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• O desafio de sustentabilidade financeira assenta em nossa opinião no tratamento de alguns 

dilemas atuais que impendem sobre o desenho de qualquer modelo de estruturação de governo 

local e respetivo financiamento: 

• RIGIDEZ DA DESPESA e evolução previsível incomportável dentro da estrutura de receita;

• DEPENDÊNCIA DE FINANCIAMENTO DO ORÇAMENTO DE ESTADO E DE FUNDOS 

COMUNITÁRIOS, sem margem no curto prazo para aumentar a base e o produto parafiscal;

• IMPACTO relativamente desconhecido que a DISSOLUÇÃO E INTERNALIZAÇÃO DAS 

EMPRESAS LOCAIS na estruturação e sustentabilidade financeira dos municípios 

agregadores; 

• Rearranjos institucionais, que podem determinar (caso não acautelados os fluxos financeiros 

adequados) o AGRAVAMENTO DA INSUSTENTABILIDADE DO MODELO DE 

FINANCIAMENTO do desenvolvimento local;

• Adoção de práticas de gestão financeira mais consentâneas com a necessidade de 

ARTICULAÇÃO DA ESTRATÉGICA com a envolvente de escassez de recursos;

O Desafio
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• A regulamentação e os recursos definidos para as finanças locais tem sido completamente 

“ARREDADOS” do objetivo de SUSTENTATABILIDADE das finanças locais e do modelo de 

governação local para o qual  tem sido apontados caminhos e completamente “ASSENTES” 

numa lógica de RESTRIÇÃO E AUSTERIDADE imediata SEM LÓGICA DE FUTURO.

• Por sua vez, a defesa do Poder Local em matéria de Finanças Locais tem sido baseada na 

realidade mas assente nas experiências empíricas, perdemos poder de argumentação por 

não conseguir apresentar dados e factos objetivos, consubstanciados em números atuais.

• Existem infinitas obrigações de reporte dos Municípios em matéria de finanças locais, com 

periodicidade apertada. 

QUEM TEM ACESSO AOS NOSSOS DADOS?

AINDA ACHAM QUE  TEMOS ALGUMA COISA A ESCONDER? 

QUEM LÊ? 

QUEM INTERPRETA? 

QUEM USA PARA A DEFESA DO PODER LOCAL?

Defesa do Poder Local e da 
Sustentabilidade Financeira

A1



Diapositivo 4

A1 Em Portugal existe um grupo semelhante, o “Conselho das Finanças Públicas”, no entanto consideramos, não escudando a visão transversal do 
enquadramento das contas sub nacionais no estado “lato senso”, que a análise deverá ser orientada e profunda, em matéria de finanças e 
desenvolvimento local, para que possa existir um conhecimento consolidado e proveitoso da matéria em causa, evoluindo depois para a as 
propostas de novo modelo, quer institucional,  quer de financiamento .
Autor; 22-11-2013
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• Na perspetiva da receita, atendendo aos dados disponíveis de estatística da OCDE, verifica-se que 

Portugal se encontra entre os países que menor receita é arrecadada pelo nível de governo estadual 

ou local.

• No que respeita à estrutura da despesa, atendendo aos dados disponíveis de estatística da 

OCDE, verifica-se que Portugal também se encontra entre os países que menor despesa se 

executa a nível de governo estadual ou local.

• Estes dados corroboram a noção de GOVERNO COM ELEVADO GRAU DE 

CENTRALIZAÇÃO DO ESTADO em Portugal.

Nós e os Outros

• O estudo de 2012 da OCDE “Reforming Fiscal Federalism and Local Government

Beyond the Game "Zero Sum”, baseado em 10 exemplos de reforma em nove países 

OCDE, mostra que, apesar das grandes diferenças de fundos institucionais, os 

desafios são semelhantes. 

