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R E S O L U Ç Ã O 

 
 
 

1) Tendo em conta o Parecer da ANMP sobre a Proposta de Lei do 
Orçamento de Estado para 2011 e as decisões tomadas na reunião do 
Conselho Geral de 20/10/2010; 

 
2) Reafirmando a ausência de responsabilidade dos Municípios na crise das 

Finanças Públicas em Portugal, sendo positivo o seu contributo no 1º. Semestre de 
2010, conforme os dados publicados pelo Instituto nacional de Estatística e pelo 
Banco de Portugal; 

 
3)  Reafirmando também que a redução de 100 milhões de euros nas 

transferências do Orçamento de Estado para os Municípios em 2010, apenas 
serviu para que fosse a Administração Central a gastar esses 100 milhões, 
agravando o défice público, o que acabou por se revelar perverso e 
escandaloso; 

 
4)  Tomando conhecimento da forma como decorreram as reuniões do Conselho 

Directivo da ANMP na Assembleia da República, com os diversos Grupos 
Parlamentares e com as Comissões Parlamentares de Orçamento e Finanças e de 
Ambiente e Ordenamento do Território e Poder Local; 

 
5)  Considerando que, das referidas reuniões, ressalta a tendência para que não 

seja aprovada a proposta da ANMP com maior relevância orçamental 
directa; 

 
6) Considerando também que, muitas das restantes propostas da ANMP 

podem vir a ter aceitação durante a discussão na especialidade, 
nomeadamente as que se referem a à linha de crédito CGD/BEI, para 
investimentos do QREN e para saneamento e reequilíbrio financeiros, à 
avaliação de prédios urbanos, bem como à suspensão da aplicação de 
diversos artigos da Lei de Finanças Locais, relativos às regras de 
endividamento e ao equilíbrio orçamental; 

 
7) Comparando a imposição do endividamento líquido nulo ao subsector 

público administrativo proporcionalmente menos endividado ― a 
Administração Local ―, com o aumento do endividamento líquido global até 
mais de 20.700 milhões de euros que o Governo propõe para utilização 
exclusiva da Administração Central em 2011; 
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9) Comparando também o valor total do endividamento municipal com o 

endividamento das empresas públicas, em que só a REFER ultrapassa o valor 
de todos os Municípios juntos; 

 
10) Registando o contributo dos Municípios em apenas 0,66% nos 9,4% de défice 

público em 2009, sendo a responsabilidade da Administração Central 14 
vezes superior à do Poder Local;  
 

11) Salientando a divergência entre o crescimento dos impostos do Estado e 
as receitas municipais provenientes do Orçamento de Estado, tendo 
diminuído cada vez mais o peso destas em relação aos impostos de referência 
(IRS+IRC+IVA), desde 2005; 
 

12) Verificando a redução de receitas municipais em 227 milhões de euros, 
em relação ao Orçamento de Estado para 2010; 

 
13) Constatando o insistente e declarado incumprimento pelo Governo da 

transferência de 5% de IRS dos Municípios da Madeira e dos Açores, 
correspondente ao período de Março a Dezembro de 2009, apesar de 
expressamente determinado no Orçamento de Estado para 2010; 

 
14) Verificando a omissão de valores a transferir para os Municípios a partir 

do orçamento do Ministério da Educação; 
 
15) Denunciando a existência de mais de 76 milhões de euros de dívidas do 

Ministério da Educação aos Municípios, referentes a 2009 e 2010, sem que 
se perceba como e quando será feito o pagamento; 

 
16) Considerando a retenção de verbas municipais para o Serviço Nacional 

de Saúde, sem correspondência com as despesas de saúde efectuadas pelos 
trabalhadores das autarquias; 

 
17)  Constatando a da existência de dívidas de diversos Ministérios aos 

Municípios, por contratos-programa não cumpridos, com especial realce para 
os Ministérios da Educação, da Administração Interna, da Cultura e do Ambiente; 

 
18) Prevendo os resultados desastrosos que as medidas do Orçamento de Estado 

para 2011 irão ter nos apoios sociais às populações, levando a que os cidadãos 
recorram cada vez mais ao Poder Local, sempre próximo e solidário, sem que os 
Municípios vão ter condições para responder de forma adequada às carências 
que se prefiguram; 

 
19) Ponderando os indicadores que apontam para que os cidadãos consideram cada 

um dos seus Municípios como agente de melhoria da respectiva 
qualidade de vida, sem deixarem de ter em conta as reduções nas receitas 
autárquicas. 
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O Conselho Geral da ANMP, em reunião extraordinária, em 12 de 
Novembro de 2010, decide: 
 
 
a) Reafirmar que é desastrosa para o Poder Local e para os Munícipes a 

Proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2011; 
 

b) Reafirmar a rejeição de novas reduções de 227 milhões de euros de 
receitas municipais contidas na Proposta de Lei, em relação ao 
Orçamento de Estado para 2010; 

 
c) Continuar a reivindicar à Assembleia da República, com especial 

exigência aos Grupos Parlamentares do PS e do PSD, a alteração na 
especialidade da Proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2011, garantindo 
a viabilização das propostas da ANMP, tendentes a garantir um adequado 
apoio social de proximidade aos cidadãos em dificuldade; 
 

d) Deixar claro que, sem a viabilização das propostas apresentadas pela ANMP, os 
Municípios não estão em condições de responder às exigências que a 
situação lhes coloca, deixando-os sem capacidade de resposta; 

 
e) Sugerir a realização de reuniões públicas das Câmaras e Assembleias 

Municipais, para análise e debate da situação financeira que está a ser criada 
ao Poder Local e das repercussões que irá ter na realização de obras e na 
prestação de serviços às populações, bem como reuniões com os parceiros sociais, 
a nível local, em que sejam explicadas as reduções de apoios a que os 
Municípios terão de proceder; 
 

f) Promover múltiplas reuniões com os parceiros da sociedade civil ― 
Centrais Sindicais, IPSS e Misericórdias, Bombeiros, Confederações Patronais, 
Sindicatos com actividade nas autarquias locais ―, alertando-os para as 
limitações que irão ter em 2011 as actividades e a capacidade de resposta dos 
Municípios, com especiais dificuldades na alavancagem do 
desenvolvimento económico e no exercício de competências em 
substituição da ineficaz Administração Central; 
 

g) Antecipar a realização do próximo Congresso da ANMP, que deveria ter 
lugar no final de 2011, para o mês de Junho do mesmo ano, tendo em vista a 
análise da situação ― que se prevê desastrosa ― dos Municípios em Portugal. 
 

 
 
 
 
Conselho Geral, 12.11.2010 


