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Proposta de Lei que estabelece o quadro de transferência de competências para as 1 

autarquias locais e para as entidades intermunicipais, concretizando os princípios da 2 

descentralização administrativa e da autonomia do poder local. 3 

I 4 

Posições anteriores da ANMP sobre a matéria. 5 

1. A conceção constitucional da autonomia local exige que haja descentralização 6 

administrativa, sendo esta como a espinha dorsal da autonomia local. Por isso, desde 1984, 7 

os vários diplomas que regem as autarquias locais têm previsto, através de regime aberto, 8 

misto ou taxativo, um conjunto de atribuições e competências, cujo exercício deveria ser 9 

cometido às autarquias locais. Todavia, a descentralização tem ocorrido ao longo dos anos a 10 

passos muito lentos, ficando sempre aquém das expectativas.  11 

Por isso, a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) tem, ao longo dos 12 

tempos, defendido que a descentralização administrativa é fundamental para o processo de 13 

reforma do Estado e para a melhoria das condições de vida dos cidadãos. A ANMP tem 14 

salientado, desde sempre, a disponibilidade e interesse dos municípios em materializar um 15 

processo de transferência de competências, em concretização dos princípios constitucionais 16 

da subsidiariedade, da autonomia local e da descentralização democrática da administração 17 

pública. 18 

Para esse efeito, importa assegurar o cumprimento de um conjunto de princípios subjacentes 19 

a qualquer transferência de competências, princípios esses reiterados sucessivamente. A 20 

ANMP continuará, pois, a pugnar o cumprimento das premissas há muito identificadas, e 21 

consideradas indispensáveis para o sucesso da descentralização administrativa. Assim, num 22 

processo de transferência de competências deverá ser demonstrado que: 23 

i. O exercício de novas competências deve sempre corresponder a uma melhoria 24 

do serviço prestado às populações a quem se dirigem;  25 

ii. Qualquer competência transferida tem sempre que ser acompanhada dos meios 26 

financeiros, patrimoniais e humanos necessários ao adequado exercício da 27 

mesma;  28 
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iii. A nova realidade resultante das competências transferidas deve assegurar o 29 

equilíbrio do sistema no seu todo, garantindo os direitos e os serviços prestados 30 

aos cidadãos;  31 

iv. Devem ser evitadas situações que originem cruzamentos ou sobreposições de 32 

competências entre os municípios e administração central, respeitando-se a 33 

homogeneidade da unidade de gestão a descentralizar;  34 

v. A competência a transferir tem que ser devidamente identificada no seu conceito, 35 

definição, conteúdo e objetivos.  36 

2. No XXII Congresso Nacional da ANMP, realizado em 2015 em Tróia, voltou a afirmar-37 

se a indispensabilidade da concretização de um processo de descentralização de 38 

competências. Referiu-se, então, designadamente, «que o Poder Local, próximo das populações, atua 39 

de forma concertada, articulada e preventiva, no sentido de resolver os problemas locais, uma vez que é a este 40 

nível que se identificam as necessidades, os recursos e as potencialidades. Por isso, a descentralização 41 

administrativa, designadamente nas áreas da educação e das políticas sociais, deve constituir-se em desígnio 42 

nacional. Contudo, só as transferências de competências com carácter definitivo e universal respondem ao 43 

princípio da descentralização territorial, tendo que ser acompanhadas dos meios e recursos financeiros que 44 

assegurem a sua concretização. Uma verdadeira descentralização tem de abranger todo o território e as suas 45 

comunidades locais mas não pode, em qualquer circunstância, colocar em causa a prestação das funções sociais 46 

do Estado.» 47 

Referenciou-se, ainda que «Neste contexto, e tendo em conta que qualquer transferência de competências 48 

deve ter como desígnio a melhoria do serviço a prestar às populações, é essencial procurar uma matriz 49 

orientadora, enquadradora e suficientemente flexível, por forma a permitir um quadro claro e transparente 50 

que vá ao encontro das várias realidades do território. O processo de descentralização administrativa tem 51 

que ser propiciador da igualdade de oportunidades para todos os Municípios e para todos os cidadãos. Por 52 

isso, é fundamental avançar com um processo global e sustentado de descentralização administrativa.» 53 