• A grande conclusão do estudo: As reformas no âmbito do federalismo fiscal tendem 

a ser um jogo de soma zero, no curto prazo, EM QUE UM NÍVEL GOVERNAMENTAL 

VAI PERDER E O OUTRO NÍVEL DE GOVERNO, LOCAL NESTE CASO, VAI 

GANHAR. O resultado imediato das reformas é enviesado pelo status quo. O debate 

político gira em torno do curto prazo e dos efeitos de distribuição e os interessados 

concentram os seus esforços em debater-se para ficar “do lado dos que ganham”.
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• Implicações da crise macroeconómica e 
principais questões de financiamento dos 
governos locais

Os Municípios deixaram de conseguir financiamento 
na banca, nomeadamente os Municípios com 
necessidade de saneamento financeiro, empurrando 
esses municípios para uma situação eminente de 
regaste pela administração central como se verificou 
em 2012.

• Rigidez das despesas com pessoal –
inexistência de mecanismos de regulação 
dos mecanismos de mobilidade

Estima-se que na maioria dos Municípios os custos com 
pessoal representem quase um terço do orçamento total 
da despesa, a qual é de uma rigidez evidente e com 
tendência sempre de evolução positiva. Ainda que exista 
a obrigatoriedade de redução de 2% do número de 
trabalhadores, essa redução não corresponde na mesma 
medida à redução dos custos, dado que as remunerações 
e encargos podem não ser equivalentes à média e a partir 
do momento em que existam aumentos salariais próximos 
da taxa de inflação anual, esse esforço de redução, 
apenas compensará o aumento proveniente da evolução 
salarial.
A acrescer a este facto, o produto da redução 
remuneratória para 2014 será “devolvida aos cofres 
do estado” ou constituída aplicação financeira, não 
utilizável.

Questões preliminares de discussão 

Rigidez dos custos com instalações e 
infraestruturas municipais

Manutenção do investimento já realizado com peso na 
despesa corrente
A evolução exponencial das rubricas de investimento 
na última década, potenciada pelo co-financiamento
comunitário, determinou a construção de diversas 
infraestruturas municipais, a maioria com via útil 
estimada de cerca de 20 anos. 
Durante esta vida útil estimada previsível são 
necessárias a correspondentes manutenções de 
modo a garantir o normal estado de utilização e 
eventualmente em estado de deterioração mais 
acelerado, grandes reparações que permitam 
acrescer a vida útil.

D
ES

P
ES

A
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Questões preliminares de discussão 

• Subvenção e transferências de 

competências do governo central com 

insuficiente cobertura financeira

No que respeita à insuficiência de recursos 
financeiros transferidos pela administração central 
destinados a efetuar a cobertura dos encargos com 
as competências transferidas a assegurar pelos 
municípios, não existem dados concretos para 
sustentar a afirmação no entanto ono caso do 
Município de Abrantes o déficit do FSM em relação à 
despesa coberta é de cerca 65%.

D
ES

P
ES

A

O Fundo Social Municipal (FSM) é uma 
subvenção específica criada, pela primeira vez, 
com a Lei do
Orçamento de Estado (LOE) para 2007, de acordo 
e nos termos previstos na Lei das Finanças Locais
(LFL), constituindo uma das participações dos 
municípios nos impostos do Estado.
Para 2013 e de acordo com a Lei do Orçamento 
de Estado (LOE) para 2013, aprovada pela Lei n.º 
66-B/2012, de 31 de dezembro, o montante do 
FSM a distribuir pelos municípios em 2013 
destina-se exclusivamente ao financiamento das 
competências exercidas pelos  municípios no 
domínio educação pré-escolar e do 1º ciclo do 
ensino básico, à semelhança do estabelecido em 
anos anteriores.

.

* Despesa paga das rubricas a justificar no âmbito do FSM, não corresponde ao total de despesa 
realizada na educação, que compreende custos com manutenção dos edificios e construções, 
outros custos de suporte e funcionamento realizados com recursos internos que não são objeto 
de pagamento individualizado e outras atividades em matéria de educação desenvolvidas pelo 
Município.
** A despesa paga em 2013 apresentada refere-se apenas até ao 3.º Trimestre com estimativa 
do 4.º Trimestre.
*** Estimativa de despesa em 2014 considerando-se constante a despesa de 2013
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• Iluminação Pública, Eletricidade de 
Instalações, Gás natural e Refeições 
Escolares

Os custos com iluminação pública, eletricidade de 
instalações e gás natural aumentaram  
exponencialmente na mesma proporção do aumento 
do IVA aplicado à eletricidade, o que, em muitos 
municípios, este aumento tornou-se incomportável 
do ponto de vista da despesa e do equilíbrio 
corrente. 
Este mecanismo traduziu-se em mais uma redução 
efetiva de transferências correntes do estado, na 
medida em que o IVA pago foi redirecionado para a 
administração central.
De acordo com a simulação da ANMP, o impacto 
da alteração da taxa de IVA da eletricidade, 
incrementará nos municípios portugueses, 
custos anuais de 45M€. É, portanto, um valor a 
somar aos 175M€ de redução de transferências do 
OE em 2012 e 2013 e tem um efeito duradouro e 
permanente na despesa municipal.

