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Fotografia na capa: “Pelourinho”, ©iStock.com/rytta
PELOURINHO, ou PICOTA. Coluna de pedra colocada em local público, de cidade ou vila,
e na qual os municípios exerciam a sua justiça. Era, assim, o distintivo da jurisdição de
um concelho e da sua autonomia municipal. No entanto, tinham também direito de
pelourinho os grandes donatários, os bispos, os cabidos e os mosteiros, como prova e
instrumento de jurisdição feudal. (…) Em Portugal, os pelourinhos ou picotas (esta a
designação mais antiga e popular) dos municípios localizavam-se sempre no interior dos
centros urbanos, normalmente em frente do edifício da câmara, isto é, no “forum” da
vida comunal dos vizinhos, desde que aos concelhos foi permitido, a partir dos finais do
século XII, erigir por seus tais monumentos. E erigiam-nos a expensas suas, sem obedecer
a um critério uniforme, antes na dependência da habilidade do pedreiro ou da quantia
para isso disponível.

Extracto do vocábulo “Pelourinho” em Serrão (coord., 1979).
Nota sobre hiperligações: este livro contém inúmeras referências a páginas na
Internet. Estão destacadas a cor grená e sublinhadas. Para benefício dos leitores das
versões eletrónicas, um simples clique sobre a expressão destacada abre a página
respetiva no navegador de Internet. Os leitores da edição em papel interessados em
consultarem a fonte citada na Internet podem facilmente aperceber-se do endereço
eletrónico relevante pela informação de contexto fornecida junto às referências
destacadas no texto.
Este livro foi elaborado com base na informação numérica disponível até ao dia 31 de janeiro de 2017 e
na informação legislativa e regulamentar publicada até 31 de março de 2018, salvo casos pontuais
devidamente identificados.
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Prefácio
A administração local foi provavelmente o sector das administrações públicas
em que mais diretamente se fez sentir o impacto da instituição do regime democrático em 1974. Uma importante forma por que esse impacto se fez sentir
traduziu-se na capacidade de financiamento que lhe foi atribuída, que se veria
depois significativamente reforçada em resultado da integração de Portugal na
União Europeia em 1986. O financiamento local foi assim objeto de continuada
preocupação legislativa, que se traduziu, nomeadamente, numa sucessão de
“leis de finanças locais”, a par com abundante regulamentação e legislação complementar.
Os resultados práticos, tanto positivos como negativos, são conhecidos, contando-se as infraestruturas e a qualidade de vida em geral entre os primeiros e
a instabilidade financeira entre os segundos. Esta última suscita uma aparente
contradição com a atenção política de que o financiamento local foi constantemente alvo. Este livro fornece um contributo para explicar essa contradição, ao
mesmo tempo que oferece justificações teóricas e sugestões práticas com vista,
se não a resolvê-la, pelo menos a minorá-la. Assenta para isso em três bases
indispensáveis a um trabalho com esse objetivo: o profundo conhecimento, teórico e prático, dos autores; um acervo de informação estatística coerentemente
compilada e tratada para um período de três décadas (1987-2017); a análise da
legislação e, mais importante, da sua aplicação ao longo desse período.
Algumas conclusões ressaltam claras deste trabalho. Uma primeira mostra que
não é possível ter estabilidade financeira a nível local num contexto de instabilidade a nível nacional. De facto, por razões que o texto desenvolve, as autarquias
não têm condições para executar políticas de estabilização próprias. Tal não significa que a gestão autárquica não possa contribuir para suavizar ou para reforçar os factores de instabilidade, quer ao seu nível, pela gestão do seu próprio
risco financeiro, quer a nível nacional, quando, no seu conjunto, a administração
local se torna num factor de agravamento do risco-país.
Uma outra conclusão diz respeito às insuficiências da informação de gestão, aliás
comuns a toda a administração pública. Em primeiro lugar, estas referem-se à
cobertura institucional da informação, nomeadamente integrando ou não as
múltiplas formas empresariais ou quase-empresariais que, sob a capa de boa
gestão, podem prestar-se a encobrir o seu oposto, permitindo desviar transações do alcance do radar informativo sujeito a regras de gestão ou à atenção da
opinião pública. Complementarmente, as lacunas de informação respeitam à sua
cobertura temporal. A atenção exclusiva à contabilidade de caixa, em particular
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no caso das despesas, esteve — e em parte está ainda — na base das deficiências
da gestão financeira pública, devendo, todavia, sublinhar-se a maior agilidade
da administração local, relativamente à administração central, na adoção de um
sistema de contabilidade de acréscimo. Finalmente, os atrasos na disponibilização da informação completam as falhas neste domínio, levando a que a deteção
de situações que exigem correção só surja tardiamente, quando essa correção é
muito mais gravosa e por vezes politicamente injusta.
As deficiências dos sistemas de informação financeira estão, por seu turno, estreitamente ligadas às da regulamentação e do seu cumprimento. De facto, às
lacunas da informação correspondem, mais ou menos imediatamente, formas de
evadir as regras definidas, um tema que está pormenorizadamente tratado no
texto.
Os autores esperam, deste modo, contribuir para uma análise e um debate mais
esclarecidos sobre o importante tema do financiamento local. Na qualidade de
membro do conselho superior do CFP, cabe-me agradecer-lhes o exaustivo trabalho realizado. Este agradecimento dirige-se em particular ao Rui Nuno Baleiras, seu incentivador e coordenador, em condições particularmente difíceis atendendo à sua responsabilidade como vogal executivo do CFP, uma função extremamente absorvente em tempo e, por isso, só com enorme esforço e dedicação
compatível com a realização de uma tarefa desta envergadura. Uma vez terminado o seu mandato, só me resta sublinhar a competência, a integridade e a
lealdade da sua colaboração, que deixa ao CFP uma inestimável dívida de gratidão.
Teodora Cardoso
Julho de 2018



Presidente do Conselho Superior do Conselho das Finanças Públicas.
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Prólogo
Temos uma paixão profissional comum: as finanças locais. Há muitos anos que
lidamos tecnicamente com o tema. Chegámos a ele por caminhos diferentes. O
Rui Nuno iniciou-se em 1992 com a coordenação de uma equipa interministerial
que recolheu informação para a OCDE produzir um estudo nesta área e entusiasmou-se a ponto de o segundo ensaio da sua dissertação de doutoramento ter
sido sobre ciclos político-económicos municipais. Sucederam-se, até hoje, inúmeras interações com dirigentes e governantes locais e centrais, a par de produção científica, pedagógica, cívica e de transferência de conhecimento para
avaliação e formulação de medidas de política. O Rui Dias teve nas finanças autárquicas o seu início de carreira, como técnico superior na Administração Pública, na Direção-Geral das Autarquias Locais, escolhendo, mais tarde, esta área
para a sua dissertação de mestrado. A carreira do Miguel está também ligada às
finanças locais, tendo vivenciado a área em diferentes papéis, começando pela
sua aplicação prática na direção financeira de uma autarquia, prosseguindo com
uma participação no processo legislativo e a avaliação da situação financeira da
administração local, passando ainda pela recuperação financeira dos municípios
e, igualmente, por uma dissertação de mestrado, sobre orçamentação municipal
baseada no desempenho.
Quis o destino que nos cruzássemos profissionalmente no Conselho das Finanças Públicas (CFP). O Rui Nuno foi o Vogal Executivo desde a sua origem até
setembro de 2017. O Miguel chegou em 2013 como técnico especialista e saiu
no final de 2014 para presidir à Direção Executiva do Fundo de Apoio Municipal.
O Rui Dias substituiu-o em meados de 2015. A ideia que desembocaria neste
livro nasceu em meados de 2014 como um projeto de artigo a integrar na coleção “Publicações Periódicas” do CFP. A saída do Miguel e a entrada do Rui Dias,
a par da pressão absorvente para cumprir o calendário das publicações regulares
do Conselho e das tarefas de gestão do Rui Nuno, impuseram várias paragens
na produção do trabalho. Os desafios que, entretanto, se sucediam no contexto
político-económico das finanças públicas, nacionais e locais, a evolução no pensamento dos autores, e ainda as sugestões recebidas do Conselho Superior, encorajaram o aumento no nível de ambição e o projeto acabou por evoluir para
um livro de fundo sobre o enquadramento orçamental e os desenvolvimentos
financeiros do subsector num horizonte temporal muito largo. Assim, a primeira
fase de recolha e tratamento de dados começou em 2014 e a primeira versão
abrangente da obra foi concluída no final de 2016. A investigação prosseguiu
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para aprofundar determinados ângulos de análise e atualizar a informação estatística e qualitativa de base. A formatação gráfica foi sendo melhorada e a redação revista e ampliada até final de maio de 2018.
Por esta explicação se percebe que a obra não foi concebida em função da
agenda de medidas de política do momento. Aliás, as matérias tratadas ultrapassam, em muito, os temas que constaram dessa agenda desde 2014 até à atualidade. Como se explica na Introdução, este livro tem finalidades informativas,
pedagógicas e de apelo à reflexão por parte dos leitores. Contudo, os autores
mentiriam se não reconhecessem que muitos aspectos nele analisados relevam
para a agenda estabelecida pelo Governo e pela Assembleia da República até
2021, ano previsto para a conclusão do processo de descentralização de competências da Administração Central em discussão parlamentar neste momento.
Sobre a mesa estão assuntos como este processo de descentralização, a revisão
da lei das finanças locais, e os compromissos assumidos na lei do Orçamento do
Estado para 2017 e que ainda não foram executados: revisão dos critérios de
avaliação fiscal dos prédios rústicos e revisão do regime geral das taxas das autarquias locais. Esperam os autores que esta obra possa ser considerada por
quem de direito como um instrumento útil de trabalho para a discussão informada e aprofundada, nos planos técnico e político, das iniciativas que os órgãos
de soberania venham a concretizar nos próximos meses e anos.
O desenvolvimento económico e o progresso social de Portugal nos últimos 40
anos teriam sido com certeza piores sem o papel desempenhado pelo poder
local democrático. O enraizamento social das instituições públicas de proximidade tem sido um importante factor de coesão nacional. Por estas razões, dedicamos este livro a todos quantos trabalharam e trabalham nas entidades públicas locais em prol do bem comum e a todos os nossos concidadãos, que beneficiam e financiam os serviços prestados pelos primeiros e que escrutinam e elegem os órgãos autárquicos.
Um trabalho de fundo como este nunca acontece por ação apenas dos seus autores. Tivemos o privilégio de contar com o apoio de várias instituições e pessoas
e, por isso, queremos aqui deixar nota pública do nosso reconhecimento por
essas colaborações.
Ao CFP, agradecemos as sugestões da Dr.ª Teodora Cardoso, do Prof. Carlos
Marinheiro e do Dr. Luis Centeno relativamente a versões de trabalho, bem como
as condições logísticas, a liberdade de redação, o endosso para os autores das
responsabilidades pelo conteúdo do livro e, claro, o apoio para a sua produção
eletrónica e em papel.
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À Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL), estamos gratos pela alimentação
dos portais autárquico e de transparência municipal, bem como pela manutenção da importantíssima base de dados que é o Sistema Integrado de Informação
das Autarquias Locais (SIIAL). Agradecemos aos colegas o esclarecimento de dúvidas ao longo da execução do nosso trabalho. Uma parte significativa da informação quantitativa de base para esta obra provém do SIIAL e foi dele extraída
no âmbito do acordo entre a DGAL e o CFP para acesso a informação sobre
finanças locais. Obviamente, os dados de base foram trabalhados pelos autores,
e a DGAL não tem qualquer responsabilidade nesse tratamento nem na análise
dos resultados.
Merecem uma palavra de gratidão o Instituto Nacional de Estatística e a Autoridade Tributária e Aduaneira pela informação estatística facultada para aspectos
particulares discutidos no livro. O agradecimento é extensivo à Direção-Geral do
Território pela disponibilização da Carta Administrativa Oficial de Portugal, instrumento que utilizámos para cartografar vários indicadores das finanças locais.
Finalmente, mas certamente não menos importante, agradecemos às nossas famílias o incentivo que nos deram e a tolerância que manifestaram perante a privação de tempo de qualidade com a nossa companhia.
Naturalmente, as opiniões e quaisquer erros que possam subsistir após a revisão
do texto são exclusivamente da nossa responsabilidade.
Lisboa, 31 de maio de 2018
Rui Nuno Baleiras

Rui Dias

Miguel Almeida
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1 Introdução
Este volume é um estudo sobre os fundamentos económicos e institucionais das
finanças públicas portuguesas ao nível local. Com base em 32 anos de informação qualitativa e numérica a nível individual e a nível agregado sobre as autoridades respetivas, retrata as contas resultantes da atividade político-económica
desenvolvida pelo sector público local. O trabalho vai além dos dados convencionais em base de caixa e do indicador de dívida de Maastricht para discutir a
robustez do enquadramento económico e orçamental. Normas legais, características institucionais e princípios de análise económica são convocados para interpretar os desenvolvimentos das contas e apreciar as forças e as fragilidades
sistémicas daquele enquadramento. As causas e as respostas de política aos desafios financeiros dos últimos oito anos merecem particular atenção. A análise
económica da experiência passada encerra ensinamentos a ter em conta para
melhorar o enquadramento futuro.
1.1

Objetivos e públicos-alvo

É certo que nada pode mudar a história. Mas não é menos verdade que a
História é um laboratório rico de aprendizagem para quem tenha os olhos
postos no futuro e o seu conhecimento constitui um estímulo para a sociedade fazer melhor. Este livro é uma viagem guiada pela análise económica aos
fundamentos das finanças locais portuguesas tendo em vista a recolha de elementos que permitam aos decisores políticos e aos cidadãos em geral refletir
sobre o que está bem e o que pode ser melhorado no enquadramento institucional em que as autarquias locais exercem a sua atividade com expressão orçamental e na dívida. A descentralização de competências político-administrativas
regressou à agenda mediática em 2017, mas, na verdade, como se mostra no
início do Capítulo 2, a tensão criativa entre poder central e poder local é um tema
no território português que precede a formação da própria Nacionalidade. As
contas do sector público local entre 1987 e 2015 são expostas e interpretadas
nos capítulos seguintes à luz de princípios económicos previamente explicados
e das alterações no contexto político-institucional entretanto ocorridas. A investigação sobre o enquadramento orçamental estende-se até março de 2018, com
a incorporação na análise de diplomas legais aprovados, pareceres interpretativos na área da contabilidade (do SATAPOCAL — Subgrupo de Apoio Técnico à
Aplicação do POCAL) e outras peças informativas relevantes entretanto conhecidas.
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O livro está escrito para estimular o interesse no tema a pessoas com e sem
formação especializada e poder ser utilizado no futuro como uma obra de
consulta. As finanças locais têm uma relação de enorme proximidade com os
cidadãos, mas a comunicação sobre o tema não é fácil perante a diversidade das
formas organizativas do poder local e a aridez técnica de muitos conceitos contabilísticos, legais e económicos que necessitam ser minimamente apreendidos
para se conseguir interpretar e informar corretamente o público em geral. O livro
tem, por isso, uma preocupação formativa para os leitores não-especialistas, mas
com interesse na matéria, estando escrito para merecer ser consultado em 2018
e nos anos seguintes, pois o seu conteúdo não se esgota na apreciação da execução orçamental passada. Para este fim, explica em linguagem acessível num
anexo próprio os elementos de contabilidade tipicamente utilizados em análises
de finanças públicas nacionais e subnacionais. Esses elementos ajudam também
a entender os cruzamentos entre variáveis orçamentais e financeiras realizados
nos capítulos seguintes para tentar integrar agregados dos princípios de caixa e
compromissos, bem como contabilidade orçamental e contabilidade patrimonial
— na medida em que exista informação comparável no tempo e entre autoridades locais. A obra tem também o cuidado de incluir muitas referências legais aos
eventos estudados sob o prisma económico na medida em que os comportamentos orçamentais das autoridades locais são muito pautados por imensa legislação, cuja apreensão em tempo útil pelos próprios decisores nem sempre é
fácil. Por fim, e não menos importante, o livro introduz noções da teoria económica à medida e na justa medida em que as mesmas são invocadas para interpretar as contas das entidades públicas locais, assim como os incentivos à decisão de gestores e políticos locais presentes no enquadramento das finanças locais. Desta forma, esperam os autores poder estimular nos leitores interessados
eventuais aprofundamentos multidisciplinares.
Aproveita-se o ensejo para explicar a utilização da enfatização a negrito ao longo
do texto. Por regra, esta enfatização é colocada no início de cada parágrafo para
destacar a ou as ideias que o mesmo desenvolve seguidamente. Por conveniência de redação, há algumas exceções, quando o destaque surge no meio ou no
final de um parágrafo.
A abordagem sistémica às finanças locais praticada neste estudo permite
chamar a atenção para algumas situações que porventura passam despercebidas há muitos anos à generalidade dos observadores, mas que têm implicações importantes na sustentabilidade das finanças públicas e na qualidade das políticas públicas. Uma das utilidades deste trabalho é mostrar fragilidades da realidade segundo as leis. Muitas vezes, o que está na lei não chega
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para compreender o enquadramento que efetivamente se tem. As regras orçamentais para os municípios são um bom exemplo. Uma leitura acrítica da Lei das
Finanças Locais (LFL) pode levar a concluir que Portugal tem um excelente enquadramento: a chamada “regra de ouro das finanças públicas” está lá, existe
um limite para a dívida total bastante abrangente, há reportes periódicos ao
longo do ano para a tutela administrativa e para o ministério das finanças, existem mecanismos de correção automática em caso de violação — tudo aparentemente de acordo com as melhores práticas internacionais. Porém, uma leitura
mais fina, como a que é proposta neste livro, evidencia sinais de fragilidade. Afinal as normas legais não são suficientemente claras, a ponto de não haver consenso na sua operacionalização, por vezes são contraditórias entre si, em cada
ano que passa surgem novas exceções às regras, o Parlamento sistematicamente
aprova nas leis orçamentais anuais decisões discricionárias que suspendem regras da LFL, a monitorização é morosa, complexa e incompleta, o eventual sancionamento, a ocorrer, chega anos depois dos incumprimentos terem acontecido. Em várias ocasiões, os capítulos seguintes dão também conta de situações
em que os incentivos estão desalinhados face às finalidades pretendidas com os
instrumentos de política. Um exemplo está nas regras do saldo corrente modificado e da dívida. Construídas para limitar o espaço orçamental de cada município, a verdade é que, por se basearem num indicador inapropriado (receita corrente), incentivam as autarquias a expandir os seus espaços orçamentais legais,
o que é, afinal de contas, um resultado contrário ao esperado pela legislação.
Outro exemplo está na estrutura de taxas e isenções do Imposto Municipal sobre
Imóveis (IMI). Após 31 alterações ao respetivo código em pouco mais de 14 anos,
um único instrumento de política está a servir finalidades de múltiplas políticas
sectoriais e locais, internamente contraditórias e que se digladiam entre si pelo
dinheiro dos contribuintes; dificilmente o resultado final servirá apropriadamente qualquer dessas políticas.
O livro procura, assim, conciliar objetivos informativos, pedagógicos e de
reflexão orientada para medidas de política. Espera-se que possa, por isso,
interessar a vários públicos, tais como: cidadãos em geral com interesse em conhecer melhor o que fazem e como impactam nas suas finanças pessoais os governos mais próximos da sua vida quotidiana; jornalistas das áreas política e económica que seguem o poder local e nesta obra encontrarão muita matéria argumentativa, estatística e conceptual potencialmente útil para peças que queiram
escrever; alunos e professores de disciplinas que abordem a governação local
em cursos superiores de economia, direito, contabilidade e administração pública, fornecendo-lhes elementos úteis para trabalhos académicos e atividades
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letivas; técnicos da administração pública, seja nas autarquias locais e associações de municípios ou nas entidades de acompanhamento do subsector na Administração Central; e deputados, membros do Governo e as suas equipas técnicas que procurem informação e fundamentação para iniciativas políticas no
domínio da descentralização e das finanças locais.
1.2

