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Assunto: Pandemia COVID‐19. A importância da participação dos municípios na resposta à crise.

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) tem acompanhado o enorme trabalho
que tem sido desenvolvido pelos municípios para fazer face à emergência provocada pelo novo
Coronavírus – COVID‐19. A intervenção das câmaras municipais nos mais variados domínios, desde
logo no apoio às populações, instituições e empresas locais, tem sido fundamental na resposta
nacional à pandemia que nos atinge.
Também no futuro, a ação dos municípios será determinante para que possamos ultrapassar a atual
situação de crise e para assegurarmos a retoma económica e social em Portugal.
Para conhecimento de V.Ex.ª, remetemos em anexo o documento que sobre tal matéria enviámos ao
Governo.
Com os melhores cumprimentos,

Anexos:

Anexo_Circ30.pdf

745 KB

08/05/2020, 12:28

PANDEMIA COVID-19
A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA RESPOSTA À CRISE

NOTA INTRODUTÓRIA
A pandemia da COVID-19 tem reflexos profundos à escala global, marcando também de forma intensa
o nosso país. Com efeito, Portugal tem vindo a sofrer uma situação anómala e excecional no domínio
da saúde pública, testemunhando disrupções significativas na vida das pessoas, a nível individual e
coletivo, com reflexos brutais na economia e fortes impactos nas finanças públicas.
Para além da alteração da normalidade social causada pelo confinamento das pessoas e dos efeitos
da doença sobre aqueles que dela padecem, os efeitos desta pandemia de COVID-19 tem provocado
impactos sem precedentes na economia mundial e na portuguesa. As consequências são
devastadoras, com a diminuição patente dos rendimentos disponíveis.
Os municípios portugueses têm estado na linha da frente na resposta à crise pandémica provocada
pela doença COVID-19, tendo implementado um conjunto vasto e diversificado de medidas de carácter
extraordinário de apoio às famílias, às instituições e às empresas. São múltiplas as ações concretizadas
pelos municípios até ao momento.
A resposta a dar à situação de pandemia colocou, também, dificuldades diversas ao nível do
funcionamento dos órgãos municipais e da sua atividade, sendo certo que para que algumas dessas
dificuldades fossem ultrapassadas foram necessárias medidas concretas, em vários domínios, que
passaram por múltiplas alterações legislativas. Para esse efeito, foi estabelecido um canal privilegiado
entre a Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública e a Associação Nacional de
municípios Portugueses (ANMP), tendo em vista a apresentação e avaliação das alterações legislativas
necessárias e adequadas a fazer face a esta situação de emergência, canal esse que se tem revelado
frutuoso.
Depois desta intervenção inicial, quase que totalmente direcionada para a resolução dos problemas
que se colocaram na área da saúde, em que o empenho de todos foi fundamental para os resultados
alcançados e que importa continuar a monitorizar de perto, torna-se agora necessário, sem descurar
aqueles aspetos, dar respostas rápidas e eficazes nos domínios financeiro, económico e social.
Serão significativos os impactos nos orçamentos municipais, não apenas decorrentes das medidas
ativas já adotadas pelas autarquias, mas também porque a situação de crise socioeconómica
conduzirá, inevitavelmente, a uma redução drástica das receitas de alguns impostos municipais e a
uma quebra acentuada das transferências do Orçamento do Estado. Será, por isso, necessário garantir
o equilíbrio e a sustentabilidade das finanças municipais, uma vez que só dessa forma será possível
continuar a satisfazer as necessidades das populações.