Questões preliminares de discussão 

• Equipamentos desportivos e culturais

Muitos municípios têm vindo a ser 
confrontados por um lado com o já 
desequilibrado financiamento dos 
equipamentos pela receita gerada e por outro 
lado com a diminuição dos utentes por via da 
diminuição do poder de compra real.

• Recolha e Tratamento de RSU e Limpeza 

Urbana

Grande parte dos Municípios concessionou estes 
serviços ou encontram-se em sistemas de gestão 
multimunicipal. Os custos associados a estes 
serviços constituem despesa rígida indexada a 
padrões de produção de resíduos ou a áreas 
urbanas abrangidas por limpeza.
Revelam-se despesas de grande impacto no 
orçamento municipal ou das empresas municipais e 
cujos limiares de salubridade e saúde pública não 
permitem que sejam equacionadas formas de 
redução mais acentuada do nível de serviço.
Seria importante que fosse promovida a análise da 
despesa rígida com a prestação de serviços 
essenciais à população e verificar em que medida 
afetam a sustentabilidade financeira da 
administração local e qual o nível de solidariedade 
financeira que devesse ser exigida ao Estado.

D
ES

P
ES

A

A2



Diapositivo 8

A2 Perante estas duas dinâmicas que aumentam o custo social suportado dos serviços, têm sido tomadas opções de encerramento ou reconversão 
de equipamentos municipais. No entanto, a poupança associada a estas medidas de desaparecimento de serviços de desenvolvimento humano 
e social é residual no contexto da totalidade dos custos, na medida em que apenas se poupam custos diretos de funcionamento, com exceção 
dos recursos humanos. 
Autor; 22-11-2013
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• Aumento de encargos com estado 
social/políticas sociais por diminuição da 
intervenção do Estado Central 

Embora não demonstrado com dados estatísticos 
financeiros, parece-nos empiricamente manifestado 
o aumento de encargos com o desenvolvimento de 
ações e prossecução de políticas sociais, tendo esta 
tendência relacionada com a necessidade de 
intervenção a um nível local, dada a diminuição da 
proteção social do estado sob as mais variadas 
formas, como sejam exemplo a diminuição das 
prestações sociais (abono), subsídio de desemprego, 
cortes nas pensões, cortes nas deduções fiscais.

Questões preliminares de discussão 
D

ES
P

ES
A

• Aumento dos encargos da entidade com 
TSU e CGA

Atendendo ao peso do volume de remunerações nos 
orçamentos municipais, esta medida veio agudizar e 
aumentar a despesa com pessoal em grande 
medida.
Mais uma vez não tendo dados que permitam fazer 
uma extrapolação para o computo dos Municípios, 
deixamos-vos a demonstração do impacto nas 
contas do Município de Abrantes.
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• Dependência de transferências do OE e das 
restrições PAEF

Atendendo à fonte Anuário Financeiro dos Municípios 
Portugueses de 2010:
“Relativamente à dependência dos municípios das 
transferências de Estado, verifica-se que, em 2010, a 
mesma se situou entre o mínimo de 11% (Vila Real 
de S. Antonio) e o máximo de 98% (Corvo) sendo 
que, o peso medio das transferências de Estado nas 
receitas totais, considerando a globalidade dos 
municípios, foi de 61% (+3% que em 2009). 
Contudo, considerando apenas o universo dos 
pequenos municípios, este indicador apresentou o 
valor de 70 % (em 2006 foi de 65%, em 2007 de 
67%, em 2008 de 70% e em 2009 68%). Nos 
grandes municípios, em 2010, a média do peso das 
transferências de Estado nas receitas totais, foi de 
34% (+2pp que em 2009). Nos municípios de média 
dimensão, este rácio apresentou um valor medio de 
52%, isto e, mais 5pp que em 2009.”