Cartão de visita das entidades públicas locais

Em qualquer país, a Administração Pública exerce as suas competências sobre o território nacional e tipicamente está estruturada em níveis de jurisdição territorial. Esta secção faz uma apresentação sumaríssima do universo de
organizações estudado nos capítulos seguintes. Em Portugal, existem três níveis
de jurisdição territorial: central, regional e local. A Administração Central e os
Fundos de Segurança Social exercem a totalidade das suas atribuições sobre o
território do Continente e uma parte das mesmas sobre os arquipélagos dos
Açores e da Madeira, a Administração Regional tem atribuições sobre estes arquipélagos e a Administração Local é competente para exercer as suas atribuições sobre freguesias, concelhos, regiões NUTS-III e outras geografias locais.
Este documento cuida do terceiro nível no conjunto das Administrações Públicas,
sem esquecer articulações pertinentes com os demais. Como se dará nota no
capítulo seguinte, cuidará também de outras entidades públicas de âmbito local
que não cabem na definição de Administração Local utilizada na União Europeia
pelas regras da Contabilidade Nacional.
É certo que os cidadãos e as empresas têm uma relação direta e quotidiana
com a atividade das entidades locais. Isso sucede ao circularem na via pública,
ao consumirem água canalizada, ao licenciarem projetos de construção, ao fruírem de espetáculos em praças públicas, ao fornecerem serviços para essas entidades, entre muitas outras circunstâncias.
Porém, não é menos certo que subsistem na sociedade portuguesa perceções confusas ou mesmo erradas sobre o que são e o que fazem as entidades públicas locais e como estão as suas finanças. Muitas vezes, generaliza-se
para o todo a partir de poucos casos particulares não representativos do universo. Julga-se que este é constituído apenas pelas freguesias e pelos municípios
quando, na realidade, existem muitas outras formas organizacionais, com ligações estruturadas entre elas (vide municípios e comunidades intermunicipais ou
entidades intermunicipais e organizações por elas participadas). O universo das
entidades públicas locais, aliás, não coincide com o âmbito organizacional da
Administração Local, sendo esta parte daquele, embora seja a parte materialmente mais substantiva. A expressão contabilística das atribuições municipais
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não se esgota nas contas dos municípios; também surge nas de outras entidades
do subsector institucional Administração Local (caso de associações de municípios e fundações por eles controladas) e até no sector institucional das sociedades não-financeiras, havendo neste sector entidades detidas só por municípios
(serviços municipalizados, serviços intermunicipalizados, empresas municipais,
empresas intermunicipais) e entidades detidas pelo Estado e por municípios (de
que as empresas multimunicipais nas áreas de água e resíduos são as mais expressivas). Há quem julgue que as estatísticas oficiais das finanças locais cobrem
os orçamentos e as contas de todas as entidades públicas locais, quando, na
verdade, não existe agregação de dados observados de todo este universo e as
finanças locais se resumem, na maior parte das publicações, às finanças dos municípios. As séries publicadas em contabilidade nacional em Portugal e pelas organizações internacionais tendem a incluir as contas da Administração Regional
sob a designação de “Local Government”, dificultando a medição do verdadeiro
peso da Administração Local. Daí, um propósito nuclear deste trabalho ser precisamente contribuir para melhorar o conhecimento público sobre este domínio
tão rico quanto complexo das finanças públicas nacionais.
Em jeito de introdução, o Gráfico
Gráfico 11 evidencia a dimensão orçamental da
Administração Local na economia portuguesa. A despesa executada tem representado entre 3,8% e 5,8% do Produto Interno Bruto (PIB)1 no período
mais longo para o qual se apuraram dados em contabilidade nacional; a
tendência é marginalmente crescente. Se se expurgar a despesa local dos pagamentos efetuados a outros subsectores das Administrações Públicas, obtém-se
a despesa própria da Administração Local; no mesmo período e em percentagem
da despesa consolidada do conjunto das Administrações Públicas, tem oscilado
mais, mas a tendência é estável.
Como curiosidade, aproveita-se para apresentar outro dado pouco conhecido,
que é o peso da (despesa da) Administração Regional no PIB nacional. Com ligeira oscilação e tendência estável até 2001, apresenta desde então uma ligeira
inclinação crescente, com pico em 2010. Embora com expressão reduzida no PIB
nacional, entre 1,1 e 2,2% no conjunto dos 21 anos observados, o peso nos PIB
das regiões respetivas é naturalmente expressivo. Porém, a sua análise não cabe
no âmbito deste trabalho.

1 O PIB é uma medida sintética da dimensão da economia nacional. Neste contexto, mede a
despesa agregada em bens e serviços finais produzidos no território português durante determinado período. Ver definição mais abrangente na nota de rodapé 163, p. 420.
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Gráfico 1: Pesos das Administrações Local e Regional no PIB e da
Administração Local no conjunto das Administrações Públicas, 1995–2015
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A importância da Administração Local na economia portuguesa não se
mede apenas pelo seu peso no PIB ou no conjunto das Administrações Públicas. Aliás, uma decisão municipal pode nem sequer afetar estes rácios e ter
um impacto considerável no bem-estar de alguns agentes económicos. Pensese, por exemplo, num ato de política fundiária por parte do órgão executivo municipal que mude a atribuição de direitos de construção sobre determinado lote
de terreno. Só por si, a decisão pode fazer variar de um dia para o outro a riqueza
do proprietário imobiliário em milhões de euros, mas não altera o PIB nem a
dimensão relativa da autarquia local.
1.3

Plano da obra

O livro está organizado em quatro partes. A Parte I, constituída por dois capítulos, é essencialmente instrumental. Visa fornecer a informação económico-institucional de referência para enquadrar as análises económicas à evolução dos
principais agregados das finanças locais portuguesas que as partes seguintes
contêm. Explica, em linguagem acessível, princípios da teoria económica que
ajudam a perceber tanto a utilidade dos governos locais como os limites que
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devem ser observados no desenho do enquadramento das respetivas receitas e
despesas. A Parte II, com cinco capítulos, oferece uma visita guiada aos resultados orçamentais e financeiros verificados ente 1987 e 2015. Cada capítulo explora uma dimensão da conta das autarquias locais, combinando, na medida do
possível, fotografias agregadas a nível nacional com mapas da diversidade territorial ao nível concelhio. A Parte III fecha, em dois capítulos, o corpo principal do
livro. O primeiro retoma os argumentos da Parte I a favor de regras orçamentais
para documentar e comentar a fragmentação típica das mesmas na prática nacional, estendendo o retrato do enquadramento aos atos legislativos e às instruções administrativas adotados até 31 de março de 2018. O segundo capítulo
conclui, resumindo as evidências principais documentadas nos capítulos anteriores e as recomendações de política que delas emergem. Todos os capítulos
abrem com uma síntese dos conteúdos respetivos.
A Parte I inicia-se com o Cap. 2. Este apresenta as origens históricas, a fundamentação económica e o território das entidades que compõem o sector público
local, bem como a informação contabilística disponível sobre elas. Os municípios
são a forma organizacional mais importante do tecido público local e o Cap. 3
informa sobre as suas atribuições e os seus instrumentos financeiros, bem como
sobre os argumentos económicos a ter em conta na estruturação de umas e
outros.
Entrando na Parte II, o Cap. 4 esclarece a natureza da informação quantitativa
nela processada. Expõe os constrangimentos dos dados existentes e justifica as
opções que os autores tomaram. O Cap. 5 descreve e interpreta os desenvolvimentos orçamentais ao nível da receita efetiva no período de 1987 a 2015. Dá
uma atenção particular à análise económica das transferências. Os impostos são
objeto de estudo aprofundado no Cap. 6. A análise económica aprecia a arquitetura do sistema fiscal local no seu conjunto, bem como elementos nucleares
dos principais impostos, nos quais identifica fragilidades e meios de correção. O
Cap. 7 ocupa-se da despesa efetiva. Evidencia a evolução de longo prazo e complementa a caracterização, iniciada no capítulo da receita, do fenómeno da sobreorçamentação, um problema com décadas na história das finanças locais. Vai
além do princípio de caixa para mostrar a utilidade dos dados de execução segundo o princípio dos compromissos para identificar desequilíbrios financeiros
e prevenir crises orçamentais como as que atingiram as autarquias locais na viragem para a presente década. O Cap. 8 liga os dois lados do orçamento para
evidenciar e comentar várias medidas de saldo. Finalmente, o Cap. 9 retrata detalhadamente a dívida. Identifica todos os tipos de passivo registados nos sistemas de contabilidade patrimonial das autarquias locais e mostra por que é que
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as regras de dívida vigentes na União Europeia para o conjunto das Administrações Públicas e em Portugal para cada grupo municipal só cobrem uma parte
das obrigações a pagar dos municípios.
A Parte III é o epílogo do corpo principal. O Cap. 10 retoma o tema das regras
de disciplina orçamental introduzido conceptualmente no final da Parte I para
apresentar a prática portuguesa. Evidencia as restrições de equilíbrio orçamental,
os tetos de despesa e os limites à dívida que existiram entre 2007 e 2013 e de
2014 em diante, períodos correspondentes à vigência das duas últimas leis de
finanças locais. Dá conta das enormes fragilidades nacionais nesta parte do enquadramento orçamental local. Por fim, o Cap. 11 conclui. Sintetiza, a traço largo,
as principais evidências levantadas no livro, tanto ao nível do enquadramento
orçamental até 2018 como das contas apresentadas pelas entidades públicas
locais entre 1987 e 2015. A conjugação dessas evidências com análise económica
fundamenta um conjunto de recomendações de política estruturado em várias
categorias, conjunto esse que visa estimular o debate público sobre a melhoria
do contexto institucional em que decorre a atividade político-económica das entidades públicas locais.
A Parte IV e última reúne seis anexos. Estes textos têm um carácter supletivo
face ao corpo principal do livro. Servem para explicar conceitos contabilísticos
ou para ampliar a atenção sobre aspectos particulares relevantes para compreender desenvolvimentos orçamentais importantes, mas cuja apresentação nos
capítulos do corpo principal, ao ser demasiado extensa, desviaria o foco da análise privilegiada nos mesmos. O Anexo II sintetiza as alterações no enquadramento orçamental das entidades públicas locais introduzidas pelas leis do Orçamento do Estado para os anos 2001 a 2018. A complexidade da monitorização
das subregras da dívida vigentes em 2013 é explicada no Anexo
Anexo IIII. O Anexo III
III
apresenta o Programa de Apoio à Economia Local e o Fundo de Apoio Municipal
é caracterizado no Anexo
Anexo IV
IV. O Anexo V dá conta da existência de ciclos políticoeconómicos nas finanças municipais. A informação quantitativa sobre finanças
públicas repousa nos sistemas de informação contabilística utilizados pelas entidades públicas e, numa análise técnica com a extensão da que é proposta neste
livro, é inevitável a utilização de algum jargão no corpo principal. Acresce que a
própria qualidade das finanças locais depende dos sistemas contabilísticos e das
suas convenções. Por estas razões, os autores decidiram escrever o Anexo VI —
Elementos de Contabilidade. Pode ser lido de duas maneiras. Primeira, apenas
para obter informação sobre determinado conceito, facilmente localizável através do índice ou de busca por palavras. Segunda, como apresentação pedagógica sobre princípios de contabilidade para leitores sem esta formação, interessados numa iniciação abrangente à contabilidade pública. Por fim, o Anexo VII
VII;
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contém os mapas de Portugal que mostram a diversidade territorial de determinados aspectos das finanças locais, como taxas normais do IMI, despesa efetiva
por habitante e situação perante a regra da dívida.

9

Parte I: Instituições e Princípios Económicos

Esta Parte da obra caracteriza as condicionantes institucionais da ação das entidades públicas de âmbito local e explica os princípios económicos a ter em conta
na descentralização territorial das finanças públicas. As condicionantes institucionais são entendidas num sentido suficientemente lato para incluir formas organizacionais das entidades públicas, leis, atribuições, articulações político-administrativas entre níveis territoriais das Administrações Públicas, sistemas de
normalização contabilística, procedimentos de reporte e agregação da informação orçamental e financeira, regras orçamentais numéricas, e também características físicas, demográficas e económicas dos territórios de suporte e jurisdição
das entidades públicas locais. Os princípios económicos aqui invocados relevam
do critério de eficiência na afetação de recursos públicos e privados e ajudam a
interpretar as opções legislativas em sede de competências, meios de financiamento e medidas para proteção da sustentabilidade orçamental.

