
 

2ª SESSÃO DE TRABALHOS 

 

TEMA 3 

 

COMPETÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS SEM 

OS CORRESPONDENTES MEIOS 

 



 

 Página 1 
 

2ª SESSÃO de TRABALHOS 
Tema 3 

 
 
 

Competências dos Municípios sem os correspondentes meios 
 
 
 
 
 

1. Notas prévias 

 

2. Competências exercidas pelos Municípios sem os 

correspondentes meios: eventuais implicações das 

medidas constantes do Memorando de Entendimento 

(MoU), subscrito pelo Governo Português e pelo FMI, BCE e 

CE. 

 
2.1 No âmbito das competências municipais; 

2.2 Para além das competências municipais 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Página 2 
 

 
 
 
 
 

1. Notas prévias – enquadramento do tema 

 
 
Pretende-se com este tema identificar as várias situações em que os 
Municípios intervêm mas em que os meios correspondentes são 
manifestamente insuficientes ou, pura e simplesmente, inexistentes.  
 
No primeiro caso, identificamos as situações em que há enquadramento legal 
para o desenvolvimento da actividade mas não há a afectação de quaisquer 
meios.  
 
No segundo caso, trata-se de intervenções municipais, sem a devida 
regulamentação, que se justificam pela necessidade dos Municípios servirem 
melhor as suas populações e colmatarem as ausências de intervenção da 
administração central. 
 
Simultaneamente, procurar-se-á mencionar as medidas constantes do 
Memorando de Entendimento (MoU) subscrito pelo Governo Português e 
pelo FMI, BCE e CE e as suas implicações no exercício das competências 
referidas. 
 
 

2. Competências exercidas pelos Municípios sem os correspondentes 

meios: 

2.1 No âmbito das competências municipais 
 
Os Municípios são cada vez mais chamados a desempenhar as variadas 
funções, proporcionando um leque cada vez mais alargado de serviços. 
 
Enquanto pessoas colectivas territoriais de âmbito municipal, os Municípios, 
através dos seus órgãos, visam a prossecução dos interesses próprios das 
populações que representam. 
 
De facto a origem da criação deste tipo de autarquia está efectivamente no 
seu âmbito territorial e no agregado populacional que lhe subjaz.  
 
E, como as atribuições de qualquer pessoa colectiva, as atribuições municipais 
são os fins ou os interesses que, com a criação dessa pessoa colectiva, se 
visou prosseguir. 
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No caso particular dos municípios, o legislador, para definição das atribuições 
municipais, optou por um sistema de enumeração taxativa. 
 
Quer Isto significar que a lei enumera de forma exaustiva o conjunto de 
atribuições dos municípios, só podendo estes prosseguir os fins por ela 
enumerados.   
 
Este sistema que decorre hoje da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, constitui 
uma novidade relativamente aos diplomas que regularam o âmbito de 
actuação dos municípios posteriormente a 1974. 
 
De facto, até à publicação da Lei n.º 159/99 vigorou um sistema misto de 
enumeração, a título exemplificativo, de várias atribuições, completada com 
uma cláusula que nos remetia para a prossecução geral dos interesses 
próprios das populações respectivas. 
 
A consequência de tal regime está à vista. Não havendo balizas para 
enquadrar a actuação dos municípios, tudo quanto fosse do interesse da 
população, tornou-se atribuição municipal. 
 
O legislador de 1999, procurou delimitar com objectividade e clareza todas as 
áreas de intervenção municipal, exigindo designadamente que cada matéria 
fosse objecto da devida regulamentação legal. 
 
Constata-se, todavia, que os objectivos delineados na Lei n.º 159/99 ainda 
estão por cumprir, seja na efectivação e regulamentação de muitas das 
competências previstas, seja mesmo na verificação de que muitas matérias 
já extravasam as áreas pré-definidas. 
  
Com efeito, fruto da proximidade das populações e do princípio da 
subsidiariedade, no sentido de que as competências devem ser exercidas pelo 
nível de administração melhor colocado para as prosseguir, os Municípios têm 
vindo a desempenhar um conjunto de funções que se encontram 
desenquadradas da própria Lei n.º 159, quer porque não são sequer 
mencionadas, quer porque, apesar de referidas, o legislador, por seu próprio 
interesse, não as regulamentou e consequentemente não cumpriu as regras 
relativas à descentralização de poderes. 
 
É que, como princípio subjacente ao exercício de competências está 
naturalmente a dotação de meios – humanos e financeiros - adequados para 
o efeito. 
 
O Estado tem, pois a obrigação de transferir para os Municípios os recursos 
que foram considerados suficientes e adequados para a prossecução das 
novas actividades. 
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Acontece, porém, que nos confrontamos, as mais das vezes, com a 
transferência de competências que não vêm acompanhadas de quaisquer 
recursos para o efeito. 
 

 
 
2.1.1 Exemplo paradigmático desta situação é a criação das polícias 
municipais. Com previsão na Lei n.º 159/99, o respectivo regime legal foi 
regulamentado através de vários diplomas legais.  
 
Sem cuidar de analisar a forma de criação, importa chamar a atenção para, à 
época, a necessidade de celebração de um contrato programa com o Estado, 
através do qual os meios financeiros seriam transferidos. 
 
Dos 33 contratos programa celebrados, apenas 3 foram cumpridos no que 
respeita à transferência de meios financeiros. 
 
E, para além do não cumprimento dos compromissos financeiros, o Estado, 
nos Municípios onde existe polícia municipal, diminuiu o investimento nas 
forças de segurança – GNR e PSP – o que, naturalmente, tem consequências 
graves em termos de segurança. 
 
Aliás o carácter administrativo das polícias municipais afasta, desde já, 
qualquer tentativa de aplicação da medida constante no MoU, relativamente 
à eliminação da duplicação de serviços.  
 
De facto, sendo a segurança uma das funções soberanas do Estado, as polícias 
municipais têm tarefas meramente administrativas, estando a sua intervenção 
balizada em áreas ligadas, sobretudo, ao ambiente, ao património, ao 
urbanismo, à fiscalização do espaço público e normas de trânsito e 
fiscalização, genérica, das prescrições contidas nos regulamentos municipais - 
por força e imposição da Constituição. 
 
Acresce ainda que, a natureza voluntária que subjaz à constituição deste tipo 
de serviço não pode ser confundida com a dimensão universal que o exercício 
de funções de segurança por parte do Estado, exige. 
 
Ao longo dos anos tem vindo a ANMP a pugnar por este desígnio, aliada à 
possibilidade das polícias municipais constituídas por agentes da PSP ou GNR, 
poderem exercer as mesmas funções detidas nos seus serviços de origem, 
para além, naturalmente da necessidade de se regulamentar as questões 
relacionadas com as condições de trabalho, as quais passam, desde a 
regulamentação da farda, a questões de segurança propriamente dita.  
 
Há, pois que inverter esta situação, desde logo, pelo cumprimento, pelo 
Estado, das obrigações assumidas nos 30 contratos que subscreveu. 
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Para além disso, o Estado tem que assumir, em pleno, o exercício das suas 
funções de segurança e protecção de pessoas e bens, remetendo os meios 
adequados para que as polícias municipais possam efectivamente 
desempenhar as funções para as quais foram criadas. 

 
 
2.1.2 O mesmo se passa no que toca, por exemplo aos apoios a crianças com 
necessidades educativas especiais. 
 
Desde 1990, com o diploma que veio estabelecer os princípios da 
escolaridade obrigatória e gratuita de 9 anos que as Câmaras Municipais se 
vêem confrontadas com complicações extremas no apoio a alunos e crianças 
com necessidades educativas especiais (NEE). 
 
Com efeito, à margem do cumprimento mínimo de quaisquer regras de 
transferência de novas competências para os Municípios, o legislador conferiu 
às Câmaras a responsabilidade com “transporte escolar dentro da área de 

residência aos alunos com dificuldades de locomoção ou que necessitem de se 

deslocar para frequência de modalidades de educação especial”. 

 
Reitere-se que este pretenso alargamento da competência em matéria de 
transportes escolares para os alunos com NEE, nunca foi objecto de qualquer 
contrapartida financeira ou outra, violando as mais elementares normas sobre 
transferência de competências. 
 
Mais recentemente, no ano de 2009, ao contrário do que seria expectável -- já 
na vigência da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro --, veio o novo normativo 
regulador da acção social escolar “agravar” a situação dos Municípios 
relativamente aos apoios às crianças e alunos com NEE, abrangendo também 
refeições, manuais e material escolar e tecnologias de apoio. 
 
Acrescente-se que este último diploma (o Decreto-Lei n.º 55/2009) alargou 
tais competências extravasando o próprio universo elegível de transferências 
(elencadas pelo Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de Julho -- onde não 
constava o apoio a crianças com NEE) e ignorando e contrariando os escalões 
de apoio previstos (agora definidos por indexação aos dois primeiros escalões 
do abono de família, o que, por outro lado, se reflectiu num alargamento do 
número de beneficiários de acção social escolar, com o consequente aumento 
de custos, dos quais os Municípios não foram ainda compensados). 
 