Questões preliminares de discussão 

• Comparativamente com a proposta de 
Orçamento do Estado de 2014, as 
autarquias veriam as verbas globalmente 
reduzidas em mais de 221 milhões de 
euros face a 2011, significando um 
abatimento de 9 %.

R
EC

EI
TA
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• Dependência de fundos estruturais e de 
coesão

Baseados apenas em conhecimento empírico e na 
ausência de elementos estatísticos de análise, 
arriscamos extrapolar que a maior parte do 
investimento realizado pelos municípios portugueses 
no último triénio, foi comparticipado por programas 
de fundos estruturais e de coesão. Especialmente 
num ambiente de redução das transferências de 
capital do estado e da diminuição de cobrança de 
impostos diretos, os Municípios fazem as escolhas 
dos investimentos muito orientadas à captação de 
cofinanciamento.
O Governo Português está atualmente a preparar o 
futuro quadro comunitário de apoio, para o período 
de 2014 a 2020 e afigura-se que em ambiente de 
redução drástica dos níveis de despesa para efeitos 
de consolidação orçamental, será ainda mais 
relevante o cofinanciamento neste âmbito, mas 
também será mais difícil de ser executado, tendo em 
conta a diminuição dos fundos disponíveis das 
autarquias, por via da diminuição das receitas 
advindas do estado e da necessidade de 
comparticiparem com fundos próprios o investimento 
em causa e a acrescer a estas dificuldades o 
facto de os empréstimos destinados à 
execução destes financiamentos deixarem de 
ser excecionados para efeitos dos limites ao 

Questões preliminares de discussão 
R

EC
EI

TA

• Dependência de tributação sobre 
propriedade e construção

Dados os impactos da quebra de atividade do 
mercado de transação imobiliária,  já se tinha 
observado a redução de arrecadação de IMT nos 
Municípios de pequena dimensão. 
No entanto, dado que o peso destes impostos nos 
orçamentos municipais é substancialmente menor 
nos municípios de pequena dimensão, os impactos 
mais visíveis de diminuição de receita proporcional 
acabam por afetar mais os municípios de média 
dimensão.
A diminuição da arrecadação deste imposto em 
alguns municípios determinaram reduções do 
orçamento disponível que colocaram em causa a 
sustentabilidade financeira municipal. 
A rigidez da estrutura de custos não se coaduna com 
a  adequação aos novos níveis de arrecadação deste 
imposto em 2016 e 2017 e a sua extinção em 2018.,  
com especial relevância para os municípios 
enquadrados em zonas de densidade habitacional 
elevada e de atividade predominantemente turística. 

De acordo com o artigo 80.º da Lei 73/2013 o IMT 
extingue-se a partir 2018.
A partir de 2016 as taxas do IMT são reduzidas
nos seguintes termos:
a) Em 2016, redução de um terço;
b) Em 2017, redução de dois terços.
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Questões preliminares de discussão 
R

EC
EI

TA
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Evolução da Receita de Despesa 
2011-2013
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Repartição de recursos públicos 
entre o Estado e os municípios
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Equilíbrio Orçamental
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Artigo 40.º
Equilíbrio orçamental"

1 — Os orçamentos das entidades do setor local preveem as 

receitas necessárias para cobrir todas as despesas.2 — Sem 

prejuízo do disposto no número anterior, a receita corrente bruta 

cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente 

acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e 

longo prazos.3 — O resultado verificado pelo apuramento do 

saldo corrente deduzido das amortizações pode registar, em 

determinado ano, um valor negativo inferior a 5 % das receitas 

correntes totais, o qual é  obrigatoriamente compensado no 

exercício seguinte.4 — Para efeitos do disposto no n.º 2,  

considera-se amortizações médias de  empréstimos de médio e 

longo prazos o montante correspondente à divisão do capital 

contraído pelo número de anos do contrato, independentemente 

do seu pagamento efetivo."