Cap. 2 — Entidades públicas de âmbito local
Cap. 3 — Os instrumentos orçamentais
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2 Entidades públicas de âmbito local
Este capítulo e o próximo são essencialmente instrumentais. Visam fornecer a
informação económico-institucional de referência para enquadrar as análises
económicas à evolução dos principais agregados das finanças locais portuguesas
que os capítulos seguintes contêm.
O Cap. 2 apresenta as origens, a fundamentação económica e o território das
entidades que compõem o sector público local, bem como a informação contabilística disponível sobre elas. Começa com uma digressão histórica breve na
Secção 2.1. Mostra que a História importa no desenho da estrutura político-administrativa neste início do século XXI, encontrando-se elementos fundacionais,
tanto institucionais como económicos, desde o período visigótico. A Secção 2.2
evoca um manual célebre de finanças públicas para caracterizar as funções económicas de um orçamento público. Recorrendo a princípios simples, mas essenciais, explica as vantagens e as limitações da atribuição destas funções a governos de âmbito local. A caracterização institucional da Administração Local (AdL)
contemporânea começa na Secção 2.3, informando sobre os vários tipos de organização existentes em Portugal e como eles são classificados em sectores institucionais pelas regras da Contabilidade Nacional. A administração exerce-se
sobre um território e a Secção 2.4, com a ajuda de mapas no Anexo VII
VII, indica
quais são as unidades territoriais correspondentes aos vários tipos de entidades
político-administrativas locais. Coexistem diferentes sistemas de padronização
contabilística na AdL, expostos na Secção 2.5, que também alerta para as dificuldades que esta situação coloca à obtenção de um relato fiel e atualizado da
situação económico-financeira de todo este universo. Nela se fica a perceber que
as restrições de dados restringem o estudo das finanças locais essencialmente
aos municípios, deixando fora do radar as demais formas de organização político-administrativa. Sempre que possível e adequado, os capítulos seguintes
processam e interpretam dados mais abrangentes, sobretudo no caso da dívida,
em que se apresentarão medidas abarcando todas as entidades que compõem
os grupos municipais.
2.1

O peso da História

A existência de circunscrições geográficas com regras e órgãos de governo
próprios é mais antiga do que a Nacionalidade portuguesa. Há vestígios de,
já no período da ocupação suevo-visigótica (séculos V a VIII), existirem comunidades no território que hoje é Portugal continental dotadas de formas de orga-
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nização autónomas que abrangiam a gestão de recursos comuns, a administração de penas e a seleção das lideranças encarregadas do respeito pelos costumes e equilíbrios em que assentavam as respetivas comunidades, nomeadamente os juízes — Ramos et al. (2010, pp. 71–77). Num espaço então política e
economicamente desarticulado, fracamente povoado e com habitats dispersos,
foi, em larga medida, a necessidade de sobrevivência física que originou modos
de administração territorial mais ou menos autárcicos. O advento da Nacionalidade no século XII, a emergência de um poder central liderado pelo monarca e
as guerras de alargamento da fronteira criaram necessidades de articulação entre esse poder central e as inúmeras formas de poder local, aquilo a que hoje se
chamaria a estruturação de um sistema de governo nacional com dois níveis de
jurisdição territorial.
O próprio rei e nobres em seu nome fomentaram a criação de novas unidades de administração local. Através das cartas forais, o poder central foi intervindo no modo de organização das comunidades territoriais e definindo direitos
e deveres entre os dois níveis de organização político-administrativa. Os forais
consubstanciavam um contrato entre a Coroa e um concelho, palavra que se foi
impondo ao longo do tempo como designação de uma comunidade local, através do qual aquela definia os limites geográficos deste, reconhecia a autonomia
concelhia na organização do poder local, na eleição dos juízes e na aplicação da
justiça. Em troca, o concelho submetia-se à autoridade da Coroa e assumia um
conjunto de deveres perante ela, nomeadamente a obrigação de pagar impostos. Há registo de a iniciativa para a outorga de forais régios ter partido das
próprias comunidades por elas verem no pagamento de impostos com taxas
pré-determinadas e na autoridade do rei uma vantagem sobre tributos exigidos,
com mais ou menos arbitrariedade, pelos senhores ou autoridades eclesiásticas
locais e regionais que reclamavam tutela sobre as comunidades — Ramos et al.
(2010, p. 73). Importa notar que as pessoas incumbidas pelo foral de governar o
concelho, frequentemente através de um direito transmissível aos seus descendentes, não eram necessariamente nobres. Na verdade, os concelhos foram muitas vezes criados ou “regulamentados” pela Coroa para contrabalançarem o poder que a nobreza e o clero exerciam em partes do território nacional através
dos seus “senhorios”. Os primeiros séculos assistiram a dois processos complementares e que se reforçaram mutuamente: a centralização do poder real e a
sedimentação dos concelhos na organização político-administrativa do país.
O poder central emergente nos séculos XII a XV não dispunha de meios próprios para chamar a si o exercício em exclusivo de determinadas funções
que são típicas de um Estado, a começar pelo povoamento do território. Os
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concelhos foram instrumentais para este fim e é interessante perceber como algumas das competências que os municípios hoje detêm remontam a práticas
das comunidades locais medievais, muitas delas com legitimação régia através
das cartas de foral. Já então competia aos concelhos a provisão de bens públicos
com visibilidade significativa, tais como: povoamento, ordenamento do território, defesa, ordem pública, cobrança de impostos, regulação económica (nomeadamente via emissão de posturas regulamentadoras do exercício de atividades
económicas), administração da justiça. Bem se pode dizer também que já naquele período havia parcerias público-privadas (PPP) e relações de agência, termos associados a formas contemporâneas de contratualização da provisão pública de bens e serviços entre a administração pública e outros sectores de atividade. Com efeito, algumas destas competências eram exercidas pelos concelhos em nome do Estado. Dois exemplos: em troca de privilégios régios, como a
isenção de certos impostos, as lideranças locais eram obrigadas a contribuir a
expensas próprias com armas e soldados para a defesa nacional — Marques
(1993) — o que pode configurar uma certa forma de PPP; a fixação pela Coroa
das taxas de impostos cuja receita reverte a seu favor, mas que é cobrada pelos
concelhos nos termos dos forais, assemelha-se a uma relação do tipo mandantemandatário.
O tema da descentralização político-administrativa tem raízes antigas e fases de avanço e recuo. Consolidado o poder real, é certo que os concelhos se
sobrepuseram aos senhorios e se tornaram, a partir do século XVI, a forma hegemónica de organização político-administrativa à escala subnacional. Porém,
os interesses da administração central e os da administração concelhia nem sempre foram convergentes, como se dá conta, por exemplo, em Capela (2005),
numa resenha aos desenvolvimentos dos séculos XVIII a XX. Pode-se dizer que
perdura até à contemporaneidade uma tensão construtiva entre os níveis central
e local de administração pública, através da qual nenhum nível pretende a anulação do outro, mas em que conjunturalmente disputam o grau de (des)centralização político-administrativa do país.
A terminar esta breve digressão histórica, importa também dar conta da
origem e da evolução da outra figura antiga na organização político-administrativa subnacional, que é a freguesia. Tem raiz histórica na estruturação
territorial do poder eclesiástico, remontando à época de cristianização da Península Ibérica.2 Aquela estruturação baseou-se na figura das paróquias, como ainda
hoje são designadas as circunscrições administrativas mais pequenas da Igreja
2 O resto deste parágrafo baseia-se em Pauleta (1997) que, por sua vez, é uma recensão de
uma obra de referência sobre a História das freguesias — Santos (1995).
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Católica. Estas foram-se afirmando como espaços estruturados para a consolidação de vínculos religiosos, culturais, recreativos e assistenciais entre os indivíduos neles residentes. Datam do período liberal (segundo quartel do séc. XIX) as
primeiras tentativas de incorporação das circunscrições paroquiais na divisão administrativa do país, com avanços e recuos. É com o Código Administrativo de
1878 que a paróquia passou a ser considerada uma autarquia local, mantendo
uma ligação à Igreja até ao advento da República (exercendo funções religiosas
e civis). A emancipação vem com o regime republicano, consagrando a designação de freguesia como a unidade de menor hierarquia territorial na organização
político-administrativa do país. A Igreja manteve o poder de definir paróquias
com finalidade religiosa para a sua própria estruturação territorial.
2.2

Funções orçamentais descentralizáveis

Esta secção estabelece uma primeira ponte entre a situação institucional e
as finanças públicas. Não há autoridades político-administrativas sem orçamento próprio porquanto a sua atividade envolve transações e exige necessariamente fluxos monetários entre si e entre elas e os demais agentes económicos da sociedade. Numa classificação célebre e comummente aceite entre
economistas, o orçamento do sector público desempenha três funções na economia: estabilização, redistribuição e afetação.3 O conteúdo de cada função é
explicado nos parágrafos abaixo ao mesmo tempo que se comenta a ligação de
cada uma aos governos locais. A classificação foi originalmente estabelecida
tendo em mente uma economia sem suporte espacial (“spaceless”) e um único
nível territorial de administração pública, correspondente ao país como um todo.
A questão interessante que se coloca neste contexto, e que é importante ter em
conta quando se analisam finanças locais ou regionais ou se discutem alterações
no grau de descentralização político-administrativa, é perceber se tem sentido,
do ponto de vista económico, que as três funções possam ser exercidas pelos
níveis subnacionais da administração pública. Por outras palavras, são as três
funções orçamentais descentralizáveis? A teoria económica baseia a sua resposta
no critério de eficiência de Pareto.4

3 Richard Musgrave, através do livro de texto Musgrave (1959), é talvez a referência mais influente na consagração desta classificação.

Uma determinada situação diz-se que é ótima ou eficiente no sentido de Pareto se não existir
outra que melhore estritamente o nível de bem-estar ou satisfação de um indivíduo sem piorar
o de, pelo menos, outro indivíduo. O conceito deve-se a Vilfredo Pareto, um engenheiro e
economista italiano (1848–1923) e é aplicável em engenharia e inúmeras áreas das ciências
4
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2.2.1

Estabilização

A atividade económica está sujeita a flutuações ao longo do tempo, em
larga medida imprevisíveis. Diminuições ou acréscimos inesperados de atividade são um risco, negativo ou positivo, respetivamente, para o nível de bemestar de consumidores, trabalhadores, acionistas, i.e., da generalidade dos agentes económicos. O senso-comum, confirmado por abundante investigação científica, reconhece que a larga maioria dos agentes é avessa ao risco, o que significa que está disponível para comprar um seguro que reduza a sua exposição ao
risco. É este reconhecimento que está na base da ação pública destinada a suavizar os ciclos económicos. As iniciativas com este objetivo que passam pela utilização de instrumentos orçamentais constituem, pois, a função orçamental de
estabilização macroeconómica.
Em princípio, a função orçamental deve ser exercida apenas a nível central,
por uma administração com jurisdição sobre a totalidade do território nacional. A mobilidade de bens, serviços e factores entre circunscrições5 é a razão
para esta atribuição funcional. Se um governo local expandir a sua despesa para
contrariar uma recessão local, uma parte deste estímulo orçamental passa a fronteira para beneficiar outras circunscrições. Isto acontece porque a maior parte
dos bens e serviços consumidos localmente é produzida noutros concelhos e no
estrangeiro. Nestas circunstâncias, a comunidade local suportaria o custo total
da política anti-cíclica, mas só fruiria parte dos seus benefícios, uma fração presumivelmente tanto menor quanto mais aberta fosse a economia local. Inevitavelmente, o nível local de estabilização macroeconómica seria subótimo ou não
eficiente no sentido de Pareto porque a comunidade local não estaria disposta
a pagar por benefícios que não receberia. Uma política alternativa que, no desenho da despesa e do seu financiamento, tomasse em conta os efeitos intercircunscricionais seria capaz de melhorar o bem-estar de, pelo menos, uma comunidade sem piorar o de nenhuma outra. Este resultado é, aliás, uma ilustração de
outro mais geral, segundo o qual as decisões tomadas sem internalização de
efeitos causados a terceiros (as externalidades) são ineficientes no sentido de
Pareto.

sociais. Em economia, é frequentemente utilizado para definir a quantidade de um bem ou
serviço que maximiza o bem-estar da sociedade. Considera-se que o bem-estar social é máximo quando não existe outra quantidade que melhore o bem-estar de alguém sem prejudicar
o de qualquer outra pessoa.
5 Circunscrição: território sobre o qual uma autoridade tem jurisdição; arquipélago dos Açores
no caso da Região Autónoma dos Açores; concelho do Porto no caso do Município do Porto;
território continental português no caso de todas as competências do Governo de Portugal.
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Poder-se-ia contra-argumentar dizendo que a ineficiência seria mitigável na medida em que os indivíduos não-residentes também pagariam, pelo menos de
forma indireta, uma parte da despesa orçamental suportada pelo governo local
que iniciasse um programa de estabilização. Esse pagamento ocorreria desde
que o programa de estabilização local fosse financiado por emissão de moeda
ou dívida pública nacional. Não é esta publicação o meio adequado para desenvolver o assunto, mas o leitor interessado pode aprofundá-lo em Baleiras (2002,
Cap. 5), aonde o patamar de governo da área do euro é acrescentado à discussão
sobre a descentralização das funções orçamentais. Basta notar aqui que mesmo
a participação de não-residentes no financiamento de um programa local de
estabilização macroeconómica não remove a ineficiência intrínseca à mobilidade
intercircunscricional dos bens e factores. Como é evidente, a prescrição de centralização perde sentido em circunscrições suficientemente grandes e relativamente fechadas, como poderão ser as províncias chinesas ou os estados brasileiros.
2.2.2

Redistribuição

Qualquer indivíduo é sensível à distribuição de bem-estar entre as pessoas.
Cada cidadão tem uma opinião na matéria; se não gostar da distribuição existente, poderá desejar a sua alteração. Nas sociedades modernas, as pessoas delegam no governo o poder de modificar uma determinada distribuição de bemestar. Este promove redistribuições alterando as dotações de recursos dos indivíduos (património imobiliário, obras de arte, património financeiro, capacidade
de trabalho, etc.). Retira dotações a uns agentes para as entregar a outros. No
âmbito de uma economia de mercado, os sistemas de segurança social e a política fiscal são os meios redistributivos por excelência. Como as dotações de alguns recursos não são observáveis e o confisco de património é geralmente considerado como inaceitável, os Estados têm construído soluções fiscais baseadas
na disponibilidade a pagar. É por esta razão que os objetivos redistributivos estão habitualmente cometidos a impostos sobre o rendimento, a impostos indiretos e ainda à tributação de benefícios gerados pela provisão pública de bens
ou serviços.6

Exemplos de impostos sobre benefícios podem ser um tributo específico sobre a valorização
provocada pela abertura ao tráfego de um novo aeroporto na propriedade imobiliária vizinha
da infraestrutura e a cobrança coerciva de uma taxa de utilização de uma rodovia (portagem).
A diferenciação de taxas destes tributos entre beneficiários pode ter efeitos redistributivos,
dependendo de como for implementada. No primeiro exemplo, se a taxa for tanto mais baixa
6
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Deverá esta tarefa pública ser descentralizada para níveis de governo subnacionais? A resposta é, em princípio, negativa. Porém, exige algumas qualificações. Por detrás da resposta está outra vez um argumento de eficiência.
Torna-se claro no seguinte exemplo.7 Considere-se a função redistribuição completamente descentralizada. Imagine-se o governo local da circunscrição A a
adotar um sistema fiscal mais progressivo do que o prevalecente nas circunscrições vizinhas. Os contribuintes mais ricos sentem-se assim impelidos a relocalizar-se para esses territórios a fim de evitarem impostos agravados. Simultaneamente, os residentes pobres das circunscrições vizinhas sentem-se convidados a
mudar para A por forma a beneficiarem de menores cargas fiscais. No fim do
ajustamento, a comunidade A ficará com uma distribuição mais homogénea, mas
certamente não por uma boa razão: os rendimentos terão ficado mais alinhados
no interior de A porque a comunidade empobreceu. Ao invés, as comunidades
vizinhas agradecerão a mudança de política do governo de A: as suas bases fiscais aumentaram em resultado da migração induzida por esse governo; para
uma mesma receita, elas pagarão taxas mais baixas. Como se percebe, estes efeitos redistributivos serão tanto maiores quanto maior for a mobilidade geográfica
das bases fiscais. Deste modo, não será no interesse de nenhum governo exercer
uma política redistributiva porque arca com o ónus e exporta o benefício para
outros. Logo, a descentralização da função redistributiva é ineficiente.
Na aproximação ao mundo real vale a pena fazer algumas observações sobre este resultado teórico. Primeira, há bases fiscais imóveis no curto prazo e
pouco móveis no longo prazo (exemplo: património imobiliário). A prescrição de
ineficiência dificilmente se aplica neste caso. Segunda, impedir um governo local
de exercer redistribuição de níveis de bem-estar não equivale a prescrever a inexistência de impostos locais sobre o rendimento. É perfeitamente possível desenhar um imposto local sobre o rendimento sem efeitos redistributivos dentro da
circunscrição. Por exemplo, uma derrama local aplicada a um imposto central
sobre o rendimento não altera os efeitos redistributivos do imposto do governo
central desde que a taxa efetiva de tributação local de ricos e pobres seja a
mesma — Baleiras (2002, Cap. 10). Terceira, não exercer uma função própria na
área da redistribuição não equivale a prescrever a exclusão de governos locais
em programas de redistribuição. Com efeito, os governos locais, estando mais
quanto mais caro for o imóvel antes da valorização estimada, então o tributo poderá ser regressivo; tudo depende da correlação entre a riqueza imobiliária e o rendimento no território
beneficiado pelo aeroporto.
7 O exemplo seguinte refere-se explicitamente ao meio redistributivo com natureza fiscal. Porém, as suas ilações são imediatamente transportáveis para o domínio dos sistemas de segurança social.
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próximos dos cidadãos, podem dispor de uma vantagem de natureza informativa sobre o governo central acerca das preferências dos cidadãos por redistribuição ou do cumprimento por estes dos critérios de elegibilidade dos programas nacionais. Estes programas ganharão eficácia se incorporarem essa informação. Tal é uma boa razão para associar os governos locais no desenho e na
execução de políticas redistributivas do governo central, fazendo daqueles mandatários deste. Finalmente, o argumento da mobilidade geográfica contra a existência de políticas redistributivas autónomas e próprias de cada governo local
não é absoluto porquanto o exercício da mobilidade comporta custos para os
cidadãos (mudança de casa, por exemplo). Por outras palavras, a existência de
custos de mobilidade (mobilidade imperfeita, portanto) viabiliza pequenas diferenças intercircunscricionais na progressividade dos impostos ou das despesas
sociais a nível local.
2.2.3