Página 1 de 10

Torna-se agora urgente retomar a atividade económica e social, sendo também determinante a criação
de instrumentos que propiciem a participação dos municípios neste processo.
1. OS MUNICÍPIOS NA LINHA DA FRENTE
“Se alguém, passado este momento mais grave da crise, a pretexto de uma visão estreita do direito e
da justiça, questionar, um dia, decisões dramáticas de salvação pública, tomadas de boa fé e com
isenção, serei o primeiro a testemunhar, como em tantas dessas circunstâncias, foi essencial o vosso
papel de proximidade”. São palavras do Presidente da República para os Autarcas, no passado dia 16
de abril.
De facto, em resposta e impelidos por esta crise pandémica, os municípios implementaram de imediato
um vasto e diversificado conjunto de medidas extraordinárias de apoio às famílias, às entidades sem
fins lucrativos, nomeadamente o movimento associativo e institucional, e às empresas. Destacam-se
algumas delas, em diferentes áreas:

Despesas no
âmbito da saúde

Atribuição de apoios financeiros a instituições de saúde para aquisição de
equipamentos hospitalares;
Aquisição de ventiladores e de testes covid-19
Criação de postos de teste COVID-19
Apoio à criação de hospitais de campanha
Instalação de tendas e de contentores de apoio aos serviços de saúde
Programas de rastreio a todos os idosos institucionalizados em lares e
residências, bem como aos seus cuidadores
Aquisição de equipamento de proteção individual (sobretudo máscaras de
proteção, luvas, gel desinfetante, fatos descartáveis impermeáveis, viseiras,
óculos de proteção)
Contratação de serviços a empreendimentos hoteleiros tendo em vista a
disponibilização de alojamento aos profissionais de saúde e a pessoas que
careçam de isolamento
Ações de evacuação de lares de idosos
Criação de linhas de apoio psicossocial
Ações de limpeza, higienização e desinfeção de ruas, espaços públicos,
viaturas municipais, contentores e veículos de recolha de resíduos
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Despesas com
apoios sociais

Previsão de dotações financeiras excecionais - fundos de emergência
Implementação de redes municipais envolvendo o voluntariado, para
distribuição ao domicílio de bens essenciais e de medicamentos
Entregas domiciliárias de alimentos, medicamentos
confecionadas para idosos e população fragilizada

e

refeições

Disponibilização de centros de acolhimento com medidas de higienização
reforçadas para pessoas em situação de sem-abrigo, garantindo-se o seu
alojamento, higiene pessoal, alimentação e medicação
Auxílios a instituições e associações, desde logo com a antecipação de
subsídios e apoios
Majoração do valor dos apoios às famílias inscritas em programas de
apoio social, alimentar e de habitação
Distribuição de refeições aos alunos mais carenciados, desde logo aos
beneficiários da ação social escolar
Disponibilização de meios tecnológicos digitais (computadores, tablets,
wi-fi) para o ensino à distância aos alunos sem possibilidades de acesso
aos mesmos
Disponibilização de estabelecimentos de ensino para acolhimento dos
filhos dos trabalhadores de serviços e profissões essenciais