Com tudo isto, os orçamentos municipais têm vindo a ser onerados com 
mais esta competência, tendo os custos aumentado em cerca de 35% no ano 
de 2010, e apenas no que respeita ao primeiro trimestre de 2011, já se 
gastou 72% do que os Municípios despenderam em todo o ano de 2010. 
 
Mais uma vez, o legislador previu a responsabilidade na letra da Lei, mas não 
acautelou quaisquer transferências dos respectivos e necessários recursos, 
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constituindo mais uma transferência a “custo zero” da Administração Central 
para a Local.  
 
Estamos perante uma situação de grande responsabilidade a qual, pese 
embora os esforços desenvolvidos pelos Municípios no sentido de não 
prejudicar os destinatários destes apoios, podem ficar seriamente 
comprometidos face aos cortes orçamentais anunciados no MoU. 
 

 
 
2.1.3 Outra situação, sem qualquer previsão na Lei n.º 159/99, mas com um 
enquadramento legal autónomo, atribui ao Município responsabilidades no 
funcionamento dos Julgados de Paz. 
 
Os julgados de paz, previstos na Constituição da República Portuguesa (CRP), 
assentam num modelo ágil e eficaz, de acordo com os princípios da 
proximidade, simplicidade e celeridade, de modo a contribuírem para o 
reforço da tutela efectiva dos direitos dos cidadãos e, bem assim, alcançarem 
um objectivo primacial: aproximar a Justiça dos cidadãos. 
 
A actuação dos julgados de paz está, pois, direccionada para veicular a 
participação cívica dos interessados, permitindo e estimulando a intervenção 
pessoal das partes, seja por via da mediação, seja ainda em sede de todo o 
devir da respectiva tramitação processual, de forma a obter a composição 
pacífica dos diferendos ou litígios. 
 
Atentando no regime contido na legislação actualmente em vigor, decorrente 
das opções há muito assumidas no plano constitucional, estamos em crer que 
os julgados de paz não devem ser tidos como um mero expediente que visa 
atenuar ou contrariar as pendências dos tribunais judiciais, ao libertá-los das 
causas de valor mais reduzido, porquanto se assumem, isso sim, como uma 
nova oferta da justiça, cujo acento tónico está na aproximação intersubjectiva 
das partes em conflito, almejando-se a manutenção da paz social, com os 
inevitáveis reflexos nas próprias comunidades, as quais passam a saber que os 
litígios legalmente compreendidos na competência material e territorial dos 
julgados de paz podem ser mediados e resolvidos de uma forma célere, 
fortemente desburocratizada, dessacralizada e mais acessível em termos 
sociais e económicos. 
 
Estamos a falar de diferendos que, sem embargo da sua fraca significação no 
plano estritamente económico, tantas vezes põem em causa a qualidade de 
vida dos cidadãos, pois que são isso mesmo: conflitos, os quais passam a ser 
dirimidos segundo uma lógica de simplificação, celeridade e proximidade. 
 
Proximidade, geográfica, mas também institucional e processual, atenta a 
natureza dos procedimentos adoptados e filosofia que lhes está subjacente. 
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61 Municípios são hoje servidos por julgados de paz (informação obtida no 
sítio na internet do Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz, em 
www.conselhodosjulgadosdepaz.com.pt) 
 
No que concerne ao papel reservado às autarquias locais, a ANMP discorda 
profundamente do modelo implantado. Sublinha-se, como ponto preliminar, 
que na Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, não se prevê quaisquer 
transferências de responsabilidades para os municípios na área da justiça, não 
detendo os mesmos actualmente, conforme é sabido e resulta da lei, 
quaisquer competências ao nível do exercício de tal função do Estado.  
 
Compreende-se que assim seja: os tribunais são órgãos de soberania com 
competência para administrar a justiça em nome do povo, órgãos esses que 
se ligam de forma vincada à soberania como poder próprio e originário do 
Estado, sem o qual este não é sequer pensável. A existência de tribunais, 
independentemente das suas categorias, é uma responsabilidade do Estado 
Central, que deve assegurar a sua criação, instalação e funcionamento, como 
forma de garantir a defesa dos direitos e interesses legalmente protegidos dos 
cidadãos, reprimir a violação da legalidade democrática e dirimir os conflitos 
de interesses públicos e privados. 
 
A tarefa de administração da justiça é uma função soberana, que não pode 
nem deve ficar dependente da boa vontade de outras pessoas colectivas 
públicas para além do Estado, no caso das autarquias locais. Por isso, 
considerando o Estado que na organização dos tribunais os julgados de paz 
devem ter um papel importante, a responsabilidade pela sua criação, 
organização e dotação dos meios humanos e materiais deve ser, unicamente, 
do próprio Estado, não devendo os municípios aí deter competências. 

 
Reitera-se, assim, a discordância da ANMP quanto à opção de continuar 
(perante a actual conjuntura) a fazer recair sobre as Autarquias a maior 
carga de despesa pública referente ao funcionamento dos julgados de paz, 
já que sobre estas impende a responsabilidade da disponibilização, gestão e 
manutenção dos espaços tidos como necessários, e respectivas despesas 
correntes, a par da afectação de recursos humanos aos serviços de 
atendimento e de apoio administrativo que assumem uma expressão bem 
significativa, quer no plano financeiro, quer no plano operacional. 
 
A título de mero exemplo, estima-se que os Municípios estejam a suportar 
aproximadamente cinco milhões de euros por ano com os julgados de paz. 
 
Prevendo o Memorando de Entendimento (MoU) subscrito com o FMI, BCE e 
CE uma redução dos trabalhadores municipais, certamente que tal terá 
reflexos nos julgados de paz, uma vez que os trabalhadores alocados para 
estes serviço tratam de tarefas que não fazem parte das atribuições e 
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competências municipais. Ora, o cumprimento de tal princípio implica que 
se reduza o pessoal no exercício de funções que não são municipais. 

 
Muito importante ainda: a actual lei já veicula uma situação assaz 
desadequada e potencialmente geradora de desigualdades entre os 
cidadãos residentes em diferentes circunscrições municipais, uma vez que 
no caso de um Município não pretender ou não conseguir apoiar, nos 
termos acima expostos, a instalação de um julgado de paz, o Estado não 
supre tal falta, o que vale por dizer que os respectivos munícipes não 
poderão, em regra, aceder a uma justiça de proximidade e de mediação, em 
clara desigualdade com outros cidadãos. 
 
Ora, não podemos ter uns serviços de justiça para cidadãos de primeira e 
outros para cidadãos de segunda categoria. 
 
Reafirma-se que a situação actual de existência de julgados de paz somente 
nos municípios que suportam os custos das instalações, dos funcionários e 
dos equipamentos necessários é uma situação que se repudia e que merece o 
desacordo da ANMP. Ao Estado é que compete promover a cobertura 
nacional dos julgados de paz, como aliás de todos os serviços que advêm das 
suas funções de soberania. 
 
Face ao exposto, deve o Estado assumir uma tal obrigação, alargando a todo o 
território nacional o “sistema” de julgados de paz, só assim se fazendo 
cumprir aquilo que resulta da própria Lei Fundamental. 

 
 
2.1.4 No âmbito da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, aprovada 
pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 2008 2015 – ANSR -, e 
publicada em 2009, entre outras responsabilidades, está previsto que os 
Municípios procedam à elaboração de Planos Municipais de Segurança 
Rodoviária, ao abrigo dos quais é criado o Observatório Municipal de 
Segurança Rodoviária, a respectiva Estrutura Técnica de Apoio e o Conselho 
Consultivo do Plano Municipal de Segurança Rodoviária. 
 
Apesar da questão da segurança rodoviária integrar matérias que são da 
competência dos Municípios, como por exemplo a implementação de 
medidas mitigadoras de acidentes rodoviários em aglomerados urbanos, o 
modelo proposto pela ANSR também comete aos Municípios o desempenho 
de novas tarefas. 
 
Efectivamente, o modelo proposto envolve uma estrutura com recursos 
humanos e equipamentos que são um acréscimo de custos para os 
Municípios. 
 
Por esse motivo, a ANMP propõe: 
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a.  Que a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária assuma parte dos 
custos relacionados com a implementação dos Planos Municipais de 
Segurança Rodoviária, designadamente no que concerne aos custos 
com os recursos humanos, que são necessários ao funcionamento da 
Observatório Municipal de Segurança Rodoviária; 
 

b. Que o modelo proposto seja alterado no sentido de considerar os já 
existentes Conselhos Municipais de Segurança, em detrimento do 
Conselho Consultivo do Plano Municipal de Segurança Rodoviária. 

 
c. Que no modelo seja considerada a possibilidade, de em determinadas 

áreas geográficas do território português, ser constituída uma 
Estrutura Intermunicipal para a implementação dos Planos Municipais 
de Segurança Rodoviária, para que uma mesma Estrutura desenvolva 
as tarefas propostas para um conjunto de Municípios; 

 
d. Que seja criada uma linha de apoio financeiro para 

apoiar/comparticipar a execução de medidas práticas que concorram 
para que Portugal alcance as metas propostas pela Autoridade 
Nacional de Segurança Rodoviária, contidas na Estratégia Nacional de 
Segurança Rodoviária 2008 – 2015. 
 