II 54 

Proposta de lei. Síntese do seu conteúdo. 55 

3. A presente Proposta de Lei estabelece o quadro de transferência de competências para os 56 

municípios, freguesias e entidades intermunicipais, prescrevendo, em síntese: 57 
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• Os princípios a que deve obedecer tal transferência de competências, 58 

designadamente que a mesma é acompanhada dos recursos humanos, financeiros e 59 

patrimoniais necessários e suficientes ao seu exercício; 60 

• Que a transferência de competências tem carácter definitivo e universal; 61 

• Que a transferência de competências, a identificação da respetiva natureza e a forma 62 

de afetação dos respetivos recursos são concretizados através de decretos-lei de 63 

âmbito sectorial; 64 

• Que a transferência de competências será efetuada no ano de 2018, devendo a 65 

respetiva concretização estar concluída até ao fim do ano de 2021; 66 

• Que os recursos financeiros relativos à prossecução das novas competências serão 67 

previstos no âmbito da revisão da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, sendo, no 68 

entanto, para o período 2018-2021, previstas normas específicas no Orçamento do 69 

Estado sobre o financiamento das novas competências. 70 

4. As novas competências a descentralizar são nos seguintes domínios: 71 

i. Para os municípios: a) educação; b) ação social; c) saúde; d) proteção civil; e) 72 

cultura; f) património; g) habitação; h) áreas portuário-marítimas e áreas urbanas 73 

de desenvolvimento turístico e económico não afetas à atividade portuária; 74 

i)praias marítimas, fluviais e lacustres; j)cadastro rústico e gestão florestal; l) 75 

transportes e via de comunicação; m) estruturas de atendimento ao cidadão; n) 76 

policiamento de proximidade; o)segurança alimentar; p) proteção e saúde animal; 77 

q) segurança contra incêndios; r) estacionamento público; s) modalidades afins 78 

de jogos de fortuna e azar. 79 

ii. Para as entidades intermunicipais: a) educação, ensino e formação profissional; 80 

b) ação social; c) saúde; d) proteção civil; e) justiça; f) promoção turística; g) outras 81 

competências. 82 

iii. Para as freguesias: a) Instituir e gerir Espaços do Cidadão; b) demais 83 

competências previstas, com pequenas alterações de formulação, no artigo 132.º 84 

do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (atualmente alvo de delegação 85 

legal). 86 

5. No que respeita às Regiões Autónomas, verifica-se que o disposto na lei não abrange as 87 

atribuições e competências das Regiões Autónomas, sendo a transferência de atribuições e 88 
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competências para as autarquias locais das Regiões Autónomas regulada por diploma 89 

próprio, mediante iniciativa legislativa das respetivas assembleias legislativas.  90 

III 91 

Comentários da ANMP na generalidade. 92 

6. As novas competências não são transferidas para as autarquias locais e entidades 93 

intermunicipais por efeito automático da lei. Com efeito, a Proposta de Lei é expressa em 94 

estabelecer uma mediação necessária, “através de decretos-lei de âmbito sectorial relativos às 95 

diversas áreas a descentralizar da administração central direta e indireta do Estado”, dessa 96 

mesma transferência. Por outro lado, a concretização da transferência das novas 97 

competências deverá estar concluída até ao fim do ano de 2021. 98 

Uma leitura dos diversos preceitos da Lei sobre a concretização da transferência de 99 

competências permite retirar as seguintes conclusões: 100 

i. A transferência de competências será concretizada através de decretos-lei de 101 

âmbito setorial; 102 

ii. A transferência de competências é acompanhada dos recursos humanos, 103 

financeiros e patrimoniais necessários e suficientes ao exercício das competências 104 

transferidas; 105 

iii. O Orçamento do Estado deve prever anualmente, para o período de 2018 a 2021, 106 

os recursos financeiros a transferir pelo Estado, a fim de permitir o exercício das 107 

novas competências. Os recursos financeiros relativos à prossecução das novas 108 

competências serão previstos no âmbito da revisão da Lei n.º 73/2013, de 3 de 109 

setembro. 110 

Assim sendo, conclui-se, as disposições da lei relativas a novas competências não têm eficácia 111 

imediata, dependendo a sua implementação da publicação dos decretos-lei setoriais, o que 112 

reforça a importância desta Proposta de Lei, principalmente daquilo que for consignado ao 113 

nível dos princípios e do seu conteúdo mais estruturante. 114 

7. O Governo enviou à ANMP, em Julho de 2016, um Documento Orientador relativo à 115 

descentralização de competências. Tendo por base tal documento e as áreas nele 116 

identificadas, foram constituídos seis Grupos de Trabalho, com representantes da ANMP e 117 

do Governo, cuja missão seria proceder à análise e discussão de todos os aspetos relativos 118 
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aos domínios identificados com transferíveis para as autarquias locais. 119 

