonizado. 

 

A actual insuficiência ao nível das avaliações, reconhecida pelo Memorando de 

Entendimento (MoU) subscrito com o FMI, BCE e CE, principalmente nos prédios 

urbanos, evidencia a injustiça existente, com a distinção entre os prédios já avaliados e 

os não avaliados, com o consequente prejuízo para o erário público. 

 

Salienta-se, ainda, que até à reavaliação total dos prédios, torna-se necessário 

clarificar e operacionalizar o regime do Código das Expropriações, propiciando um 

critério de equidade, não consentindo que um particular expropriado possa enriquecer 

sem causa, beneficiando com a sua própria inércia. Por isso, o expropriado, usufruindo 

embora de uma avaliação para efeitos da indemnização, tem que, com base nessa 

mesma avaliação, pagar o diferencial das quantias efectivamente pagas a título de IMI 

e aquelas que teria pago com base na avaliação efectuada para efeitos de 

expropriação. 

 

Por fim, aperfeiçoar-se o regime sobre formação, incompatibilidades, impedimentos e 

remunerações dos peritos que coloque um ponto final na insuficiência de rigor das 

actuais técnicas e critérios de avaliação para efeitos de determinação do quantum 

indemnizatório; a necessidade de renovação da lista oficial de peritos; a 

indispensabilidade de redução do número de peritos que intervêm numa 

expropriação; por fim, a adequação do regime dos impedimentos e isenção dos 

peritos. 

 

Em suma, entende a ANMP que é indispensável uma revisão do Código das 

Expropriações que tenha por pressuposto os aspectos anteriormente referidos e que 

seja ajustada a colocar um termo às reconhecidas insuficiências deste regime, que 

perpetua um conjunto de situações que comprovadamente causam um grave prejuízo 

para o erário público. 

 

7. AUTARQUIAS LOCAIS. TRANSFERÊNCIAS PARA SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE 

Alterando as regras desde sempre aplicáveis à relação entre autarquias locais e o 

Serviço Nacional de Saúde (que se processavam com o pagamento da facturação dos 

serviços prestados aos trabalhadores municipais, tendo assim em conta os serviços 

efectivamente prestados), nos anos de 2010 e 2011 passou-se para um sistema em 

que existem retenções nas transferências do Estado para os municípios de igual 

montante às despesas que cada município teve em determinado(s) ano(s), 
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independentemente da utilização que os seus trabalhadores façam dos serviços de 

saúde. 

 

O artigo 154.º da Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril (aprova o Orçamento do Estado para 

2010), refere que «as autarquias locais transferem directamente para o orçamento do 

serviço nacional de saúde os valores correspondentes aos encargos suportados pelos 

respectivos orçamentos próprios com despesas pagas à ADSE em 2009 respeitantes a 

serviços prestados por estabelecimentos do SNS». Por sua vez, o artigo 78.º do 

Decreto-Lei n.º 72-A/2010, de 18 de Junho, que estabelece a execução orçamental 

para 2010, publica, em anexo, o montante a transferir por cada entidade para o SNS e 

refere que tal montante é retido nas transferências do orçamento do Estado para os 

municípios. 

 

No ano de 2011, que o Orçamento do Estado quer o diploma de execução orçamental 

mantiveram regras idênticas, só que aplicando uma média das despesas de 2008 e 

2009.  

 

Verifica-se, assim, que em vez de pagamentos à factura, que têm em conta os 

serviços efectivamente prestados, existem retenções de igual montante às despesas 

que cada município teve em determinado ano, independentemente da utilização que 

os seus trabalhadores façam dos serviços de saúde. 