Afetação

A função afetação consiste no envolvimento do orçamento público no fornecimento (ou provisão) de bens ou serviços à sociedade. Isso pode acontecer através da produção por uma entidade do sector das administrações públicas
(produção pública) ou da concessão de incentivos financeiros (subsídios ou impostos) para que o sector privado produza a quantidade eficiente (produção privada).8 Em ambos os casos se diz que há provisão pública. A racionalidade desta
função decorre de imperfeições do mercado na provisão da quantidade eficiente, aquela que maximiza o bem-estar social. Os chamados bens públicos são
um caso particular de externalidade e constituem a justificação económica mais
relevante para a ação de governos locais, como se explicará de seguida.
A característica de um bem que o define como sendo público é a existência
de não-rivalidade no consumo. A água que está dentro de um copo, se for
bebida por alguém, deixa de estar disponível para qualquer outro consumidor.
Por isso, essa água é um bem privado. Já a iluminação de uma sala a partir de
armaduras no teto é um bem público porquanto essa iluminação é fruível por
qualquer uma das pessoas que ocupar a sala; a quantidade de lúmenes9 libertada

A provisão pública através de produção privada também pode ocorrer através de intervenções não-orçamentais do Estado (por via da definição de direitos de propriedade, incluindo
concessões, e da regulação).
8

9

Lúmen: unidade de medida dos fluxos luminosos.
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pelas armaduras e que beneficia um indivíduo na sala não deixa de estar disponível para consumo por parte de todos os outros que partilhem esse espaço. Os
consumidores não rivalizam entre si pelo consumo de bens públicos.
Em geral, a provisão privada de um bem público não é eficiente e a razão
decorre precisamente da característica de não-rivalidade no consumo. A
provisão privada numa economia de mercado baseia-se na contribuição voluntária dos consumidores para financiar os custos de fornecimento do bem. Na
ausência de altruísmo, cada consumidor decide contribuir para o fornecimento
de uma unidade adicional do bem público ignorando o benefício que essa unidade tem nos outros consumidores (benefício externo) e, por isso, a quantidade
que acaba sendo fornecida pelo produtor privado é inferior à que maximizaria o
bem-estar de todos (é, pois, ineficiente). Mais, em situações de provisão privada
em que seja impossível excluir consumidores (caso da iluminação de uma rua
sem cancelas), é de esperar comportamentos à boleia (“free-riding”), reduzindo
ainda mais a base de financiamento e a quantidade provida. As tentativas das
autoridades públicas para ultrapassar estas falhas de mercado tomam a forma
de incentivos à produção privada ou de produção pública da quantidade eficiente.
Os benefícios de um bem público são ou não são geograficamente circunscritos. A distinção é essencial na discussão acerca da descentralização da função
afetação. Um bem público diz-se local se gerar benefícios apenas para os indivíduos que o consumam até determinada distância do local de produção. Um
quartel de bombeiros é um bom exemplo de bem público local. O quartel oferece o serviço de proteção contra incêndios. O benefício deste serviço diminui
tipicamente com a distância-tempo do quartel ao local de risco. No caso de uma
cidade, a partir de determinada distância, por exemplo, 30 minutos, o benefício
marginal torna-se nulo devido à velocidade de propagação das chamas e ao
valor do património urbano. Deve a provisão deste bem público local ser centralizada ou descentralizada?
Imaginem-se duas comunidades no país, A e B, onde o quartel pode ser construído. O produto que o quartel oferece é o tempo de resposta do serviço de
combate a incêndios. Assuma-se que o custo de prover mais um minuto de proteção (custo marginal) é igual nos dois locais (não há razões para esperar diferenças de custo significativas entre as duas localidades). O custo é pago pelos
residentes de cada localidade. Se a procura por proteção contra incêndios for
igual nas duas comunidades, então a quantidade ótima de provisão (tempo de
resposta que maximiza o bem-estar local) é a mesma nas duas comunidades.
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Qualquer governo interessado na maximização do bem-estar dos seus constituintes irá fornecer exatamente essa quantidade. Isto é verdade quer o serviço
seja fornecido localmente pelo respetivo governo local quer seja fornecido nacionalmente pelo governo central. Nestas circunstâncias, não há vantagens na
descentralização da provisão do serviço público. Se houver economias de escala,
a provisão central até será mais barata.
Agora admita-se que as comunidades diferem entre si na procura pelo serviço
de proteção. Um governo central fornecendo o serviço a muitas comunidades,
como A e B, irá provavelmente oferecer uma quantidade uniforme ao longo do
território nacional, a mesma quantidade em todas as comunidades, porque não
tem consciência das idiossincrasias locais; na melhor das hipóteses, conhece a
procura média no território nacional. Em consequência, nalgumas circunscrições
as pessoas receberão mais proteção do que desejariam e noutras receberão menos. Quer dizer, em nenhuma é oferecida a quantidade ideal na perspetiva dessa
comunidade. O resultado não é, pois, socialmente ótimo (ineficiência de Pareto).
Ao invés, suponha-se que a proteção contra incêndios é gerida localmente, por
um governo em A, um governo em B, etc.. Se cada governo local atuar no sentido
de maximizar o bem-estar dos seus constituintes então a quantidade de proteção oferecida coincidirá com a quantidade eficiente.
Em essência, este é o argumento económico básico a favor da existência de
governos locais.10 No exemplo acabado de dar e no enunciado original do teorema da descentralização as comunidades diferem na procura. Porém, poderia
demonstrar-se facilmente que o mesmo resultado se verificaria se a heterogeneidade territorial acontecesse do lado da oferta, do custo de provisão do bem
público local. Em qualquer caso, parece ter-se mostrado nos parágrafos acima
que a estrutura ideal da administração pública para lidar com a provisão de bens
públicos locais requer descentralização desde que haja heterogeneidade entre
circunscrições territoriais na procura ou na oferta desse bem, com governos locais jurisdicionalmente responsáveis sobre a área geográfica do benefício proporcionado pela produção desse bem.

Ver exposição gráfica em Baleiras (2002, pp. 97–100). Este exemplo ilustra a aplicação do
chamado teorema da descentralização — Oates (1972, p. 35), que constitui o argumento básico. O teorema estabelece o seguinte resultado: sejam governos que atuam no sentido de
maximizar o bem-estar dos cidadãos sob sua jurisdição e um bem público local cujo custo de
fornecer cada unidade em cada circunscrição seja igual para o governo central e para o respetivo governo local; então a provisão pelos governos locais será sempre pelo menos tão boa
para os consumidores do que a provisão pelo governo central de uma qualquer quantidade
uniforme para todas as circunscrições.

10
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Parece, mas não é necessariamente verdade. A diferenciação espacial da
procura ou da oferta, embora necessária, não é suficiente para se recomendar a descentralização da administração pública. Em teoria, uma administração central completamente informada também seria capaz de oferecer quantidades espacialmente diferenciadas e correspondentes aos níveis que, em cada
circunscrição, maximizassem o bem-estar social respetivo. Assim, a tomada de
decisões orçamentais ao nível local só se afigura vantajosa se for mais barato
para autoridades locais do que para o governo central recolher informação sobre
procuras e ofertas locais e atuar em conformidade com o interesse das populações locais. Na medida em que estas duas condições não se verificam simultaneamente em todos os tipos de bem público local, a descentralização orçamental é uma matéria delicada. Veja-se Baleiras (2002, Cap. 6) para o desenvolvimento deste tema, com a discussão de argumentos pró e contra a descentralização orçamental.
A terminar esta digressão sobre a racionalidade económica da descentralização político-administrativa, importa esclarecer por que é que as secções
e os capítulos seguintes falam mais em bens ou serviços coletivos do que
em bens ou serviços públicos. Já se percebeu que a expressão bem ou serviço
público tem um significado próprio e rigoroso na linguagem económica: ausência de rivalidade no consumo. Em si mesmo, este conceito nada implica sobre se
o bem é produzido ou provido (estas atividades são diferentes) pelo sector público ou pelo sector privado, se os meios através dos quais o bem ou o serviço
chega aos consumidores são detidos por um ou outro sector. Ora na linguagem
comum não há esta distinção subtil e público tende a significar que é produzido
pelo Estado ou qualquer outra entidade do sector público, seja o bem em causa
público ou privado na aceção económica. Para complicar mais a perceção de
conceitos económicos, há o facto de determinados bens privados no sentido
económico do termo serem muitas vezes produzidos ou providos por entidades
do sector público. Pense-se nos casos de transportes de passageiros em meio
urbano através de autocarros e de prestação de cuidados primários de saúde.
Num caso e noutro, há rivalidade no consumo, o bem é privado: se um assento
for ocupado por um passageiro deixa de estar disponível para outro; um penso
aplicado em alguém é penso que não pode ser aplicado noutro utente. Porém,
há uma característica comum a estes dois exemplos: o serviço é prestado através
de uma infraestrutura com capacidade para servir vários consumidores ao
mesmo tempo. Daí se poder dizer, com rigor nas duas linguagens, que os bens
ou serviços disponibilizados a partir de uma infraestrutura com capacidade para
servir vários consumidores em simultâneo se chamam coletivos. No mundo real
os exemplos de bens ou serviços coletivos são bem mais numerosos do que os
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de bens ou serviços públicos. Em cada uma destas categorias há bens e serviços
cujos benefícios estão geograficamente delimitados (são locais, portanto) e é
para a provisão destes que a teoria económica convoca as autoridades políticoadministrativas descentralizadas, nos termos e com as reservas acima explicadas.11
2.3

Composição do sector público local

Esta secção começa por apresentar as entidades que compõem na atualidade o sector público local. Esta expressão é usada no livro para designar o
conjunto de formas organizativas controladas pelas Administrações Públicas que
promovem finalidades de interesse coletivo em Portugal a uma escala territorial
inferior à das regiões de nível NUTS 2. A nomenclatura NUTS resulta de um regulamento europeu a expor na Secção 2.4. Para já, basta notar que as regiões
daquele nível no território continental são Norte, Centro, Área Metropolitana de
Lisboa, Alentejo e Algarve; nas ilhas, são a Região Autónoma da Madeira e a
Região Autónoma dos Açores. A Figura
Figura 10
10, na p. 429
429, mostra os limites geográficos dos níveis 1, 2 e 3. Os limites dos concelhos constam da Figura 99, p. 427
427.
A segunda subsecção relaciona o universo anteriormente apresentado com
a definição de AdL usada pela Contabilidade Nacional em Portugal e na
União Europeia. São conjuntos diferentes, embora a sua intersecção contenha
as entidades política e financeiramente mais expressivas à escala local.
2.3.1

Soluções organizativas portuguesas

O sector público local assenta em duas figuras com lastro histórico, as freguesias e os municípios. Contudo, ao longo do período democrático, foram
surgindo outras figuras e hoje em dia o universo de entidades que promovem
aquelas finalidades é muito diversificado e relativamente complexo na sua apreensão por não-especialistas. Nem todas as entidades fazem parte da AdL considerada pelas regras da Contabilidade Nacional, embora todas integrem o conceito mais lato de sector público local. O próprio perímetro da AdL tem conhecido alterações nos últimos anos. Esta subsecção visa esclarecer a natureza deste

11 O leitor com formação económica saberá que muitos bens caem numa terceira categoria,
entre as anteriores: bens mistos. São bens com algum grau de rivalidade no consumo. Os
cuidados de saúde exemplificam: vacinar alguém beneficia o indivíduo, mas todos os outros
que com ele convivam porque vêem assim reduzido o perigo de contágio. O transporte coletivo de passageiros é outro exemplo. A teoria económica recomenda alguma intervenção pública na provisão de bens mistos para assegurar a quantidade socialmente ótima no sentido
de Pareto.
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universo. O Quadro 11 sintetiza a composição atual da AdL e do sector público
local. As normas legais nele mencionadas e o separador “Administração Local”
do Portal Autárquico (2017) aprofundam o resumo a seguir apresentado.
Na sua Parte III, dedicada à organização do poder político, a Constituição da
República Portuguesa determina a existência de autarquias locais. Estas são pessoas coletivas dotadas de órgãos próprios de governo e visam prosseguir os
interesses próprios das populações respetivas. A Constituição define três categorias de autarquias locais: freguesias, municípios e regiões administrativas (estas
apenas no território continental). Todas dispõem de património, finanças e quadros de pessoal próprios. Como é do conhecimento geral, não foram ainda criadas regiões administrativas. A sua instituição em concreto deve ser precedida
de referendos com resultado favorável a essa criação.
Assim, na realidade e com presença na totalidade do território nacional, há
3091 freguesias (das quais, 155 nos Açores e 54 na Madeira) e 308 municípios (dos quais, 19 nos Açores e 11 na Madeira). As circunscrições geográficas
não se intersectam dentro de cada categoria e cada concelho compreende uma
ou mais circunscrições de freguesia. Os municípios são as entidades políticoadministrativas com jurisdição sobre os concelhos, a unidade geográfica sobre a
qual a História foi assentando a essência da autoridade político-administrativa
de âmbito local visitada na Secção 2.1. A expressão “entidade político-administrativa” é usada neste livro com o significado que o Direito Administrativo lhe
atribui, e que será exposto na Subsecção 2.4.2. A expressão “freguesia” designa
simultaneamente uma circunscrição territorial e uma entidade político-administrativa. Ambas têm uma origem ancestral na tradição portuguesa, visitada igualmente na Secção 2.1.
Ao longo das décadas mais recentes, tanto as freguesias como os municípios foram criando por iniciativa própria entidades vocacionadas para a cooperação com autarquias do mesmo escalão, capazes de promover finalidades de interesse comum no âmbito das atribuições próprias das autarquias locais. Ciente da utilidade do associativismo para ganhos de eficácia e
eficiência na prossecução dessas atribuições, o próprio Estado tem incentivado,
por via legislativa e financeira, a cooperação inter-pares. Este associativismo
tem-se concretizado através de diferentes soluções organizativas. No momento
atual, o ordenamento jurídico consagra as entidades intermunicipais (unidades
dos tipos iii-a) e iii-b) no Quadro 11), as associações para fins específicos de freguesias [iv-a)] ou de municípios [iv-b)] e entidades empresariais locais [v-a) a vc)]. É importante sublinhar uma diferença institucional importante entre as autarquias locais e todas estas formas de associação. Os órgãos de governo próprio
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das primeiras são eleitos por sufrágio direto e universal enquanto que os das
segundas são constituídos por representantes políticos das autarquias locais. De
seguida, explica-se resumidamente em que consistem estas várias formas organizativas derivadas das autarquias locais.
Quadro 1: Universos da Administração Local e do Sector Público Local
Designação

Definição legal1

Entidades individuais
i)

Freguesia

ii)

Município

iii)

Entidade intermunicipal
iii-a)

Comunidade Intermunicipal (CIM)

iii-b) Área Metropolitana
iv)

v)

A, arts. 235-254; C, arts. 2 & 54; D, arts. 2-4

A, arts. 247 & 253; C, art. 2, b); D, arts. 63, 6667 & 80-81

Associação de autarquias locais com fins específicos
iv-a)

Associação de freguesias de fins específicos

iv-b)

Associação de municípios de fins específicos

Entidade empresarial local
v-a)

Serviço municipalizado

v-b)

Serviço intermunicipalizado

v-c)

Empresa local

A, arts. 247 & 253; C, art. 2, d) 2; D, arts. 108110
B, arts. 2-7
B, arts. 8-10; C, art. 2, f)
B, arts. 19-21, 33, 45 & 48, 51-52; C, art. 2, e)

vi)

Cooperativa ou fundação participada por município

B, arts. 56-58; C, art. 54, 1b)

vii)

Associação participada não exclusivamente por municípios

B, arts. 56 & 59-60; C, art. 54, 2

Agregações
viii) Autarquias locais

Entidades
incluídas

Definição legal1

i)+ii)

A, arts. 235-236; C, Art. 2,
a); D, arts. 2-6
C, art. 2, c); E, pars. 20.0320.56, 20.65 & 20.66

ix)

Administração local (definição restrita de sector público
local, acepção da contabilidade nacional)

Segundo SEC 3

x)

Definição abrangente de sector público local

i)+…+vii)

Fontes: construção dos autores baseada em análise legislativa própria. | Notas:

1 — Diplomas relevantes são: A = Decreto de 10 de abril de 1976; B = Lei n.º 50/2012, de 31/08; C = Lei
n.º 73/2013, de 03/09; D = Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12/09; E = Anexo A ao Regulamento (UE) n.º
549/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21/05.
2 — Não é claro na referência legal se a definição inclui a unidade vii).
3 — Âmbito variável; o agregado corresponde, em cada momento, ao conjunto de entidades incluídas no
subsector institucional da administração local no âmbito do Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais (SEC); inclui tipicamente todas as unidades i) a iv) e ainda as entidades dos tipos v) a vii) que
tenham sido classificadas neste subsector institucional nas últimas contas publicadas pela autoridade estatística nacional.