Verificou-se, no entanto, que tais Grupos de Trabalho reuniram escassas vezes, não tendo 120 

havido discussões exaustivas nem desenvolvimentos que propiciassem conclusões 121 

definitivas. Não existe, pois, trabalho minimamente consolidado sobre as diversas vertentes 122 

das áreas suscetíveis de serem descentralizadas. 123 

8. Do Documento Orientador constavam algumas matérias que, estranhamente ou por lapso, 124 

são agora retiradas da proposta de Lei. Referimo-nos, nomeadamente, às áreas protegidas 125 

(transferência de competências no domínio da Conservação da Natureza e da 126 

Biodiversidade), dos recursos hídricos (considera a ANMP que a transferência de 127 

competências para o domínio autárquico assume particular importância quando em causa 128 

estão matérias tais como abastecimento de água para consumo humano, descarga de 129 

efluentes, regime económico e financeiro dos recursos hídricos, gestão da orla costeira, 130 

reabilitação da rede hidrográfica, segurança de pessoas e bens, gestão de situações de seca e/ 131 

ou de inundações) e na gestão dos transportes de doentes não urgentes. 132 

Relativamente às áreas protegidas, recentemente, o Ministro do Ambiente, defendendo a 133 

importância de uma gestão de proximidade nas áreas protegidas, anunciou publicamente que 134 

as autarquias iriam ser chamadas para a gestão das áreas protegidas, sendo que uma 135 

experiência piloto iria arrancar no Parque Natural do Tejo Internacional e que a medida 136 

chegaria às restantes áreas protegidas ao longo do segundo semestre de 2017 e em 2018. 137 

9. Esta Proposta de Lei tem por objeto estabelecer o quadro de transferência de 138 

competências para as autarquias locais e entidades intermunicipais. Enquanto diploma legal 139 

que se pretende que possa balizar os decretos-lei que concretizarão as diversas transferências 140 

de competências, sendo neste aspeto uma “lei-chapéu”, percebe-se que não possa ter uma 141 

densidade suficiente que delimite com um rigor incondicional as matérias a transferir. No 142 

entanto, também não pode nem deve deixar ao Governo uma discricionariedade normativa 143 

excessivamente lata para a concretização, por decreto-lei, das transferências de competências. 144 

Ora, a Proposta de Lei é muito heterogénea, definindo nuns casos de forma precisa as 145 

competências a transferir, enquanto que noutros casos se limita a uma indicação genérica que 146 

só por si é insuscetível de definir a esfera de competência que se pretende transferir. São 147 

inúmeros os artigos da Proposta de Lei em que isso acontece (ex: artigos 23.º; 24.º; 25.º, 28.º, 148 

etc.), não se propiciando, dessa forma, perceber o sentido, o âmbito e o conteúdo 149 
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fundamental do que se pretende transferir. Entende a ANMP que deverá ser feito um esforço 150 

de delimitar o âmbito e de dar conteúdo às competências a transferir, não deixando, assim, 151 

para o Governo uma discricionariedade muito lata para o exercício da sua concretização por 152 

decretos-lei. 153 

Estabelecendo a Proposta de Lei as normas de produção de outros diplomas legais, os 154 

“diplomas setoriais”, bem como o quadro comum a que devem obedecer estes diplomas 155 

setoriais, uma vez que estabelece o enquadramento legislativo dos decretos-lei que serão 156 

aprovados, o seu conteúdo fundamental deve ser concretizado de outra forma, que não seja 157 

tão vaga como aquela que se propõe. 158 

O que se deverá equacionar é um regime mais denso e profundo que possa ser aprovado pela 159 