 

Os municípios transformaram-se, assim, em “accionistas obrigatórios” do SNS, que 

não controlam (será que alguém o faz?), pagando simplesmente os montantes pré-

definidos. Na verdade, ao estabelecer-se, imperativamente, a obrigatoriedade de as 

Autarquias Locais transferirem directamente para o orçamento do Serviço Nacional de 

saúde da Administração Central do Sistema de Saúde I.P., os valores correspondentes 

aos encargos suportados pelos respectivos orçamentos próprios com despesas pagas à 

ADSE respeitantes a serviços prestados por estabelecimentos do SNS - sem cuidar, 

sequer, de prever quaisquer mecanismos adicionais de “acerto de contas” entre os 

valores a transferir e os cuidados efectivamente prestados aos seus trabalhadores em 

termos concretos e individualizados no ano de referência, – e ao dispor-se, outrossim, 

que os montantes em causa serão retidos unilateralmente nas transferências do 

Orçamento de Estado a que as Autarquias Locais têm direito, o que se está a fazer, em 

bom rigor, é a transformar estas últimas em entidades financiadoras do SNS. 

 

Ora, de acordo com a Constituição da República Portuguesa, a criação e manutenção 

do SNS é, sobretudo e antes do mais, uma incumbência do Estado, cumprindo-lhe, 
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designadamente, neste contexto particular, assegurar o seu financiamento, que deve, 

nesta medida, ser perspectivado, restritivamente, como um financiamento público 

estadual (igualmente neste sentido, o que se dispõe na Lei de Bases da Saúde – Base IX 

– que não faz qualquer referência a uma qualquer obrigação, por parte das autarquias 

locais, de contribuir para o financiamento do sistema nacional de saúde, antes 

dispondo que o SNS é financiado exclusivamente pelo Orçamento de Estado). 

 

É justamente de acordo com esta óptica e como concretização deste princípio que 

deve ser olhada a (com)participação, numa lógica de reembolso, das Autarquias Locais 

nos encargos incorridos com a prestação de cuidados de saúde aos seus funcionários. 

 

A ANMP manifestou o seu total desacordo relativamente às transferências 

(retenções) de receitas municipais para o Serviço Nacional de Saúde, por considerar 

inaceitável que o custo suportado pelas Autarquias, pela prestação de serviços de 

saúde, seja calculado com base em valores presumidos que não correspondem aos 

serviços efectivamente prestados nesse âmbito. É uma situação que consideramos 

anedótica. 

 

A situação tenderá a agravar-se uma vez que no Memorando de Entendimento (MoU) 

acordado com o FMI, BCE e CE, está prevista, na parte relativa ao sistema de saúde, a 

diminuição do seu custo orçamental. Desde logo, a redução que operará ao nível dos 

subsistemas de saúde, com reduções de 30% em 2012 e em mais 20% em 2013. 

Verifica-se, assim, que o custo orçamental desses regimes será reduzido. Mantendo-se 

inalterável a contribuição dos Municípios, que suportarão uma média da despesa e 

não, como a ANMP defende, o valor efectivo dos serviços prestados, e com a descida 

dos custos orçamentais adveniente do consignado no MoU, colocar-se-ão problemas 

acrescidos de justiça e de equidade. 

 

Várias outras medidas plasmadas no MoU levarão a uma diminuição dos encargos do 

Estado com o Sistema de Saúde. As autarquias locais não devem, por isso, pagar “à 

cabeça”, sem que se tenham em conta os custos efectivos dos serviços e a utilização 

que deles se faça. 

 

Por outro lado, a ANMP defende, há longo tempo, que se deveria propiciar aos 

municípios a possibilidade de equacionarem outras formas de fazer face aos 

encargos que têm com a saúde dos seus trabalhadores. As despesas com a saúde têm 

vindo a crescer de ano para ano, sendo certo que os Municípios, apesar de suportarem 

os custos, não controlam nem influenciam o sistema. Ora, como se sabe, constituem 
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factores de eficiência dos cuidados de saúde o controlo de custos, o processamento da 

informação, a rapidez de pagamentos e o acesso a uma boa rede convencionada, 

factores esses que não se verificam hoje em dia. 

 

Existem alternativas ao actual sistema que têm em conta os condicionalismos que 

resultam do regime da função pública e da protecção dos direitos adquiridos pelos 

trabalhadores. Por isso, a ANMP tem defendido a tomada de medidas legislativas 

conducentes à concretização de tal objectivo, através da viabilização de outras 

opções aos municípios, conferindo-se a estes o poder de decidirem, com inteira 

autonomia, quais as escolhas ou alternativas, bem como a solução ou soluções que 

melhor convenham quer aos beneficiários municipais quer à própria gestão 

municipal. 