Outros apoios
que implicam
diminuição de
receita

Isenção/ redução das tarifas de água/saneamento/ RSU para famílias
(com baixos rendimentos ou quebra comprovada de rendimentos),
instituições (IPSS) e empresas (desde logo as que suspenderam a
atividade)
Alargamento dos prazos para liquidação das faturas da água/
saneamento/ RSU
Suspensão de cortes e das execuções coercivas no fornecimento de
água, águas residuais e resíduos sólidos urbanos, criando-se planos de
pagamento faseado
Condições excecionais de regularização de dívidas
Suspensão do pagamento do estacionamento tarifado em superfície e
em parques municipais
Suspensão do pagamento nos transportes públicos
Isenção de pagamento das taxas municipais aplicáveis aos direitos de
ocupação da via pública
Isenção/ redução de taxas municipais
Isenção/ redução/ pagamento faseado das rendas nos conjuntos
habitacionais municipais e nos espaços comerciais municipais
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2. O IMPACTO NOS ORÇAMENTOS MUNICIPAIS
A ampla, urgente e necessária intervenção dos municípios na conjuntura atual tem sido determinante
e crucial no apoio às populações e ao tecido empresarial local. Inovam em mecanismos de proximidade,
articulam com outros níveis da administração pública, com os parceiros sociais e com as empresas.
Sempre na defesa e interesse das suas populações, cumprem a sua missão constitucional, sabendo,
inclusive, que amiúde extravasam o domínio estrito das competências vertidas em lei.
Por isso, foram previstos e acautelados vários regimes e medidas legais de caráter excecional e
temporário. É uma realidade muito desafiante e exigente, para todos. Os impactos são substanciais,
obviamente também nos orçamentos e gestão financeira municipais.
No imediato, o efeito nefasto deste surto viral sobre os territórios não só acarreta um elevado aumento
das despesas – excecionais e não previstas nos orçamentos iniciais – como uma acentuada diminuição
das receitas municipais.
Com impacto no crescimento das despesas situam-se a grande maioria das medidas já elencadas
anteriormente -- nos setores da saúde e social --; enquanto do lado das receitas, desde logo fruto das
moratórias e isenções de taxas e tarifas que se impunham concedidas, destacam-se as medidas no
âmbito da concessão de isenções e benefícios das taxas, preços e rendas.
Não obstante, também no médio e longo prazos haverá impacto nos orçamentos municipais, e não
apenas decorrentes diretamente das medidas ativas adotadas pelas autarquias. De facto, a atual e
futura situação é de crise socioeconómica e de desemprego, o que conduzirá a uma redução drástica
em alguns impostos municipais, como o IMT e a derrama, mas também a uma quebra acentuada das
transferências do Orçamento do Estado.
No campo destas últimas, tenhamos presente que o bolo total a distribuir pelos 308 municípios se
baseia numa média aritmética das receitas de 3 impostos de referência (IVA, IRS e IRC), a que acresce
uma participação variável de até 5% do IRS cobrado em cada circunscrição territorial e uma
participação de 7,5% do designado “IVA turístico”. Todos estes impostos verão a sua receita arrasada
com os efeitos da atual crise pandémica, o que afetará fortemente as transferências do orçamento do
Estado e mais agravará a capacidade financeira das autarquias locais.
Ao mesmo tempo, antecipa-se um aumento do recurso ao crédito por parte das autarquias, legitimado
e enquadrado pelas alterações legislativas entretanto adotadas, que terá efeitos graves no volume do
serviço da dívida e no cumprimento dos requisitos legais em matéria de endividamento.
A figura seguinte ilustra as despesas e receitas municipais, de acordo com uma agregação das rubricas
contabilísticas, procurando antecipar a tendência em termos de impacto da crise em cada um dos
agregados de receita e despesa (a vermelho). Salvaguardamos que, não existindo para já informação
financeira sobre a variação dos gastos e receitas, esta análise é apenas qualitativa e não quantitativa.
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Figura 1 - Antecipação do impacto da crise COVID-19 nas despesas e receitas municipais

Assim, em termos globais, do lado das despesas, prevê-se:
•

Um aumento significativo da aquisição de bens e serviços e das transferências e subsídios,
agregados que sofrerão maior pressão em resultado direto da grande maioria das medidas
adotadas pelos municípios nas áreas da saúde e social;

•

Um aumento da aquisição de bens de capital, por exemplo através da aquisição de
equipamentos hospitalares ou instalação de hospitais de campanha; e

•

Um aumento do serviço da dívida, como consequência direta do maior recurso ao crédito.