Assembleia da República e relativamente ao qual este Órgão de Soberania possa sentir que 160 

as normas concretizadoras, da responsabilidade do Governo, serão vinculadas e não que 161 

possam ser livremente aprovadas por este, tando mais que os diplomas de concretização – 162 

os decretos-lei setoriais – serão certamente “ilegais” sempre que contrariem a lei exequenda 163 

ou quando desrespeitem os princípios nela previstos. Para se fazer esta avaliação, torna-se 164 

necessário que a Proposta de Lei não proceda somente, como faz, a uma indicação genérica 165 

dos princípios e das áreas, o que só por si é insuscetível de definir o núcleo essencial das 166 

novas competências municipais. 167 

Por outro lado, sendo o novo regime de financiamento essencial à construção e 168 

desenvolvimento deste processo de transferência de competências, é fundamental que tal 169 

regime de financiamento seja tratado de forma simultânea, propiciando-se, desta forma, uma 170 

apreciação global de todo o processo. 171 

10. Salienta-se, também, que atualmente há municípios que exercem competências com base 172 

em contratos e/ou acordos celebrados com o Estado, designadamente na área da educação 173 

e cultura, que com esta Proposta de Lei verão diminuídas as suas atuais competências. 174 

Entende a ANMP que devem ser encontradas forma de respeitar o estabelecido em tais 175 

contratos. 176 

11. A Proposta de Lei, em vários dos seus artigos, refere a transferência das novas 177 

competências, estatuindo, no artigo10.º, que “Para além das novas competências identificadas nos 178 

artigos seguintes, são competências das autarquias locais e das entidades intermunicipais as atribuídas por 179 
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outros diplomas, nomeadamente as conferidas pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, retificada pelas 180 

Declarações de Retificação nºs 46-C/2013, de 1 de novembro, e 50-A/2013, de 11 de novembro, e alterada 181 

pelas Leis nºs 25/2015, de 30 de março, 69/2015, de 16 de julho, e 7-A/2016, de 30 de março.” Tal 182 

significa que as novas competências são aquelas que são identificadas nos Capítulo II, III e 183 

IV da Proposta de Lei.  184 

No entanto, casos há em que se elencam um conjunto de novas competências, mas 185 

abarcando também algumas competências já transferidas para os municípios de forma 186 

universal, designadamente respeitantes à proteção civil (artigo 14.º), etc. 187 

Por isso, e aceitando-se que a Proposta de Lei deve conter-se nas novas competências a 188 

transferir, entende-se que não deverão mencionar-se as competências que residem já nas 189 

autarquias locais, sob pena de se criar confusão e incerteza interpretativas. 190 

12. Sendo a concretização da transferência das competências efetuada posteriormente através 191 

de decretos-lei sectoriais, deve assegurar-se que nesse momento é dado cumprimento ao 192 

disposto no artigo 115.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em especial no 193 

que respeita à realização dos estudos necessários para demonstrar que a concretização da 194 

transferência de competências cumpre os requisitos previstos nas alíneas do n.º 3 do artigo, 195 

situação que, em termos de consagração do princípio, deveria ficar desde já inscrita na 196 

Proposta de Lei. 197 

13. As Entidades Intermunicipais têm assumido um papel cada vez mais importante no que 198 

respeita a algumas da matérias que claramente são do domínio intermunicipal. No entanto, e 199 

em geral, verifica-se que as novas competências intermunicipais previstas na Proposta de Lei 200 

são residuais, não se valorizando de forma conveniente as capacidades destas estruturas 201 

associativas. As áreas da proteção civil e da promoção do desenvolvimento são disso 202 

exemplo paradigmático. 203 

IV 204 

Comentários da ANMP na especialidade. 205 

Artigo 2.º - Transferência e exercício das competências. 206 

O n.º 2 deste artigo refere que a transferência de competências é acompanhada dos recursos 207 

humanos, dos recursos financeiros e patrimoniais necessários e suficientes. Trata-se de uma 208 

norma pouco densificada, a que deveria ser, desde já, dado algum conteúdo.  209 
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Com efeito, é decisivo, em vista da concretização do processo, e do seu sucesso, que sejam 210 

criadas todas as condições adequadas. No que se refere aos recursos humanos, salienta-se a 211 

necessidade de ajuste das estruturas orgânicas e dos mapas de pessoal correspondentes, pelo 212 

que se torna essencial que os municípios recuperem em absoluto a sua autonomia neste 213 

domínio. Apesar da disponibilidade em receber os trabalhadores da administração central do 214 

