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1. No passado mês de Junho, o Governo aprovou um conjunto de medidas 
adicionais ao Programa de Estabilidade e Crescimento (PEC), através do qual 

retirou 100 milhões de euros às receitas municipais (menos 3,8%) e decretou a 

obrigatoriedade do endividamento líquido nulo para os Municípios. 

Estas medidas coincidiram no tempo com uma quebra nas receitas dos impostos 
locais de cerca de 2% no 1º semestre de 2010. Em parte, isto foi resultante da 

redução de taxas do IMI, único desagravamento fiscal que o Governo decidiu 

levar a cabo, certamente por se tratar duma receita municipal. 

Estas medidas, altamente penalizadoras para as actividades dos Municípios, 

vieram obrigar à diminuição do investimento e dos serviços prestados às 

populações, entravando o desenvolvimento das regiões e impedindo a correcção 

de assimetrias. As dificuldades assim criadas são ampliadas pela relação de 

proximidade dos Municípios com as populações, que a eles recorrem face á 

incapacidade da Administração Central. 

 

2. A redução das receitas municipais, (efectuada em nome de diminuição do défice 

público), teve como único resultado prático, no fim do 3º semestre do ano, o 

aumento da despesa da Administração Central e o aumento do défice público. 

Isto é a redução de 100 milhões de euros de receitas municipais serviu para o 
aumento da despesa da Administração Central, sem que o défice diminuísse! 
 

3.  Apesar de o Governo ter anunciado que não seriam necessárias novas medidas 

complementares, o Conselho de Ministros aprovou, em 29 de Setembro, um 

conjunto de novas orientações para diminuição de despesa e reforço de receita 
públicas, a serem aplicadas no OE/2011 e, algumas delas, ainda no ano económico 

de 2010. 

De entre essas orientações, salienta-se a “redução das transferências do Estado 
para o Ensino e subsectores da Administração: Autarquias e Regiões Autónomas, 

Serviços e Fundos Autónomos”. 

Esta redução, segundo o comunicado do Conselho de Ministros, corresponde a 

0,2% do PIB. Significa isto, cerca de 340 milhões de euros. 
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4. Não existem informações oficiais complementares sobre as formas concretas que 

assumirá a concretização desta medida, não tendo havido qualquer informação 

por parte de qualquer membro do Governo à ANMP, como a situação justificaria. 

 

5. As informações entretanto recolhidas pela ANMP apontam entretanto para que a 

redução atrás referida, no que se refere aos Municípios, esteja na ordem dos 130 
milhões de euros, em relação aos valores que estão a ser transferidos desde Julho 
de 2010. Esta redução corresponderá simultaneamente a menos cerca de 230 
milhões de euros em relação à aplicação da Lei de Finanças Locais em 2010, 

conforme prevista no OE/2010. 
Tendo em conta a redução dos impostos de referência (IRS, IRC e IVA, em 2009), 

esta redução deverá corresponder a menos cerca de 150 milhões de euros em 

relação ao valor que, nos termos da Lei, seria expectável em 2011. 

Percentualmente, esta redução representa assim: 

 

― menos 5% em relação aos valores que estão a ser transferidos desde 

Julho de 2010; 

― menos 8,6% em relação á aplicação da LFL em 2010 (OE/2010); 

― menos 6%  em relação ao valor que deveria ser transferido em 2011, 

face à evolução do IRS, IRC e IVA. 

 

6. Os valores atrás referidos deverão incluir a parcela referente a 5% do IRS dos 
Municípios dos Açores e Madeira, sendo de referir que esta parcela, no que se 

refere aos meses de Março a Dezembro de 2009, continua sem ser transferida, 
apesar de expressamente incluída no Orçamento de Estado para 2010 em vigor. 

 

7. Os cálculos efectuados pela ANMP, sujeitos a actualizações de indicadores 

diversos que ainda não foram divulgados pelo Governo, não deverão contudo 

estar longe da ordem de grandeza que aquele deverá vir a apresentar à 

Assembleia da República. 

 

8. A confirmarem-se valores da ordem dos que atrás ficaram expressos, a situação 
financeira da generalidade dos Municípios portugueses ― salvas poucas 

excepções ― tornar-se-ia insustentável, sendo de prever a necessidade do 

recurso generalizado a mecanismos de saneamento e de reequilíbrio financeiros, 

havendo que implementar novos instrumentos que permitam reprogramar os 

prazos dos créditos existentes. 

 

9. Como já foi divulgado publicamente nas últimas posições da ANMP, os Municípios 
portugueses não contribuíram para a situação das finanças públicas em que o 
País se encontra, o que é aliás evidenciado pelos mais recentes dados que foram 

tornados públicos pelo INE e pelo Banco de Portugal, em relação ao défice público 

e ao nível de endividamento em 2010, sendo relevante que os contributos para a 

redução do défice são de 77% por parte dos Municípios e apenas 15% por parte da 

Administração Central. 
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Entretanto, se estabelecermos a comparação da dívida global dos 308 Municípios 
com um pequeno conjunto de empresas públicas, verificamos que só a dívida da 
REFER, da CP e do Metro de Lisboa ultrapassam largamente o valor total do 
universo municipal, incluindo as empresas municipais. 

As notícias dos últimos dias sobre a clara ultrapassagem dos limites estabelecidos 

para o endividamento de diversas empresas públicas, com realce para a Estradas 

de Portugal E.P., vêm tornar esta realidade ainda mais evidente. 

 

10. Acresce que, a confirmarem-se estes valores, ficará novamente por cumprir a Lei 
de Finanças Locais, repudiada pela ANMP e que o Governo fez aprovar em 2006, 

assumindo compromissos perante o Poder Local e como solução para os 

problemas financeiros que a prática veio confirmar serem apenas palavras sem 

conteúdo. 

 

11. Resulta deste conjunto de factos que, não havendo responsabilidade dos 
Municípios no aumento do défice público (antes pelo contrário, contribuem para 

a sua redução), estes são parte da solução e não parte do problema, não devendo 

ser penalizados por quem, em causa própria, gerou o problema ― a 

Administração Central. 

 

12. Perante a previsão do que será o resultado prático destas medidas do Governo, o 
Conselho Directivo da ANMP decidiu:  
 

 
a) Repudiar claramente a redução de meios que o Governo se prepara 

para impor aos Municípios; 

b) Solicitar a convocação de reunião do Conselho Geral da ANMP, órgão 

máximo entre Congressos, para o dia 20 de Outubro; 

c) Continuar a estudar e a implementar medidas de redução de despesa, 

incluindo os múltiplos casos em que os Municípios se estão a substituir 

ao Governo, no exercício de competências da Administração Central ― 

enquanto as autarquias substituem a Administração Central, a estas 

ninguém as substitui no exercício das suas próprias competências; 

d)  Continuar a procurar assegurar a execução do QREN, (que os 

Municípios lideram, face à fraquíssima execução da Administração 

Central), para o que é necessário que sejam excepcionados do 
endividamento líquido nulo, os empréstimos para todas as obras 
cofinanciadas pelo QREN, e que seja prolongado para 2011 o acordo 
estabelecido entre a ANMP e o Ministério da Economia. 

 

 

 

 

 
Conselho Directivo, 7 de Outubro de 2010 

 


