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I. O PRINCÍPIO DA AUTONOMIA LOCAL: 37 

Na esteira do que dispõem a Constituição da República Portuguesa (CRP) e a Carta 38 

Europeia da Autonomia Local, a autonomia das Autarquias Locais encontra-39 

se constitucionalmente consagrada como referente do Estado unitário e 40 

consubstancia um dos limites materiais de revisão constitucional, 41 

assumindo-se ainda como uma manifestação do princípio da 42 

descentralização administrativa, do princípio da subsidiariedade e do 43 

princípio democrático, bem como uma dimensão constitutiva do princípio 44 

do Estado de direito.  45 

 46 

A CRP dedica o Título VIII ao Poder Local. Aí se identificam as categorias de 47 

Autarquias Locais (artigo 236.º), contextualizando-as no quadro da descentralização 48 

administrativa (artigo 237.º), aprofundando a vertente democrática destas entidades 49 

(artigo 239.º) e consagrando alguns dos mais relevantes aspectos da autonomia 50 

autárquica (quadro de pessoal, património e finanças próprios, poder regulamentar 51 

autónomo), sem prejuízo da submissão a tutela administrativa (artigo 242.º). 52 

 53 

Revela-se muito íntima e também muito nítida a associação entre os conceitos 54 

constitucionais de autarquias locais (“municípios” e “freguesias”, mas também “regiões 55 

administrativas”), de autonomia ou de autonomia local, de descentralização 56 

administrativa e de Estado de direito democrático (referência, no artigo 235.º, n.º 1, à 57 

existência de Autarquias Locais como elemento essencial da “organização 58 

democrática do Estado”). 59 

 60 
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O artigo 6.º, n.º 1 da CRP refere que “[o] Estado é unitário e respeita na sua 61 

organização e funcionamento o regime autonómico insular e os princípios da 62 

subsidiariedade, da autonomia das autarquias locais e da descentralização 63 

democrática da administração pública”. 64 

 65 

Na medida em que se localiza num reduto da organização estadual onde é 66 

reconhecida a existência de um conjunto de interesses públicos próprios e específicos 67 

de populações locais, a autonomia das Autarquias é encarada como o direito 68 

e a capacidade efectiva de regulamentar e gerir, sob sua responsabilidade 69 

e com vista à satisfação dos intentos e necessidades dessas populações, 70 

uma parte dos assuntos públicos. Nas palavras do Tribunal Constitucional, trata-71 

se de “assuntos próprios do círculo local”, ou seja, de assuntos “que têm a sua raiz na 72 

comunidade local ou que têm uma relação específica com a comunidade local e que 73 

por esta comunidade podem ser tratados de modo autónomo e com 74 

responsabilidade própria”1. A consagração da autonomia local não é, pois, 75 

mais do que o reconhecimento de um espaço de livre decisão sobre assuntos 76 

comuns aos habitantes de uma determinada circunscrição dentro do 77 

território nacional, entendido como um direito de decisão não 78 

subordinado a outrem que constitui uma garantia do pluralismo dos 79 

poderes públicos, uma forma de limitação do poder político e, nessa 80 

medida, um elemento indissociável do Estado de Direito Democrático.   81 

 82 

Ora, com vista à prossecução efectiva e conveniente das tarefas que lhe são 83 

cometidas, é colocada à disposição das Autarquias Locais uma série de atribuições e 84 

competências distintas das que são reconhecidas ao Estado, bem como os 85 

instrumentos legais e operacionais susceptíveis de as tornarem exequíveis. Entre esses 86 

instrumentos da autonomia das Autarquias Locais contam-se: 87 

 88 

a) A prerrogativa de estas emanarem normas jurídicas próprias de 89 

natureza regulamentar, ainda que devidamente enquadrada legal e 90 

constitucionalmente pelos princípios da reserva, precedência e 91 

prevalência da lei (autonomia normativa); 92 

b) A possibilidade de praticarem actos administrativos próprios com 93 

efeitos jurídicos autónomos e imediatos, de incidência individual e 94 

concreta (autonomia administrativa); 95 

c) A susceptibilidade de disporem de património e receitas próprias 96 

(autonomia financeira). 97 

 98 

                                                           

1 Cfr. Acórdão do TC n.º 288/2004. 
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Efectivamente, com o intuito de precisar e densificar o conteúdo do princípio da 99 

autonomia das Autarquias Locais estabelecido no n.º 1 do seu artigo 6.º, a Lei 100 

Fundamental assegura-lhes um poder normativo regulamentar, a ser exercido, 101 

segundo o disposto no artigo 241.º, “nos limites da Constituição, das leis e dos 102 

regulamentos emanados das autarquias de grau superior ou das autoridades com 103 

poder tutelar”.  104 

 105 

Por outro lado, a esse poder é acrescentado, nos n.ºs 1 e 4 do artigo 238.º e no n.º 2 106 

do artigo 254.º, o reconhecimento de que as Autarquias Locais têm finanças próprias, 107 

a concessão de “poderes tributários, nos casos e nos termos previstos na lei”, e ainda 108 

“de receitas tributárias próprias, [igualmente] nos termos da lei”.  109 

 110 

Ao traçar deste modo os contornos da autonomia local, o legislador 111 

constitucional percebeu que nenhum significado ou utilidade teria a mera 112 

proclamação vaga e teórica daquele princípio, caso se não dotassem 113 

verdadeiramente os Municípios dos meios funcionais essenciais ao 114 

desempenho das obrigações de que foram constitucionalmente 115 

incumbidos.  116 

 117 

A existência de Autarquias Locais tem, pois, como pressuposto inelutável, 118 

nos termos do definido na Constituição e na lei, a existência, não só de 119 

dinheiros públicos próprios – que confiram praticabilidade à sua 120 

actividade –, mas também de um conjunto vasto de prerrogativas de 121 

gestão livre dos seus meios patrimoniais: a possibilidade de os Municípios 122 

beneficiarem de património próprio e de poderes de gestão do mesmo 123 

(autonomia patrimonial); de aprovarem um orçamento próprio 124 

(autonomia orçamental); de recorrerem ao crédito (autonomia creditícia); 125 

de cobrarem tributos (autonomia tributária); e de titularem e gerirem 126 

correntemente as suas receitas e despesas (autonomia de tesouraria).  127 

 128 

Em suma, só há Poder Local quando as Autarquias Locais são 129 

verdadeiramente autónomas e têm um amplo grau de autonomia 130 

administrativa e financeira: isto é, quando forem suficientemente largas 131 

as suas atribuições e competências, quando forem dotadas dos meios 132 

humanos e técnicos necessários, bem como dos recursos materiais 133 

suficientes para as prosseguir e exercer, e quando não forem controladas 134 

politicamente pelo Poder Central. 135 

 136 
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Se assim não for, a existência de Autarquias Locais dificilmente coincidirá com a 137 

existência de Poder Local e, ainda que haja descentralização jurídica, não existirá, na 138 

verdade, descentralização política, pois acaba por não existir, ao nível local, um 139 

verdadeiro poder autónomo de decisão e execução. 140 

 141 

Salienta-se, também, que mesmo no regime de tutela aplicável às 142 

Autarquias Locais a regra é a da autonomia local, sendo a excepção o 143 

regime da tutela. A tutela administrativa é o meio ou instrumento através do qual 144 

o Estado assegura a conformidade da actuação das Autarquias Locais ao primado 145 

da lei geral. Por isso, só existe tutela sobre as Autarquias Locais com os termos e com 146 

o conteúdo definido na Lei (ou seja, na constituição e na demais legislação aplicável). 147 

A tutela não se presume, deve estar expressamente prevista, no seu conteúdo e nos 148 

seus termos, na lei. 149 

 150 

A CRP, no seu artigo 242.º, n.º 1, refere que “A tutela administrativa sobre as 151 

autarquias locais consiste na verificação do cumprimento da lei por parte dos órgãos 152 

autárquicos e é exercida nos casos e segundo as formas previstas na lei.” Significa tal 153 

que são a Constituição e a lei que estabelecem quem, como e com que conteúdo 154 

pode ser exercida a tutela administrativa sobre as Autarquias Locais. 155 

 156 

Em súmula, a Constituição de 1976, formalizando a fundação do novo regime de 157 

democracia nascido da revolução de 1974, institucionalizou três níveis de poder 158 

político, juridicamente distintos e autónomos: o Estado, as Regiões Autónomas e as 159 

Autarquias Locais. A arquitectura constitucional da organização do poder político 160 

tem uma justificação histórica muito relevante para a compreensão da posição 161 

relativa de cada um destes níveis de poder. Com efeito, a memória de um 162 

Estado totalitário que durante quase 50 anos concentrou todo o poder 163 

político e controlou o conjunto da sociedade não podia deixar de 164 

influenciar a nova arquitectura do poder político desenhada pelos 165 

constituintes de 1976. Foi neste contexto de ruptura com a Ditadura e de 166 

auto-controlo do novo Estado democrático que a Constituição da 167 

República adoptou um sistema de repartição do exercício do poder por 168 

diferentes instituições políticas, instituindo as Regiões Autónomas e o 169 

Poder Local como verdadeiros níveis políticos de contra-poder ou de 170 

contenção do poder centralizador do Estado. É esta a vocação 171 

constitucional dos níveis de poder infra-estatal.  172 

 173 

Na análise das suas relações com o Estado deve ter-se em atenção que eles se 174 

integram num sistema de repartição de poderes que visa conter a tendência 175 
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centralizadora do Estado e manter a sua intervenção em posição de equilíbrio face a 176 

outros centros de expressão da democracia política. 177 

 178 

A Constituição de 1976 instituiu uma administração local autónoma que 179 

não é uma simples organização administrativa, mas que tem a natureza 180 

de uma estrutura de poder político. 181 

 182 

Sociologicamente, o Poder Local brotou de um vasto movimento de raiz popular que 183 

abalou, logo nos dias subsequentes ao pronunciamento de 25 de Abril de 1974, as 184 

antigas estruturas municipais da Ditadura. O Poder Local nasceu sob o impulso de 185 

um forte movimento social, de participação cívica e política contra o centralismo e 186 

em prol da autonomia local. Esta forte ligação entre a participação social e a 187 

autonomia local está na génese do nosso modelo de Poder Local e deve ser 188 

continuamente reforçada por ser um elemento que alimenta a afirmação 189 

do municipalismo na sua relação com o Estado.  190 

 191 

O Poder Local democrático foi instituído em 1976, coroando um processo 192 

revolucionário que pôs fim a um regime totalitário de quase cinco décadas, durante 193 

as quais a autonomia local foi reduzida à sua mais apagada expressão, os Municípios 194 

foram transformados em organismos de administração indirecta do Estado, 195 

controlados política, administrativa e financeiramente pelos Governos. Os Municípios 196 

eram destituídos de autonomia e de recursos financeiros, processando-se a sua 197 

administração num sistema de total dependência e subordinação face ao Estado. 198 