Estado, até pelo conhecimento que possuem das áreas envolvidas, é determinante que se 215 

aproveite o ensejo para renovar os mapas de pessoal das autarquias locais, em face das novas 216 

necessidades a prover, sem descurar, de modo algum, as oportunidades de valorização 217 

profissional de todos aqueles que, no momento presente, desempenham funções no setor 218 

autárquico, que lhes permanecem vedadas. 219 

Artigo 4.º - Concretização da transferência das competências. 220 

Sendo a transferência de competências concretizada através de decretos-lei de âmbito setorial 221 

e sendo implementada até 2021, entende a ANMP que tal prazo é muito dilatado, atirando 222 

até 2021 a concretização da transferência de competências, razão pela qual deve ser 223 

encurtado. 224 

Artigo 5.º - Financiamento das novas competências. 225 

No n.º 1 deste artigo encontra-se em falta a referência expressa, à semelhança da formulação 226 

dos n.º(s) 2 e 3 do artigo anterior (4.º), ao compromisso temporal para a revisão do regime 227 

financeiro das autarquias  locais e das entidades intermunicipais. 228 

No n.º 3, a regulação em sede de Orçamento do Estado das normas relativas ao 229 

financiamento destas novas competências deverá, preferencialmente, operar apenas para as 230 

fases de transição, devendo as situações já estabilizadas, uma vez que a transferência de 231 

competências tem caráter definitivo e universal, depender de regras mais consolidadas, desde 232 

logo em sede do regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais. 233 

Artigo 6.º - Sistemas de informação. 234 

Este artigo deverá ser objeto de reformulação, atenta a importância que o acesso à 235 

informação poderá revestir no presente processo. Nessa medida, sugere-se mais adequado 236 

epigrafar o artigo de “Acesso e sistemas de informação”, autonomizando o atual n.º 1 em dois 237 

números: um primeiro que corresponderá ao atual n.º 1, e um segundo número que evidencie 238 

que nas situações de transferência dos sistemas, o financiamento dos custos com a respetiva 239 
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manutenção e aperfeiçoamento se encontrará garantido no âmbito da revisão do regime 240 

financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais. 241 

Artigo 7.º - Gestão e transferência de recursos patrimoniais 242 

No n.º 1, atento o facto de a transferência de competências assumir, nos termos do n.º 1 do 243 

artigo 3.º, um caráter definitivo e universal, não se compreende o motivo pelo que este 244 

normativo não consagra a regra da transferência da dominialidade, propriedade plena, dos 245 

bens móveis e imóveis a que se reporta. Acresce que não resulta claro qual o título e natureza 246 

desta “transferência” e que ónus é que a mesma gera sobre os bens “transferidos”. 247 

No n.º 2, na “transferência “ das posições contratuais a que a esta norma se refere, torna-se 248 

imperativo considerar a posição negocial, desde logo, do município, que poderá proporcionar 249 

soluções de menor encargo, face às opções tomadas pelo Estado (por exemplo, em matéria 250 

de encargos com imóveis arrendados). 251 

No n.º  6 importa clarificar qual a natureza do direito que será objeto de registo predial (ou 252 

outros), nas situações em que o objeto não seja a transferência da propriedade. 253 

Artigo 9.º - Regiões Autónomas 254 

O disposto na lei não abrange as atribuições e competências das Regiões Autónomas, sendo 255 

a transferência de atribuições e competências para as autarquias locais das Regiões 256 

Autónomas regulada por diploma próprio, mediante iniciativa legislativa das respetivas 257 

assembleias legislativas 258 

Entende a ANMP que, não obstante a articulação que é necessário fazer com o estatuto das 259 

Regiões Autónomas, os municípios dos Açores e da Madeira devem beneficiar dos mesmos 260 

poderes e atribuições dos municípios continentais. Trata-se de uma decorrência elementar 261 

do princípio constitucional da igualdade, não devendo a descentralização sofrer um 262 

encurtamento quando chega às Regiões Autónomas.  263 

Artigo 12.º - Ação Social 264 

Sendo a área da ação social muito importante para as pessoas, e daí a sua relevância também 265 

para os municípios, as competências a transferir deveriam ter outra amplitude, respondendo-266 

se de forma operativa às necessidades das populações. 267 
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Na alínea b), a referência à competência para a elaboração das Cartas Sociais deverá apontar 268 

para o mapeamento das respostas existentes e para o planeamento das mesmas num limite 269 

temporal a definir em diploma próprio. 270 

É fundamental clarificar se o elenco de respostas a que o diploma se refere é o elenco já 271 