Artigo 83.º

Equilíbrio orçamental

Para efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 40.º, no caso de 

empréstimos já existentes quando da entrada em vigor da presente lei, 

considera-se amortizações médias de empréstimos o montante 

correspondente à divisão do capital em dívida à data da entrada em 

vigor da presente lei pelo número de anos de vida útil remanescente do 

contrato.
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Limite da Dívida Total

1 — A dívida total de operações orçamentais do município,
incluindo a das entidades previstas no artigo 54.º, não pode ultrapassar, 
em 31 de dezembro de cada ano, 1,5 vezes a média da receita corrente 
líquida cobrada nos três exercícios anteriores.

2 — A dívida total de operações orçamentais do município engloba os 
empréstimos, tal como definidos no n.º 1 do artigo 49.º, os contratos de 
locação financeira e quaisquer outras formas de endividamento, por 
iniciativa dos municípios, junto de instituições financeiras, bem como 
todos os restantes débitos a terceiros decorrentes de operações 
orçamentais.

3 — Sempre que um município:
a) Não cumpra o limite previsto no n.º 1, deve reduzir, no exercício 
subsequente, pelo menos 10 % do montante em excesso, até que 
aquele limite seja cumprido, sem prejuízo do previsto na secção III;
b) Cumpra o limite previsto no n.º 1, só pode aumentar, em cada 
exercício, o valor  correspondente a 20 % da margem disponível no 
início de cada um dos exercícios.

4 — Para efeito de responsabilidade financeira, o incumprimento da 
obrigação prevista no número anterior é equiparado à ultrapassagem do 
limite previsto no n.º 1, nos termos e para os efeitos da Lei de 
Organização e Processo do Tribunal de Contas, aprovada pela Lei n.º 
98/97, de 26 de agosto.
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Única Exceção:
O limite da dívida total pode ser 
excecionalmente ultrapassado pela 
contração de empréstimos
destinados ao financiamento da 
recuperação de infraestruturas 
municipais afetadas por situações de 
calamidade pública, decretadas nos 
termos da lei, pelo período máximo de 
10 anos e mediante autorização prévia 
dos membros do Governo responsáveis 
pelas áreas das finanças e das 
autarquias locais.
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Limite da Dívida Total
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No caso do Município de 
Abrantes não é ultrapassado o 
limite da dívida.
Por falta de elementos não é 
possível fazer apreciação do 
enquadramento dos restantes 
Municípios face a este limite. 



18

Redução do Endividamento
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Artigo 93.ºRedução do endividamento
1 -Até ao final do ano de 2014, as entidades incluídas no subsetor da 
administração local reduzem, para além das já previstas no Programa 
de Apoio à Economia Local (PAEL), criado pelo Decreto-Lei n.º 43/2012, 
de 28 de agosto, no mínimo, 10% dos pagamentos em atraso com mais 
de 90 dias registados, em setembro de 2013, no Sistema Integrado de 
Informação da Administração Local (SIIAL).
2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, os municípios 
reduzem, até ao final do primeiro semestre de 2014, e em acumulação 
com os já previstos no PAEL, criado pelo Decreto-Lei n.º 43/2012, de 28 
de agosto, no mínimo, 5% dos pagamentos em atraso com mais de 90 
dias registados no SIIAL em setembro de 2013."

3 -À redução prevista no número anterior acresce a redução resultante 
da aplicação aos municípios do disposto no artigo 33.º 

(Art.º 33 10 - As entidades processadoras das remunerações dos trabalhadores 
em funções públicas referidas na alínea p) do número anterior, abrangidas pelo 
n.º 2 do artigo 2.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, pela Lei n.º 66/2012, 
de 31 de dezembro e pela Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, bem como os 
órgãos ou serviços com autonomia financeira processadores das remunerações 
dos trabalhadores em funções públicas referidos nas alíneas q) e s) do número 
anterior, procedem à entrega das quantias correspondentes às reduções 
remuneratórias previstas no presente artigo nos cofres do Estado, ressalvados 
os casos em que as remunerações dos trabalhadores em causa tenham sido 
prévia e devidamente orçamentadas com aplicação dessas mesmas reduções.)

4 -Os municípios que cumpram o limite da dívida total previsto no artigo 
52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, podem substituir a redução 
prevista no número anterior por uma aplicação financeira a efetuar 
obrigatoriamente junto da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida 
Pública – IGCP, E.P.E. (IGCP, E.P.E.), no mesmo montante em falta 
para integral cumprimento das reduções previstas no presente artigo.