Em contraponto, do lado da receita, adivinha-se:
•

Uma diminuição acentuada das receitas fiscais e das transferências, fruto das isenções e
benefícios ao nível das taxas e, bem assim, da quebra nos impostos decorrente do
abrandamento económico – com impacto direto nos impostos municipais (sobretudo IMT e
derrama) e, como acima explicado, nos fundos municipais transferidos por via do orçamento
do Estado;

•

Uma quebra nas receitas de venda de bens e serviços, consequência da menor atividade
económica e social, mas também dos benefícios em termos de preços e rendas adotados pelos
municípios.
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3. RESPOSTA À CRISE FINANCEIRA, SOCIAL E ECONÓMICA
A ação dos municípios será determinante para que possamos ultrapassar a atual situação de crise e
para assegurarmos a retoma económica e social em Portugal. Para isso, no âmbito das políticas a
implementar, apontam-se os seguintes eixos fundamentais:
Ø

A sustentabilidade das finanças locais;

Ø

A intervenção municipal no apoio às atividades económicas e na resposta social;

Ø

A dinamização da economia, com o investimento municipal.

Finanças locais:
Como se referiu, o impacto da pandemia é enorme, e, ao nível das finanças locais, confirmam-se os
riscos de agravamento da situação financeira, podendo alguns municípios atingir situações críticas em
termos orçamentais e de tesouraria. Sendo certo que a situação se irá agravar, é de todo indispensável
encontrar soluções que não comprometam todo o esforço de consolidação orçamental feito até aqui,
nem a capacidade de os municípios continuarem a apoiar as suas populações e os seus territórios.
Trata-se de uma situação de exceção, que impõe uma resposta de exceção. É, por isso, indispensável
que o pacote de apoios e medidas que está a ser construído para a recuperação da situação
económico-social (a nível nacional e europeu) não ignore as autarquias.
Termos em que, a ANMP entende ser essencial a criação de mecanismos de apoio financeiro às
autarquias locais, com o intuito de, por um lado, dar cobertura financeira às medidas já avançadas
pelas autarquias e, por outro, permitir que estas continuem a desempenhar um papel crucial na retoma
dos seus territórios.
Apoio à recuperação económica e resposta social:
Mas, porque a crise que vivemos terá no futuro próximo efeitos ainda mais devastadores sobre a
economia, originando problemas sociais graves - desemprego, diminuição de rendimentos e
encerramento de empresas -, é urgente a consagração de outras medidas de apoio que possam
propiciar a manutenção dos empregos e a sustentabilidade das famílias.
Os municípios estão absolutamente disponíveis e empenhados no desempenho de um papel ainda
mais participativo na recuperação do país, colaborando com o Estado na missão de fazer chegar às
pessoas e às empresas os apoios que são indispensáveis à sua vivência e à retoma económica. Tornase, assim, urgente a mobilização e a articulação de todos os níveis de administração – nacional,
regional e local - para este esforço que tem de ser de todos.
Todos os dias surgem casos de pessoas especialmente vulneráveis em situações verdadeiramente
dramáticas – com especial destaque para os desempregados e os imigrantes - e empresas que não
conseguem solver os seus compromissos imediatos, razão pela qual é necessária uma intervenção
estrutural que possibilite uma outra articulação dos serviços do Estado e que torne as respostas
próximas, céleres e eficazes.
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Com efeito, tem havido obstáculos diversos, impeditivos de que os apoios cheguem de forma atempada
às pessoas e às empresas, desde logo porque alguns serviços não respondem com celeridade às
solicitações das populações e do setor empresarial. Sendo as necessidades muitas e diversas, os
municípios podem e devem, também neste domínio, ter um papel decisivo, atendendo ao conhecimento
que têm da realidade do território, das pessoas especialmente vulneráveis e das empresas. Também
aqui, a proximidade é uma vantagem adicional.
Dinamização da economia, com investimento municipal:
Por outro lado, nesta época que obriga a um grande esforço nacional para que a retoma económica
seja efetiva, impõe-se um forte investimento municipal, que dará um contributo relevante para a
recuperação económica. Este investimento, para atingir os objetivos que todos pretendemos, tem de
avançar de imediato, alocando-se a este desafio os recursos financeiros que sejam disponibilizados
pelas instâncias nacionais e da União Europeia.
É imperiosa a criação urgente de um regime transitório de contratação que permita o avanço imediato
dos investimentos municipais.
Em síntese, neste âmbito da resposta financeira, social e económica, a ANMP preconiza:
·

Apoios financeiros do Estado que garantam o equilíbrio e a sustentabilidade das
finanças locais;

·

Mecanismos, medidas e programas que permitam uma maior intervenção dos
municípios na prestação dos apoios às pessoas em situação de vulnerabilidade e às
micro e pequenas empresas;

·

Um regime transitório que permita agilizar a contratação pública e tornar mais célere a
execução dos investimentos municipais.