Sublinhe-se que estas propostas que apontam para a articulação de 
organismos, racionalização de serviços e infra estruturas, integram-se 
perfeitamente nas medidas constantes do MoU. 

 
 
2.1.4 As matérias referentes à defesa do consumidor são mais um exemplo da 
inércia do legislador. Desde 1996 que são cometidas de forma genérica, não 
descriminada e nunca regulamentada, responsabilidades relativamente à 
formação e à educação do consumidor, à informação em geral e à criação de 
serviços municipais de informação ao consumidor. 
 
A forma desordenada e avulsa destas situações tem como consequência 
uma desigualdade, quer na prestação de serviços, quer na afectação de 
meios municipais. 
 
É, pois, fundamental que se criem, nos Municípios onde não os haja, serviços 
municipais de consumo, estruturas a que os munícipes possam recorrer a fim 
de encontrarem soluções para os seus problemas enquanto consumidores. 
 
Simultaneamente há que concretizar competências e definir o seu quadro de 
actuação permitindo que os Municípios actuem neste domínio, quer por 
direito, quer de facto, dispondo, naturalmente os meios adequados para o 
efeito. 
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Propostas neste sentido foram já apresentadas pela ANMP ao Governo (as 
quais abrangiam igualmente uma proposta de financiamento), não havendo, 
lamentavelmente, receptividade para a sua implementação. 
 
A criação, em 2008, do Fundo para a Promoção dos Direitos dos 
Consumidores, sustentado no valor das cauções não reclamadas nos diversos 
prazos criados para o efeito, suscitou alguma expectativa na sua aplicação a 
projectos relacionados com a defesa e promoção dos direitos dos 
consumidores. 
 
De facto, o capital inicial deste Fundo ultrapassava os 14,5 milhões de euros, 
valor naturalmente suficiente para apoiar projectos de interesse dos 
consumidores, sejam no âmbito da informação, sejam da criação de 
mecanismos extrajudiciais de acesso à justiça. 
 
Todavia, desde aquela data a esta parte, não obstante as insistência da ANMP, 
junto da Direcção Geral do Consumidor, entidade que tem a cargo a gestão do 
Fundo, não se conhecem quaisquer iniciativas que efectivamente resultem em 
qualquer mais valia para os munícipes consumidores. 
 
As consequências da inacção do Governo faz com que o Município assuma 
responsabilidades que não são suas ou não estão acompanhadas dos devidos 
meios humanos, técnicos e financeiros, o que origina a afectação de recursos 
próprios destinados ao exercício das competências legalmente atribuídas, 
ficando em situação desigual, face a Municípios que exercem apenas as 
competências previstas na lei e devidamente regulamentadas, originando 
desigualdade no acesso, por parte dos cidadãos, a determinados serviços. 

 
 
2.1.5 Os Municípios subscritores dos contratos de execução de transferência 
de competências no domínio da educação têm, igualmente, 
responsabilidades acrescidas e não cobertas pela contratualização. A ausência 
de universalidade no exercício desta competência – há 112 Municípios com 
contrato de execução – gera uma verdadeira situação de desigualdade face 
aos encargos acrescidos que os Municípios que celebraram contrato têm que 
assumir, relativamente aos que não celebraram contrato; 

Com efeito, do acompanhamento da execução da contratualização efectuada 
por esta Associação, evidenciam-se um conjunto de alterações absolutamente 
necessárias para que o exercício destas competências pudesse passar a ser 
universal e, consequentemente, alargadas a todos os Municípios. 
Actualmente, tal não é possível. 

Não obstante o levantamento efectuado pela ANMP ter coincidido em geral 
com os constrangimentos apontados também pelo Ministério da Educação, as 
propostas de alteração aos contratos de execução feitas por esta Associação 
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não tiveram, por parte do Ministério da Educação, acolhimento, subsistindo, 
assim, a generalidade das questões reiteradamente apontadas pela ANMP.  

Referimo-nos fundamentalmente à ausência de regulamentação que 
enquadre as funções do responsável pela escola e as funções da Câmara 
Municipal, com respeito pela autonomia das duas entidades em causa e em 
prol de uma verdadeira gestão integrada de pessoal. 

Mantêm-se os conflitos de competências sobre quem autoriza férias, quem 
nomeia funcionários, quem aceita justificações de faltas ou ainda quem 
procede à mobilidade destes trabalhadores. A estes problemas acresce as 
alterações constantes ao regime da ADSE.  

A propósito do pessoal ao serviço das escolas que foi transferido para as 
câmaras Municipais, não podemos deixar de ver com muita apreensão as 
metas constantes do MoU, subscrito com o FMI, BCE e CE, relativa à redução 
de pessoal na administração central – 1% - e na administração local – 2% -. 

Para além de não se encontrarem razões objectivas para tal diferenciação, a 
aplicação prática desta medida gerará situações de absoluta desigualdade, 
por exemplo, no âmbito dos municípios que têm um contrato de execução 
com o Ministério da Educação. 

De facto, as crianças que estudam nas escolas, cujo pessoal depende da 
administração local, irão sofrer uma diminuição maior de pessoal auxiliar do 
que as crianças que estudam em escolas da responsabilidade do Ministério da 
Educação!! 

Quanto à gestão do parque escolar, o valor atribuído tem-se revelado 
manifestamente insuficiente tornando-se indispensável que se diferencie 
verbas para o apetrechamento e para a manutenção. 

Aliás refira-se que o próprio Ministério da Educação já reconheceu a 
insuficiência da verba. 

Numa recente adenda a um contrato, o valor inicial de 20 000 euros 
aumentou cinco vezes, constituindo esta a prova de que esta Associação 
sempre teve razão.  

Ora, estes tratamentos diferenciados e discriminatórios são claramente 
inadmissíveis, exigindo-se a disponibilização dos mesmos meios para o 
exercício das mesmas funções. 

Salientam-se ainda as obrigações ambientais relativas à substituição de 
materiais constantes das coberturas das actuais escolas, ou as advenientes do 
Regulamento das Condições Térmicas dos Edifícios, as quais, vão trazer, a 
curto prazo, grandes encargos. 
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Constata-se, por outro lado, um discriminado financiamento para 
cumprimento das adendas aos contratos, relativamente à 
construção/reconstrução de edifícios escolares do 2º e 3º ciclo.  

Com efeito, há situações de verdadeiro incumprimento, por parte do 
Ministério da Educação, do financiamento de escolas 2/3, havendo, 
inclusivamente, três concursos abertos, por Câmaras Municipais, que foram 
anulados porque o ME não assumiu os seus compromissos financeiros. 

No que toca às actividades de enriquecimento curricular ― matéria que é 
promovida dentro ou fora do contrato de execução – reafirma-se todos os 
aspectos já por diversas vezes assinalados e que têm a ver com a 
curricularização do «inglês», factor que poderia contribuir para a verdadeira 
universalização da aprendizagem da língua e simultaneamente para a 
estabilização do quadro de docentes nesta área. 

Do que ficou dito ressalta um importante trabalho desenvolvido pela ANMP e 
a constatação da necessidade de se continuar a insistir com as alterações ao 
modelo de contratualização hoje em vigor, de forma a corrigir as múltiplas 
situações assinaladas.  

O trabalho desenvolvido assentou também no entendimento que antes de se 
efectivarem quaisquer outras transferências de competências, o Ministério da 
Educação deverá promover as alterações que se mostrem adequadas a um 
melhor exercício destas novas competências, as quais têm sido 
reiteradamente solicitadas pela ANMP. 

Enquanto estas não ocorrerem, não há condições objectivas para a 
subscrição de mais contratos, suscitando-se, antes, a necessidade dos 
municípios que actualmente têm este tipo de contrato fazerem uma 
avaliação relativamente à sua continuidade. 

 
 
2.1.6 Fruto da evolução e proliferação dos modelos de gestão, o sector das 
águas e resíduos, tem que ser reestruturado. 

De facto, o panorama actual caracteriza-se pela existência de centenas de 
entidades gestoras regidas por dezenas de modalidades de gestão. 

Referindo apenas alguns dos números disponíveis, ao nível do abastecimento 
de água em alta, 269 operadores, dos quais 112 são câmaras municipais e 99 
juntas de freguesia; quando passamos para o abastecimento em baixa, o 
número de câmaras municipais como entidade gestora, sobe para 208 (quase 
duplica). 

No sector dos resíduos urbanos, e apesar de uma maior concentração de 
serviços, a situação não deixa de ser preocupante com centenas de entidades 
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gestoras a exercerem a actividade quer ao nível da alta, da baixa e ainda ao 
nível da recolha selectiva. 

A necessidade de melhorar a eficiência da administração pública através, por 
exemplo, da reorganização de serviços com processos de integração vertical 
e/ou horizontal; a revisão das parcerias em curso; a necessidade de reduzir 
custos operacionais e custos de ineficiência; a necessidade de optimizar quer 
a geração de receitas, quer a utilização das diversas fontes de financiamento 
disponíveis; a importância de criar e/ou ampliar a partilha de serviços; a 
necessidade de aumentar a concorrência no sector; a necessidade de 
dinamizar o tecido empresarial privado regional e local; eis alguns dos 
argumentos que nos obrigam (Estado Central e Autarquias), a repensar o 
actual modelo de gestão dos serviços de águas e de resíduos urbanos. 