Ora, se enquadrarmos as novas Autarquias Locais democráticas à luz 199 

destes antecedentes históricos, poderemos concluir que a sua 200 

institucionalização e a garantia constitucional da sua ampla autonomia 201 

face ao Estado foram determinadas pela vontade de criar um sistema de 202 

contra-poderes e de auto-limitação do próprio Estado, no qual se inseriram 203 

não só os Municípios e as Regiões Autónomas, mas onde é suposto virem a inserir-se 204 

também as Regiões Administrativas (a não institucionalização destas últimas 205 

constitui-se em projecto sempre adiado, um ponto deficitário na concretização da 206 

Constituição). 207 

 208 

Importa, portanto, que na relação política do Estado com os Municípios nunca se 209 

perca de vista que foi naquele contexto e com aquele propósito que o Poder Local foi 210 

constitucionalmente consagrado. Convém também relembrar, nesta matéria, 211 

que nem todos os partidos políticos representados na Assembleia 212 

Constituinte tinham ideias similares relativamente à autonomia local. 213 
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Não foram então aceites propostas que desconsideravam a autonomia 214 

local, razão pela qual não as aceitaremos nunca. 215 

 216 

Quaisquer medidas políticas ou legislativas que não respeitem a 217 

autonomia e a dignidade dos Municípios ou que visem colocá-los numa 218 

posição de dependência administrativa e financeira face ao Estado podem 219 

considerar-se violações à Constituição da República e à Carta Europeia da 220 

Autonomia Local. 221 

 222 

Infelizmente, como veremos adiante, têm sido múltiplas as situações de 223 

desrespeito por parte do Estado para com as Autarquias Locais, colocando 224 

muitas vezes em causa a sua autonomia, desrespeitando-se, de tal forma, 225 

as obrigações constitucionais e os interesses próprios das populações 226 

respectivas. Ora, afirma-se que as Autarquias Locais não são 227 

dependências ou serviços do Estado, não fazem parte da sua 228 

Administração Directa ou Indirecta, não podendo ser configuradas como 229 

instituições a quem a Administração Central possa dar ordens ou 230 

directivas e exercer quaisquer poderes de superintendência, como parece 231 

ser a vontade dos muitos que com sua prática política pretendem reduzir à 232 

menor expressão a autonomia das Autarquias Locais, intrometendo-se na 233 

gestão diária e cerceando a sua gestão em aspectos fundamentais. 234 

 235 

As Autarquias Locais são administração autónoma, geridas por órgãos 236 

eleitos por sufrágio universal, directo e secreto. É esta legitimidade 237 

própria que a mais das vezes não é atendida e respeitada pelos sucessivos 238 

Governos e pelos Departamentos do Estado, que pretendem ter nas 239 

Autarquias Locais uma extensão dos seus “braços, como se as mesmas não 240 

prosseguissem interesses próprios e específicos das populações respectivas. 241 

 242 

Nunca é demais afirmar que a autonomia local propiciou uma evolução 243 

acelerada das condições de vida dos portugueses. O Poder Local esteve (e 244 

está) na primeira linha do combate ao atraso do País e levou o desenvolvimento a 245 

todo o território, tendo aproximado o poder das populações bem como 246 

descentralizado e democratizado o investimento público. Tem sido, assim, um 247 

instrumento fundamental para o desenvolvimento e elevação das condições de vida 248 

das populações, para a qualificação do território e para a promoção da coesão social, 249 

económica e cultural.  250 
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 251 

É impossível esquecer que esse combate ao atraso do país partiu de uma 252 

situação, em 1974, em que havia carências básicas absolutamente 253 

intoleráveis – ausência de distribuição de água, de electricidade, de 254 

escolas, de arruamentos pavimentados em grande parte do território. Sem 255 

o investimento das Autarquias Locais e a autonomia na gestão dos seus 256 

recursos, as populações de grande parte do território nacional não 257 

beneficiariam de qualquer investimento público. 258 

 259 

As Autarquias Locais foram e são essenciais para se servir de forma mais rápida e 260 

próxima os cidadãos e isso sente-se na resolução rápida dos problemas. O Poder 261 

Central tem, normalmente, uma máquina pesada e peca no tempo de 262 

resposta que dá às reivindicações dos seus cidadãos. Os Governos só são 263 

rápidos no “anúncio de medidas”. Pelo contrário, as Autarquias Locais, por 264 

lidarem mais de perto com as suas populações, por conhecerem os seus problemas no 265 

terreno e numa lógica de proximidade, dão respostas mais rápidas e eficazes. Por isso, 266 

têm também suprido muitas das insuficiências e deficiências da Administração 267 

Central, ultrapassando, muitas vezes, as suas competências próprias. Grande parte 268 

das políticas sociais – na educação, na protecção à infância, no apoio aos idosos e aos 269 

deficientes, na habitação social -, é municipal. 270 

 271 

A autonomia local foi e é propiciadora de um desenvolvimento 272 

equilibrado do País, com responsabilidade e responsabilização dos seus 273 

agentes, como será manifestamente demonstrado noutro tema deste 274 

Congresso, relativo à Reorganização Territorial do Estado. 275 

 276 

II. GARANTIA INSTITUCIONAL DA AUTONOMIA LOCAL: 277 

No sistema de opções constitucionais, as Autarquias Locais têm de existir; esta 278 

determinação da existência obrigatória das Autarquias Locais representa-se na ideia 279 

de “garantia institucional” – que não se confunde, nem se projecta num direito à 280 

existência de cada autarquia; o legislador dispõe, neste âmbito, de liberdade de 281 

conformação, sem prejuízo de lhe estar vedado redesenhar o mapa 282 

autárquico de forma arbitrária ou ignorando a ideia de “democracia de 283 

proximidade” subjacente aos próprios conceitos de autarquia “local” e de 284 

“poder local”. 285 

 286 
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Ora, qual tem sido o caminho que tem sido percorrido pelo Governo e pela 287 

Assembleia da República na questão da reorganização territorial 288 

autárquica? 289 

 290 

É sabido que Portugal sofre um processo de desertificação acelerada, com abandono 291 

de mais de três quartos do território pelos portugueses e a sobrecarga para alguns 292 

centros urbanos do litoral. Tal desertificação deve-se, em larga escala, a medidas 293 

avulsas que criaram condições para o último passo de abandono de vários espaços 294 

territoriais, uma vez que ninguém pretende viver em locais onde, quase em 295 

simultâneo, encerram os serviços de urgências, os serviços de atendimento 296 

permanente, onde deixa de haver escola, onde fecha o posto da GNR, onde 297 

desaparece o Tribunal, onde encerra a linha de caminho de ferro e onde 298 

desaparecem os autocarros de transportes públicos. Esta lamentável realidade, com o 299 

absoluto prejuízo das populações, sobremodo daquelas que ainda residem no 300 

Portugal interior e abandonado, tem que ser invertida, sob pena de termos um país 301 

cada vez mais desertificado. 302 

 303 

Por isso, defende-se que a reforma administrativa territorial autárquica 304 

em curso deveria ser participada, partilhada, atendendo a que o 305 

resultado final deveria reflectir o sentimento de pertença à nova unidade 306 

territorial em que se fique integrado, sabendo-se que as freguesias são a 307 

primeira unidade de contacto dos cidadãos com o Estado, especialmente 308 

em certas zonas do país onde diversos serviços públicos foram 309 

desaparecendo. O que é essencial é a prestação do serviço público às populações. 310 

Ora, para tal, para além da reorganização territorial autárquica, o País carece 311 

também de uma Reforma do Estado, que traga coerência à Administração, também 312 

nas suas vertentes Central e Regional, colocando um termo na actual desorganização 313 

dos serviços implantados pelo território. 314 

 315 

Qualquer processo de reorganização deveria, assim, ser pensado, também, como um 316 

projecto de reestruturação do Estado, da Administração Central e dos seus serviços 317 

desconcentrados, também da sua Administração Indirecta, colocando um ponto de 318 

ordem nos diversos departamentos e institutos públicos, conduzindo à diminuição dos 319 

seus custos de funcionamento e à redução das suas ineficiências, em consequência da 320 

justaposição das suas áreas de intervenção e da integração da gestão a vários níveis e 321 

sectores de actividade.  322 

 323 

Por outro lado, é fundamental que as decisões políticas sejam informadas 324 

e fundamentadas, assentes em critérios técnicos que ponderem todas as 325 
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vertentes e contornos do problema. Não é adequada a aplicação de 326 

fórmulas gerais para o território. As mesmas têm que assentar em espaços 327 

de identidade, em espaços reconhecidos pelos cidadãos, em territórios 328 

representativos das populações.  329 

 330 

No que respeita especificamente à reorganização territorial das freguesias, 331 

importa antes de mais equacionar uma resposta aos interesses e necessidades 332 

essenciais das populações, devendo quaisquer alterações ter por pressuposto prévio e 333 

por objectivo final a prestação de um melhor serviço, impedindo-se, de tal forma, 334 

que as mesmas possam ficar abandonadas à sua sorte. Atendendo ao conhecimento 335 

profundo que as várias comunidades locais têm do seu território, a reorganização 336 

administrativa das freguesias deveria ter como princípio básico a vontade política 337 

expressa pelas populações através dos seus legítimos representantes, que 338 

implementariam as soluções que melhor sirvam os seus interesses e necessidades. 339 