As entidades intermunicipais são associações de municípios que prosseguem fins gerais; basicamente, atuam sobre o conjunto do território intermunicipal com funções de planeamento e gestão da estratégia de desenvolvimento
económico (incluindo as vertentes social e ambiental), articulação dos investimentos municipais de interesse intermunicipal e participação na gestão de programas operacionais de base regional no âmbito da política de coesão. Compete-lhes ainda assegurar a articulação entre a Administração Central (AdC) e os
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municípios associados na provisão de bens e serviços através de redes de equipamentos (saneamento básico, saúde, educação, transportes, etc.). Finalmente,
podem também exercer qualquer atribuição legal municipal em nome dos associados e as atribuições que lhes sejam delegadas pela AdC. Por lei, as suas fronteiras coincidem com os limites geográficos das unidades territoriais NUTS-3. Já
as associações de fins específicos, sejam elas de freguesias ou de municípios,
visam exercer um número limitado de atribuições das autarquias respetivas de
acordo com o interesse comum dos associados e cabe a estes definir o seu prazo
de validade, os domínios de intervenção e os limites geográficos de atuação
(exemplo: Associação de Municípios para o Tratamento de Resíduos Sólidos).
Um pouco à semelhança do que sucedeu na AdC, também na AdL foram
surgindo formas de organização de tipo empresarial para prosseguir determinadas atribuições dos municípios, numa relação mandante-mandatário.
Nuns casos, promovem a ação de um único município (quando este é a única
entidade pública participante), noutros, o interesse comum do conjunto de municípios associados (cooperação intermunicipal). Estas formas são os serviços
municipalizados, os serviços intermunicipalizados e as empresas locais. Os serviços municipalizados são serviços integrados na estrutura organizacional do município, sem personalidade jurídica própria, mas com orçamento próprio. Na linguagem explicada no Anexo VI
VI, são um ente contabilístico inserido numa entidade com personalidade jurídica (o município). São geridos sob forma empresarial para prestar serviços à população em áreas legalmente definidas que, grosso
modo, correspondem a bens para os quais há rivalidade no consumo.12 Dois ou
mais municípios podem partilhar serviços naquelas áreas criando serviços intermunicipalizados. As empresas locais são pessoas coletivas de direito privado
constituídas segundo a lei comercial e nas quais as entidades públicas participantes podem exercer uma influência dominante nos termos da lei (n.º 1 do art.
19.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto). Têm um âmbito territorial de atuação
12 Art. 10.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto. As áreas são: abastecimento público de água,
saneamento de águas residuais urbanas, gestão de resíduos urbanos e limpeza pública, transporte de passageiros e distribuição de energia elétrica em baixa tensão. Em todas as áreas
(com provável exceção da gestão de resíduos urbanos e limpeza pública), o serviço em causa
é um bem privado na aceção económica da Subsecção 2.2.3 e em que o fornecedor consegue
excluir consumidores. A teoria económica recomenda, nestes casos, o financiamento primordial através de preços cobrados diretamente aos consumidores, pelo que se compreende a
consignação deste tipo de receita ao financiamento dos custos da provisão, finalidade francamente facilitada pela existência de um orçamento próprio para esta atividade. Em rigor,
como se detalhará na Subsecção VI.4.2, p. 385, dispõem de um plano de contas próprio completo, com sistemas orçamental, patrimonial e analítico, para melhor cumprirem aquela finalidade.
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concelhio, interconcelhio ou metropolitano de acordo com a natureza das entidades públicas participantes. Podem ter sócios do sector privado. As empresas
locais devem prosseguir as suas atividades “de forma tendencialmente autossustentável, sendo proibida a constituição de empresas locais para a prossecução
de atividades de natureza exclusivamente administrativa ou com intuito exclusivamente mercantil“ (n.º 1 do art. 20.º, ibid). Qualquer uma destas três formas de
organização empresarial pode ser detida por um único município, dois ou mais
ou ainda por uma associação formal de municípios [entidades iii-a), iii-b) e iv-b)
no Quadro 11, respetivamente]. A composição do sector empresarial local tem
variado ao longo do tempo. No final de 2015 apresentava a composição expressa
no Quadro 2. Este objeto contém duas linhas com os totais homónimos verificados quatro anos antes para se ter uma ideia da redução entretanto verificada na
dimensão do sector empresarial local, um objetivo assumido pela legislação
acima citada.
Podem destacar-se algumas evidências no final de 2015. Apenas 23 dos 308
municípios portugueses dispõem de serviços municipalizados próprios, e dois
pares de dois municípios (Loures e Odivelas; Oeiras e Amadora) partilham um
serviço intermunicipalizado cada. As empresas locais são predominantemente
municipais e não existem na maioria dos municípios; dois municípios detêm
cinco empresas próprias e o número de empresas por município decresce com
o número de municípios.
Quadro 2: Número de entidades empresariais locais, situação em 31 de
dezembro
N.º de
N.º de
serviços
serviços
Ano Total municipali intermunic
zados
ipalizados
0
N.º de
municípios

1

0

1

N.º de empresas
municipais
0

1

2

3

N.º de empresas
intermunicipais

4

5

0

1

2

3

2011

308

278

28

306

2 162

85

33

6

13

9* 158 123

25

2

2015

308

281

23

304

4 211

57

24

7

7

2 136 119

41

12

N.º total de
2011
entidades
empresariais
2015
locais

322

28

1

272

21

213

23

2

164

24

Fontes: Carvalho et al. (2013, 2016), DGAL e adaptação dos autores | Notas: * Número de municípios com
5 ou mais empresas municipais. 1) Os números neste quadro provêm de Carvalho et al. (2013, 2016),
tendo sido rearranjados pelos autores. O Portal Autárquico (2017) gerido pela DGAL contém uma lista,
com data de 4 de julho de 2016 e supostamente exaustiva das empresas locais vivas nesse momento, que
ascende a 225 unidades, maior, portanto, que o número de empresas municipais e intermunicipais repor-

28

2. Entidades públicas de âmbito local
tado neste quadro à data de 31/12/2015 — 188. Crê-se que Carvalho et al. (2016) apenas tenha considerado as empresas com a totalidade do capital detido diretamente por municípios, o que explicaria a divergência. Com efeito, a lista da DGAL contém essas empresas e ainda as empresas com sócios minoritários. 2) Os Serviços Municipalizados de Santo Tirso, por terem sido extintos com efeitos a 1 de janeiro de
2015 (informação prestada pela DGAL), ainda estão incluídos na contagem acima referente à situação em
31/12/2014, mas já não constam da referente ao final de 2015. 3) O regime legal das empresas locais
compreende, para além das duas categorias representadas no quadro, a categoria das empresas metropolitanas. Na consulta à lista disponível em Portal Autárquico (2017), os autores encontraram apenas uma
empresa desta categoria: Primus — Promoção e Desenvolvimento Regional, EMT, S.A., participada em
99,69% pela Área Metropolitana do Porto.

O regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais
resultante da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, pretendeu, entre outras finalidades, reduzir a dimensão do universo empresarial local. Previu várias
modalidades: dissolução, alienação, transformação, integração, fusão e internalização. Impôs a dissolução ou a venda no caso das empresas locais que incorram
numa das quatro situações previstas no número 1 do art. 62.º, a saber:
a) as vendas e prestações de serviços realizados durante os últimos três anos não cobrem, pelo menos, 50 % dos gastos totais dos respetivos exercícios; b) quando se verificar que, nos últimos três anos, o peso contributivo dos subsídios à exploração é
superior a 50 % das suas receitas; c) Quando se verificar que, nos últimos três anos, o
valor do resultado operacional subtraído ao mesmo o valor correspondente às amortizações e às depreciações é negativo; d) Quando se verificar que, nos últimos três
anos, o resultado líquido é negativo.13

Na sequência da publicação deste diploma decorreu uma alteração generalizada
no panorama das atividades locais desempenhadas dentro e fora dos municípios
e suas associações formais. As reestruturações organizativas decorreram durante
vários anos. Está fora do âmbito deste trabalho examinar o assunto mas o Quadro 2 reflete alguns efeitos desta transformação que é interessante apreciar. Em
quatro anos, o número de entidades de natureza empresarial detidas por municípios caiu substancialmente, de 322 para 213 unidades. A queda é mais expressiva, tanto em termos absolutos como relativos, na categoria de empresas municipais (272 para 164). Nesta categoria, há no ano mais recente 211 municípios
(no universo de 308) que não detêm qualquer empresa própria. Havia 293 sociedades comerciais no final de 2011, para se contarem apenas 188 quatro anos
depois. Detetam-se ainda sinais de reforço da cooperação entre municípios:
cresce em três unidades o número de empresas intermunicipais; aumenta em 22

Importa ainda informar que legislação posterior veio criar exceções que restringiram o âmbito de aplicação destes critérios para a dissolução ou alienação de empresas locais. Constam
dos números 14 a 16 daquele artigo e do número 2 do artigo 66.º. Começaram a surgir em
julho de 2015. Pormenores na base de dados legislativos da Procuradoria-Geral Distrital de
Lisboa.
13
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o número de municípios que aceitam partilhar empresas, ao mesmo tempo que
diminui (em 49 unidades) o número de concelhos com empresas mono-municipais. Ainda na sequência da emancipação de Odivelas como município em 1999,
os serviços municipalizados de Loures transformam-se em 2014 nos serviços intermunicipalizados de Loures e Odivelas.
A terminar, uma ressalva. A nota 1) no Quadro 22 explica que os números do
mesmo respeitam apenas às sociedades comerciais detidas a cem por cento diretamente por municípios. Do confronto entre as fontes citadas, os autores estimam haver, no final de 2015, 37 outras empresas locais com a característica de
terem como sócios, para além de municípios a título individual, associações de
municípios e parceiros privados.
Os municípios podem ainda prosseguir as suas atribuições através de outras
formas organizativas viradas para a cooperação interinstitucional. Trata-se
de cooperativas e fundações [vi)] e de associações [vii)], em qualquer um dos
casos com a participação possível de outros sócios, públicos, privados ou do
sector social (exemplos: Cooperativa de Apoio à Integração do Deficiente, Fundação Mata do Buçaco e Terras de Sicó — Associação de Desenvolvimento).
2.3.2

Regras de classificação institucional na Contabilidade Nacional

O conjunto AdL tem um significado próprio no contexto das finanças públicas intimamente ligado à definição usada pela Contabilidade Nacional.
Portugal, como Estado-Membro da UE, segue as normas do Sistema Europeu de
Contas Nacionais e Regionais (SEC).14 Compete ao Instituto Nacional de Estatística (INE), enquanto autoridade estatística nacional, decidir em que sector institucional classificar todas as entidades acima referidas. As unidades dos tipos i) a
iv-b) não oferecem dúvidas e integram esse conjunto. Recorde-se que as Administrações Públicas (AP) são o sector institucional que acolhe as entidades produtoras não-mercantis que são financiadas por pagamentos compulsivos (exemplo: impostos) efetuados por entidades de outros sectores, assim como as entidades cujo atributo principal seja a redistribuição da riqueza ou do rendimento
entre os agentes económicos. A AdL é um subsector daquele, incluindo todas as
entidades com as características acima descritas que atuam numa parte local do
território nacional.

14 O SEC é o quadro normativo para a produção da Contabilidade Nacional no espaço da
União Europeia. O leitor interessado encontra na Secção VI.13, p. 419, uma apresentação breve
do que são a Contabilidade Nacional e o SEC. Aí também são apresentados os sectores institucionais em que os agentes económicos são classificados para efeitos estatísticos e que são
referidos adiante nesta subsecção.
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Quadro 11 oferecem dúvidas porJá as demais formas organizativas do Quadro
quanto produzem bens ou serviços para venda no mercado (definição de
produção mercantil) ou integram parceiros na relação de controlo que estão indubitavelmente fora do sector institucional das AP. Para estas formas,
as regras do SEC em vigor (SEC 2010) exigem uma averiguação caso-a-caso que
combina o critério da mercantilidade15 com o critério do controlo.16 Em termos
simples, uma forma organizativa é integrada no subsector institucional da AdL
se não for produtora mercantil e for controlada por entidade(s) da AdL. A lista
das entidades que integram a AdL portuguesa é atualizada periodicamente pelo
INE. A mais recente, à data de fecho deste capítulo, foi publicada em março de
2017 — INE (2017).
Nestas circunstâncias, há unidades dos tipos v) a vii) classificadas pelo INE
dentro da AdL e outras fora da AdL.17 De um modo geral, os serviços municipalizados e intermunicipalizados, assim como as empresas locais dominadas por
municípios e suas associações, são produtores mercantis controlados pela AdL;
logo, estão classificados no sector das sociedades não-financeiras. As unidades
v-a) e v-b), ao não terem personalidade jurídica própria, são consideradas pelo
SEC 2010 como quase-sociedades não-financeiras. Quanto a cooperativas, fundações e associações participadas por municípios e outras entidades (unidades
A aplicação deste critério exige verificar [Anexo A ao Regulamento (UE) n.º 549/2013, de
21/05, pars. 3.17 e seguintes] se a produção é vendida contra a entrega de um valor monetário
(preço) economicamente significativo. Em abstrato, um preço é considerado economicamente
significativo se tiver efeito na quantidade que a entidade deseja fornecer e na quantidade que
a procura deseja comprar. Na prática, a autoridade estatística classifica uma entidade como
produtora mercantil se a receita obtida por intermédio do preçário é, pelo menos, igual a 50
% do seu custo total de produção durante, pelo menos, três anos. Os encargos com juros são
incluídos na definição de custo total de produção.
15

Diz-se que uma determinada unidade é controlada por uma entidade da administração local
quanto esta tem o poder de definir a política ou o programa geral de atividade daquela. Os
parágrafos 2.35 a 2.39 do Anexo A ao Regulamento (UE) n.º 549/2013, de 21/05, precisam as
condições de aplicação deste critério.
16

Se não forem classificadas dentro do subsector Administração Local, estas unidades deverão
ser classificadas dentro do sector “Sociedades não-financeiras” e arrumadas no subsector “Sociedades não financeiras públicas”. Citando o parágrafo 1.34 do Anexo A ao Regulamento (UE)
n.º 549/2013, de 21 de maio: “Uma entidade controlada pelas administrações públicas e indicada como uma sociedade mercantil é classificada no sector das sociedades, fora do sector
das administrações públicas. Desta forma, os níveis de défice e de dívida da sociedade não
farão parte do défice e da dívida das administrações públicas.” Já uma entidade considerada
como produtora não-mercantil, mas sob controlo privado, deverá ser classificada no sector
das instituições sem fim lucrativo ao serviço das famílias.
17
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dos tipos vi) e vii) no Quadro 11), estão espraiadas pela AdL ou outros sectores e
subsectores institucionais em razão da aplicação dos critérios de mercantilidade
e controlo.18
A terminar, importa notar num texto sobre finanças locais um facto pouco
conhecido. As entidades classificadas pelo INE fora do subsector da AdL relevam
para a disciplina orçamental que rege as contas dos municípios. Com efeito, a lei
das finanças locais que entrou em vigor a 1 de Janeiro de 2014 veio impor a cada
município um teto de dívida e, no cálculo do respetivo indicador, são incluídas
as dívidas dessas entidades de modo proporcional à quota de cada município
(nos termos do art. 54.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro).19 Esta regra vai,
por isso, além do universo organizativo considerado pelas regras europeias que
limitam o défice e a dívida do conjunto das Administrações Públicas. Este aspecto
será aprofundado no Capítulo 9.
2.4

Classificação territorial e classificação político-administrativa de
âmbito local