4. QUADRO DE APOIO
O relançamento da vida socioeconómica em todo o território, de modo a que as nossas comunidades
se mantenham ativas e produtivas, implica vários níveis de resposta: europeia, nacional e local.
Pela sua importância, até pelo facto de existir um mercado interno alargado, com amplas
interdependências, as medidas e soluções atualmente em discussão na União Europeia são
determinantes. Portugal tem-lhes prestado especial atenção, mas é preciso que os apoios atuais e
futuros sejam transpostos de forma adequada para a política interna.
Cabe-nos destacar que, também ao nível da União Europeia (UE), foram postos em marcha um
conjunto de medidas e instrumentos concretos de apoio ao combate ao novo coronavírus, muitos deles
com impacto direto na atividade municipal, estando ainda em debate uma resposta comum e mais
alargada de apoio aos Estados Membros.
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Iniciativa de
investimento de
resposta à crise
do coronavírus

€37 mil milhões em fundos da política de coesão
Logo no início de março, a Comissão Europeia mobilizou as verbas ainda
disponíveis dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI)
do período 2014-2020, aumentando a liquidez imediata aos EstadosMembros para financiar investimentos relacionados ao surto de COVID19 (por exemplo, investimentos no setor de saúde, apoio a PMEs e
mercado de trabalho).
A iniciativa inclui também:
- Uma taxa de 100% de cofinanciamento das medidas destinadas a
combater a crise, por forma a que os Estados-Membros não tenham de
avançar os fundos;
- Flexibilidade para reafetar financiamento entre fundos, programas e
regiões, com vista a financiar ações de resposta relacionadas com o
coronavírus;
- Novos métodos, no âmbito do Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas
mais Carenciadas, para ajudar as pessoas mais vulneráveis,
nomeadamente entregas ao domicílio e utilização de vales eletrónicos
para reduzir o risco de propagação do vírus
- Apoio aos pescadores e aos agricultores.

Pandemic
Emergency
Purchase
Programme

Mecanismo
Europeu de
Estabilidade

€750 mil milhões em títulos de dívida
O Banco Central Europeu (BCE) lançou, a 18 de março, um programa
especial de compra de ativos envolvendo um montante de 750 mil
milhões de euros, direcionado para atacar os problemas levantados pela
pandemia do coronavírus.
Somando ao programa então em curso de 360 mil milhões, o BCE vai
injectar, entre abril e o final do ano, 1.050 milhões de euros, o que
significa, em média, um volume mensal de mais de 116 mil milhões.

€240 mil milhões de financiamento
Os apoios aos Estados Membros resumem-se no fundo próprio para
acorrer a emergências de financiamento, ou fundo de resgate da Zona
Euro (Mecanismo Europeu de Estabilidade), num valor que está estimado
poder atingir 2% da riqueza anualmente produzida pela UE, o que
corresponde a cerca de 240 mil milhões de euros, que será distribuído
pelos Estados-Membros que necessitem, também segundo a mesma
regra de afetação, que não poderá exceder 2% do PIB de cada país.
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Support to
mitigate
Unemployment
Risks in an
Emergency
(SURE)

Apoio às
empresas

€100 mil milhões de financiamento
Trata-se de um apoio temporário para atenuar os riscos de desemprego
em situação de emergência, cobrindo uma parte dos custos relacionados
com a criação, prorrogação ou alargamento do âmbito dos regimes
nacionais de trabalho com horário reduzido.
É financiado através de um empréstimo contraído pela Comissão
Europeia com garantias prestadas por todos os Estados-Membros.