 340 

Cada município e as suas freguesias são um caso diferente, com as suas especificidades 341 

próprias, com relações entre áreas e número de habitantes que são desproporcionais, 342 

com histórias e culturas diversas, que devem de ser consideradas. A consagração de 343 

critérios gerais para todo o país deveria constituir-se como mera 344 

referência indicativa, havendo que deixar para as comunidades locais e 345 

para os seus legítimos representantes o encontrar das soluções de 346 

reorganização territorial que melhor servissem as populações. 347 

 348 

As populações e as Autarquias Locais deveriam ter uma opinião 349 

determinante na reorganização administrativa autárquica. Por isso, os 350 

órgãos das freguesias deveriam pronunciar-se e emitir um parecer não 351 

vinculativo sobre tão relevante matéria. As Assembleias Municipais, tendo 352 

em conta a pronúncia dos órgãos das freguesias e das Câmaras Municipais, 353 

deliberariam sobre a reorganização administrativa das freguesias, 354 

através da emissão de parecer vinculativo. 355 

 356 

Não foi, no entanto, este o caminho prosseguido pelo Governo e pela 357 

Assembleia da República, que neste aspecto desconsideraram a 358 

democracia de proximidade, levando a efeito, de forma central, um 359 

desenho das freguesias que não tem em conta os espaços de identidade 360 

secularmente consolidados nem a vontade dos legítimos representantes 361 

das populações. 362 

 363 
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Como se referiu, a CRP não se limita a garantir a existência de Autarquias Locais, 364 

como um conceito desprovido de conteúdo. Pelo contrário, a íntima conexão, já 365 

referida, entre esse e os conceitos de poder local, autonomia local, 366 

descentralização administrativa e democracia determina um modelo, 367 

ideia ou padrão constitucional de autarquia local, que o legislador se 368 

encontra impedido de descaracterizar ou desconfigurar.  369 

 370 

Nestes termos, o conceito constitucional de autarquia local apresenta-se “carregado 371 

de sentido”, com o propósito de referenciar um modelo democrático de “separação 372 

vertical de poderes”, em que o Poder do Estado convive com o Poder Local. A CRP 373 

acolhe, pois, como já se referiu, uma figura de Estado Administrativo plural: além e 374 

“fora” da administração do Estado, existe uma administração autónoma 375 

(autónoma precisamente em relação ao Estado), que se ocupa de 376 

interesses públicos diferentes dos do Estado (por vezes, mais do que 377 

diferentes, mesmo divergentes dos interesses do Estado) e que ostenta, 378 

para esse efeito, uma legitimidade democrática própria. Em certo sentido, 379 

e até pelo facto de gozar de uma legitimidade que tem origem directa no 380 

Povo, a garantia constitucional do Poder Local corresponde mesmo a uma 381 

garantia “contra” o Estado, quer este se revele na faceta de legislador, 382 

quer surja no papel de Administração Pública.  383 

 384 

A autonomia das Autarquias Locais é um instrumento ao serviço da satisfação dos 385 

interesses próprios das populações que constituem o respectivo substrato. Como de 386 

resto o próprio Estado, as Autarquias Locais são um instrumento, só se compreendem 387 

como módulos ou formas de organização política das populações, com vista à 388 

realização dos interesses destas. Por esta razão, quando a CRP reconhece o 389 

Poder Local como uma realidade que se impõe ao Estado, o propósito não 390 

é o de promover a tensão permanente entre organizações públicas, mas 391 

antes em reconhecer que há um grau ou nível local de interesses das 392 

populações que se distingue e não se dilui no interesse nacional. 393 

 394 

III. INSTRUMENTOS DA AUTONOMIA DAS AUTARQUIAS LOCAIS: 395 

No contexto de uma referenciação local dos interesses a prosseguir, resulta o 396 

reconhecimento de uma autonomia administrativa das Autarquias Locais, a qual se 397 

pode entender como autonomia para a gestão (administração) de assuntos relativos 398 

aos interesses próprios das populações respectivas.  399 

 400 
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É neste quadro que se compreendem outras dimensões da autonomia local, como a 401 

autonomia patrimonial (garantia de um património próprio e de autonomia de 402 

gestão do mesmo), a autonomia financeira (no sentido de garantia de recursos 403 

financeiros próprios e garantia da gestão autónoma desses recursos, mas também de 404 

autonomia orçamental e de autonomia de tesouraria), a autonomia 405 

organizativa (garantia de autonomia na adopção de soluções organizativas e de 406 

gestão para a realização das suas atribuições), bem como a autonomia 407 

regulamentar (edição de regulamentos autónomos dentro do quadro das suas 408 

atribuições). 409 

 410 

Atendendo a que a matéria das finanças locais é objecto de tema 411 

específico desenvolvido também neste Congresso, não se desenvolverá aqui 412 

tal assunto. No entanto, sublinha-se que ao longo dos tempos têm sido 413 

numerosos os casos em que a autonomia patrimonial, financeira e 414 

organizativa tem sido violada.  415 

 416 

Desde logo porque a Lei de Finanças Locais veio conduzir a uma 417 

diminuição do peso da participação dos Municípios nos impostos do Estado, 418 

sendo a justa repartição dos recursos públicos uma mera miragem. A 419 

solidariedade no acompanhamento das variações das receitas do Estado 420 

simplesmente não existe. 421 

 422 

Ainda porque, sob o pretexto do controlo das finanças públicas, e através de vários 423 

mecanismos (Orçamentos do Estado e PEC), foram diminuídas as verbas 424 

transferidas para os Municípios, em contraste com os aumentos de receitas 425 

da Administração Central. Depois porque foram introduzidas nas diversas Leis do 426 

Orçamento do Estado alterações avulsas nos limites de endividamento 427 

municipal, e consignadas sanções financeiras desproporcionadas em caso de 428 

ultrapassagem de tais limites de endividamento. 429 

 430 

Continuam ainda os Governos a decidir as isenções sobre os impostos que 431 

constituem receita municipal, sem que haja compensação automática e 432 

obrigatória aos Municípios envolvidos. 433 

 434 

Também a legislação relativa à assunção de compromissos e dos 435 

pagamentos em atraso restringe a autonomia financeira dos Municípios, 436 

impondo regras que inviabilizam uma gestão cuidada do interesse público 437 
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(regras cegas) e impondo a autorização do Ministro das Finanças nas 438 

situações de aumento excepcional dos fundos disponíveis, em caso de 439 

incumprimento. 440 

 441 

Ao nível do financiamento do Serviço Nacional de Saúde têm estabelecido os 442 

últimos Orçamentos do Estado, imperativamente, a obrigatoriedade das Autarquias 443 

Locais transferirem directamente para o orçamento do serviço nacional de saúde os 444 

valores correspondentes aos encargos suportados pelos respectivos orçamentos 445 

próprios com despesas pagas à ADSE em determinados anos, respeitantes a serviços 446 

prestados por estabelecimentos do SNS, sem cuidar, sequer, de prever quaisquer 447 

mecanismos adicionais de “acerto de contas” entre os valores a transferir (retidos) e os 448 

cuidados efectivamente prestados aos seus trabalhadores em termos concretos e 449 

individualizados no ano de referência. Os montantes em causa são retidos 450 

unilateralmente nas transferências do Orçamento de Estado a que as 451 

Autarquias Locais têm direito, pelo que, em bom rigor, o que se está a 452 

fazer, contra o disposto na Lei Fundamental, é a transformar estas últimas 453 

em entidades financiadoras do SNS. 454 

 455 

Viola-se de tal forma um direito próprio das Autarquias Locais, o de ver 456 

transferidos determinados recursos públicos directamente do Orçamento 457 

do Estado para os respectivos orçamentos privativos e que, nessa medida, não 458 

pode ser unilateralmente restringido pelo Estado – comprometendo, assim, o 459 

equilíbrio financeiro vertical – sem que haja um motivo bastante ou suficiente para o 460 

efeito, o qual, não pode, em circunstância alguma, repousar numa pretensa 461 

obrigatoriedade de co-financiamento, por parte das Autarquias Locais, dos encargos 462 

associados à sustentabilidade financeira do SNS. 463 

 464 

Assiste-se, também, a uma contínua expansão de um tipo de prática 465 

arbitrária, que consiste no financiamento pelos Municípios de 466 

investimento do Estado. Os Municípios são cada vez mais pressionados pelos 467 

diferentes Ministérios a doarem terrenos e mesmo a afectarem fundos próprios para a 468 

construção de estabelecimentos de ensino, hospitais, tribunais ou esquadras das forças 469 

de segurança, sob pena de o Estado não os construir nos anos mais próximos. Esta 470 

prática é ilegítima, porque permite a chantagem dos Governos sobre os 471 

eleitos municipais e atenta contra o princípio da autonomia local, na 472 

medida em que reduz a liberdade dos Municípios na gestão do seu 473 

património e fundos próprios. 474 

 475 
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Também, porque o Estado está isento do pagamento de taxas aos 476 

Municípios, mas o inverso não se verifica. Desde há vários anos que o Estado 477 

vem sujeitando os Municípios ao pagamento de novos encargos no âmbito da gestão 478 

municipal. Deste modo, o Estado usa os Municípios como um instrumento do 479 

seu próprio financiamento.  480 

 481 

Igualmente inaceitáveis são os comportamentos majestáticos e abusivos de 482 

várias empresas públicas e privadas concessionárias de serviços públicos 483 

que se arrogam o direito de utilizar o solo, o subsolo e o espaço público 484 

aéreo dos Municípios sem pagarem as correspondentes taxas. É o que se 485 

verifica designadamente com numerosas empresas de capitais maioritária ou 486 

exclusivamente privados que vêm merecendo um injustificado tratamento de favor, 487 

a que urge pôr fim. 488 

 489 

São também muitos os diplomas legais que prevêem a intervenção do 490 

Estado na gestão municipal, seja através da emissão de pareceres, seja 491 

pela participação de técnicos da Administração Central em comissões e 492 

outros órgãos de estudo e preparação das decisões. Este tipo de tutela técnica 493 

não tem enquadramento constitucional e atenta contra o princípio da autonomia 494 

local, porquanto a Constituição prevê a forma de intervenção do Estado na gestão 495 

municipal, que é a tutela inspectiva. Por estas razões, em nome dos princípios 496 

constitucionais da autonomia local e da descentralização administrativa, os 497 

Municípios devem adoptar uma posição política contrária a esta tutela técnica do 498 