Apresentadas as formas organizativas da AdL, é útil perceber como se distribuem no território. Este exercício justifica-se por três razões. A primeira é
o facto de ser no território que as políticas se cruzam com as pessoas. Com efeito,
as circunstâncias concretas de como os cidadãos e as empresas acedem aos bens
e serviços providos pelas autarquias e financiam a sua provisão dependem da
localização dos agentes e influenciam decisivamente o desenho das políticas públicas e a sua restrição orçamental. A segunda razão advém da associação estreita e muito antiga entre a divisão do território nacional em unidades subnacionais para fins estatísticos e o exercício de funções de administração pública,
ponto que se desenvolverá na primeira subsecção abaixo. Finalmente, é útil apresentar aqui a distribuição territorial das entidades do sector público local porque
um dos objetivos dos capítulos seguintes é oferecer uma leitura espacializada
O classificador português de sectores institucionais conserva a categoria “Distritos” dentro
do subsector Administração Local. É uma reminiscência histórica do tempo em que as Assembleias Distritais existiam de facto na estrutura político-administrativa nacional. Hoje estão inativas e com trabalhadores, serviços e património em transição para os municípios e outras
entidades (conforme Lei n.º 36/2014, de 26 de junho), não dispondo de materialidade relevante. Por estas razões, não foram integradas no Quadro 11. A sua extinção formal automática
operar-se-á por instituição em concreto das regiões administrativas ou por revisão do art.
291.º da Constituição.
18

Nos casos de empresas locais, sociedades comerciais participadas por municípios e cooperativas controladas por municípios, as suas dívidas só são somadas às dos municípios participantes para efeitos daquele teto se apresentarem resultados líquidos negativos.
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das finanças locais, pelo que importa saber por qual circunscrição territorial é
responsável cada uma dessas entidades.
2.4.1

O papel da produção estatística

A produção estatística está intimamente ligada ao território. A recolha de
dados primários é local mesmo quando o seu tratamento conduz à produção de
indicadores nacionais. Há também inúmeras facetas da atividade humana e da
Natureza que importa conhecer a diferentes escalas subnacionais, nomeadamente para melhorar as decisões públicas e privadas. Basta pensar no papel de
indicadores de poder de compra e de densidade de consumidores para a decisão
de localização de operações de retalho, no conhecimento dos fluxos de emissões
poluentes para parametrizar políticas de controlo das mesmas ou em indicadores demográficos para fazer a sintonia fina na provisão de equipamentos coletivos, públicos ou privados, em domínios como a educação e os cuidados continuados de saúde. Historicamente, as unidades geográficas utilizadas para recolha de informação e reporte de estatísticas estão intimamente relacionadas com
a organização territorial da Administração Pública, talvez porque o sistema estatístico nacional sempre foi financiado pelo Estado e o sector público é um utilizador intensivo de estatísticas.
Aliás, o papel da função administrativa na estruturação das unidades territoriais
para fins estatísticos tem mesmo força de lei. Com efeito, o diploma que enquadra a produção de estatísticas a escalas subnacionais na União Europeia20 estabelece:
As unidades administrativas existentes nos Estados-Membros constituirão o primeiro
critério utilizado na definição das unidades territoriais. Assim sendo, uma «unidade
administrativa» designará uma zona geográfica à qual corresponde uma administração
competente para tomar decisões administrativas ou políticas relativas a essa zona, no
âmbito do quadro jurídico e institucional do Estado-Membro.

2.4.2

Entidades político-administrativas

Quadro 11 identificou todas as entidades administrativas de âmbito local exisO Quadro
tentes atualmente em Portugal. Uma entidade administrativa é um ente jurídico que dispõe de autonomia administrativa. Esta caracteriza-se pela missão de

Número 1 do art. 3.º do Regulamento (CE) n.º 1059/2003 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 26 de maio de 2003, relativo à instituição de uma Nomenclatura Comum das
Unidades Territoriais Estatísticas (NUTS). O segundo critério mais importante para definir as
unidades territoriais é demográfico; estabelece limites inferior e superior em termos de população residente para cada nível de desagregação da nomenclatura (1, 2 e 3).
20
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assegurar, em nome da comunidade, a satisfação de determinado interesse coletivo (função administrativa). As entidades i) a iv) têm ainda a característica de
serem entidades políticas, na medida em que dispõem de autonomia política.
Esta consubstancia-se na prerrogativa de auto-administração, ou seja, na capacidade para determinarem a sua própria organização, nomeadamente através de
regulamentos próprios, e para estabelecer os objetivos e orientar a atuação dos
agentes da sua própria administração. O facto de as personalidades que compõem os órgãos de direção superior das entidades políticas não serem escolhidas por outra entidade nem a esta deverem obediência hierárquica é um elemento intrínseco à autonomia política. Em Portugal, o Governo, órgão político
executivo da AdC, apenas dispõe, sobre as autarquias locais e as suas diversas
emanações organizativas, em matéria de controlo da regularidade da sua atuação — poder de tutela administrativa confinada à verificação da legalidade. Não
dispõe de tutela administrativa para atestar o mérito da ação da AdL.21
Como se dizia, as freguesias, os municípios, as entidades intermunicipais e as
associações de autarquias locais com fins específicos são entidades político-administrativas. As demais entidades do sector público local não gozam de autonomia política porque a sua atividade é orientada pelos órgãos de decisão das
entidades externas que as instituíram ou sobre elas dispõem de poder de controlo. Na esmagadora maioria das entidades v) a vii), as entidades instituidoras
ou controladoras são entidades político-administrativas do sector público local
— entes i) a iv) na taxonomia do Quadro
Quadro 11.

A tutela é uma relação entre uma pessoa coletiva pública (entidade tutelar) e uma pessoa
coletiva (pública ou privada, a entidade tutelada). Os administrativistas distinguem duas finalidades na tutela administrativa: tutela da legalidade e tutela do mérito. Por exemplo, Amaral
(2012, p. 880) define-a (à tutela administrativa) como “o conjunto dos poderes de intervenção
de uma pessoa coletiva pública na gestão de outra pessoa coletiva, a fim de assegurar a legalidade ou o mérito da sua atuação”. Ora, no caso da AdL, a lei restringe o fim da tutela administrativa à garantia do cumprimento da legalidade. Com efeito, o art. 2.º da lei da tutela administrativa (Lei n.º 27/96, de 1 de agosto) determina: “A tutela administrativa consiste na
verificação do cumprimento das leis e regulamentos por parte dos órgãos e dos serviços das
autarquias locais e entidades equiparadas”. Para efeitos deste diploma, as entidades equiparadas são as entidades intermunicipais e as associações de autarquias locais de fins específicos, pelo que esta norma se aplica diretamente às entidades i) a iv) do Quadro
Quadro 11. Compete ao
Governo o exercício desta tutela — conforme art. 5.º do diploma referido. Diz-se que a tutela
administrativa tem um fim de mérito quando ela atribui à entidade tutelar a obrigação de
assegurar, por parte da entidade tutelada, a adoção de “soluções convenientes e oportunas
para a prossecução do interesse público” — Ibid., p. 881.
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2.4.3

Correspondência atual entre unidades territoriais e entidades políticoadministrativas

A associação em Portugal entre unidades territoriais para fins estatísticos e os
domínios geográficos de intervenção das entidades político-administrativas
sub-nacionais evolui ao longo do tempo. A situação atual está sintetizada no
Quadro
Quadro 33. Salientam-se os seguintes factos.
Primeiro, só existe correspondência pré-determinada na lei entre território
e entidade político-administrativa para as autarquias locais [entidades i) e
ii)] e as entidades intermunicipais [entidades iii)]. Isto é assim porque o legislador entendeu dar liberdade às freguesias e aos municípios para integrarem
as associações com fins específicos [entidades iv-a) e iv-b)] que bem entenderem, podendo cada uma daquelas entidades participar em mais do que uma
associação. Os limites geográficos de cada uma das entidades do tipo iv) são os
que resultarem da reunião das circunscrições territoriais das autarquias que, em
cada momento, integrarem tais associações. Não há requisito de continuidade
territorial e cada autarquia pode integrar tantas associações de fins específicos
quantas entender.
Quadro 3: Unidades territoriais e entidades político-administrativas locais

Unidade territorial
Número
Designação ContiRAA
RAM
nente

Portugal

Entidade do sector público local
Órgão máximo
Designação
Executivo
Deliberativo

Secretariado
Comunidade Executivo
Intermunicipal Intermunicipal e Assembleia
Intermunicipal
3)
Conselho
(CIM)
1)
2)
23
1
1
NUTS-III
26
Intermunicipal
Área
Comissão
Conselho
Metropolitana Executiva
Metropolitano
3)
Metropolitana
(AM)
Câmara
Municipal e
Assembleia
Concelho
278
19
11
308
Município
Presidente da
Municipal
Câmara
Junta de
Assembleia de
4)
2882
155
54
3091
Freguesia
Freguesia
Freguesia
Freguesia
Fontes: Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e sistematização dos autores. | Notas: 1) Classificação NUTS2016, conforme Regulamento (UE) n.º 2016/2066 da Comissão, de 21 de novembro. Aplica-se aos dados
transmitidos à Comissão (Eurostat) a partir de 1 de janeiro de 2018. 2) O total nacional inclui uma unidade
extra-regio de nível III. 3) Não existem entidades intermunicipais (CIM ou AM) nas Regiões Autónomas. 4)
Números extraídos de Portal Autárquico (2017), refletindo a situação à data de fecho deste trabalho.

Segundo, o reporte e a produção estatística de base subnacional estão subordinados na UE a uma moldura jurídica própria e esta estabelece uma
hierarquia de escalas territoriais designada como Nomenclatura Comum
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das Unidades Territoriais Estatísticas (NUTS). Visa garantir a recolha, a organização e a difusão de estatísticas regionais harmonizadas no espaço comunitário.
A estrutura da nomenclatura é hierárquica. Diz o diploma instituidor22 no número
2 do seu art. 2.º que a nomenclatura “subdivide cada Estado-Membro em unidades territoriais de nível NUTS 1, cada uma das quais é subdividida em unidades
territoriais de nível NUTS 2, sendo estas, por sua vez, subdivididas em unidades
territoriais de nível NUTS 3”. Como se vê nesta citação, o diploma legal usa a
numeração árabe para designar os níveis hierárquicos da nomenclatura. Porém,
existe já uma longa e abundante prática nacional e internacional de identificar
esses níveis através da numeração romana. Por isso, o resto do livro adere a esta
tradição.
A composição de cada nível hierárquico é passível de revisão de acordo com um
procedimento comum. A última revisão, conhecida pela sigla NUTS-2016, produz efeitos sobre a transmissão de dados ao Eurostat desde 1 de janeiro de 2018.
No caso de Portugal e de acordo com a revisão NUTS-2016 (caso inalterado face
á revisão anterior, NUTS-2013), existem três unidades de nível NUTS-I, a saber,
Continente, Região Autónoma dos Açores (RAA) e Região Autónoma da Madeira
(RAM). Existem sete unidades de nível II, que são: Norte, Centro, Área Metropolitana de Lisboa, Alentejo, Algarve, RAA e RAM. No terceiro nível territorial, existem 25 unidades territoriais. O mapa na Figura 10
10, p. 429, mostra em concreto
quais são. Finalmente, um pormenor técnico. Em cada nível territorial, a nomenclatura acrescentou uma unidade territorial com características especiais, chamada extra-regio. É por isso que, no Quadro 33, se assinalou a presença de 26 (e
não 25) unidades de nível III na coluna Portugal.23

Regulamento (CE) n.º 1059/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de maio de
2003, relativo à instituição de uma Nomenclatura Comum das Unidades Territoriais Estatísticas
(NUTS). Para uma descrição sucinta da evolução da nomenclatura, ver Eurostat (2018).
22

23 Isto é assim porque a NUTS se destina à produção estatística e a contabilidade nacional, um
dos seus domínios de aplicação, assenta no conceito de território económico, i.e., de espaço
no qual decorrem operações entre agentes económicos relevantes para a determinação do
produto nacional bruto a preços de mercado e que tem uma consagração legal própria —
anexo da Decisão n.º 91/450/CE CEE da Comissão, de 26 de julho de 1991. A unidade extraregio consiste nas partes do território económico de um país que não podem ter continuidade
física com qualquer uma das suas regiões (o chamado território geográfico). O regulamento
acima citado dá exemplos: “espaço aéreo nacional, águas territoriais e plataforma continental,
enclaves territoriais, especialmente as embaixadas, consulados e bases militares, bem como
depósitos de petróleo, gás natural, etc., em águas internacionais, fora da plataforma continental, a funcionar sob a responsabilidade de unidades residentes”.
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Terceiro, as entidades intermunicipais só existem no Continente e têm jurisdição sobre unidades territoriais de nível NUTS-III. Por lei, a correspondência é biunívoca. As duas entidades político-administrativas chamadas Área Metropolitana do Porto e Área Metropolitana de Lisboa exercem jurisdição sobre as
unidades territoriais deste nível com as designações “Área Metropolitana do
Porto” e “Área Metropolitana de Lisboa”, respetivamente — teria sido preferível
o legislador evitar confusão escolhendo designações diferentes para unidade
territorial e entidade político-administrativa, mas assim não sucedeu. Ver Figura
10, p. 429
429. No mapa deste objeto estão igualmente identificadas as unidades
10
territoriais sobre as quais as 21 Comunidades Intermunicipais exercem jurisdição.
A unidade territorial Área Metropolitana de Lisboa é, simultaneamente, uma região NUTS-II e NUTS-III. Aliás, a RAA e a RAM são unidades de níveis I, II e III.
Estas simultaneidades são permitidas pelo regulamento europeu citado (número
3 do seu art. 2.º).
Quarto, e por fim, o regulamento NUTS permite a cada Estado-Membro instituir escalões territoriais inferiores ao nível NUTS-III. Ao abrigo desta faculdade, Portugal utiliza os níveis de pormenor hierárquico “freguesia” e
“concelho”. Fá-lo porque existe uma longa tradição de exercício da função administrativa circunscrito aos espaços geográficos com estas denominações, da
qual se deu conta na Secção 2.1. Um concelho agrega uma ou várias freguesias.
Geralmente, há continuidade física dentro de cada concelho, embora existam
(poucas) exceções — por exemplo, concelho do Montijo. Tal como no caso das
entidades anteriores, também por lei existe correspondência biunívoca entre território e entidade. Assim, a cada unidade territorial “freguesia” corresponde uma
e uma só entidade político-administrativa, designada também por “freguesia”. A
cada unidade territorial “concelho” corresponde uma e uma só entidade políticoadministrativa, designada como “município”. A identificação e a localização dos
308 concelhos constam do Quadro 48
48, p. 428
428, e da Figura 99, p. 427
427, respetivamente.
2.5

Contabilidade do sector público local

Os dados das finanças públicas assentam na informação contabilística das
entidades que integram o sector público. Isto é verdade em qualquer país e
para qualquer nível territorial do sector público. Esta obra está focada na compreensão dos desenvolvimentos orçamentais e das obrigações financeiras do
sector público local português e, em diversas instâncias, a argumentação exige
a invocação de conceitos e princípios contabilísticos. Para não desviar a atenção
dessa focalização, foi produzido o Anexo VI — Elementos de
de Contabilidade.
Contabilidade. Este
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é o primeiro capítulo a fazer uso de noções contabilísticas, incluindo da contabilidade nacional. As referências aqui serão breves e o leitor interessado encontrará no anexo o desenvolvimento necessário para melhor as compreender.
A secção anterior deu conta, por um lado, da diversidade crescente, ao longo
das últimas décadas, de formas organizativas no sector público local português
e, por outro, da classificação institucional que o SEC 2010 faz dessa diversidade.
Numa publicação que aborda a experiência das finanças locais nos últimos 30
anos, importa perceber qual é o universo institucional coberto por obrigações contabilísticas, quais os sistemas de normalização contabilística em vigor e quais são as entidades locais sobre as quais existe informação coerente, comparável no tempo e entre entidades homólogas e consolidável
para efeitos de agregação de informação orçamental e financeira. Os próximos parágrafos explicam por que é que neste momento apenas se dispõe de
informação com aquelas caraterísticas para os municípios. As entidades que integram o sector público local, na aceção mais lata da Secção 2.3, diferem entre
si nos sistemas de normalização contabilística a que estão sujeitas, nas obrigações de reporte e na fiabilidade da própria informação contabilística que produzem. Não se tem conhecimento de alguma vez ter sido feito um exercício de
consolidação de contas abrangente capaz de oferecer um retrato orçamental ou
patrimonial completo do sector no sentido mais amplo.
2.5.1

Autarquias locais, entidades intermunicipais e associações de autarquias locais de fins específicos

As entidades em epígrafe estão sujeitas a um sistema de normalização contabilística próprio conhecido pelo acrónimo POCAL. De modo imperativo
desde maio de 2002, e sem prejuízo da sua articulação com o regime geral de
contabilidade nas Administrações Públicas (que é o POCP),24 é aplicável às autarquias locais e respetivas associações de direito público (entidades intermunicipais e associações de fins específicos), bem como aos serviços municipalizados
e intermunicipalizados [i.e., o conjunto de entidades i) a v-b) do Quadro 11] um
regime contabilístico sectorial próprio: o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL).25 Este tem duas variantes: regime completo e regime

24 Plano Oficial de Contabilidade Pública, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 232/97, de 3 de setembro. Para o futuro próximo está prevista a adoção do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro). Virá
substituir o POCP e todas as suas derivações sectoriais, como é o caso do POCAL.
25

Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro.
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simplificado.26 Foi a introdução do POCAL que trouxe para o sector, mas apenas
nas entidades sujeitas ao regime completo, a existência dos sistemas de informação patrimonial e analítico ou de custos, para além do estritamente orçamental que já era exigido pelo regime anterior a todas as entidades acima mencionadas.27
Deste modo, passam a estar disponíveis dados na vertente patrimonial
desde 2003, mas apenas para os municípios. A prestação de contas e o reporte
de informação de caráter financeiro pelas entidades do designado regime simplificado, no qual cabe a larga maioria das freguesias e das associações de autarquias locais, continuam sendo realizados apenas na vertente orçamental.
Durante décadas, o reporte da informação contabilística local foi transmitido em papel a serviços especializados da AdC. Assim sucedeu antes e depois
da introdução do POCAL, até 2010. Para efeitos de acompanhamento das finanças locais, as autarquias locais enviavam às então comissões de coordenação
regional (hoje CCDR) as respetivas contas anuais, que remetiam depois o respetivo tratamento à então Direcção-Geral da Administração Autárquica (atualmente DGAL). Em paralelo, os municípios (apenas, não as freguesias nem as associações) tinham de remeter a mesma informação ao Instituto Nacional de Estatística (INE) e à Direção-Geral do Orçamento (DGO), à qual os municípios deviam ainda enviar as contas trimestrais (neste caso em suporte eletrónico a partir
de determinada altura). Para além destas entidades, as autarquias locais encontram-se obrigadas há muito a remeter as respetivas contas de gerência ao Tribunal de Contas (TdC).28

26 Os dois regimes são apresentados e comparados na Subsecção VI.4.4, p. 387. No regime
completo, estão todos os municípios e apenas uma parte das restantes entidades em apreço
nesta epígrafe (as que têm receita anual igual ou superior a 1 716 400 €, o limiar vigente desde
2009).