 

Uma das possibilidades pode passar pela contratação de seguros de saúde pelos 

municípios, que podem ser mais vantajosos para os trabalhadores, abrindo-lhes um 

leque alargado de escolhas e propiciando, simultaneamente, uma poupança de verbas 

aos municípios. 

 

Importa, por isso, alterar o presente estado das coisas, que é altamente lesivo dos 

interessas municipais.  

 

8. PROJECTOS DE ESPECIALIDADES. INTERVENÇÃO DE ENTIDADES CERTIFICADORAS 

Não obstante as medidas de desburocratização e de simplificação administrativas 

assumidas nos últimos anos, muitas delas passando pela responsabilização dos 

diversos intervenientes nos processos administrativos, dispensando-se de tal forma o 

controlo das entidades públicas, continuam, no entanto, a existir redutos geradores 

de atrofias e monopólios que carecem de qualquer sentido útil.   

 

Nos termos do estabelecido no regime jurídico da urbanização e da edificação, os 

projectos de especialidades são instruídos com o termo de responsabilidade do técnico 

responsável pelo projecto, não havendo necessidade dos mesmos serem apreciados 

pelos serviços municipais. Excepcionam-se de tal regime os projectos de especialidade 

do gás e da electricidade, com normas específicas, que obrigam à intervenção de 

entidades “certificadoras” exteriores aos municípios. 

 

A ANMP discorda de tal exigência, preconizando um sistema em que a apresentação 

dos termos de responsabilidade dos técnicos seja suficiente e bastante, eliminando-se 
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redundâncias, simplificando-se os procedimentos e reduzindo-se a carga 

administrativa. 

 

No caso do gás, o regime respectivo exige a certificação da instalação, a efectuar por 

entidade acreditada. Uma instalação só pode ser ligada à rede de gás desde que o 

projecto seja por técnico qualificado, o projecto seja “certificado”, a instalação levada 

a efeito por instalador qualificado e, por fim, uma vistoria às instalações. 

 

No caso da electricidade exige-se um projecto subscrito por técnico qualificado, a 

certificação do projecto por entidade certificadora e uma vistoria às instalações. Neste 

domínio, a única entidade que actua neste mercado da certificação dos projectos de 

electricidade é a CERTIEL, salientando-se, no entanto, que nem todos os projectos de 

instalações eléctricas são analisados e vistoriados, uma vez que funciona um sistema 

de amostragem. Estima-se que só cerca de 30% sejam alvo de avaliação. 

 

A ANMP, nesta matéria, preconiza o desaparecimento da necessidade de aprovação 

e certificação por entidades externas aos municípios dos projectos de engenharia 

para as redes eléctricas e de gás, bem como as inspecções feitas na conclusão do 

projecto. A verificação dos projectos de especialidade e a certificação por parte das 

entidades certificadoras deveria ser dispensada, utilizando-se o termo de 

responsabilidade a subscrever por técnico legalmente habilitado para o efeito. 

 

Sendo coincidentes as competências dos técnicos subscritores dos termos de 

responsabilidade com as competências exercidas, nesta matéria, pelas entidades 

certificadoras, tal opção por parte do legislador em nada diminui as garantias de 

segurança e qualidade do edificado.  

 

Desde logo porque o regime jurídico que estabelece a qualificação profissional exigível 

aos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projectos, pela fiscalização 

de obra e pela direcção de obra define as respectivas qualificações, refere que os 

autores dos projectos estão obrigados à subscrição de termo de responsabilidade que 

ateste a correcta elaboração do respectivo projecto e a sua conformidade às 

disposições legais e regulamentares aplicáveis, não se concebendo, por isso, que 

possam ser impostas outras obrigações ao nível do gás e da electricidade, que 

funcionam como “atestados de menoridade” aos técnicos que subscrevem os 

respectivos projectos, relativamente aos outros técnicos de outras especialidades. 
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Depois porque não faz qualquer sentido a diferenciação entre os vários projectos de 

especialidade. A electricidade e o gás são sectores de um edifício tão importantes 

como as águas, os esgotos, ou as estruturas de betão armado.  Aliás, não será 

necessário forçar qualquer argumento para se considerar, justamente, que o projecto 

de estabilidade de um edifício não é de menos relevância do que qualquer outro 

projecto de especialidade. 