Estado.  499 

 500 

IV. A TUTELA ADMINISTRATIVA: 501 

De algum modo a fechar a lógica do sistema, a CRP atribui ao Estado, através do 502 

Governo, o poder de exercer a tutela – quer dizer, fiscalização – das Autarquias 503 

Locais. Nos termos constitucionais, a tutela apenas se pode estender à 504 

verificação do cumprimento da lei por parte dos órgãos autárquicos, 505 

encontrando-se, assim, banida do sistema a tutela de mérito, que aprecie 506 

a oportunidade ou a conveniência de práticas e de decisões das Autarquias 507 

Locais.  508 

 509 

Esta é uma matéria de indiscutível relevo para o funcionamento das Autarquias 510 

Locais, figura intimamente ligada ao princípio da autonomia local. Por isso, no 511 

regime de tutela aplicável às Autarquias Locais a regra é a da autonomia local, 512 

sendo a excepção o regime da tutela. A tutela administrativa é o meio ou 513 

instrumento através do qual o Estado assegura a conformidade da actuação das 514 
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Autarquias Locais ao primado da lei geral. Por isso, só existe tutela sobre as 515 

Autarquias Locais com os termos e com o conteúdo definido na Lei (ou seja, na CRP e 516 

na demais legislação aplicável). A tutela não se presume, deve estar expressamente 517 

prevista, no seu conteúdo e nos seus termos, na lei. 518 

 519 

Daí que a tutela assuma natureza excepcional, devendo ser precisa e equilibrada. A 520 

ANMP não tem da tutela administrativa uma visão laxista ou permissiva, 521 

fomentadora de atropelos e desmandos, geradora de perturbações e 522 

conflitos nas instituições democráticas. Não é assim, bem pelo contrário: 523 

não deve esquecer-se, no entanto, que, para além das medidas 524 

preconizadas pela tutela administrativa, os eleitos locais estão sujeitos a 525 

uma apertada malha penal, capaz de prevenir ou de castigar os erros e os 526 

desvios mais gravemente lesivos da comunidade. 527 

 528 

Os actos administrativos que os eleitos locais praticam ou pelos quais são responsáveis 529 

estão sujeitos à fiscalização interna exercida pelos órgãos autárquicos; 530 

apropriadamente, são sujeitos à fiscalização jurisdicional dos tribunais 531 

administrativos; ao controlo, prévio e sucessivo do Tribunal de Contas; à tutela 532 

inspectiva da legalidade e da gestão patrimonial e financeira exercida pela Inspecção 533 

Geral de Finanças (IGF); à vigilância do Provedor de Justiça. Não há, em Portugal, 534 

titulares de cargos políticos mais vigiados que os eleitos locais. E nas 535 

circunstâncias mais difíceis que podem conceber-se: uma teia asfixiante e tentacular 536 

de peias burocráticas, a entravar permanentemente a acção que lhes cabe 537 

desenvolver; uma legislação dispersa, difusa, inabarcável, tantas vezes contraditória e 538 

incoerente, que têm de aplicar.  539 

 540 

Por isso, tudo quanto se faça será pouco para proporcionar aos eleitos locais 541 

condições bastantes para levarem a cabo, com eficácia e com segurança, a missão de 542 

que foram investidos. A Lei da Tutela Administrativa pode ser um desses 543 

instrumentos, desde que da mesma resulte, através da obtenção da síntese, 544 

equilibrada e sábia, da liberdade e da responsabilidade, o reforço e o 545 

engrandecimento do Poder Local, que é como quem diz também o reforço e 546 

engrandecimento da Democracia. 547 

 548 

O facto de a Constituição entregar ao Governo a referida competência tem o alcance 549 

de significar que, ao nível constitucional, se pretende responsabilizar o Governo, 550 

enquanto “órgão superior da administração pública”, pela instituição e organização 551 

de um sistema que assegure a verificação do cumprimento da lei por parte dos 552 

órgãos autárquicos.   553 

 554 
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Quer dizer, apesar da alusão constitucional ao exercício da tutela pelo Governo, 555 

afigura-se que o objectivo pretendido em termos constitucionais não passa 556 

necessariamente por confiar ao Governo o desenvolvimento das acções (inspectivas) 557 

em que especificadamente se consubstancia a tutela. A Constituição admite uma 558 

leitura diferente dessa, contanto que, além do mais, se mantenha no Governo a 559 

responsabilidade ou a incumbência fundamental de assegurar ou de garantir a 560 

fiscalização ou verificação do cumprimento da lei por parte dos órgãos autárquicos. 561 

 562 

Na configuração jurídico-constitucional da tutela administrativa, é 563 

saudável e, de vários pontos de vista, desejável a desligação do Governo 564 

em relação ao concreto exercício da tutela, à sua operacionalização no 565 

terreno por intermédio das acções inspectivas, reclama a distinção entre 566 

titularidade do poder de tutela e exercício das acções inspectivas. 567 

 568 

A ANMP tem defendido que se deve erradicar o perigo de 569 

governamentalização e da partidarização de um poder público tão 570 

relevante como o da fiscalização das Autarquias Locais. Os diferentes níveis 571 

da fonte de legitimidade democrática, do Governo e de cada uma das Autarquias 572 

Locais, podem originar casos de “desencontro político” e, mesmo, de tensão político-573 

partidária entre a orientação que se expressa no Governo e aquela que se reflecte em 574 

cada autarquia local. Ora, neste sentido, é evidente o perigo do “excesso de governo”, 575 

o qual se pode combater, ainda no plano constitucional, à luz de princípios e valores 576 

jurídicos com o princípio do estado de direito democrático e o próprio princípio da 577 

autonomia das autarquias locais (que envolve o respeito do Estado por essa 578 

autonomia). Em qualquer caso, do que se trata é sempre de garantir as 579 

Autarquias Locais, não contra a interferência inspectiva inerente à tutela, 580 

mas contra o perigo da instrumentalização do poder de tutela.  581 

 582 

A circunstância de a tutela não incluir o controlo do mérito, mas tão-somente o da 583 

legalidade, permite compreender e justificar ainda melhor a directriz de auto-584 

contenção do Governo neste âmbito e a sua retirada da responsabilidade operativa 585 

da tutela, no campo da realização de inspecções. Na verdade, num campo como o 586 

da verificação do cumprimento da lei, o Governo não pode, naturalmente, exibir, em 587 

seu benefício, qualquer credencial que o legitime de uma forma especial para o 588 

senhorio sobre a formulação de juízos que, nos termos constitucionais, não são de 589 

mérito, nem podem envolver qualquer avaliação política.  590 

 591 

Porém, para que a pretendida distinção alcance um sentido mais profundo e 592 

também mais estruturado, a ANMP defende que se torna necessário dotar a 593 



 

 

Autonomia do Poder Local Página 17 

 

estrutura jurídica encarregada das actividades inspectivas da independência 594 

funcional e da autonomia técnica necessárias a um desenvolvimento politicamente 595 

neutro dessas mesmas funções. É necessário, além disso, confiar a essa estrutura 596 

jurídica toda responsabilidade operacional pelas acções inspectivas, em termos de 597 

deslocar da esfera da incumbência governamental quaisquer interferências sobre o 598 

processamento em concreto daquelas mesmas acções. 599 

 600 

A tutela administrativa não pode nem deve constituir-se em arma de 601 

arremesso utilizada pelos diversos Governos consoante as suas 602 

conveniências. Infelizmente tal tem acontecido, talvez demasiadas vezes. 603 

 604 

V. A AUTONOMIA LOCAL NOS NOSSOS DIAS:  605 

O mapa da autonomia local que acaba de se desenhar tem-se prestado a diferentes 606 

e até divergentes compreensões ou leituras, podendo detectar-se, de uma forma algo 607 

simplificadora, pelo menos duas inclinações de sentido oposto. 608 

 609 

Assim, por um lado, uma tendência que podemos qualificar de maximização da 610 

autonomia local, que propende para exacerbar os tópicos da descentralização e da 611 

autonomia das Autarquias Locais nos vários planos em que o mesmo se desdobra. 612 

Trata-se de uma interpretação que tende a maximizar o sentido do princípio da 613 

separação vertical de poderes e, de certo modo, a bipolarizar a realidade político-614 

administrativa, repartindo-o por dois campos independentes e que subsistem sem 615 

interferências recíprocas: a Administração do Estado e Administração autárquica. A 616 

compreensão maximalista da autonomia local procura justificar e 617 

encontrar meios para basear a auto-suficiência económico-financeira das 618 

Autarquias Locais, além de propugnar uma autonomia radical nos planos 619 

da gestão patrimonial ou das escolhas de modelos organizativos. Enfim, 620 

na perspectiva em análise, a autonomia local delimita uma esfera 621 

administrativa auto-governada, auto-suficiente, imune à interferência 622 

estadual. 623 

 624 

Num pólo oposto – que nos tempos que estamos vivendo tem sido 625 

legitimado pela situação de emergência financeira –, situa-se uma 626 

compreensão que desconsidera a autonomia local. Com efeito, a invocação 627 

de “razões de Estado” associadas a restrições e condicionantes económico-628 

financeiras surge como factor legitimante de soluções de vário recorte, mas 629 

com impacto negativo na autonomia local. Colocando, ainda que 630 

inconscientemente, as Autarquias Locais fora do sistema político-631 
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administrativo, como se se tratasse de entidades privadas assistidas pelo 632 

Estado, esta compreensão baseia-se numa lógica centralizadora, ainda 633 

que não exclusivamente animada por uma concepção política, mas por 634 

razões financeiras. As razões de carácter económico-financeiro transformam-se em 635 

imperativos e em razões legítimas para a degradação da autonomia local. Não 636 

podem as Autarquias Locais pretender invocar a sua autonomia perante o Estado, 637 

precisamente porque se encontram dependentes, para sobreviver, das transferências 638 

deste. 639 

 640 

A enunciação breve das duas tendências opostas revela-se suficiente para 641 

se concluir que estamos em face de desvios a uma compreensão coerente e 642 

equilibrada da autonomia do Poder Local no quadro um Estado unitário. 643 

 644 

Assim, afigura-se desacertado reconduzir à ideia de “intrusão” ou de “ingerência” 645 

toda e qualquer intromissão, inspectiva ou mesmo com um recorte diferente, do 646 