A história dos regimes contabilísticos na esfera local é apresentada e relacionada com a da
Administração Central na Secção VI.4.
27

A partir da prestação de contas relativa a 2011, a remessa da conta de gerência ao TdC
passou a ser feita exclusivamente através da plataforma eletrónica e-contas (https://econtas.tcontas.pt). O TdC define de igual modo os elementos que devem ser remetidos (Instruções n.º 1/2001, aprovada pela Resolução n.º 4/2001, 2.ª secção do TdC) aprovando para cada
ano a dispensa de remessa de contas para entidades abaixo de determinado limiar valor de
receita ou despesa (relativamente às contas de 2014, foram dispensadas de remessa em 2015
aquelas cujo valor de receita ou despesa fosse inferior a 1M€, cf. Resolução n.º 2/14 da 2.ª
secção do TdC).
28
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Na prática, e não considerando o tratamento de dados por parte do INE, subsistiram assim até 2010, altura em que entrou em funcionamento o Sistema Integrado de Informação da AdL (SIIAL), gerido pela DGAL e partilhado com a DGO,
dois sistemas paralelos e independentes na AdC para recolher e tratar a informação individual das autarquias locais. Um era gerido em conjunto pelas CCDR
e a DGAL e o outro pela DGO. Diferiram sempre nas finalidades e no detalhe da
informação alojada e da informação disponibilizada ao público. Então, como
agora, não se tem conhecimento de consolidação de contas entre municípios e,
muito menos, entre freguesias.
Ainda quanto às freguesias, não se conhece um reporte de orçamento e contas
exaustivo do seu universo. As CCDR executaram alguns estudos de caracterização das freguesias localizadas nas regiões sob sua intervenção, mas estes são
pontuais e com metodologias que impedem comparações intertemporais e entre freguesias de regiões NUTS-II diferentes. Por maioria de razão, embora as
entidades locais a produzam, não há informação sistematizada sobre os orçamentos e as contas das entidades associativas de municípios ou freguesias que
permita a sua análise.
2.5.2

Entidades empresariais locais

Quadro 11] já estavam abranAs empresas locais [entidades do tipo v-c) no Quadro
gidas pelo sistema de normalização contabilística aplicável ao universo das
sociedades não financeiras do sector privado (na altura, o Plano Oficial de
Contabilidade, POC) quando o POCAL nasceu. Os serviços municipalizados e
os serviços intermunicipalizados [as entidades v-a) e v-b)] estrearam em
1994 a derivação do POC para fins de contabilidade pública.29 Com o advento
do POCAL, estas entidades tiveram de o adotar,30 continuando as empresas locais vinculadas, até hoje, ao padrão vigente para as sociedades não-financeiras
— tendo o POC sido entretanto substituído pelo Sistema de Normalização Contabilística, SNC. Com a exceção do INE, as empresas locais nunca estiveram nem

Tratava-se de uma adaptação do POC à realidade destas entidades, aprovada em anexo ao
Decreto-Lei n.º 226/93, de 22 de junho.

29

Estas entidades transitaram, assim, de um plano sectorial contabilístico tipicamente aplicável
ao sector privado para um referencial contabilístico público, sendo os elementos de continuidade os princípios do acréscimo e das partidas dobradas (digrafia).

30
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estão obrigados a reportar informação contabilística às entidades de acompanhamento e fiscalização acima referidas. Estavam e continuam sujeitos às obrigações de reporte comumente aplicáveis a qualquer sociedade não-financeira.31
2.5.3

Estado da consolidação de contas ao nível dos grupos municipais

A consolidação de contas é um processo em construção. Como se disse, a
história das últimas décadas regista a externalização de várias atribuições municipais para outras formas organizativas controladas pelos municípios e, posteriormente, também de entidades intermunicipais e associações de municípios de
fins específicos. Estando sujeitas a regimes contabilísticos diferentes, esta fragmentação organizativa começou a prejudicar a manutenção de uma visão de
conjunto sobre as contas, as políticas e os desafios de gestão daquilo que se
deverá designar apropriadamente como grupo municipal, grupo intermunicipal
ou grupo metropolitano.32
Na reforma de 2007 do sector público local, o legislador começou a querer dar
resposta a esta necessidade. A Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, veio tornar obrigatória a consolidação de contas entre cada município, os respetivos serviços
municipalizados e todas as empresas por ele detidas a 100%. Contudo, a concretização desta obrigação conheceu vicissitudes várias, e só em 2010 foram definidos princípios de consolidação para a generalidade do sector público,33 pese
embora o trabalho desenvolvido pelo Subgrupo de Apoio Técnico à Aplicação
do POCAL (SATAPOCAL) nesta matéria. Na reforma de 2012/2013 do sector,
completou-se, do ponto de vista jurídico, este caminho, com o alargamento do
perímetro de consolidação à totalidade das entidades detidas ou participadas
(art. 75.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro). As entidades-mãe passam a ser
o município [ii) no Quadro 11], a entidade intermunicipal [iii-a) ou iii-b)] e a associação de municípios de fins específicos [iv-b)]. São entidades consolidantes todas as entidades “controladas, de forma direta ou indireta, considerando-se que

31 De forma genérica, as contas anuais eram entregues obrigatoriamente ao INE e ao Banco
de Portugal para fins estatísticos, à autoridade fiscal para fins tributários e às conservatórias
de registo comercial para efeitos de registo e arquivo. Entretanto, o Decreto-Lei n.º 8/2007,
de 17 de janeiro (já objeto de diversas alterações) veio substituir as obrigações declarativas
em papel a cada uma daquelas entidades pela plataforma eletrónica comum Informação Empresarial Simplificada (IES).

Grupo é a expressão vulgar na linguagem da gestão de empresas. Designa o conjunto de
entidades subordinadas ao poder da entidade-mãe ou consolidante para definir as políticas
daquelas em benefício das atribuições desta.
32

33

Orientação n. º1/2010, aprovada pela Portaria n.º 474/2010, de 1 de julho de 2010.
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o controlo corresponde ao poder de gerir as políticas financeiras e operacionais
de uma outra entidade a fim de (a entidade-mãe) beneficiar das suas atividades”
— n.º 3 do artigo referido. Entre as obrigações declarativas que esta nova lei das
finanças locais estabelece, conta-se a comunicação das contas individuais de todas as entidades consolidantes à DGAL, bem como das contas consolidadas dos
respetivos grupos. A concretização desta iniciativa muito necessária será certamente difícil e neste momento não é ainda possível avaliar o seu grau de concretização.
2.5.4

O que se sabe sobre contas das demais entidades do sector público
local

As demais entidades são as cooperativas, fundações e associações participadas por municípios e outras entidades, entidades não pertencentes ao
subsector institucional AdL em muitas destas formas organizativas [vi) e
vii)]. Até ao final de 2014, não existiu obrigação de reporte de orçamento nem
de contas destas entidades à DGAL nem à DGO. Bem entendido, estas entidades
sempre estiverem obrigadas a produzir informação contabilística e a transmitila às entidades públicas competentes para efeitos estatísticos, fiscais e de registo
e arquivo nos termos dos regimes jurídicos aplicáveis a cada forma organizacional.
A partir de 2011, começam a surgir obrigações legais de recolha de informação
contabilística junto de todas as entidades integradas no subsector institucional
da AdL.34 A intenção é melhorar a cobertura contabilística do universo das AP.
Frise-se que estas obrigações impendem, para além das entidades i) a v) já analisadas, apenas sobre as formas organizativas vi) e vii) que, entretanto, tenham
sido classificadas pelo INE dentro do perímetro da AdL. Primeiro, surge uma diretiva europeia35 a impor a divulgação regular e tempestiva de dados orçamentais (i.e., sistema de contabilidade orçamental) para todos os subsectores das AP.
Para operacionalizar este dever, as autoridades nacionais passam a exigir a todas
as unidades da AdL a remessa por via eletrónica de um simples mapa-resumo
de fluxos de caixa, cujo modelo consta do POCAL desde a sua criação e já era
desde 2012 produzido por todas as entidades i) a iv), por estarem sujeitas ao

34 Subsector institucional é linguagem da Contabilidade Nacional. Ver Secção VI.13. Lista de
todos os subsectores institucionais consta da nota de rodapé 165, p. 422.

Ao abrigo do pacote de reforço da Governação Económica (Six-pack) adotado pelo Parlamento e Conselho Europeus em novembro de 2011, foi aprovada a Diretiva 2011/85/CE, de 8
de novembro.

35
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POCAL; pode ser consultado na p. 1018(23) do diploma legal original (DecretoLei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro). Com a colaboração da DGAL na recolha da
informação junto das entidades, a DGO afixa no seu portal a informação agregada do subsector AdL, decomposta pelas categorias Municípios e Outras. Esta
última engloba as entidades classificadas pelo INE como Distritos, Freguesias,
Serviços Autónoma da AdL e Instituições Financeiras da AdL,36 categoria que
apanha boa parte dos universos das soluções organizacionais vi) e vii).
No decurso do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro (PAEF), começou a ser recolhida informação sobre encargos não financeiros e pagamentos
em atraso de todos os subsectores das AP, bem como outros elementos decorrentes da aplicação da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso
(LCPA; e.g., fundos disponíveis), o que alargou a cobertura efetiva do universo
que tem de reportar dados à AdC (e.g., DGAL).
Finalmente, a Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, veio alargar às entidades reclassificadas [parte dos conjuntos vi) e vii)] o dever de reportarem à DGAL informação contabilística completa (orçamentos, quadro plurianual de programação orçamental, contas mensais e documentos de prestação de contas anuais), obrigação que já existia para as entidades i) a v) no pacote legislativo de 2007 para o
sector local. Ao mesmo tempo, e para efeitos de aplicação da regra da dívida
consagrada nesta nova lei das finanças locais, cada município passou a ter também que comunicar o valor da sua quota-parte na dívida de operações orçamentais de cada uma das entidades iii) a vii) em que participar. Neste reporte,
contam todas as entidades vi), independentemente do sector institucional em
que estejam classificadas, e todas as entidades vii) sobre as quais um município
tenha relação de controlo, qualquer que seja o seu sector institucional.

A DGO divulga estes dados orçamentais com periodicidade trimestral (consultáveis na Internet em http://www.dgo.pt/EstatisticasFinancasPublicas/Paginas/SupervisaoOrcamentalAm
bitoUE_PT.aspx). Para o agregado Municípios, o resumo é mais detalhado do que o exigido
por aquele modelo do POCAL e começa em março de 2010. Para as outras categorias da AdL,
o resumo limita-se ao modelo do POCAL e a divulgação inicial reporta-se a março de 2014. A
título ilustrativo e de acordo com os dados divulgados em 30 de dezembro de 2016, a despesa
efetiva agregada da categoria Outras valia, na execução acumulada de 2015, 943 M€ ou 15%
da despesa efetiva na categoria Municípios (valores não consolidados).
36
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2.5.5

Conclusão

O sector público local, mesmo na aceção restrita de AdL dada pelo SEC 2010,
comporta milhares de unidades institucionais com diferentes formas jurídicas,37 sujeitas a diferentes sistemas de normalização contabilística, usando
diferentes sistemas informáticos. Ao longo dos anos têm sido feitos reparos e
sugestões sobre a qualidade da informação contabilística ao nível local, como
foi o caso do Conselho das Finanças Públicas nos seus relatórios — CFP (2012a,
2013a). É inegável que têm sido dadas respostas satisfatórias em cada um
dos pacotes legislativos saídos para a AdL e que houve progressos notáveis
nesta matéria, tanto nas entidades que acompanham e sistematizam a informação reportada como nas próprias entidades executoras locais. Com
efeito, ao longo do extenso período coberto por este trabalho, melhoraram as
competências dos recursos humanos na gestão financeira dos municípios e demais entidades locais; foi crescendo a atenção dada pela AdC à monitorização e
à fiscalização das contas locais, com reflexos nas inovações dos sistemas de informação e na comunicação entre as plataformas informáticas das autarquias
locais, da DGAL e da DGO; finalmente, foram-se valorizando cada vez mais nos
dois patamares das AP os valores da transparência e da responsabilidade orçamentais. Sintomas disso são a presença cada vez maior de indicadores orçamentais e financeiros nos portais das autarquias locais e a plataforma interativa Portal
de Transparência Municipal. Muitas unidades institucionais (todos os municípios
e entidades empresariais locais, bem como, desde 2014, todas as freguesias, entidades intermunicipais e associações de fins específicos no regime completo do
POCAL) têm certificação legal das contas e, mais recentemente (exceção para as
freguesias), devem proceder à consolidação de contas com as entidades participadas.
Não se pode dizer que haja insuficiências legais na atribuição de obrigações de
reporte da informação contabilística aos serviços da AdC responsáveis pelo seu

Em rigor, no final de 2015 havia 3771 entidades classificadas pelo INE como integrantes das
cinco categorias da AdL segundo a lista comunicada em dezembro de 2016 ao Eurostat no
âmbito do Procedimento por Défice Excessivo (PDE) — consultável no formato Excel em
http://ec.europa.eu/eurostat/web/government-finance-statistics/excessive-deficit-procedure
/edp-inventories. Para além dos 308 municípios e 3091 freguesias, havia naquele número 372
unidades institucionais de outro tipo, entre as quais 177 empresas municipais classificados
dentro do subsector da AdL. Deu-se conta em nota ao Quadro 22, p. 28.
28. da existência em
31/12/2015 de 225 unidades empresariais com existência reconhecida pela DGAL. Isto indicia
que nem todas as empresas locais estão classificadas pela autoridade estatística nacional no
sector das Administrações Públicas.
37
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acompanhamento. Com efeito, as normas nesta matéria são inúmeras e até poderão pecar por excesso. Porém, qual é a capacidade que esses serviços têm para
armazenar, processar, sistematizar, analisar e produzir séries disponíveis para
consulta por parte do público em geral? O investigador interessado em aceder
a informação sistematizada sobre orçamentos e contas das entidades públicas
locais depara-se com enormes dificuldades. Recolher informação sobre as finanças de outras entidades que não os municípios é muito difícil.38 Não existem
dados tratados nem com cobertura exaustiva sobre cada tipo de forma organizacional que permitam, por exemplo, aferir qual é o peso de cada tipo no conjunto.
A informação relativa à AdL, para lá dos municípios, e apesar das melhorias
acima reconhecidas, é caracterizada por descontinuidades, fragmentação e
falta de sistematização, não se dispondo de séries históricas nem seccionadas
que viabilizem análises sincrónicas e diacrónicas das finanças locais numa aceção
mais abrangente que a de finanças municipais. Esta é a razão fundamental para
que, a partir dessa secção, o texto seguinte apenas trate de municípios e
das suas finanças, salvo menção expressa em contrário.
Há, no entanto, razões para ter esperança. A nova lei de enquadramento orçamental e o novo sistema de normalização contabilística para as administrações
públicas39 são uma janela de oportunidade para fortalecer a completude, a fiabilidade e a disponibilidade de informação orçamental, patrimonial e analítica
comparável, consolidável e mais amiga da gestão das organizações e das próprias finanças públicas.