No caso do Município de 
Abrantes não existem 
pagamentos em atraso à  com 
mais de 90 dias registados no 
SIIAL em setembro de 2013.

Impacto – 0€

- Quando não cumpre limite da 
dívida total- Entrega as quantias aos 
cofres do Estado????
- Quando cumpre limite da dívida 
total- Efetua um aplicação 
financeira - Por quanto tempo, com 
limites à utilização futura?

Na prática ficará sempre 
indisponível para consolidação 
do passivo!!!

Impacto – 329.672 €
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Redução do Endividamento
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5 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o aumento de 
receita do IMI, resultante do processo de avaliação geral dos prédios 
urbanos constante do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, na 
redação que lhe foi dada pela Lei n.º 60-A/2011, de 30 de novembro, e 
da alteração do artigo 49.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho, é obrigatoriamente utilizado 
nas seguintes finalidades:
a) Capitalização do Fundo de Apoio Municipal, previsto no artigo 64.º 

da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro;
b) Pagamento de dívidas a fornecedores registadas no SIIAL a 30 de 

agosto de 2013;
c) Redução do endividamento de médio e longo prazo do município;
d) d) Capitalização do Fundo de Investimento Municipal, a regular em 

diploma próprio.6 -A repartição do acréscimo de receita do IMI, 
resultante do processo de avaliação geral dos prédios urbanos 
constante do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, referida 
no número anterior é regulada em decreto-lei, a aprovar no prazo de 
30 dias, a contar da data de publicação da presente lei.

7 -Até 31 de julho de 2014, a AT comunica aos municípios e à DGAL o 
valor do aumento da receita do IMI referida no n.º 5.

8 -No caso de incumprimento das obrigações previstas no presente 
artigo, há lugar a umaredução das transferências do Orçamento do 
Estado, no montante equivalente a 20%do valor da redução 
respetivamente em falta.

- O valor aqui referenciado é o valor global 
arrecadado? mesmo o arrecadado em anos 
anteriores ou só o arrecadar em 2014?
- Qual será a distribuição? Um Município que 
cumpra os limites de endividamento e não 
tenha já valores em dívida que estava, 
registados a 30 de Agosto de 2013, terá que 
afetar mais ao reforço dos fundos?
- Os Municípios apenas saberão o que têm 
que "poupar/cativar de fundos disponíveis" a 
31 de Julho de 2014?

Na prática ficará sempre indisponível 
assumpção de novos compromissos na 
parte a receber em 2014!!! 
Assumindo que é o valor global, a parte recebida 
em 2013 já foi usada para a normal afetação à 
despesa e terão os municípios em 2014 ter um 
saldo de tesouraria, ou seja, POUPAR também o 
valor já arrecadado em 2013 para utilizar nestas 
finalidades!
Alguns Municípios já se comprometeram em 
"contrato" com a afetação destes aumentos ao 
cumprimento das obrigações do PAEL! Como 
podem agora sobrepor-se a obrigações 
assumidas?

Impacto – 627.566 €
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Empréstimos de Médio Longo Prazos

Empréstimos de médio e longo prazos

1 — Os empréstimos a médio e longo prazos podem ser contraídos 
para aplicação em investimentos ou ainda para proceder de acordo com 
os mecanismos de recuperação financeira municipal.

2 — Os investimentos referidos no número anterior são identificados no 
respetivo contrato de empréstimo e, caso ultrapassem 10 % das 
despesas de investimento previstas no orçamento do exercício, são 
submetidos, independentemente da sua inclusão no plano plurianual de  
atividades, a discussão e a autorização prévia da assembleia municipal.

3 — Os empréstimos têm um prazo de vencimento adequado à 
natureza das operações que visam financiar, não podendo, em caso 
algum, exceder a vida útil do respetivo investimento, nem ultrapassar o 
prazo de 20 anos.