 

Carece, assim, de qualquer sentido, a existência de entidades certificadoras neste 

âmbito – que aprovam os projectos e vistoriam as instalações, que funcionam com 

carácter monopolista (no caso da electricidade existe uma só entidade, a CERTIEL). Tal 

inibe a concorrência e impossibilita mesmo o acesso ao mercado por parte de quem 

detenha as qualificações exigidas por lei. 

 

Em democracia não devem ser consentidos monopólios, estatuto de que gozam as 

entidades certificadoras.  

 

Tais propostas da ANMP inserem-se também nos objectivos prosseguidos pelo 

Memorando de Entendimento (MoU) subscrito com o FMI, BCE e CE, que em vários 

dos seus pontos expressa a necessidade de se proceder à eliminação de redundâncias 

e à simplificação dos procedimentos, reduzindo a carga administrativa. 

 

9. COMUNICAÇÕES ELECTRÓNICAS 

A ANMP tem-se debruçado sobre a questão candente da ocupação do domínio público 

e privado municipal dos municípios, defendendo que os sujeitos que utilizam esse 

domínio devem estar obrigados ao pagamento das respectivas contrapartidas. 

 

Iria contra todos os ditames da justiça, na sua vertente da igualdade material, que os 

agentes económicos utilizassem um bem do domínio público ou privado, dele 

extraíssem vantagens, e não fossem obrigados a contribuir para as necessidades 

financeiras da colectividade. Por isso, as sucessivas Leis de Finanças Locais 

estabeleceram que os municípios podiam cobrar taxas pela «ocupação ou utilização do 

solo, subsolo e espaço aéreo do domínio público municipal e aproveitamento dos bens 

de utilidade pública.» 

 

Também o actual regime geral das taxas municipais, aprovado pela Lei n.º 53-E/2006, 

de 29 de Dezembro, estabelece que as taxas municipais incidem sobre utilidades 

prestadas aos particulares ou geradas pela actividade dos municípios, referindo, na 
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alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º «Pela utilização e aproveitamento de bens do domínio 

público e privado municipal». 

 

Acontece, porém, que em alguns domínios tal não acontece, havendo legislação que 

excepciona os sujeitos passivos do pagamento de taxas. Desde logo ao nível das 

comunicações electrónicas. Com efeito, a Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro – Lei das 

Comunicações Electrónicas – veio estabelecer a existência de uma taxa municipal de 

direitos de passagem (TMDP), referindo que os direitos e encargos relativos à 

implantação, passagem e atravessamento de sistemas, equipamentos e demais 

recursos das empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas 

acessíveis ao público, em local fixo, dos domínios público e privado municipal podem 

dar origem ao estabelecimento de uma taxa municipal de direitos de passagem 

(TMDP).  

 

Esta é determinada com base na aplicação de um percentual sobre cada factura 

emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas 

acessíveis ao público, em local fixo, para todos os clientes finais do correspondente 

município (o valor do percentual é de 0,25%). 

 

Na senda do consignado naquele diploma foi publicado o Decreto-Lei n.º 123/2009, de 

21 de Maio, diploma que aprovou o “regime aplicável à construção de infra-estruturas 

aptas ao alojamento de redes de comunicações electrónicas, à instalação de redes de 

comunicações electrónicas e à construção de infra-estruturas de telecomunicações em 

loteamentos, urbanizações, conjuntos de edifícios e edifícios”. 