parametrizado para a Carta Social Nacional (responsabilidade do MTSS) e/ou se a 272 

abrangência deste instrumento versará sobre todas as respostas existentes (pública, solidária 273 

ou privada) ou obedecerá a outro critério (por exemplo, o referido na alínea i) deste mesmo 274 

artigo). 275 

Na alínea e) torna-se importante clarificar o alcance destes relatórios relativos à atribuição de 276 

prestações pecuniárias de caráter eventual em situações de carência económica e de risco 277 

social, desde logo porque o acompanhamento social no presente artigo se delimita no âmbito 278 

da Rede Local de Inserção Social. 279 

Artigo 15.º - Cultura 280 

Quando se fala em “gerir, valorizar e conservar património cultural que sendo classificado, se considere de 281 

âmbito local” será de esclarecer se o legislador se pretende referir a todo e qualquer património 282 

localizado na área do município, ou se apenas ao património classificado como de interesse 283 

municipal. Deverá aqui haver coerência com a terminologia utilizada na legislação relativa à 284 

classificação de imóveis. 285 

Artigo 16.º - Património 286 

Este artigo carece de uma completa explicitação. Em que termos se processará esta gestão? 287 

Quais os poderes de que disporão os órgãos municipais? É todo o património sem utilização?  288 

Sublinha-se, ainda, que este artigo só abrange o património público sem utilização, afeto à 289 

administração direta e indireta do Estado. Ora, há outras situações que deverão ser 290 

igualmente equacionadas, definindo este diploma os princípios para a regularização, desde 291 

logo, de infraestruturas do Estado implantadas em terrenos municipais ou de infraestruturas 292 

municipais implantadas em terrenos do Estado.  293 

Ainda neste artigo, prevê-se no seu n.º 3 a transferência de competências em matéria de 294 

avaliação e reavaliação de imóveis dos serviços de finanças para os órgãos municipais, 295 

nomeadamente no que concerne à iniciativa para avaliação, designação de peritos avaliadores 296 

e decisão de reclamações. 297 
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Entende a ANMP que a matéria da avaliação e reavaliação de imóveis deve permanecer nos 298 

serviços do Estado, uma vez que é necessário, nesta temática, haver uma análise e ponderação 299 

que permitam encontrar equilíbrios a nível nacional e regional, o que não ocorrerá se a 300 

matéria em causa for da competência municipal. 301 

Por outro lado, a ANMP defende como indispensável que o exercício das novas 302 

competências pelos órgãos municipais corresponda a uma melhoria do serviço prestado às 303 

populações. Ora, parece-nos não haver quaisquer melhorias no serviço que será prestado aos 304 

munícipes, para além de que haverá, certamente, um aumento de custos/despesa com o 305 

exercício desta competência por parte dos órgãos municipais. 306 

Artigo 19.º - Praias marítimas, fluviais e lacustres 307 

Na alínea b) do número 1 levantam-se grandes dúvidas sobre o alcance do texto: saneamento 308 

básico e abastecimento de água, já hoje são competências municipais; abastecimento de 309 

energia (que tipo de energia? Apenas energia elétrica que também já hoje é competência 310 

municipal). E o que significa manter, conservar e gerir as comunicações de emergência? São 311 

propostas demasiado vagas mesmo estando-se perante uma lei-quadro a ser concretizada em 312 

diplomas setoriais. 313 

Artigo 23.º - Policiamento de Proximidade 314 

Clarificar a relação entre esta competência e os atuais Contratos Locais de Segurança. 315 

Artigo 32.º - Ação Social 316 

No n.º 2 será importante que este normativo que prevê as Cartas Sociais Intermunicipais se 317 

articule com o normativo que prevê Cartas Sociais Municipais.  318 

Artigo 34.º - Proteção civil 319 

Como sabemos, as «Entidades Intermunicipais» correspondem a unidades territoriais 320 

definidas com base nas NUTS III, pelo que tem de existir um mínimo de coerência nesta 321 

matéria, devendo a Proteção Civil – em todas as suas vertentes, nomeadamente na área da 322 

defesa da floresta contra incêndios, consignar esta realidade. 323 

Caso contrário, temos uma a estrutura organizativa e o planeamento da Proteção Civil de 324 