Estado nas Autarquias Locais. Na verdade, desde que não exceda os limites 647 

constitucionais (verificação do cumprimento da lei), a tutela administrativa, embora 648 

traduzindo precisamente uma intromissão estadual, não é um ingrediente fora do 649 

sistema. 650 

 651 

Por outro lado, revela-se bem mais acomodada à realidade do nosso 652 

tempo uma concepção articulada do processo de relacionamento entre o 653 

Estado e o Poder Local, fomentando uma leitura actualizada e 654 

pragmática do texto constitucional que se esforce por dele extrair as 655 

respostas para as exigências de cada momento histórico. 656 

 657 

A inclinação para uma leitura mais equilibrada e harmónica das relações 658 

entre o Estado e as Autarquias Locais não deve, contudo, conduzir a supor 659 

que se advoga uma espécie de subalternização ou subjugação da 660 

autonomia local. Vem agora a propósito a exigência de um 661 

distanciamento da interpretação que, por razões práticas, de índole 662 

financeira, advoga de forma militante a degradação ou a desvalorização 663 

da autonomia local.  664 

 665 

Na verdade, um tal entendimento surge inquinado por uma concepção 666 

centralista da gestão dos recursos financeiros públicos, como se, 667 

constitucionalmente, o Estado tivesse o poder soberano de distribuir ou 668 

não distribuir os recursos que arrecada pelas Autarquias Locais. Ao 669 
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contrário do que parece supor-se tantas vezes, a CRP não coloca as 670 

Autarquias Locais na posição de entidades dependentes e assistidas 671 

financeiramente pelo Estado, na medida das disponibilidades deste. Como 672 

se pode retirar do artigo 238.º, n.º 2, a CRP não concebe os recursos 673 

públicos como uma coisa originária do Estado, que este depois atribui às 674 

Autarquias. Diferentemente, o que resulta da norma referida é que os 675 

recursos públicos devem ser objecto de uma “justa repartição” entre o 676 

Estado e as Autarquias Locais. E esta precisão faz toda a diferença, pois a 677 

CRP não concebe os recursos públicos atribuídos às Autarquias Locais como 678 

originários do Estado, que depois os transfere para o Poder Local. 679 

 680 

A actual crise económico-financeira e os compromissos que o Estado assumiu 681 

implicaram um protagonismo centralista do Ministério das Finanças e, a tal associado, 682 

uma intervenção mais agressiva do Estado, designadamente nos domínios que têm 683 

um reflexo no défice público. O cânone genérico que aqui se deve considerar é 684 

o da justa repartição dos sacrifícios. Quer dizer, o paradigma a considerar 685 

é o de saber se as limitações são adequadas e necessárias e, além disso, se 686 

as mesmas encontram uma correspondência nas restrições que o Estado faz 687 

consigo mesmo. 688 

 689 

Num tempo de emergência financeira e de imposição generalizada de 690 

sacrifícios, num quadro que, em tantos casos, parece afrontar valores 691 

constitucionais tradicionais (como a protecção da confiança e a perda de 692 

direitos adquiridos), as limitações a valores como a autonomia local 693 

podem revelar-se em abstracto como possíveis quando passarem com êxito 694 

no teste da proporcionalidade e além disso obedecerem ao cânone da justa 695 

repartição dos sacrifícios entre Estado e Poder Local. 696 

 697 

Mas será que as medidas tomadas e que reputamos violadoras da 698 

autonomia local passam por este teste da proporcionalidade e obedecem a 699 

este cânone da justa repartição dos sacrifícios entre o Estado e o Poder 700 

Local? Não é assim, certamente.  701 

 702 

Recorrentemente, em determinados círculos políticos e nos meios de comunicação 703 

social, e como forma de legitimação de determinadas medidas que se pretendem 704 

impor às Autarquias Locais, assistimos a ataques fortíssimos ao alegado despesismo 705 

das Autarquias. Reconhecendo que em mais de três décadas de Poder Local casos 706 
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houve de má gestão, os Municípios não podem constituir-se em bode expiatório para 707 

todos os problemas do País. A dívida dos 308 Municípios é de 7,734 mil M€, um 708 

número manifestamente inferior à dívida de apenas uma das empresas tuteladas 709 

pelo Estado (o que seria se somarmos a dívida de todas as outras?). E mesmo este 710 

valor tem de ser explicado à luz de vários argumentos. Bastará, talvez, aqui recordar, 711 

que em inúmeros casos – nomeadamente no campo social - as Autarquias estão a 712 

substituir-se à Administração Central nos apoios sociais dados, o que, naturalmente, 713 

tem custos, enquanto inversamente as receitas foram reduzidas drasticamente pelos 714 

diversos Governos. 715 

 716 

Mesmo assim, os Municípios Portugueses estão, nos últimos anos, entre as 717 

entidades públicas que proporcionalmente mais têm contribuído para o 718 

esforço de consolidação orçamental do País. Com efeito, os Municípios têm 719 

estado na linha da frente para a prossecução deste desígnio nacional que é 720 

o esforço de equilíbrio das contas públicas, dando um contributo 721 

substancial e decisivo, que se vem traduzindo na existência de superavit 722 

municipal, em contraste com o deficit contínuo da Administração Central. 723 

 724 

Ora, o esforço exigido ao longo dos últimos anos aos diferentes subsectores 725 

do Estado para controlo do défice tem sido desigual e desproporcional. Só 726 

os Municípios têm cumprido tais metas. Por outro lado, verifica-se uma cada 727 

vez maior degradação da situação financeira dos Municípios, com a redução das 728 

receitas provenientes do Orçamento do Estado, a que já se aludiu, e com o 729 

decréscimo da cobrança de impostos locais, levando a uma cada vez maior 730 

divergência entre os ritmos de crescimento das receitas do Estado e o das receitas 731 

municipais, em prejuízo destas. 732 

 733 

Há nesta matéria uma justa repartição de sacrifícios entre o Estado e o 734 

Poder Local? É evidente que tal não se verifica, uma vez que só os 735 

Municípios são alvo de atenção. 736 

 737 

A imagem que permanentemente se faz passar de que Municípios são os 738 

responsáveis pela desastrosa utilização dos dinheiros públicos não tem 739 

qualquer correspondência com a realidade. Numa altura em que o Poder 740 

Local é acusado de despesismo e de ser um dos principais factores da crise 741 

que o País atravessa, torna-se imperioso desmistificar esta ideia junto dos 742 

Portugueses. Não é por uma mentira ser repetida até à exaustão que se 743 
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torna verdade. As populações sabem e sentem que cada euro gasto no 744 

Poder Local é investido e multiplicado em seu favor. 745 

 746 

Esta situação revela-se tanto mais gravosa quanto no momento em que 747 

vivemos um número significativo de eleitos locais abandonará as suas 748 

funções autárquicas, também fruto da limitação dos mandatos entretanto 749 

aprovada, colocando um termo na dedicação que muitas pessoas votaram 750 

ao Governo Local. Esses eleitos locais merecem, no momento da sua saída, 751 

o reconhecimento de todos pelo exemplar papel que desempenharam no 752 

desenvolvimento do País, sendo ilícitos os propósitos daqueles que 753 

pretendem neles concentrar a visibilidade pública dos actuais 754 

constrangimentos económico-financeiros, agrilhoando-os ao anátema do 755 

desperdício dos dinheiros públicos.  756 

 757 

Os Portugueses devem saber que o total da dívida dos Municípios corresponde a 4% 758 

do total da dívida do Estado. Os restantes 96% são da responsabilidade desse mesmo 759 

Estado. A dívida dos Municípios (4%) nunca justificaria a necessidade da intervenção 760 

da Troika, a eliminação dos subsídios de férias e de Natal, etc. É assim claro que os 761 

Municípios Portugueses não são responsáveis pela deterioração das contas 762 

públicas. 763 

 764 

Mas não só neste domínio se têm verificado medidas desproporcionais que 765 

obedeçam a este cânone da justa repartição dos sacrifícios entre o Estado e 766 

o Poder Local. Com efeito, e a título de mero exemplo:  767 

 768 

Será legítimo o estabelecimento de regras específicas para o sector 769 

empresarial local, com a introdução de rácios específicos para a 770 

manutenção de tais empresas, quando relativamente ao sector 771 

empresarial do Estado não são tomadas medidas idênticas, sendo certo 772 

que o sector empresarial do Estado é o grande responsável pelo défice 773 

público? Será razoável e equilibrado estabelecerem-se critérios mercantis 774 

para a subsistência de empresas que por natureza são não mercantis e 775 

prestam, indubitavelmente, funções sociais em que o lucro não é objectivo 776 

fundamental? 777 

 778 

Os Governos e a Assembleia da República não tiveram em consideração as 779 

diferentes realidades e especificidades do País, em que as empresas 780 
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municipais prosseguem missões de fomento de actividades, desde logo 781 

sociais, que são deficitárias na sua génese. Por outro lado, estas mesmas 782 

empresas, que sempre cumpriram os pressupostos legais em vigor para a sua 783 

subsistência, só porque constituem pólos de contrapoder à adversidade a que grande 784 

parte do País tem sido conduzido, ficam condenadas ao encerramento compulsivo. 785 

Contrapoder no sentido de oferecerem às populações residentes e aos visitantes 786 

serviços a que de outra forma ficariam impedidos de aceder, que alavancam o bem-787 

estar social e a qualidade de vida de todos. 788 

 789 

Inviabiliza-se, também, a participação de empresas locais noutras 790 

sociedades comerciais, sendo sobejamente conhecido que algumas destas 791 

participações são francamente benéficas para os Municípios, ao mesmo tempo que 792 

não se resolvem de forma cabal as questões atinentes aos trabalhadores 793 

das empresas municipais, conduzindo ao despedimento de um número 794 

massivo de trabalhadores. 795 

 796 

E no que respeita aos cargos dirigentes, será equilibrada uma proposta 797 

que fixa administrativamente o número de dirigentes municipais, não 798 

detendo os órgãos municipais a competência para organizarem o 799 

Município da forma que entenderem como a mais adequada? 800 

 801 

Face ao anteriormente referido, os actuais constrangimentos que impendem 802 

sobre Portugal, advenientes da assinatura do Programa de Assistência 803 

Económica e Financeira com a Comissão Europeia, o Banco Central 804 

Europeu e o Fundo Monetário Internacional (cujas medidas deveriam ter 805 

sido discutidas com o Poder Local, evitando-se, de tal forma, o 806 

desconhecimento generalizado sobre os assuntos locais), colocam uma 807 

questão incontornável: qual será o futuro da autonomia local? 808 

 809 

O desenvolvimento económico dos Estados da Europa, sobretudo da Europa 810 

ocidental, contribuiu para a consolidação da democracia local, permitindo a 811 

atribuição de poderes de gestão de alguns assuntos públicos de âmbito local e a 812 

afectação de recursos financeiros às Autarquias Locais.  813 

 814 

Mas o mundo está a viver uma fase de profunda mudança. Também a crise 815 

financeira que afecta os Estados ocidentais provocou o ressurgimento em força do 816 