Os Municípios portugueses em geral e a Associação Nacional de Municípios 
Portugueses em particular, comprometem-se, assim, a dar início a um 
processo de reestruturação dos sectores das águas e dos resíduos, tendo em 
vista, entre outros aspectos, a clarificação do papel dos diversos agentes na 
prestação de serviços (Municípios, Freguesias; associações diversas; empresas 
…); a articulação dos serviços em alta com os serviços em baixa; o 
replaneamento dos sistemas; a revisão do modelo tarifário com criação de 
um fundo de equilíbrio tarifário, compatível com a capacidade económica das 
populações, que promova a solidariedade nacional e que tendencialmente 
evolua para uma banda tarifária a mais estreita possível (não se pondo de 
lado uma possível evolução tendencial para um tarifário único, à semelhança 
do que acontece no sector de fornecimento de energia eléctrica); a abertura 
do sector às pequenas e médias empresas (com particular enfoque na 
integração das entidades gestora no tecido social e empresarial da respectiva 
área de actuação).  

 
 
2.1.7 O Fundo de Equilíbrio Tarifário surge do empenhamento da ANMP na 
criação de um mecanismo de perequação que permita corrigir as 
disparidades tarifárias resultantes não só de opções políticas locais mas, 
também de um conjunto de condicionalismos associados à prestação dos 
serviços de águas e de resíduos como, por exemplo, condições 
geomorfológicas do território, dispersão e densidade populacional, diferentes 
taxas de comparticipação dos projectos apoiados por fundos comunitários, 
entre outros. 

A correcção de tais disparidades, se baseada apenas na actualização tarifária, 
poderia conduzir à elevação das tarifas para níveis socialmente 
incomportáveis, sobretudo nas regiões do país economicamente mais 
desfavorecidas, pelo que a criação de um fundo de perequação baseado na 
solidariedade intermunicipal, será a metodologia mais indicada. 

Importante será avaliar se a perequação deverá ser feita ao nível dos serviços 
em alta, se em baixa ou se em ambos; importante será, também avaliar a 



 

 Página 14 
 

possibilidade e o impacto de uma evolução tendencial e gradual para uma 
banda tarifária o mais estreita possível, eventualmente até, um tarifário 
único. 

Note-se que as muitas das actuais tarifas estão desajustadas das indicações 
previstas quer na Lei da Água, quer na própria Lei das Finanças Locais, 
contribuindo para situações de insustentabilidade económica (e ambiental) 
uma vez que as receitas geradas não são suficientes para assegurar as 
necessárias manutenções de infra estruturas, bem como realizar os 
necessários investimentos de renovação de sistemas. Por outro lado, com as 
tarifas actualmente praticadas, não há um claro incentivo à poupança já que 
não está incutido no consumidor um princípio de racionalidade associado à 
utilização. 

Aliás a manutenção de tarifas inferiores aos custos dos serviços, 
artificialmente suportadas pelos orçamentos municipais, dá origem a 
situações de injustiça social: a subsidiação dos tarifários por essa via beneficia 
todos os munícipes, independentemente da sua situação económica e social; 
ao mesmo tempo, tal opção inviabiliza a canalização de investimentos para 
outros sectores, também essenciais na política de desenvolvimento local.  

E oportuno referir que os encargos mensais de uma «família tipo» (3 
pessoas) com agia e saneamento são de cerca de 12, 30 euros; os encargos 
dessa mesma família com internet e televisão por cabo é 2,84 vezes superior ( 
34,90 euros), com energia eléctrica é quase 4 vezes mais ( 47,73 euros) e com 
telemóvel a proporção +e de 4, 33 vezes mais, assumindo este encargo um 
valor médio mensal de 53,26 euros. 

Note-se, ainda, que a implementação de uma solução de perequação 
tarifária defendida pela ANMP não inviabiliza o papel determinante 
desempenhado pelos Municípios enquanto agentes empenhados na diluição 
das carências económicas e sociais, cada vez mais patentes em Portugal (a 
introdução de tarifários diferenciados, por exemplo de natureza social, será 
sempre uma possibilidade para os Municípios já que o recurso água, antes 
de ser um bem económico, é uma necessidade humana básica). 

 
 
2.1.8 Não podemos terminar esta abordagem sem referir as questões 
relacionadas com a protecção civil.  
 
A Protecção Civil é a actividade desenvolvida pelo Estado, na qual devem 
participar os cidadãos, com a finalidade de prevenir riscos colectivos inerentes 
a situações de acidente grave, catástrofe ou calamidade, de origem natural ou 
tecnológica, de atenuar os seus efeitos e socorrer as pessoas em perigo, 
quando aquelas situações ocorram. 
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Temos assistido – com especial incidência, desde 2004 até ao presente --, à 
transferência sucessiva de competências para os Municípios na área da 
Protecção Civil, sem que sejam disponibilizados, pelo Poder Central, os 
indispensáveis meios financeiros, humanos, técnicos e equipamento, para 
que haja a pronta capacidade de resposta destes nas ocorrências.  
 
Assim, os Municípios, para defesa da segurança dos cidadãos, do património e 
do ambiente, são obrigados sistematicamente a canalizar meios afectos ao 
exercício de outras competências para a realização de investimentos e de 
despesas de funcionamento dos Serviços Municipais de Protecção Civil - 
estima-se que, nesta matéria, os Municípios tenham afectado cerca de 52 
milhões de euros em 2010. 
 

No entanto, a realidade demonstra que o “braço armado” das acções de 
Protecção Civil – ao nível de meios humanos, técnicos e equipamento – são, 
fundamentalmente, os 413 corpos de bombeiros voluntários existentes no 
país. 
 
Desta forma, cumpre evidenciar que o financiamento dos corpos de 
bombeiros voluntários é assegurado na sua esmagadora maioria pelos 
Municípios -- que têm substituído o Estado nesta incumbência --, através da 
concessão de apoios anuais a estas estruturas, bem como na comparticipação 
das despesas das Equipas de Intervenção Permanente - estima-se que cerca 
de 56 milhões de euros em 2010 - sem os quais as mesmas não teriam 
capacidade para garantir os meios de prevenção e socorro das populações. 
 
Importa, também, salientar o facto de 27 Municípios serem detentores de 
corpos de bombeiros sapadores e municipais, cujos encargos de 
funcionamento – meios humanos, técnicos, equipamentos e infra-estruturas – 
são suportados integralmente pelas Autarquias - estima-se que cerca de 130 
milhões de euros em 2010 -, na medida em que não usufruem de qualquer 
mecanismo de financiamento proporcionado pelo Estado. 
 
Nunca é demais relembrar que a segurança -- de pessoas, do património e do 
ambiente -- é uma Função de Soberania do Estado, pelo que as actividades 
ligadas a esta função, onde naturalmente está a Protecção Civil, devem ser 
prosseguidas pela Administração Central, a quem caberá apetrechar as 
estruturas da Protecção Civil dos meios financeiros, humanos, técnicos e 
equipamentos fundamentais à boa execução desta Função de Soberania 
 
Com efeito, o Estado assegura o funcionamento de sectores vitais para a 
sociedade como a saúde, a justiça e a segurança pública, etc. Então porquê 
menosprezar um sector igualmente vital para a segurança dos cidadãos como 
é o caso da Protecção Civil?  
 

Assim, continua-se a pugnar para que o Estado assuma a protecção civil 
como um sector essencial para a segurança dos cidadãos, competindo-lhe 
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apetrechar as estruturas da protecção civil -- municipais e dos corpos de 
bombeiros voluntários -- dos meios humanos, dos equipamentos e das infra-
estruturas fundamentais à boa execução desta Função de Soberania; 
 
É necessário que o Estado contratualize com os Municípios, bem como com os 
corpos de bombeiros voluntários, as respectivas áreas de actuação, onde 
asseguram a operacionalidade no âmbito da protecção civil, transferindo os 
necessários meios financeiros, técnicos e logísticos para o efeito. 
 
É igualmente importante que se racionalizem estruturas a nível da protecção 
civil. Refira-se a título de exemplo a integração da comissão municipal de 
defesa da floresta contra incêndios, na comissão municipal da protecção civil, 
onde os representantes institucionais são coincidentes. 
 