âmbito intermédio assente nos distritos (18), e depois temos a Lei n.º 75/2013, de 12/09, 325 
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que definiu as «Entidades Intermunicipais», agregando os Municípios em função das NUTS 326 

III.  327 

Em face do exposto, a ANMP considera que devem passar para o âmbito de atuação das 328 

«Entidades Intermunicipais” as seguintes matérias: 329 

• Criação e funcionamento de Comissões intermunicipais de proteção civil e de defesa 330 

da floresta contra incêndios, extinguindo-se as estruturas existentes de índole distrital; 331 

• Elaboração e aprovação do Planeamento intermunicipal de proteção civil e de defesa 332 

da floresta contra incêndios, em substituição do atual planeamento de índole distrital. 333 

Artigo 37.º - Outras competências 334 

Na alínea b) não se trata de uma verdadeira transferência de competências (será mais uma 335 

alteração de procedimentos), pois já hoje, nos termos da lei, a designação destes 336 

representantes compete à ANMP. Mas mais do que isso – e não obstante as dificuldades de 337 

concretização dada a total discrepância entre os mapas administrativos das entidades 338 

intermunicipais e das regiões hidrográficas – o que está em causa é a indicação de 339 

representantes para um órgão de consulta sem caráter vinculativo da Agência Portuguesa do 340 

Ambiente em que os municípios têm as mesmas competências que as demais entidades que 341 

o integram (ministérios e outros organismos da administração pública, utilizadores, 342 

organizações técnicas, científicas e não governamentais). 343 

Artigo 42.º - Áreas Metropolitanas 344 

Estabelecendo o diploma o quadro de transferência de competências para as autarquias locais 345 

e para as entidades intermunicipais, é óbvia a sua aplicação às áreas metropolitanas, não se 346 

percebendo a razão e o significado da inserção deste artigo 39.º. 347 

SÍNTESE: 348 

A ANMP salienta que a descentralização de novas competências e uma clara e transparente 349 

delimitação de responsabilidades entre os vários níveis da administração é condição relevante 350 

para elevar a eficácia da resposta e a capacidade de resolução dos problemas em vários 351 

domínios. Contudo, a descentralização não pode ser vista em abstrato, pelo que a discussão 352 

de um processo desta natureza exige a definição de regras claras, um apurado trabalho de 353 

avaliação das matérias em discussão, definir-se com rigor as atribuições e competências a 354 
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transferir e a sua natureza, calcular os meios necessários à sua concretização e prever as 355 

implicações jurídico administrativas de todo o processo. 356 

Ora, a Proposta de Lei não tem por pressuposto estudos de base que fundamentem a 357 

transferência destas áreas/novas competências das autarquias locais, carecendo, a tal nível, 358 

de uma outra sustentação e fundamentação.  359 

Sublinha-se, também, que deveriam ter sido desenvolvidos estudos que identificassem, em 360 

concreto e em termos globais, qual o património, os recursos humanos e financeiros que 361 

estarão envolvidos nesta transferência de competências, propiciando-se, desta forma, às 362 

autarquias locais uma informação mais precisa daquilo que se pretende implementar. Não se 363 

diga que isso ficará para dos decretos-lei setoriais, uma vez que neste momento é 364 

absolutamente necessário fazer, em termos globais, tal avaliação, permitindo-se, de tal forma, 365 

verificar e estudar o impacto que esta transferência de competências terá nos Municípios. 366 

Sublinha-se, também, que este é um processo onde atribuições, competências, meios 367 

financeiros e humanos não podem deixar de constituir uma unidade homogénea e integrada 368 

de gestão. 369 

Neste âmbito é fundamental, também, ser considerada a apreciação prévia da capacidade 370 

financeira e dos meios humanos e organizacionais dos municípios num quadro, ao longo de 371 

anos, de perda da sua autonomia e de incumprimento da lei de finanças locais. 372 

Entende-se, assim, que o Governo deve revitalizar o funcionamento dos Grupos de 373 

Trabalho, apresentando, em simultâneo, os projetos de decretos-lei setoriais e os estudos 374 

correspondentes, propiciando, assim, a sua análise e discussão com a ANMP, para que 375 

quando a Proposta de Lei for aprovada pelo Parlamento os decretos-lei setoriais estejam 376 

consensualizados com esta Associação, permitindo-se o acompanhamento do processo pela 377 

Assembleia da República. 378 

 379 

ANMP 380 
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