€200 mil milhões de financiamento
O Grupo BEI irá duplicar o investimento em pequenas e médias
empresas, sendo uma parte proveniente dos capitais próprios e outra
apoiada pelo orçamento da UE.

Em Portugal

Deliberação n.º 8/2020 da CIC Portugal 2020, de 28 de março
Veio prever um conjunto de medidas excecionais no âmbito do Portugal
2020, simplificando procedimentos, antecipando pagamentos e
aumentando elegibilidades de forma a contribuir para a reposição de
liquidez das entidades beneficiárias. Também se destaca a suspensão
das ações decorrentes da implementação da Bolsa de Recuperação e a
introdução de uma moratória automática no prazo de recuperação de
dívidas.

Além das medidas e instrumentos anteriormente identificados, está em discussão a criação de um
fundo de recuperação para preparar e apoiar a recuperação económica e social da União
Europeia, que, enquanto fundo de retoma, deve englobar uma estratégia e plano de ação mais amplos
de resposta à crise.
Relativamente a este fundo, que poderá mobilizar até 2 biliões de euros, persistem três questões que
dividem os países europeus e que são fundamentais na construção de um mecanismo adequado e
com a ambição correspondente à dimensão da crise que se abateu sobre a Europa:
i.

Natureza do fundo – a Comissão Europeia está a trabalhar no sentido de ligar o novo fundo ao
Quadro Financeiro Plurianual (QFP), passando este a refletir o impacto da crise;

ii.

Fonte do financiamento do fundo – deverá passar pela ida da Comissão aos mercados e a
emissão de dívida para alavancar o fundo, beneficiando da sua notação financeira vantajosa;

iii.

Forma dos apoios – discute-se se os apoios devem assumir a forma de subvenções não
reembolsáveis (fundo perdido), subvenções reembolsáveis (empréstimos) ou mistos.

Às medidas europeias somar-se-ão necessariamente outras de carácter nacional de apoio à atividade
económica, que deverão constituir-se em alavanca da retoma e de uma maior integração social. Com
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efeito, depois das medidas nacionais de apoio às famílias e às empresas tomadas no âmbito da
resposta ao COVID-19, são necessários incentivos extraordinários que propiciem e estimulem a
economia e garantam capacidade de resposta social.
Consideramos que os apoios devem assumir a forma de subvenção não reembolsável ou mista,
consoante as fontes selecionadas e a respetiva aplicação das verbas.
5. FONTES DE FINANCIAMENTO
Procurando concretizar, apontam-se apoios diversificados de fontes de financiamento europeus e
nacionais:

Portugal
2020

Canalização, a fundo perdido, de verbas não utilizadas do PT2020, tal como já
permitido pela UE, para financiamento de despesas no combate ao COVID-19. Esta
medida deverá ter efeitos retroativos ao início da pandemia.

OE

Atribuição de verbas do orçamento do Estado para medidas de combate ao
COVID-19.

Banca

Recurso a financiamentos do Banco Europeu de Investimento (BEI) e da banca
comercial.

Outros
UE

Mobilização de apoios já criados pela UE e, bem assim, do novo fundo de retoma em
negociação.

Em suma, sem a participação efetiva do nível local, como atrás referimos, não haverá condições para
a recuperação económica e social que Portugal precisa, razão pela qual devem ser implementadas
políticas públicas que propiciem o envolvimento dos municípios na prestação dos apoios às pessoas
em situação de vulnerabilidade e às micro e pequenas empresas, bem como um regime transitório que
permita agilizar a contratação pública e tornar mais célere a execução dos investimentos municipais.
Torna-se absolutamente indispensável e urgente iniciar um diálogo com o Governo no sentido da
discussão e da implementação das medidas que se impõem.
Associação Nacional de Municípios Portugueses
maio de 2020
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