 

Este diploma trouxe consigo, ao nível da remuneração pela ocupação do domínio 

municipal, público ou privado, pelas empresas de rede um notório agravamento do 

contexto de insegurança jurídica que se veio desenhando, nesta matéria, desde a 

publicação da Lei nº 5/2004 de 10 de Fevereiro, a chamada “Lei das Comunicações 

Electrónicas”. 

 

Trata-se de diploma com enormes repercussões ao nível actividade das Câmaras 

Municipais, razão pela qual mereceu uma atenção particular da ANMP. Com efeito, o 

Decreto-Lei n.º 123/2009 consigna que pela utilização e aproveitamento dos bens do 

domínio público municipal, pela utilização e aproveitamento das infra-estruturas do 

Município e pela utilização das ITUR públicas (transmitidas ao Município nas 

operações urbanísticas) apenas é devida a taxa municipal de direitos de passagem 

(TMDP) prevista na Lei das Comunicações Electrónicas, sendo proibida a cobrança de 
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quaisquer outras taxas, encargos ou remunerações, e atribui ao ICP-ANACOM 

determinadas competências, relativamente aos municípios, que excedem aquilo que 

constitucionalmente nos parece admissível (poderes sancionatórios e de emissão de 

decisões vinculativas sobre determinadas matérias). 

 

Tratando-se de matéria que prejudica os interesses municipais e o interesse público, 

em favor dos interesses empresariais, situação que se reputa de incompreensível, a 

ANMP formulou várias propostas no sentido da alteração do diploma, intenção que 

tem esbarrado no desinteresse absoluto do Ministério das Obras Públicas, Transportes 

e Comunicações para a resolução desta questão. 

 

Torna-se necessária a alteração desta situação, propiciando-se que os municípios 

possam estabelecer uma remuneração justa pela utilização que os operadores façam 

de infra-estruturas municipais, acabando-se com uma situação de privilégio das 

empresas que não faz qualquer sentido e que penaliza fortemente os municípios. 

 

10. BALDIOS 

A valorização dos territórios comunitários é uma necessidade que coloca no dia-a-dia. 

Por isso, a ANMP integra a Comissão de Acompanhamento da Comissão Nacional para 

a Valorização dos Territórios Comunitários – CNVTC, participando activamente no 

processo de elaboração do Programa Nacional de Valorização dos Territórios 

Comunitários. 

 

Neste âmbito, a ANMP efectuou um conjunto de propostas e tem envidado esforços 

no sentido da sua implementação, estruturando-se as mesmas, sumariamente, nos 

seguintes objectivos: 

 

I. O levantamento da situação dos baldios, no que respeita a situações: a) em que 

estes são geridos há muitos anos pelos mesmos compartes, sendo a renovação 

dos mandatos dos respectivos órgãos praticamente automática; b) de ausência 

de gestão técnica administrativa e financeira adequada; c) de não publicação 

das deliberações e de documentos contabilísticos de síntese sobre os custos e 

receitas correntes e a evolução da situação patrimonial e financeira; 

II. (Re)definir o conceito de “comparte” no actual contexto histórico em 

associação com todo o processo de elaboração do cadastro dos baldios, a 

concluir, no limite, até 2012; 
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III. Assegurar que as instituições gestoras dos baldios dispõem de contabilidade 

organizada e que, desta forma, prestam contas sobre os recursos financeiros 

que obtém durante a sua gestão; 

IV. Assegurar a reprodução do capital natural, salvaguardando níveis adequados 

de (re)investimento na florestação/reflorestação e nos melhoramentos 

fundiários associados à actividade florestal, estabelecendo-se, para este efeito, 

os princípios da monitorização da gestão e do parecer consultivo das 

Autarquias sobre os investimentos e as acções de gestão; 

V. Acautelar a gestão económica, social e ambiental sustentáveis através da 

elaboração dos Planos de Gestão Florestal (PGF) e Planos de Utilização dos 

Baldios (PUB), em conformidade com os PROF, salvaguardando as funções de 

protecção dos solos e da rede hidrográfica, a sivopastorícia, a conservação dos 

valores naturais e a promoção da biodiversidade nas áreas protegidas. 

 