Por outro lado, e de modo a permitir uma resposta adequada do sistema de 
Protecção Civil impõe-se a: 
 

a. Tipificação de todos os corpos de bombeiros, com o objectivo de 
adequar os meios financeiros, humanos e equipamentos às diferentes 
realidades locais e inerentes riscos; 
 

b. Reorganização dos aspectos ligados à coordenação nas acções de 
Protecção Civil, atendendo a que as várias entidades intervenientes 
apresentam estruturas verticais próprias, não exercendo qualquer 
tutela entre si.  
 

c. A extinção da figura do comandante operacional municipal. É 
convicção da ANMP que o sistema de comando não se adapta à 
articulação das operações desencadeadas por entidades autónomas 
do Estado, como são os Municípios. Assim, preconizamos que os 
serviços municipais de protecção civil tenham o mesmo tratamento, 
em termos de recursos humanos, que é dado aos demais serviços 
municipais, pois tal como estes encontram-se inseridos na orgânica da 
Câmara Municipal, devendo esta ter total liberdade para recrutar o 
trabalhador que considere apto para exercer as funções de 
Coordenador do serviço municipal de protecção civil, o qual em 
situação alguma poderá estar na dependência de entidades ou 
pessoas estranhas ao Município. 

 

d. Transferência, para os Municípios, da receita resultante da aplicação 
de uma percentagem, designadamente, sobre os prémios de seguro 
contra fogo e transporte de mercadorias perigosas (actualmente, esta 
receita é canalizada para a ANPC); 
 

 
e. Implementação da taxa municipal pela prestação de serviços no 

domínio da prevenção de riscos e da protecção civil (TMPC), a incidir, 



 

 Página 17 
 

sobretudo, sobre as actividades económicas de risco, a exploração de 
madeiras, a titularidade de património imobiliário relevante e infra-
estruturas instaladas, designadamente, rodoviárias, ferroviárias, de 
gás, de electricidade e de armazenamento/abastecimento de 
combustíveis. 

 

2.2 Para além das competências municipais 

 
A acrescer às situações referidas a título de meros exemplos, encontramos 
áreas de actuação que extravasam as competências municipais.  
 
Referimo-nos em concreto à panóplia de actividades desempenhadas pelos 
municípios quer para assegurar funções que pura e simplesmente o governo 
central se demitiu de as concretizar, quer para melhorar a vida dos seus 
cidadãos. 

 
 
2.2.1 Tomemos como um dos exemplos as matérias relacionadas com a 
educação. 
 
Na verdade, a prioridade política, a par da proximidade dos Eleitos Locais, 
torna, amiúde, e inevitável que a educação seja um exemplo claro de funções 
asseguradas pelos municípios muito para além do quadro legal. 
 
De facto, o conhecimento profundo das populações, das suas realidades e 
carências, aliado a uma exigência constante e reiterada dos cidadãos, há 
muito que “arrasta” os Municípios para um assumir de responsabilidades no 
domínio da educação, que por mais ostensiva e reconhecida que seja, é, 
muitas vezes, uma intervenção muito além das suas competências legais. 
 
O leque dessas intervenções municipais em matéria de educação, para além 
do quadro legal, é, efectivamente muito vasto, que vai desde o transporte de 
crianças que não preenchem todos os requisitos para aquele transporte (mas 
que de outra forma não iriam à escola); à concessão de bolsas de estudo (para 
combater o abandono escolar); à atribuição de prémios de mérito aos alunos 
(para incentivar o estudo e melhorar o sucesso escolar); ao investimento em 
edifícios e equipamentos escolares (fora dos ciclos da sua alçada); à prestação 
de serviços em sede de organização de visitas de estudo e em outras 
actividades de enriquecimento do currículo; à ocupação de tempos livres e 
apoio à família (noutros níveis que não a educação pré-escolar, que lhe 
compete); ao servir refeições aos alunos carenciados fora do horário e 
período escolar; à colocação de pessoal não docente em escolas que não são 
da sua competência, etc, etc. 
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Sem prejuízo da importância de todas essas intervenções, permito-nos -- pela 
sua transversalidade a quase todos os Municípios e pela grossa fatia dos 
orçamentos municipais que lhes é afecta -- destacar a intervenção dos 
Municípios no transporte das crianças que frequentam a educação pré-escolar 
e da colocação de pessoal não docente. 
 
São efectivamente muitos os Municípios que asseguram o transporte das 
crianças que frequentam a educação pré-escolar, as quais, à luz do diploma 
regulador desta matéria, não têm direito a tal transporte.  
 
Contudo, como podem os Municípios ter investido na educação pré-escolar e 
agora deixar de ter as crianças a frequentá-los, porque os pais não têm 
condições de transportar as crianças? Não é, sequer, razoável mas é 
extremamente oneroso e não sustentável, dados os requisitos acrescidos que 
este tipo de transporte tem em questões de segurança, o que faz com que 
não se possa utilizar os meios afectos ao transporte dos estudantes dos 
restantes níveis de ensino. 
 
A especificidade deste transporte, custou aos Municípios, no ano de 2010, 
cerca de 6 milhões de euros.  
 
O outro destaque para o exercício de funções sem enquadramento vai para a 
colocação de pessoal não docente. 
 
De facto, para cerca de 200 Municípios que não têm contrato de execução é 
recorrente os agrupamentos de escolas, quando não os próprios pais, 
solicitarem à Câmara Municipal a colocação de pessoal para as escolas do 1.º 
ciclo. Esta competência nunca foi transferida e permanece no Ministério da 
Educação. Não obstante, há já muitos anos, que por questões de segurança 
mínima das próprias crianças, os Municípios se vêem compelidos a se 
substituírem ao Ministério da Educação, com gastos elevadíssimos numa 
competência que não é, por lei, sua. 
 
No ano de 2010 foram gastos 40 milhões e 200 mil euros dos orçamentos 
municipais com a colocação de pessoal auxiliar nas escolas da 
responsabilidade do Ministério da Educação!! 
 
Sem prejuízo do pessoal auxiliar das escolas do 1º ciclo ser uma questão de 
verdadeiro interesse público, o que é certo é que tal matéria não é da 
responsabilidade da administração local, pelo que, continuará a ANMP, junto 
do Governo a pugnar o cumprimento desta obrigação. 
 
E, este tipo de acções promovidas por muitos Municípios terá 
necessariamente que ser revisto face às medidas constantes no MoU, 
relativas à redução de pessoal na administração local.  
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Com efeito, a eliminação de postos de trabalho terá, necessariamente que 
recair, primeiro, no exercício de funções que não pertencem ao Município, 
com os prejuízos evidentes para as escolas e particularmente para as crianças. 
 
2.2.1.1 A este propósito, pela importância que pode revestir, passamos a 
abordar as consequências das medidas anunciadas no MoU respeitantes à 
redução de pessoal na administração local, a qual poderá gerar sérios 
constrangimentos ou, levada à extrema, impedir a continuação da prestação 
de determinados serviços.  
 
É que, os Municípios têm um conjunto de funções pré-determinado e que se 
traduzem na prestação de serviços muito específicos aos cidadãos. 
 
Queremos com isto dizer que, na administração local, a medida apontada não 
pode ter uma aplicação cega, porquanto há sectores que, pura e 
simplesmente não podem ficar sem qualquer trabalhador. 
 
Por exemplo, num Município de pequena dimensão em que existe apenas um 
trabalhador com as funções de coveiro, caso este deixe de exercer funções, há 
uma necessidade absoluta de o substituir, sob pena de se deixar de prestar 
um serviço – crucial e indispensável – às populações. 
 
E o mesmo sucederia com o médico veterinário municipal, o qual, como 
sabemos, exerce as funções de autoridade veterinária concelhia; e com a 
equipa mínima de funcionamento das estações elevatórias de água e com o 
pessoal dos serviços de recolha de resíduos, e com muitos outros. 
 
Há assim, sectores que não podem, em nenhuma circunstância ficar 
desprovidos de trabalhadores, sendo uma questão de verdadeiro interesse 
público. 
 
E estas considerações não são meras suposições. 
 
Em trabalho em desenvolvimento pela ANMP, o qual envolve cerca de 80% 
dos Municípios Portugueses constatou-se que, por exemplo 28% do total de 
trabalhadores que se vão aposentar ao longo de 2011 ocupam posições ou 
desempenham actividades essenciais e críticas. 
 
Isto significa que, não obstante se prever aposentações de mais de 2 mil 
trabalhadores, há, naturalmente sectores vitais em que os trabalhadores têm 
que ser substituídos (ex: piquetes de água, recolha de lixo, pessoal não 
docente …) 
 
Por outro lado, também no âmbito da contratação a termo, constata-se que 
23% do total dos contratos que caducam durante 2011, correspondem a 
técnicos superiores.  
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Se pensarmos que há actividades desenvolvidas pelos Municípios que são 
suportadas apenas por técnicos contratados a termo – por exemplo, no 
âmbito da promoção das actividades de enriquecimento curricular -, chegar-
se-á igualmente à conclusão que as imposições relativas à redução de pessoal 
terão que ser adaptadas à própria natureza da actividade, sob pena de, com a 
caducidade dos contratos de 2011, se deixarem, pura e simplesmente de 
desenvolver.  
 
Naturalmente que a questão da redução de pessoal e a necessidade de se 
assegurar os sectores vitais, deve ser compaginada com outros mecanismos, 
designadamente a mobilidade, matéria apontada no MoU, como susceptível 
de ser alterada. 
 
A mobilidade interna (dentro da administração pública) é um mecanismo que 
pode e deve ser explorado, desde que, naturalmente sejam respeitados os 
direitos dos trabalhadores. 
 