Estado no centro da vida económica, assumindo uma função tutelar e proteccionista 817 
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que há muito tinha abandonado. As nacionalizações de bancos nos Estados Unidos 818 

da América e em países da Europa são disso bons exemplos. 819 

 820 

É essa mesma crise que desperta novas tensões políticas na relação entre os 821 

Estados e as Autarquias Locais. Ora, perante este quadro geral 822 

desfavorável ao bem-estar dos cidadãos, qual o caminho que deve ser 823 

seguido? 824 

 825 

Naturalmente, o trilho a percorrer deve ser, sempre, a afirmação das 826 

potencialidades da autonomia local. O desenvolvimento da autonomia 827 

local não deve ser afectado pelos problemas com que a Europa e Portugal 828 

se debatem actualmente. Ao invés, é a autonomia das Autarquias Locais 829 

que pode e deve contribuir para a resolução da crise que afecta os 830 

cidadãos. 831 

 832 

Com efeito, muitos dos fenómenos acima enunciados têm expressão a nível 833 

local e poderão encontrar aí a sua mais eficiente forma de resolução. 834 

“Pensar global e agir local” é uma divisa cada vez mais actual. As 835 

Autarquias Locais não devem alienar a sua capacidade de intervenção na 836 

resolução dos problemas locais. Só com a autonomia local os problemas que 837 

se abateram sobre as populações podem ser ultrapassados. 838 

 839 

A crise financeira dos Estados não pode constituir razão para a asfixia das 840 

Autarquias Locais. A autonomia local não depende directamente da 841 

riqueza dos Estados, mas de factores de carácter político e cultural que 842 

devem ser valorizados e respeitados. 843 

 844 

A autonomia local é fundamental para o ultrapassar da situação difícil 845 

em que vivem as populações. 846 

 847 

VI. A CARTA EUROPEIA DA AUTONOMIA LOCAL: 848 

O Conselho da Europa, no âmbito do Congresso dos Poderes Locais e Regionais da 849 

Europa (então denominado Conferência dos Poderes Locais e Regionais da Europa), 850 

aprovou, em 1985, a Carta Europeia da Autonomia Local (CEAL). 851 

 852 

Portugal é signatário da CEAL uma vez que esta convenção internacional 853 

foi ratificada pela República Portuguesa. Tal instrumento consagra a 854 
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autonomia local como princípio fundamental da organização do poder 855 

político dos Estados.  856 

 857 

Para além de estabelecer que o princípio da autonomia local deve ser reconhecido 858 

pela legislação interna e, tanto quanto possível, pela Constituição, a CEAL introduz 859 

um conceito de autonomia local, referindo que “Entende-se por autonomia local o 860 

direito e capacidade efectiva das autarquias locais regulamentarem e gerirem, nos 861 

termos da lei, sob a sua responsabilidade e no interesse das respectivas populações, 862 

uma parte importantes dos assuntos públicos”, delimitando uma área de intervenção 863 

municipal “Dentro dos limites da lei, as autarquias locais têm completa liberdade de 864 

iniciativa relativamente a qualquer questão que não seja excluída da sua 865 

competência ou atribuída a uma outra autoridade”, e consagrando um princípio de 866 

proximidade e de respeito pelo princípio da subsidiariedade “Regra geral o exercício 867 

das responsabilidades públicas deve incumbir, de preferência, às autoridades mais 868 

próximas dos cidadãos. A atribuição de uma responsabilidade a uma outra 869 

autoridade deve ter em conta a amplitude e a natureza da tarefa e as exigências de 870 

eficácia e economia”. 871 

 872 

Constatando a importância da audição e de participação das entidades locais 873 

quanto às questões que lhes digam directamente respeito, determina que “As 874 

autarquias devem ser consultadas, na medida do possível, em tempo útil e de modo 875 

adequado, durante o processo de planificação e decisão relativamente a todas as 876 

questões que directamente lhe interessem”. 877 

 878 

Em matéria de finanças locais a CEAL institui também princípios fundamentais, 879 

prescrevendo que “As autarquias locais têm direito, no âmbito da política económica 880 

nacional, a recursos próprios adequados, dos quais podem dispor livremente no 881 

exercício das suas atribuições” e dispondo que “Os recursos financeiros das autarquias 882 

locais devem ser proporcionais às atribuições previstas pela Constituição ou por lei”. 883 

 884 

No que respeita às estruturas administrativas das Autarquias Locais, consagram 885 

também a CEAL que “Sem prejuízo de disposições gerais estabelecidas por lei, as 886 

autarquias locais devem poder definir as estruturas administrativas internas de que 887 

entendam dotar-se, tendo em vista adaptá-las às suas necessidades específicas, a fim 888 

de permitir uma gestão eficaz”. 889 

 890 

Por fim, encerra-se esta breve abordagem da CEAL referindo que a mesma institui 891 

um mecanismo de protecção legal da autonomia local “As autarquias locais devem 892 

ter o direito de recorrer judicialmente, a fim de assegurar o livre exercício das suas 893 

atribuições e o respeito pelos princípios de autonomia local que estão consagrados na 894 

Constituição ou na legislação interna”. 895 
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 896 

A CRP, no artigo 8º, nº 2, estatui que “as normas constantes de convenções 897 

internacionais regularmente ratificadas ou aprovadas vigoram na ordem interna 898 

após a sua publicação oficial e enquanto vincularem internacionalmente o Estado 899 

Português”. Por isso, o facto de Portugal ser signatário da CEAL tem as suas 900 

implicações. O primeiro refere-se à própria existência de um sistema de 901 

organização baseado na autonomia local, que deixa de ser uma opção e 902 

passa a ser um imperativo; depois porque a mesma não se limita a 903 

consagrar um princípio de autonomia local abstracto, mas ajusta essa 904 

autonomia local com um determinado conjunto de características. Assim 905 

sendo, Portugal está não apenas obrigado a adoptar um modelo de 906 

descentralização com autonomia local, mas também vinculado por um 907 

modelo de autonomia local assente nos princípios da CEAL. 908 

 909 

Por isso mesmo, a desconformidade de quaisquer normas legais face às 910 

normas constantes da CEAL (como aliás de qualquer outra convenção 911 

internacional) podem ser sindicadas pelos Tribunais, havendo o dever, por 912 

parte do aplicador da lei e do julgador, de não aplicarem normas que se 913 

revelem “ilegais”.  914 

 915 

VII. BREVE RESENHA DAS NORMAS E DOS ACTOS QUE AO LONGO DOS 916 

ANOS TÊM SIDO “POTENCIALMENTE” VIOLADORES DO PRINCÍPIO DA 917 

AUTONOMIA LOCAL: 918 

Tendo por referência o conceito de autonomia local, ao longo dos anos vários são 919 

os casos ou situações em que normas legais ou regulamentares (e mesmo 920 

actos individuais de membros do Governo) que têm sido apontadas como 921 

violadoras da autonomia local. Para além dos inúmeros casos já atrás 922 

abordados, outros há que são causadores de enormes constrangimentos para uma 923 

gestão municipal que se pretende cada vez mais racional e estável. 924 

 925 

Desde logo algumas acções mais evidentes ao nível do seu conteúdo, que 926 

inviabilizam qualquer planeamento municipal, com a alteração das 927 

regras legais a “meio do jogo”, em prejuízo da segurança e da certeza que 928 

devem ser princípios norteadores de gestão pública. Os princípios que davam 929 

corpo a um conjunto de diplomas estruturantes e potenciadores da autonomia local 930 

foram sendo progressivamente violados, com a instituição de mecanismos jurídicos e 931 

tutelares, frequentemente repetitivos, burocratizantes e desajustados, baseados na 932 

desconfiança para com o Poder Local, que criaram uma densa teia legislativa e 933 
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regulamentar, geradora dos mais variados obstáculos e limitações ao exercício da 934 

autonomia autárquica. 935 

 936 

De referir, também aqui, que face à incapacidade frequentemente demonstrada 937 

pela Administração Central, a tendência para que os Municípios assumam 938 

responsabilidades que não são municipais, em substituição daquela, tem 939 

criado situações de cruzamento de competências propiciadoras da 940 

intervenção concreta e casuística de membros do Governo, muitas vezes 941 

desconsiderando a autonomia local. Este tipo de situações tem vindo a revelar-942 

se de particular gravidade em matérias de Educação, de Protecção Civil, de Saúde, 943 

de Justiça e de Rede Viária, áreas em que, de uma forma que frequentemente pode 944 

roçar a ilegalidade, alguns Municípios têm vindo a exercer competências que não são 945 

suas. 946 

 947 

As tendências existentes para o acentuar de tentativas de menorização 948 

das Autarquias Locais e para o exercício duma permanente desconfiança 949 

para com o Poder Local são cada vez mais activas, tornando-se evidentes. 950 

É a arrogância de uma Administração Central que quer atribuir-se a si própria o 951 

direito de dar ordens à gestão municipal, como se a mesma constituísse uma mera 952 