4 — Os empréstimos têm um prazo de utilização do capital máximo de 
dois anos, não podendo o início da amortização ser diferida para além 
desse período, salvo nos casos legalmente previstos.
5 — As amortizações anuais previstas para cada empréstimo não 
podem ser inferiores a 80 % da amortização média de empréstimos, tal 
como definida no n.º 4 do artigo 40.º. *
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3 Única Exceção:
Contração de empréstimos
destinados ao financiamento da 
recuperação de infraestruturas 
municipais afetadas por situações de 
calamidade pública, decretadas nos 
termos da lei, pelo período máximo de 
10 anos e mediante autorização prévia 
dos membros do Governo responsáveis 
pelas áreas das finanças e das 
autarquias locais.

Os empréstimos destinados a 
financiar a parte do investimento 
municipal mesmo quando no 
âmbito de financiamento 
comunitário não estão 
excecionados!

*Amortização anual de cada empréstimo a contrair > ou igual a 80%*(capital 

contraído/n.º de anos), determina que a repartição entre os juros e amortização 
de capital nas prestações tem que sempre que assegurar este requisito.
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Redução de trabalhadores nas 
autarquias locais

1 -Durante o ano de 2014, as autarquias locais reduzem, no mínimo, em 
2% o número de trabalhadores face aos existentes em 31 de dezembro 
de 2013.

2 -No final de cada trimestre, as autarquias locais prestam à Direção-
Geral das Autarquias
Locais (DGAL) informação detalhada acerca da evolução do 
cumprimento dos 
objetivos de redução consagrados no número anterior.
3 -No caso de incumprimento dos objetivos de redução mencionados no 
n.º 1, há lugar a uma redução das transferências do Orçamento do 
Estado para a autarquia em causa, no montante equivalente ao que 
resultaria, em termos de poupança, com a efetiva redução de pessoal 
prevista naquela disposição no período em causa.
4 -A violação do dever de informação previsto no n.º 2 até ao final do 3.º 
trimestre, é equiparada, para todos os efeitos legais, ao incumprimento 
dos objetivos de redução do número de trabalhadores previstos no n.º 1.
5 - Para efeitos do disposto no n.º 1, não é considerado o pessoal 
necessário para assegurar o exercício de atividades objeto de 
transferência ou contratualização de competências da administração 
central para a administração local no domínio da educação, bem como 
no âmbito do atendimento digital assistido.
6 - Para efeitos do disposto no n.º 1, são considerados os trabalhadores 
de empresas locais nas quais o município tenha uma influência 
dominante, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Lei n.º 
50/2012, de 31 de agosto, bem como os trabalhadores do município que, 
ao abrigo de instrumento de mobilidade, desempenham funções nas 
áreas metropolitanas ou nas comunidades intermunicipais.

Situação de saneamento ou rutura
Nos municípios cuja dívida total, prevista 
no artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de
setembro, ultrapasse, em 31 de 
dezembro de 2013, 2,25 vezes a média da 
receita corrente
líquida cobrada nos três exercícios 
anteriores, a obrigação de redução do 
número de
trabalhadores é de, no mínimo, 3% face 
aos existentes em 31 de dezembro de 
2013.

Controlo de Recrutamento
As autarquias locais não podem 
proceder à abertura de procedimentos 
concursais com vista à constituição de 
relações jurídicas de emprego público 
por tempo indeterminado,
determinado ou determinável, 
destinados a candidatos que não 
possuam uma relação jurídica de 
emprego público por tempo
indeterminado previamente 
estabelecida, só em situações 
excecionais, devidamente 
fundamentadas e desde que cumpram 
os requisitos previstos
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Redução de trabalhadores nas 
autarquias locais
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Entidades Intermunicipais



Outras Questões

• Para além dos constrangimentos financeiros da aplicação da Lei 73/2013 conjugada com a 

Proposta de Lei do Orçamento de Estado de 2014, afiguram-se ainda outros não menos 

importantes: 

• INGERÊNCIA NA AUTONOMIA  DO PODER LOCAL 

• DEIXA DE EXISTIR FINANCIAMENTO DIRECTO DE CADA MUNICIPIO PELA BANCA, para 

sanear/reequilibrar, será o Fundo de Apoio Municipal, constituído por todos os Municípios 

(enquanto não for suficiente será o Estado a garantir o fundo) a financiar a recuperação financeira, ou seja 

os Municípios vão encerrar os “problemas de desequilíbrios” entre si.

• DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS NAS FREGUESIAS a acompanhar dos recursos 

financeiros e humanos necessários (Lei 75/2013)
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