Em termos genéricos, a mobilidade permite que alguns problemas 
relacionados com gestão de pessoal possam ser resolvidos no âmbito da 
própria administração, o que faz com que se racionalizem recursos e os 
tornem, porventura, mais eficientes. 
 
Antes de mais, as limitações temporais (18 meses) e a impossibilidade (regra) 
de consolidar, definitivamente as situações de mobilidade, não permitem uma 
verdadeira resolução das necessidades permanentes de pessoal. 
 
Por outro lado, note-se que as regras da mobilidade são distintas das 
administrações central e local, apenas funcionando, em regra, no sentido da 
administração central para a local.  
 
A mobilidade de trabalhadores da administração local para a central está 
condicionada a um parecer ministerial prévio, o que redunda num tratamento 
desigual e discriminatório relativamente aos restantes trabalhadores da 
administração pública e, bem assim, numa equiparação dos trabalhadores das 
câmaras aos cidadãos sem qualquer vínculo à administração.   
 
No que respeita à mobilidade especial (antigo quadro de excedentes), ainda 
que as câmaras se encontrem impedidas de colocar trabalhadores nesse 
regime, sempre que abrem um procedimento concursal, têm, 
necessariamente, os candidatos da administração central colocados na 
mobilidade especial, como obrigatórios e com preferência absoluta. 
 
Do exposto resulta claramente que o instrumento da mobilidade – geral e 
especial -  são muito limitados, pouco ou nada contribuindo para os objectivos 
que se pretendem impor. 
 
Neste contexto, urge: 
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a. Eliminar os constrangimentos que impedem que os trabalhadores da 

Administração Local sejam mobilizados para a Administração Central; 
b. Regulamentar os termos da mobilidade especial na Administração 

Local; 
c. Permitir a consolidação da mobilidade interna -- tanto na categoria, 

como em categoria ou carreiras diferentes (desde que detentores dos 
restantes requisitos) -- independentemente do serviço (vejamos, a 
título de exemplo, um caso teórico em que a Assembleia Municipal 
extinguia o serviço de polícia municipal. Faz todo o sentido que 
aqueles funcionários possam ser mobilizados para a carreira de fiscal 
municipal, o que a presente lei não permite a titulo definitivo). 

 

 

2.2.2 Relativamente à acção das Câmaras Municipais no âmbito da educação, 
não podemos deixar de referir que há um conjunto de Municípios que têm 
sob a sua exclusiva gestão equipamentos onde desenvolvem programas de 
Educação Rodoviária, cujo objectivo é ensinar boas práticas, sobretudo às 
camadas mais jovens da população residente, de circulação e comportamento 
no espaço público. 

O planeamento de actividades bem como os demais meios necessários ao 
funcionamento destas estruturas (recursos humanos, electricidade e demais 
material corpóreo, etc) são 100% suportados pelos orçamentos dos 
Municípios, sendo que as estruturas existentes não são suficientes para 
dinamizar um programa nacional de educação e formação rodoviária, 
devidamente estruturado em termos de conteúdos e sustentado no tempo. 

Tendo em conta as questões acima enunciadas a ANMP projectou dois 
cenários, financeiramente alicerçados no Fundo de Garantia Automóvel, - 
FGA -  no âmbito dos quais, através de uma forte cooperação Municipal e 
inter-municipal passará a ser viável planear e executar um programa de 
Educação Rodoviária à escala nacional. 

De acordo com o disposto no do Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de Agosto, e 
por força das actividades já desenvolvidas e do proposto no Relatório da 
ANMP sobre esta matéria, uma percentagem do Fundo de Garantia 
Automóvel (em 2008 = 31.254.073 euros e em 2009 = 18.927103 euros) 
deverá anualmente ser alocada à criação de uma rede de estruturas de 
Educação Rodoviária bem como ao respectivo funcionamento da rede, de 
forma a transmitir à população portuguesa um conjunto de bons 
comportamentos de circulação no espaço público. 

Por outro lado, tendo em conta as competências da Autoridade Nacional de 
Segurança Rodoviária (ANSR) e os objectivos que estão subjacentes à criação 
do Fundo de Garantia Automóvel (FGA), é importante que a ANSR 
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disponibilize informação sobre o verdadeiro destino da receita líquida do FGA, 
a qual, na perspectiva da ANMP deveria, entre outras, comparticipar o 
transporte das crianças para as estruturas de Educação Rodoviária, bem como 
a qualificação dos técnicos municipais e a aquisição de material didáctico. 

 
 
2.2.3 O apelo que os Municípios sentem em participarem, por direito e 
activamente, nomeadamente na definição e concretização de políticas 
económicas e sociais, nos seus territórios, não é factor que constitua novidade. 
 
Com efeito, num contexto em que os recursos públicos - em todos os níveis de 
Administração - escasseiam, os Municípios têm vindo a ser compelidos e 
confrontados com a necessidade de - ainda que muitas das vezes fora da sua 
esfera de competências e atribuições – assegurarem a disponibilidade de 
terrenos para a instalação de equipamentos ou/e construção de infra-
estruturas essenciais ao desenvolvimento local. 
 
Sob o argumento da falta de meios do Estado, perante as necessidades 
emergentes das populações e perante a necessidade de fixar essas mesmas 
populações, combatendo a desertificação dos territórios – situação 
particularmente dramática, como se sabe, nas zonas mais afastadas do litoral e 
das grandes cidades - as Autarquias vão “contratualizando” cedências e vão 
doando o seu património imobiliário para a construção de infra-estruturas e 
para a instalação de equipamentos e serviços do Estado (tribunais, hospitais, 
centros de saúde, escolas, etc …), na maioria das vezes com recurso a 
acordos/parcerias de frágil enquadramento jurídico e de difícil exequibilidade 
em caso de incumprimento (por parte do Estado). 
 
Os Municípios Portugueses têm acedido a estas solicitações, sempre, pese 
embora, refira-se, frequentemente, fora da sua área de competências, numa 
lógica de colaboração com o próprio Estado e sempre no intuito de esta 
colaboração permitir um aumento da qualidade de vida das suas populações. 
 
De uma forma genérica poderemos afirmar, comparando períodos homólogos 
nos anos de 2009 e 2010, que se registou um crescimento exponencial deste 
tipo de cedências em 2010 (falamos aqui de um “boom” em 2010 superior ao 
quadruplo do ano anterior) seguida de um ligeiro retrocesso do primeiro 
trimestre de 2011, a valores este que representam, ainda assim, um acréscimo 
de mais do triplo dos mesmos valores em relação ao primeiro trimestre de 
2009. 
 
Idêntica tendência foi, igualmente, registada ao nível da doação de terrenos 
especificamente para equipamentos sociais; estas cedências, igualmente, no 
ano de 2010, registaram um aumento exponencial, apresentando valores que 
excedem o dobro dos envolvidos em relação ao mesmo período em 2009.  
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Já, neste primeiro trimestre de 2011, notou-se uma retracção muitíssimo 
significativa que veio colocar estes valores com uma quebra de cerca de 25% 
em relação ao respectivo período homólogo em 2009 (2.14.1 e 5.06.1). 
 
Acresce a actual situação de crise, factor que não só alimenta o aparecimento 
de novos contextos de desigualdade, como agrava, de forma exponencial, 
situações já existentes em territórios e populações menos favorecidas pelo 
contexto cada vez mais grave de recessão. 
 
A crise económico-social exige, a cada dia, políticas cada vez mais próximas e 
de inclusão, nas quais o Município assume um papel de importância 
incontornável.  
 
Mas o desenvolvimento tem que ser integrado; não pode haver dois países 
dentro da mesma nação. 
 
Parceiros dos agentes económicos locais, não só são conhecedores por 
excelência das necessidades das suas populações, das suas capacidades e 
aptidões, mas também dos recursos dos seus territórios, encontram-se, nessa 
medida numa posição privilegiada no processo de sinalização das melhores 
estratégias de reforço do tecido produtivo local. 
 
Com efeito, o mote da valorização da base produtiva dos territórios, através da 
dinamização de economias e recursos locais, tem-se perfilado como sendo a 
chave para o desenvolvimento local e para a atenuação das desigualdades 
trazidas pelo difícil contexto que o País atravessa. 
 
A esta demanda os Municípios Portugueses têm acedido intervindo, também 
aqui, excedendo as suas competências, através de processos de atribuição, 
directa ou indirecta, de apoios a actividades económicas locais; referimo-nos ao 
apoio à criação de postos de trabalho, à cedência ou alienação de terrenos por 
valores simbólicos, realização de infra-estruturas e disponibilização de meios, 
facilitadores da fixação de empresas e atracção de investimento para os 
territórios periféricos ou mais desfavorecidos. 
 
Refira-se que os únicos impostos que baixaram foram o IMT, o IMI e a 
derrama, todas receitas municipais, o que significa que, também aqui as 
medidas tomadas são à custa das receitas municipais.  
 