administração desconcentrada do Estado. O Governo e os seus serviços têm de 953 

aceitar e interiorizar, de uma vez por todas, que os Municípios não são 954 

serviços dos Ministérios, não estão na sua linha hierárquica e não estão por 955 

isso disponíveis para obedecerem, ou mesmo receberem, quaisquer ordens. 956 

Os Municípios têm de ser tratados com a dignidade institucional de um 957 

parceiro, de um parceiro que é autónomo. 958 

 959 

A legislação que tem vindo a ser produzida pelos diversos Governos e pela 960 

Assembleia da República e a prática quotidiana onde se pede às 961 

Autarquias Locais para fazerem cada vez mais com cada vez menos meios 962 

– tendo por fundo a crise e as dificuldades que o País atravessa – tem 963 

ferido com gravidade a Autonomia Local. 964 

 965 

De seguida, apontam-se, a título meramente exemplificativo, algumas 966 

situações que são genericamente apontadas como violadoras ou 967 

cerceadoras da autonomia local. Muitas dessas questões já foram atrás 968 

abordadas, pelo que se faz a sua mera enunciação tópica. Circunscrevem-se, 969 

na generalidade, a limitações à autonomia financeira (no sentido de garantia de 970 

recursos financeiros próprios e garantia da gestão autónoma desses recursos, mas 971 
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também de autonomia orçamental e de autonomia de tesouraria) e à autonomia 972 

organizativa (garantia de autonomia na adopção de soluções organizativas e de 973 

gestão para a realização das suas atribuições): 974 

 975 

1. Redução das receitas municipais, em desrespeito pelo preceituado 976 

na Lei das Finanças Locais; 977 

2. Definição anual, pela Lei do Orçamento do Estado, de limites 978 

máximos ao endividamento municipal diferentes dos previstos na 979 

Lei das Finanças Locais (LFL); 980 

3. Fixação pela Lei do Orçamento do Estado de limites anuais para as 981 

despesas com os recursos humanos dos Municípios; 982 

4.Estabelecimento, pela Lei do Orçamento do Estado, de uma 983 

proibição ao recrutamento de trabalhadores nas Autarquias Locais 984 

e de uma obrigação de redução do pessoal das Autarquias Locais; 985 

5. Redução dos montantes relativos às transferências orçamentais para 986 

os Municípios como sanção relativamente à violação dos limites ao 987 

endividamento; 988 

6. Redução do número de dirigentes municipais imposta pela lei do 989 

Orçamento do Estado; 990 

7. Restrições colocadas pela Lei dos Compromissos e Pagamentos em 991 

Atraso; 992 

8. Consagração por via da lei de limites à criação de cargos dirigentes; 993 

9. Imposição, por via da lei, de restrições à manutenção das empresas 994 

municipais; 995 

10. Isenções fiscais concedidas pelo Estado, sem a devida compensação 996 

aos Municípios, em sede de impostos que constituem receita destes; 997 

11. Isenção do pagamento de taxas pela ocupação do domínio público 998 

municipal a empresas, pelo Estado; 999 

12. Isenção de autorização municipal para as obras promovidas pelo 1000 

Estado; 1001 

13. Situações de tutela substitutiva em determinados casos, pelas 1002 

CCDR, em matéria de urbanização e edificação; 1003 

14. Pagamento dos serviços prestados pelo Serviço Nacional de Saúde 1004 

aos trabalhadores do Município e familiares abrangidos, tendo o 1005 

Governo, nos termos do disposto na Lei do Orçamento do Estado, 1006 

procedido à retenção nos Fundos Municipais das verbas 1007 
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correspondentes ao valor pago, pelas Autarquias Locais, ao Serviço 1008 

Nacional de Saúde, em anos anteriores; 1009 

15. Obrigação que impende sobre os Municípios de, obrigatoriamente, 1010 

criarem conselhos municipais de juventude; 1011 

16. Áreas portuárias geridas como territórios autónomos, sem que os 1012 

Municípios possam exercer sobre tais áreas as suas tradicionais 1013 

competências; 1014 

17. Contratos-programa celebrados pelos diversos Governos com os 1015 

Municípios, de forma casuística e pouco transparente; 1016 

18. Despachos ministeriais autorizativos, prévios ao exercício de 1017 

determinadas competências municipais. 1018 

 1019 

Muitas outras situações poderiam ser apontadas como intromissões 1020 

descaradas e ilegítimas actividade municipal, ainda que algumas delas 1021 

sob o pretexto do cumprimento do acordo com a “Troika”, que esbarram, 1022 

constitucional e legalmente no estatuto próprio das Autarquias Locais. 1023 

Constata-se, assim, com desusada frequência, uma clara intromissão 1024 

governamental na esfera e âmbito municipal, com o propósito de 1025 

concentrar a visibilidade pública dos constrangimentos económico-1026 

financeiros nacionais nas Autarquias Locais, agrilhoando-as com o 1027 

anátema do desperdício e desvario dos dinheiros públicos, qual nódoa a 1028 

que, aos olhos do cidadão comum, não consigam esquivar-se. 1029 

 1030 

 1031 

VIII. PROPOSTAS PARA A EXPLICITAÇÃO E DENSIFICAÇÃO DA 1032 

AUTONOMIA LOCAL. 1033 

A autonomia local, no respeito pela Constituição e pelas leis da República, é um 1034 

factor determinante do funcionamento da democracia em Portugal. Por isso, e 1035 

conforme se referiu atrás, as Autarquias Locais não devem alienar a sua capacidade 1036 

de intervenção na resolução dos problemas locais, uma vez que só com a autonomia 1037 

local os problemas das populações podem ser ultrapassados. 1038 

 1039 

No entanto, ao longo dos anos, verificaram-se situações que 1040 

indubitavelmente colocaram em causa a autonomia local, sendo 1041 

necessária uma terapêutica para a afirmar. Tanto mais que o crescente e 1042 

premeditado foco do Governo pelo palco autárquico, erigindo os autarcas 1043 

e os Municípios, pela negativa, como via láctea do firmamento político 1044 
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nacional, exige uma actuação concertada e eficaz, que possa inverter esta 1045 

tendência e fazer respeitar os princípios básicos de um Estado de Direito 1046 

Democrático.  1047 

 1048 

Face aos numerosos constrangimentos verificados no tempo, e para os 1049 

obviar, torna-se necessária uma intervenção que poderíamos situar a três 1050 

níveis: político, legal e constitucional. 1051 

 1052 

No primeiro nível, o político, tem-se por fundamental que se possa 1053 

potenciar um outro tipo de relacionamento entre Governo, a Assembleia 1054 

da República e a Administração Local. O diálogo político é um elemento de 1055 

importância crítica e um instrumento estratégico para o permanente reforço das 1056 

parcerias e para a consecução dos objectivos do País.  1057 

 1058 

Mas, para que tal aconteça, tem de exigir uma mudança de paradigma no 1059 

relacionamento entre os diversos actores políticos baseada na parceria, na 1060 

responsabilidade e no respeito pelas competências de cada um. Os eleitos 1061 

locais estão disponíveis para este desafio, em que as intervenções da 1062 

Administração Central não sejam impostas sem o conhecimento prévio 1063 

daqueles, em que haja uma articulação e uma defesa comum do interesse 1064 

público, sem desconsiderações e menorização do seu papel. Mas também 1065 

estão disponíveis para o contrário, uma vez que o diálogo deve ter 1066 

resultados. 1067 

 1068 

Entende-se que não deverá existir apenas um diálogo ad-hoc quando surgem os 1069 

problemas, mas, pelo contrário, estabelecer canais permanentes de comunicação. 1070 

Para tal tem-se por fundamental que sejam institucionalizados um 1071 

conjunto de princípios básicos, instituindo uma cooperação permanente. 1072 

Preconiza-se, assim, uma audição das entidades representativas dos Municípios e das 1073 

Freguesias noutros moldes, propiciadora de um diálogo autêntico e profícuo, 1074 

conducente ao evitar de situações que se revelem problemáticas para as Autarquias 1075 

Locais e para a sua autonomia. A cooperação activa do Poder Central e do Poder 1076 

Local é essencial, devendo perspectivar-se uma colaboração permanente, balizada 1077 

em pressupostos claros e objectivos. 1078 

 1079 

Com efeito, a legislação actualmente em vigor assegura já a audição das entidades 1080 

representativas dos Municípios e das Freguesias relativamente às matérias que digam 1081 

respeito ao Poder Local. Prevendo, assim, a legislação em vigor a consulta à ANMP, 1082 
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verifica-se que a respectiva metodologia se tem relevado, muitas vezes, insuficiente, 1083 

não propiciando quer o debate quer a consolidação das propostas apresentadas. São 1084 

vários os problemas detectados na audição legalmente prevista da ANMP, desde os 1085 

prazos diminutos para pronúncia, bem como a não apreciação das razões expostas 1086 

por esta Associação. Tal comportamento revela, manifestamente, a intenção de 1087 

satisfazer o cumprimento de uma mera formalidade legal, não se atendendo ao que 1088 

a ANMP tem a dizer, de substancial, sobre os diversos assuntos. 1089 

 1090 

Uma audição noutros moldes, propiciadora de um diálogo autêntico e profícuo, 1091 

poderia conduzir ao evitar de situações que se revelam problemáticas para as 1092 

Autarquias Locais e para a sua autonomia. Considerando que o objectivo último da 1093 

Administração Pública consiste em satisfazer as necessidades das populações, 1094 

proporcionando-lhes uma maior qualidade de vida, e que em tal âmbito, as 1095 

atribuições das Administrações Central e Local se cruzam, exige-se, assim, a 1096 

colaboração activa destas duas instâncias de poder, parecendo-nos essencial que se 1097 

perspective uma colaboração permanente, balizada em pressupostos claros e 1098 

objectivos. 1099 

 1100 

Para isso torna-se fundamental a institucionalização de uma Comissão 1101 

Nacional da Administração Local, instância que seria constituída por 1102 

representantes do Poder Central e do Poder Local, que teria por 1103 

atribuição a discussão dos assuntos com relevo para as Autarquias Locais, e 1104 

que analisaria as propostas legislativas com incidência autárquica.  1105 

 1106 

No segundo nível, o legal, é fundamental que sejam equacionadas soluções que 1107 

nos diplomas legais actualmente em vigor ou noutros que porventura sejam 1108 

publicados seja afirmada inequivocamente a valorização das Autarquias Locais e o 1109 

respeito pela autonomia local. 1110 

 1111 

Desde logo, dotando a gestão das Autarquias Locais de estabilidade, 1112 

impedindo alterações sucessivas a diplomas estruturantes que 1113 

impossibilitam uma actividade gestionária criteriosa e equilibrada. 1114 

Instrumento fundamental neste domínio é a Lei das Finanças Locais, que deve ter um 1115 

quadro estabilizado que não seja alterado ou limitado pelas sucessivas Leis que 1116 

aprovam o Orçamento do Estado, como acontece frequentemente. 1117 

 1118 

Ainda neste domínio, preconiza-se a revisão de um conjunto de diplomas 1119 

legais que atentam a autonomia local, adequando-os às especificidades 1120 

das Autarquias Locais, designadamente: o regime do sector empresarial 1121 
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local, que impõe de forma obrigatória a extinção de inúmeras empresas 1122 

municipais; as regras relativas à contratação de recursos humanos; o 1123 

diploma relativo ao pessoal dirigente da administração local, 1124 

nomeadamente quanto aos critérios rígidos impostos para a sua redução; a 1125 

legislação relativa à assunção dos compromissos e pagamentos em atraso, 1126 

ajustando-a às especificidades das Autarquias Locais. 1127 

 1128 

No terceiro nível, o constitucional, é fundamental que, de modo inovador, se 1129 

interprete o sentido das mutações sociais, acompanhando os novos desafios que se 1130 

colocam na ordem do dia e se faça evoluir os mecanismos e as normas constitucionais 1131 

no sentido da resolução dos principais problemas que se colocam às Autarquias 1132 