Os modelos de intervenção local valorizam, hoje, como se sabe – e de forma 
crescente - o papel das parcerias, em particular daquelas que encontram na 
sociedade civil, e nas redes solidárias a esta agregadas, uma vontade de 
intervenção mais segura, cimentada pela proximidade e envolvimento, em 
primeira pessoa, de parceiros desta natureza. 
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É, nessa medida, frequente, ao nível local, a concessão, pelos Municípios, de 
apoios no âmbito de actividades e/ou organismos legalmente existentes e 
com interesse municipal. 
 
E a escassez de recursos disponíveis tem levado, no entanto, à substituição da 
concessão de apoios pecuniários - que pressupõem uma liquidez financeira 
que não acompanha a vontade de concessão do apoio em causa - pela 
realização, directa, pelo Município de eventuais obras (de maior ou menor 
envergadura) utilizando e optimizando meios e recursos (por exemplo, 
materiais e mão de obra) que o Município já detém. 
 
Apesar de este modelo de apoio se revelar, na maioria das vezes, menos 
dispendioso para a Autarquia, o facto é que a Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro - na alínea f) do n.º2 do artigo 64.º - apenas prevê a possibilidade 
de o Município intervir em bens integrados no património municipal ou em 
bens colocados, por força da lei, sob a administração municipal, nunca em 
património de entidades terceiras. 
 
Por outro lado, no mesmo diploma, o legislador não fecha a porta a que se 
apoie obras de entidades terceiras mas, conforme o disposto na alínea a) do 
n.º4 do artigo 64.º, apenas permite que o Município delibere sobre as formas 
de apoio à prossecução, por aquelas entidades, das referidas obras, sem 
nunca permitir que seja o Município a assumir aquelas intervenções. 
 
E apesar de esta ser uma modalidade de apoio que excede o quadro das 
competências municipais, a mesma tem-se apresentado como uma resposta 
alternativa, desde logo, aos problemas de liquidez emergentes do actual 
contexto de crise, resultando, em regra, numa solução menos onerosa e, por 
isso, muito mais apelativa permitindo viabilizar apoios que, a traduzirem-se, 
necessariamente, em apoios de natureza pecuniária, muitas das vezes não 
seriam, de todo, possíveis. 
 
A tendência foi a de uma ligeira subida em 2010 - cerca de 20%, em 2010 - 
dos encargos com este tipo de intervenção, em relação ao período 
homólogo em 2009. Em 2011, tendência registada no primeiro trimestre é a 
de quebra, neste caso, vertiginosa, representando um decréscimo para 
valores cerca de seis vezes inferiores aos registados no período homólogo em 
2010. 

 
 
2.2.4 A estas intervenções somam-se os variados apoios atribuídos a estratos 
desfavorecidos. 
 
A temática das intervenções dos Municípios em matéria de Acção Social tem 
ganho, com a actual conjuntura económica que o País atravessa - contexto 
transversal a todas as nações e com inevitáveis reflexos ao nível dos agregados 
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familiares - uma importância incontestável e um relevo que exige que se 
retome esta matéria com uma abordagem cada vez mais abrangente e flexível. 
 
Não podemos deixar de referir o mote dado pelo recente Ano Europeu do 
Combate à Pobreza e Exclusão Social (2010) que veio alertar, de forma 
especial, a consciência pública – os actores públicos e a sociedade civil - para 
uma nova realidade de problemas sociais, onde se destaca a realidade dos 
“novos” excluídos, a realidade dos “novos” pobres. 
 
O drama da precariedade no trabalho, as elevadas taxas de desemprego, 
sobretudo entre os jovens, o drama recente da perda da habitação para 
muitos agregados familiares, o encarecimento dos bens e cuidados essenciais 
- com especial destaque para os custos na assistência na saúde e 
medicamentosa -, a degradação habitacional e ausência de recursos para a 
sua conservação, a desertificação do interior do País e dos centros das 
grandes urbes, a solidão de uma crescente população envelhecida e carente 
de cuidados, o aparecimento de grupos de minorias étnicas carentes de 
integração e que exigem respostas muito especializadas, o problema da 
resposta à deficiência, a colaboração na prevenção e combate à 
toxicodependência, a violência doméstica, a protecção de crianças e jovens 
em risco, o analfabetismo e a iliteracia digital, são alguns dos muitos dos 
“focos” em que a intervenção social hoje se pulveriza, relativamente aos 
quais, excedendo, seguramente, as suas competências, os Municípios 
projectam e materializam já as suas intervenções. 
 
A participação do Município em gabinetes e estruturas no âmbito de 
responsabilidades, por lei, cometidas ao Estado (apoio ao imigrante, contra a 
violência doméstica, prevenção e toxicodependência, apoio aos sem-abrigo, 
entre outros), evidencia a necessidade emergente de a intervenção social do 
Município ser redesenhada e as suas responsabilidades serem enquadradas 
de uma forma realista. 
  
2.2.4.1 E esta questão, que transversalmente tem a ver com organização de 
serviços, vai encontrar, agora, sérias limitações com as anunciadas medidas 
subscritas pelo Governo no MoU e que têm a ver com a redução de unidades 
administrativas e redução de postos de atendimento público municipais. 
 
Só que, não nos podemos esquecer que os serviços municipais foram, durante 
o ano de 2010, objecto de um novo regime jurídico, «(…) o qual pretendeu 

dotar as autarquias de condições para o cumprimento adequado do seu amplo 

leque de atribuições, respeitantes quer à prossecução de interesses locais por 

natureza, quer de interesses gerais que podem ser prosseguidos de forma mais 

eficiente pela administração autárquica em virtude da sua relação de 

proximidade com as populações, no quadro do princípio constitucional da 

subsidiariedade.» 
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Subjacente à reforma efectuada está a diminuição das estruturas e níveis 
decisórios, evitando a dispersão de funções ou competências por pequenas 
unidades orgânicas. 
 
Aliou-se igualmente a reestruturação à desmaterialização de muitos 
processos e à simplificação administrativa adoptando-se novas formas de 
comunicação com o Munícipe.   
 
Todas estas medidas tiveram como consequência uma maior racionalidade e 
operacionalidade dos serviços as quais conduziram a uma diminuição clara do 
número de dirigentes. 
 
Aliás a tendência de diminuição de dirigentes já foi notória entre 2008 e 
2009 onde, segundo os dados constantes da «Caracterização dos Recursos 
Humanos dos Municípios, 2009», elaborado pela DGAL, se verificou uma 
diminuição de 4,9%. 
 

Por isso, a medida anunciada, cuja previsão de aplicação aponta para o 2º 
trimestre de 2012, terá que ser regulamentada tendo em conta o trabalho já 
desenvolvido pela generalidade dos Municípios, essencialmente durante o 
ano de 2010. 
 
Não poderá ser uma meta igual para todos. A regulamentação a criar terá que 
ter em conta as alterações ocorridas nos últimos 3 anos, a dimensão da 
Câmara Municipal, os trabalhadores que tem ao seu serviço, o número de 
habitantes abrangido pela sua área de jurisdição e as competências que 
exerce. 
 
Com efeito, fruto de uma previsão na Lei n.º 159/99, há competências que 
não são universais, ou seja, não são exercidas por todos os Municípios. 
Exemplos claros desta situação temos as polícias municipais, algumas 
competências no âmbito da educação exercidas nos termos dos contratos de 
execução, bombeiros municipais (…) 
 
Para além das situações mencionadas que dependem (ou já dependeram) de 
um acto voluntário da câmara municipal para o seu exercício, há ainda 
aquelas que são apenas exercidas por determinados municípios face às suas 
condições naturais e geográficas; os Municípios do litoral têm naturalmente 
tarefas específicas não aplicáveis, por exemplo aos municípios de montanha, 
tal como estes desenvolverão actividades e prestarão serviços não aplicáveis 
aos Municípios situados em planícies. 
 
Mas, se administração local procedeu nos últimos anos, especialmente em 
2010 e por imposição legal, a uma reestruturação dos seus serviços através da 
diminuição das estruturas e níveis decisórios, conferindo eficiência, eficácia e 
qualidade numa lógica de racionalização de serviços, o mesmo não se pode 
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afirmar das medidas que o Governo tem adoptado nos últimos anos, 
relativamente a tarefas em que solicita a colaboração das câmaras municipais. 
 
Retomemos a área social. São por demais conhecidos os inúmeros gabinetes, 
cujo funcionamento é, em regra, solicitado às câmaras, de forma isolada, sem 
articulação uns com os outros e sem se promover a racionalidade dos meios 
utilizados. 
 
São domínios vulgarmente apontados como de intervenção das Câmaras 
Municipais, em que estas agem sem enquadramento e, na generalidade das 
situações, sem quaisquer meios específicos para o efeito, apenas contando 
com os seus orçamentos. 
 
Referimo-nos ao gabinete de apoio à vítima, ao gabinete de apoio ao 
imigrante, ao gabinete de apoio ao toxicodependente, ao gabinete do 
rendimento de inserção, entre outros. 
 
Por isso, tem vindo a ANMP a defender desde há anos, e sem que este 
princípio fizesse parte de qualquer MoU, que todas estas estruturas, que 
funcionam autonomamente por iniciativa de vários Ministérios sem dialogo 
entre eles, mas com custos de funcionamento para as Câmaras Municipais e 
que ocupam a mesma categoria de profissionais, deverão ser integradas num 
Conselho Municipal de Acção Social revalorizado. 
 
Preconiza-se um Conselho Municipal de Acção Social, que funcionaria como 
estrutura chapéu, por sua vez, integradora das várias comissões/núcleos 
alargados que já funcionam a nível local agregando, numa só estrutura, um 
conjunto de representantes institucionais que já são os mesmos em várias 
estruturas diferentes, com as vantagens de tempo e eficácia inerentes a esta 
fusão. 
 
Perante um modelo de gestão necessariamente de proximidade exigido pela 
natureza territorial da pessoa colectiva que é o Município, os problemas 
sociais colocam-se, perante este, numa cadência e variedade vertiginosas que, 
acompanhando de perto as oscilações conjunturais demanda, desta estrutura 
de proximidade, respostas cada vez mais integradas, flexíveis, capazes e reais, 
que atendam às actuais e verdadeiras necessidades dos indivíduos e 
agregados familiares do seu território. 
 
O desalinhamento do exercício destas competências em relação ao quadro 
normativo e a assunção destas responsabilidades pelos Municípios 
Portugueses é de tal forma indispensável que qualquer retrocesso agudizar a 
desigualdade de oportunidades relativamente a uma população que não 
consegue, ao nível dos restantes poderes públicos, a eficácia e a solidariedade 
da resposta local. 
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Torna-se, pois, fundamental garantir a concretização das alterações 
preconizadas, associadas à canalização de meios adequados, de forma a não 
por em causa a prestação de serviços e os apoios às populações, os quais, 
actualmente, e infelizmente assumem grande expressão. 

 

 

2.2.5 5 A problemática da desclassificação de estradas e da revisão do Plano 
Rodoviário Nacional, pelos encargos que lhes estão associados e pela 
importância que este sector tem para a qualidade de vida dos cidadãos, 
assume igualmente, contornos de extrema gravidade. 

De facto, até ao momento já foram transferidos para os Municípios 7.721 km 
de estradas, propondo o Plano Rodoviário Nacional em vigor ainda a 
transferência de mais 3.400 km de estradas já identificadas, ao que acresce 
mais 1.900 km de vias rodoviárias, que apesar de ainda não estarem 
devidamente identificadas, a ANMP sabe que a Estradas de Portugal S.A. 
tenciona transferir para os Municípios. 

Por outro lado, cumulativamente à extensão de estradas acima enunciada, há 
ainda a possibilidade de, potencialmente, serem transferidos mais 4.431 km 
de estradas que actualmente estão classificadas como Estradas Regionais, as 
quais, de acordo com o teor do n.º 2 do artigo 13.º da Lei n.º 98/99, de 26 de 
Julho, podem, mediante despacho do ministro da tutela e na sequência de um 
protocolo entre as partes (EP e Município), ser integradas nas redes 
municipais. 

Actualmente, de acordo com as estimativas da ANMP, o conjunto dos 
Municípios, que já assumiram estradas desclassificadas da rede nacional, 
deveriam ter recebido 45.561.621 Euros, relativos ao ano 2010, sendo que se 
for considerado o ano 1995 e a extensão total de estradas cuja 
desclassificação já foi concretizada (7.721 km), os Municípios deveriam ter 
recebido até ao momento um total de 523.451.084 Euros. 

Paralelamente, não se pode deixar de salientar o facto do Instituto de Infra-
Estruturas Rodoviárias, I.P., entidade que regula este sector, até ao momento 
não ter elaborado um relatório caracterizador do estado de conservação e 
segurança das estradas, da rede nacional, que vão ser desclassificadas. 

Perspectiva-se pois a necessidade de se proceder à urgente revisão do Plano 
Rodoviário Nacional e do modelo de financiamento das infra-estruturas 
rodoviárias, o qual deverá alicerçar-se em factores como, custo – benefício, 
suporte à economia real, conservação e melhoramento das vias de 
proximidade e em modelos europeus equilibrados. 

Neste enquadramento, é importante debater com o Ministério da tutela as 
responsabilidades e a participação dos Municípios na gestão do sector das 
estradas, no âmbito do qual deverão ser definidos os pressupostos a cumprir 
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por todas as partes, de modo a que os Municípios sejam equitativamente 
compensados de acordo com a extensão das vias já transferidas e a transferir, 
designadamente através da alocação de uma percentagem da receita líquida 
do imposto “Contribuição de Serviço Rodoviário” aos Municípios, podendo-se 
para o efeito considerar o disposto no protocolo de 2002, sobre esta matéria, 
depois de devidamente actualizado. 

Complementarmente a este conjunto de questões também é importante que 
o Instituto de Infra-Estruturas Rodoviárias, I.P., de acordo com os respectivos 
estatutos, verifique as condições de segurança e de circulação nas estradas 
que o governo pretende transferir para os municípios. 

 
 
2.2.6 Ligada à problemática da desclassificação de estradas, impõe-se a 
abordagem dos encargos dos municípios com a iluminação das estradas da 
rede nacional. 

Na verdade, são as Câmaras Municipais que estão a suportar os custos de 
funcionamento e de manutenção de um conjunto de meios (sinalização 
luminosa e iluminação das vias) que têm por função melhorar o ambiente de 
segurança rodoviária em vias que pertencem à Rede Nacional de Rodovias. 

Ora, na sequência das várias reestruturações que ocorreram no sector das 
estradas, surgiu a actual Estradas de Portugal, S.A. com a qual o Estado 
estabeleceu as Bases da Concessão da Rede Rodoviária Portuguesa, 
documento este que estipula no n.º 3 da Base 35, que a E.P. também é 
responsável “pelos sistemas de iluminação, de sinalização e de segurança 
existentes ou a instalar nas vias” sob sua gestão.  

Contudo, tendo em conta as competências dos Municípios na gestão e 
organização dos territórios urbanos ou onde se localizam aglomerados 
residenciais, os quais em variadíssimas situações estão situados junto à rede 
nacional de estradas, parece-nos que os Municípios têm o dever de 
comparticipar financeiramente com a EP nos custos inerentes à iluminação 
dessas mesmas áreas. 

Tendo por base os valores apurados pela ANMP, relativos aos custos que os 
Municípios têm anualmente com a iluminação das estradas que estão sob a 
gestão das Estradas de Portugal S.A., pode-se afirmar que cada Município tem 
um crédito médio anual, junto da EP, de 27.947 euros, o que representa um 
custo anual, para o conjunto dos 278 Municípios do continente, de 7.769.266 
euros, sendo que o quadro nacional, nesta matéria, é o de completo 
alheamento por parte da EP, S.A., empresa pública que, saliente-se, publicitou 
que em 2010 teve um saldo positivo de 52 milhões de euros. 

Por outro lado, constata-se que em Portugal existe um vazio legal no que 
concerne à atribuição de competências e responsabilidades financeiras 
objectivas, pela iluminação das estradas da rede nacional nas travessias 
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urbanas, sendo que a segurança dos peões e dos automobilistas, nestes 
troços, está transversalmente relacionada com a boa visibilidade e a 
sinalização, designadamente a luminosa, que existe nestes corredores de 
tráfego rodoviário. 

Pelos motivos assinalados, entende a ANMP que o rigor das contas públicas e 
a segurança dos cidadãos impõem que a tutela encete negociações, com os 
Municípios, com vista a alcançar uma solução que reponha a legalidade e faça 
justiça, designadamente, através da total assumpção, pela EP, dos custos que 
decorrem do fornecimento de energia eléctrica para iluminação e sinalização 
de estradas da rede nacional, em áreas críticas onde não existem residências, 
bem como através da justa repartição, pelos Municípios e pela EP, dos custos 
que decorrem do fornecimento de energia eléctrica para iluminação e 
sinalização de estradas da rede nacional, nos corredores desta rede que se 
localizam em áreas residenciais. 

Por ser legítimo, os Municípios que actualmente estão a suportar os custos 
antes enunciados deverão proceder ao endereçamento, à Estradas de 
Portugal, S.A., com conhecimento à tutela, de notas de débito com vista a 
serem ressarcidos dos valores em causa, bem como também deverão notificar 
a E.P. sobre a necessidade desta proceder à elaboração de contratos de 
fornecimento de energia eléctrica para a iluminação dos troços das estradas 
nacionais em causa, assim como informar a EDP que todas as notas de débito 
relativas aos equipamentos em causa devem ser endereçadas à entidade 
proprietária dos mesmos, ou seja à Estradas de Portugal. 

A Associação Nacional de Municípios Portugueses não pode deixar de 
questionar a exactidão contabilística do Relatório de Contas de 2010, 
apresentado pela Estradas de Portugal, S. A., em virtude deste não integrar 
todos os custos que são, por imposição legal, da estrita competência desta 
empresa. 

A ANMP deverá continuar a alertar os Municípios para a desconformidade 
desta situação e convidá-los a desenvolverem esforços no sentido de 
separarem por completo as redes de fornecimento de energia eléctrica aos 
troços das estradas que estão sob a sua gestão dos troços que estão sob a 
gestão da Estradas de Portugal, designadamente os troços que estão fora de 
áreas residenciais. 