Locais.  1133 

 1134 

Por isso, em sede de revisão constitucional, torna-se essencial que se 1135 

estabeleça que a matéria relativa ao estatuto das Autarquias Locais 1136 

(atribuições, competências, funcionamento, estatutos dos eleitos locais, bem como o 1137 

regime de finanças locais) constitui reserva absoluta de competência 1138 

legislativa da Assembleia da República, significando tal que só este órgão de 1139 

soberania pode legislar sobre tal problemática, não podendo ser concedida 1140 

autorização ao Governo para esse efeito. Simultaneamente, deve ainda 1141 

prescrever-se que a matéria relativa ao estatuto das Autarquias Locais, 1142 

incluindo o regime de finanças locais, seja conceptualizada como 1143 

legislação orgânica (à semelhança do que actualmente acontece com as eleições 1144 

dos titulares dos órgãos do Poder Local e com o regime de finanças das regiões 1145 

autónomas). 1146 

 1147 

Por outro lado, é fundamental que se possibilite que os Municípios possam 1148 

requerer ao Tribunal Constitucional, em certas condições, a fiscalização 1149 

abstracta da constitucionalidade ou de legalidade. Como já foi evidenciado 1150 

são múltiplas as situações em que os Municípios Portugueses têm sido confrontados 1151 

com actos legislativos cujo conteúdo se tem revelado afrontador do princípio 1152 

constitucionalmente protegido da autonomia local. Dita esta circunstância uma 1153 

necessidade absoluta de criação dos instrumentos de reacção a esta factualidade, 1154 

necessidade que cresce, exponencialmente, todos os dias, especialmente agravada 1155 

pela assustadora cadência legislativa que se vem verificando nos últimos anos. 1156 

 1157 

Nestes termos, reclama-se, para os Municípios, a criação de um 1158 

instrumento legal específico, capaz e apto a ultrapassar esta limitação. E 1159 
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sendo esta uma limitação particularmente sentida, parece-nos 1160 

fundamental que se concretize, relativamente aos Municípios, a 1161 

legitimidade activa para suscitar, perante o Tribunal Constitucional, a 1162 

fiscalização abstracta sucessiva da constitucionalidade. 1163 

 1164 

Assinalamos aqui, sem hesitação, que só a previsão constitucional de um mecanismo 1165 

similar ao que aqui desenhamos, poderá assegurar que o conteúdo da garantia 1166 

constitucional da autonomia dos Municípios Portugueses não se vá, gradualmente, 1167 

esvaziando. 1168 

 1169 

Por outro lado, igualmente, só a extensão daquela legitimidade aos Municípios 1170 

permitirá que, finalmente, se transponha e concretize no nosso ordenamento jurídico, 1171 

o disposto no artigo 11.º da Carta Europeia de Autonomia Local, que consagra o 1172 

princípio de que as Autarquias Locais devem dispor de uma via de recurso 1173 

jurisdicional para garantir o livre exercício das suas competências e o respeito pelos 1174 

princípios da autonomia local consagrada na Constituição ou na lei interna.  1175 

 1176 

Decorre assim, inequivocamente, daquele princípio contido na Carta Europeia da 1177 

Autonomia Local que é a própria garantia constitucional da autonomia local que 1178 

reclama esta alteração, exigindo que possa ser objecto de impugnação perante o 1179 

Tribunal Constitucional, pelas Autarquias Locais, os diplomas do Estado ou das 1180 

Regiões Autónomas que não estejam conformes ao conteúdo daquela mesma 1181 

garantia constitucional. 1182 

 1183 

Assim sendo, preconiza-se que aos Municípios Portugueses, através da 1184 

Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), (desde que tal 1185 

pedido decorra pelo menos em representação de 100 Municípios que 1186 

levantem a questão), seja reconhecida a legitimidade para, directamente 1187 

e perante o Tribunal Constitucional, suscitarem a fiscalização abstracta 1188 

sucessiva da constitucionalidade de normas ou iniciativas legislativas. O 1189 

reconhecimento, na Lei Fundamental, desta possibilidade equivalerá à 1190 

previsão da única via de recurso jurisdicional apta a garantir, por parte 1191 

dos Municípios Portugueses, o livre exercício das suas competências e apta 1192 

a garantir o respeito pelo já evidenciado princípio da autonomia local. 1193 

 1194 

XI. CONCLUSÃO:  1195 

O desafio que hoje se coloca e que se torna indispensável é o de dotar o governo local 1196 

da importância que dele se exige numa República moderna, em que a autonomia e 1197 

a descentralização são os seus fundamentos principais. No tempo em que hoje 1198 
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vivemos torna-se fundamental aproveitar a oportunidade para, de forma 1199 

corajosa, implementar uma agenda de sentido reformador, com uma 1200 

vertente legitimadora e democrática. 1201 

 1202 

Alexandre Herculano, que fez do municipalismo um dos projectos fundamentais de 1203 

um Portugal moderno, no seu estudo sobre os Municípios portugueses, dizia que “a 1204 

origem dos Municípios deveria buscar-se na tradição hispano-romana, sendo o foral 1205 

não uma criação do município, mas uma confirmação duma realidade pré-1206 

existente”.  1207 

 1208 

A autonomia local é, pois, uma realidade pré-existente às diversas Constituições e não 1209 

uma decorrência delas. O auto-governo das comunidades perde-se nas raízes do 1210 

tempo e é uma das primeiras manifestações de organização da vida em sociedade. 1211 

Por isso, o repto que se coloca indiscutivelmente a todos é o de actualizar 1212 

este desiderato de construção de um Poder Local forte e democrático, que 1213 

fomente a autonomia dos Municípios, os capacite, responsabilizando-os 1214 

pelas suas opções de gestão. Para tal, ao Estado deve caber cada vez mais 1215 

o exercício de uma efectiva regulamentação, regulação e fiscalização, 1216 

respeitando, no resto, a autonomia constitucionalmente consagrada. 1217 

 1218 

Para além do curto prazo e das suas condicionantes, – desde logo as 1219 

advenientes do Programa de Assistência Económica e Financeira (PAEF) subscrito 1220 

com a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário 1221 

Internacional – o mais importante é perspectivar o futuro, aproveitando-se 1222 

as dificuldades para colocar na agenda uma orientação transformadora, 1223 

um novo quadro de relacionamento convergente na concretização dos 1224 

objectivos comuns de progresso e desenvolvimento do País e no reforço do 1225 

bem-estar dos cidadãos. 1226 

 1227 

É necessário afirmar-se um novo paradigma. Tem de se encarar a 1228 

autonomia local como uma realidade dinâmica, sem colocar nunca em 1229 

causa o seu núcleo fundamental, uma vez que sem Poder Local autónomo, 1230 

sustentado e interveniente não há democracia efectiva e plena. 1231 

 1232 

Nestes tempos de crescente exigência de proximidade dos cidadãos em relação 1233 

àqueles a quem confiaram, pela eleição, a responsabilidade de resolver os problemas 1234 

do seu bem-estar e qualidade de vida, é altura de reclamar do Estado um 1235 

(re)estruturação das responsabilidades, aos diversos níveis, de acordo com o princípio 1236 

da subsidiariedade, entendido no sentido de que, “o exercício das responsabilidades 1237 
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públicas deve incumbir, de preferência, às autoridades mais próximas dos cidadãos”. 1238 

É necessária a definição de novos e dinâmicos equilíbrios entre os vários 1239 

escalões de governação, na certeza de que é ao nível da governação local 1240 

que os cidadãos mais serão tentados a ser exigentes e a reclamar 1241 

responsabilidades. Apesar de alguns “arautos da desgraça” continuarem a 1242 

denegrir a governação local, não restam quaisquer dúvidas de que os cidadãos se 1243 

sentem melhor representados por aqueles que lhes estão mais próximos, que estão 1244 

mais disponíveis para os ouvir e para procurar respostas para as suas necessidades.  1245 

 1246 

Mas, para isso, é preciso mudar velhos hábitos e vencer preconceitos, pensando no 1247 

longo prazo. É indispensável desenvolver uma cultura cívica de diálogo, vencendo a 1248 

tradicional propensão para a dissensão política paralisante. O Poder Local deve ser 1249 

actor fundamental, e não um mero espectador, neste processo que se entender dever 1250 

ser de revigoramento democrático. 1251 

 1252 

Portugal não pode dispensar o Estado como factor de coesão nacional. 1253 

Mas, também, necessita do reforço da autonomia local, como factor 1254 

incontestável de desenvolvimento e de aprofundamento da Democracia. 1255 

 1256 

Alexis de Tocqueville, na sua célebre obra “Da Democracia na América” 1257 

referia que uma nação pode estabelecer um governo livre, mas sem 1258 

instituições municipais não pode ter o espírito de liberdade. Os municípios 1259 

estão disponíveis para prosseguir este caminho de liberdade, uma vez que 1260 

é dever de todos deixar às gerações futuras um País de que também se 1261 

possam orgulhar. 1262 