A título ilustrativo, à data de 21 de abril de 2017, apenas 1990 (64%) das 3091 freguesias
tinham reportado o já referido mapa-resumo de fluxos de caixa relativo à prestação de contas
de 2014 junto da DGAL. Relativamente ao exercício de 2015, naquela data só 1746 freguesias
(56%) tinham efetuado semelhante reporte.
38

Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro, e Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, respetivamente.

39
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3 Os instrumentos orçamentais
Não é possível interpretar e explicar convenientemente os desenvolvimentos orçamentais e financeiros ao nível local sem antes se conhecer para que servem os
municípios e como se financiam. Por isso, a Secção 3.1 expõe as suas atribuições
e o modo como elas se refletem na despesa enquanto a Secção 3.3 explica as
razões económicas por detrás da estrutura da receita. É importante ter presente
na compreensão das finanças locais a importância da geografia económica. Por
isso, a Secção 3.2 dá conta da heterogeneidade territorial dos municípios. Em
Portugal, como em praticamente todos os países, os governos locais recebem
recursos financeiros de governos regionais, centrais e mesmo supranacionais. É
útil perceber para que servem as transferências intergovernamentais e como
condicionam o comportamento das autoridades beneficiárias, e estes são os
propósitos da Secção 3.4. O capítulo fecha na secção seguinte com uma introdução às chamadas regras de disciplina orçamental especificamente desenhadas
para governos locais. Estas condicionam o uso dos instrumentos orçamentais.
Mostra o que são, para que servem e quais existem no sistema português. A
caracterização das regras desde 2000 é aprofundada no Capítulo 10 e no Anexo
I.
3.1

Atribuições dos municípios e reflexos na estrutura da despesa

Do capítulo anterior pode concluir-se que os municípios são as autoridades locais em Portugal mais antigas e, na modernidade, seguem sendo as mais importantes e aquelas sobre as quais há mais e melhor informação orçamental e patrimonial. A fim de melhor se poderem interpretar as suas contas dos últimos 29
anos, tarefa para a Parte II, importa esclarecer mais alguns aspectos económicos
e institucionais que condicionam sobremaneira o seu desempenho naquelas dimensões. Nesta secção, responde-se às seguintes perguntas: para que servem
os municípios portugueses, que atribuições têm e como é que têm evoluído as
suas competências? A resposta a estas questões tem reflexos na leitura dos números relativos à evolução entre 1987 e 2015 da composição funcional e da ventilação económica da despesa, matérias para o Cap. 7.
3.1.1

Quadro legal

O quadro legal que orienta a resposta a estas perguntas tem evoluído desde
a instauração da democracia nas autarquias locais em 1976, mas as mudanças a este nível têm sido suaves e pouco frequentes. A lei vem fixando um
conjunto estável de competências. Na redação em vigor (art. 3.º do Anexo I à Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro), os municípios são competentes para executar
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as seguintes funções: consulta; planeamento; investimento; gestão; licenciamento e controlo prévio; fiscalização. Em que áreas ou domínios podem exercer
estas competências? A resposta vem no art. 23.º do mesmo diploma sob a epígrafe “atribuições do município” que, de imediato, se transcreve integralmente:
1 — Constituem atribuições do município a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em articulação com as freguesias.
2 — Os municípios dispõem de atribuições, designadamente, nos seguintes domínios:
a) Equipamento rural e urbano;
b) Energia;
c) Transportes e comunicações;
d) Educação, ensino e formação profissional;
e) Património, cultura e ciência;
f) Tempos livres e desporto;
g) Saúde;
h) Ação social;
i) Habitação;
j) Proteção civil;
k) Ambiente e saneamento básico;
l) Defesa do consumidor;
m) Promoção do desenvolvimento;
n) Ordenamento do território e urbanismo;
o) Polícia municipal;
p) Cooperação externa.

Deve notar-se que a lista se aplica a todo e qualquer município. Quer dizer,
a lista de atribuições é universal. Porém, o modo como cada autarquia concretiza
estas atribuições é muito diferente e fortemente condicionado pela heterogeneidade do tecido municipal português, que se abordará na secção seguinte. A
lista de atribuições acima cobre a totalidade do período de 29 anos que se examinará na Parte II.
Importa ter presente que a AdC — e a Administração Regional (AdR) nos territórios insulares — também exerce competências naqueles domínios, muitas vezes recorrendo aos municípios como mandatários na execução de políticas públicas nacionais (regionais). Por falta de espaço, remete-se para Baleiras (2009,
pp. 744–747 e 755–760) o leitor interessado em perceber quais são as atribuições
com competências exclusivas dos municípios e as atribuições com competências
partilhadas com os outros níveis da Administração Pública. A repartição aí apresentada, embora baseada na lei-quadro da delegação de competências que vigorou até setembro de 2013, ainda é largamente válida.
Por lei avulsa, o Estado pode delegar competências em municípios ou entidades intermunicipais em qualquer uma das atribuições acima. Isto significa
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que a linha de demarcação entre competências exclusivas e competências partilhadas é dinâmica. A alteração mais recente aconteceu em 2015, com a atribuição de competências aos municípios nas atribuições Educação, Saúde, Segurança Social e Cultura (vide Decreto-Lei n.º 30/2015, de 12 de fevereiro). À data
de fecho deste trabalho os partidos políticos e o Governo ponderam o lançamento de um novo pacote de descentralização. Os municípios podem também
delegar competências em qualquer outra entidade do sector público local. Alguns instrumentos de política nacional recentes — modelo de governação dos
programas operacionais regionais do Quadro de Referência Estratégico Nacional
(QREN) e do Portugal 2020, uso do Índice Sintético de Desenvolvimento Regional para premiar financeiramente as entidades intermunicipais40 — vêm incentivando o exercício pelas Áreas Metropolitanas e Comunidades Intermunicipais de
competências municipais de planeamento e gestão em domínios onde se crê
haver vantagens na escala supramunicipal: são os casos de estratégias de desenvolvimento económico e social, competitividade territorial, e valorização económica dos recursos endógenos.
3.1.2

Notas económicas

Uma apreciação superficial do que acima foi escrito poderia erroneamente
concluir que só as competências de investimento e gestão têm expressão
nas contas dos municípios e na economia dos concelhos. Assim não sucede,
com efeito. É provável que essas competências sejam as que historicamente têm
mais peso nos orçamentos locais, mas as decisões tomadas em sede de planeamento e licenciamento têm um enorme impacto na economia dos territórios e,
a prazo, nas receitas municipais. Basta pensar como as opções de um plano de
ordenamento do território ou a aprovação de um projeto imobiliário podem fazer variar significativamente a riqueza dos proprietários fundiários, a localização
de negócios e famílias e a base para receitas futuras de impostos e taxas ligadas
ao valor do património imobiliário.
Nos primórdios do período democrático, a ação municipal concentrou-se
na infraestruturação do território. As lacunas do país a este nível eram imensas. Durante muitos anos, o investimento representou mais de metade da despesa total (efetiva na linguagem da contabilidade pública) no conjunto dos municípios e, à cabeça daquele, surgiam os domínios do saneamento básico, da
rede viária e da habitação social. Seguiu-se um ciclo, dos anos 90 a início dos

40 Apesar de previsto na LFL (art. 69.º) para entrar em vigor no início de 2016, este instrumento
ainda não foi utlizado porque as leis anuais do OE têm suspendido a aplicação da respetiva
norma.
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anos 2000, de investimento em equipamentos de natureza cultural, desportiva e
recreativa e também de reabilitação do património arquitetónico e do espaço
público, com renovação dos centros históricos e intervenções em fachadas e coberturas de edifícios em redes temáticas de aldeias. Progressivamente, a intervenção municipal vai-se tornando menos material, seja por que encerrado o
ciclo das construções se inicia o da exploração e gestão dos equipamentos, seja
por que as dinâmicas territoriais começam a exigir dos municípios o papel de
“orquestrador” de ações coletivas de desenvolvimento económico mais integradas e em coordenação com agentes privados e outros agentes públicos. Mais
recentemente ainda, com o advento da crise iniciada em 2009, os municípios
têm vindo a intervir cada vez mais na ação social, começando a extravasar a
função económica de afetação para invadir a esfera da redistribuição, com os
riscos concomitantes identificados na Subsecção 2.2.2. A estrutura da despesa
reflete paulatinamente esta mudança, com emergência relativa da despesa corrente.
Ao mesmo tempo, estas décadas assistiram, como se viu nas Secção 2.3 a
2.5, à delegação de competências municipais em novas formas organizativas sobre as quais os municípios exercem uma relação de domínio. Também
há casos de concessão de competências a entidades privadas (segmento da
baixa no ciclo urbano da água, por exemplo) e de projetos de construção e exploração de infraestruturas através de parcerias público-privadas (e.g., complexos desportivos). As atribuições em que estas externalizações de funções têm
sido mais evidentes são o ciclo urbano da água, através da participação nos sistemas empresariais multimunicipais para exploração da alta e da baixa,41 os
transportes coletivos, o estacionamento em espaço público, a animação cultural
e desportiva, bem como a associação com entidades dos sectores privado, cooperativo e social para intervenções nas áreas da formação profissional e da ação
social. Deste modo, olhar apenas para as alterações na estrutura económica e

O ciclo urbano da água é a expressão empregue no sector para designar o processo de
fruição da água pelos seres humanos, que começa na captação no meio hídrico e termina na
devolução ao mesmo. A chamada vertente em alta engloba as atividades de captação e tratamento da água potável, por um lado, e as atividades de tratamento e devolução à Natureza
das águas residuais, por outro. A vertente em baixa consiste, por um lado, na distribuição da
água potável a partir do ponto de entrada em cada concelho e sua entrega aos consumidores
finais e, por outro, na recolha das águas residuais junto dos consumidores finais e sua entrega
para tratamento à saída da rede municipal. As empresas multimunicipais são unidades participadas por um conjunto de municípios e o Estado, através da empresa-mãe Águas de Portugal, SGPS S.A.. O Estado detém a maioria absoluta do capital nestas empresas.
41
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funcional da despesa nas contas individuais dos municípios pode dar uma imagem errada acerca das prioridades políticas destas autarquias. Seria necessário
haver e consultar séries históricas de contas consolidadas do sector local em
sentido lato ou da AdL para se perceber com maior rigor como é que mudanças
na composição da despesa são o resultado de mudanças efetivas nas prioridades
políticas da ação municipal.
A terminar esta secção, uma referência ao exercício pelos municípios portugueses das funções orçamentais pelo lado da despesa. As competências e
os domínios de atribuição, a par do conhecimento que se tem sobre como na
prática aquelas são exercidas, indicam claramente que a despesa municipal corresponde, em muito larga medida, à função orçamental de afetação. A ação dos
municípios caracteriza-se essencialmente pelo fornecimento de bens e serviços
públicos ou, não sendo públicos, com interesse coletivo. Muitos têm natureza
material (como água canalizada ou transporte coletivo), outros natureza imaterial (como licenciamento de atividades económicas, que é uma tarefa pública
típica de uma economia que reconhece direitos de propriedade). Não há evidência de os municípios usarem a despesa pública com a intenção deliberada de
suavizarem ciclos económicos. Quanto à função redistribuição, pode-se argumentar que, sem ser muito expressiva, ela existe no seguinte sentido. Quando
um município aposta na provisão de um bem ou serviço com maior peso no
orçamento das famílias de baixos rendimentos do que no das famílias mais afluentes, ele está a favorecer o poder de compra das primeiras relativamente ao
das segundas. Um bom exemplo é a rede municipal de transportes públicos. Sem
evidência científica que permita uma resposta mais robusta a esta questão, crêse que serão mais e com maior expressão na despesa municipal as áreas de provisão local que afetam de maneira mais ou menos uniforme os munícipes ricos
e pobres. Portanto, de uma maneira geral, aquilo que os municípios portugueses
fazem do lado da despesa está, grosso modo, de acordo com os princípios da
teoria económica acerca da descentralização de funções orçamentais. A despesa
local procede essencialmente da função afetação e tem uma natureza estrutural, não sendo expectáveis sensibilidades ao ciclo económico com materialidade relevante. Voltar-se-á a esta questão adiante, a propósito dos instrumentos de receita ao dispor dos municípios.
3.2

Heterogeneidade territorial dos municípios

As unidades político-administrativas municipais são extremamente diferentes entre si no suporte territorial e semelhantes no enquadramento legal. O quadro legal descrito nas secções precedentes é comum aos 308 municípios portugueses. Todos estão sujeitos às mesmas regras de contabilidade, às
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mesmas obrigações de reporte, todos possuem as mesmas competências de intervenção sobre as mesmas atribuições. Porém, o contexto físico, demográfico e
económico em que atuam é substancialmente diverso. Em CFP (2012a, pp. 15–
17, 33–33 e 39–39) encontra-se uma descrição quantificada da diversidade territorial dos municípios. Esta heterogeneidade das circunscrições faz imensa diferença na capacidade de gestão dos municípios, tanto no modo como exercem
as atribuições como nos meios de financiamento que conseguem mobilizar.
Tomem-se os dois casos extremos, Lisboa e Corvo, para se ganhar sensibilidade
à importância do território como condicionante da atuação das autoridades locais (detalhes no Quadro 4). Lisboa (Corvo) tem uma circunscrição com cerca de
100 (17) km2, alberga 509.312 (459) habitantes e, portanto, tem uma densidade
populacional de 5091 (27) residentes por km2. O rendimento coletável em sede
de IRS de Lisboa é 2.854 vezes superior ao do Corvo. O concelho de Lisboa é o
pólo da maior área metropolitana do país, constituindo o centro urbano da
mesma com maior acessibilidade, congrega a maior diversidade de atividade
económica, o índice de poder de compra mais elevado (duas vezes a média nacional) e o maior valor acrescentado bruto de Portugal (18.525 milhões de euros
em 2013 ou 25% do total nacional). Já o Corvo é a ilha mais remota de um arquipélago ultraperiférico no espaço europeu, com a atividade económica concentrada na pesca e em poucos ramos da agricultura. No caso de ser necessária
a reparação com equipamento pesado de um troço viário de 200 metros, o município de Lisboa tem acesso a dezenas de empresas fornecedoras com disponibilidade praticamente imediata. Se a mesma necessidade despontar na ilha do
Corvo, os custos de transporte impedem, pela certa, uma intervenção imediata;
equipamento, material e pessoal têm de vir de outras ilhas ou, com elevada probabilidade, do Continente e a obra terá que ser coordenada no tempo e no fornecedor com municípios de outras ilhas para que o custo seja suportável. Com
uma população tão reduzida, o custo per capita de construir e manter serviços
públicos primários, como uma escola de primeiro ciclo do ensino básico, é incomparavelmente superior ao de Lisboa. Os valores do património imobiliário
ou do rendimento coletável em sede do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) são de tal modo díspares que Lisboa consegue ser quase
autónoma em matéria de financiamento enquanto que o Corvo depende crucialmente de transferências intergovernamentais para poder financiar o exercício
das suas atribuições — o peso das receitas próprias na receita efetiva total em
2014 foi 92,1% em Lisboa e 2,8% no Corvo.
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Quadro 4: Dados sobre os concelhos de Lisboa e Corvo
Variáveis

Lisboa

Superfície População
residente (n.º de
(km2),
hab.), 2014
2014
509.312

2014

5.090,58

229.566

17,11
459
26,83
DireçãoGeral do
INE, Estimativas
INE e DGT.
Fonte
Território
Anuais da População
Cálculos CFP
(DGT),
Residente
CAOP 2014
Série Estimativas
Provisórias Anuais da
População Residente,
segundo a divisão
CAOP:
administrativa
Carta
correspondente à
Observações
Administrati Carta Administrativa
sobre dados
va Oficial
Oficial de Portugal
de Portugal 2013 (CAOP2013) e a
nova versão das
NUTS (NUTS 2013)
em vigor a partir de 1
de janeiro de 2015

237

Corvo

100,05

Densidade
populacion N.º de
al
empregos,
(hab./km2), 2011

Índice de poder Rendimento coletável
de compra por em IRS, 2013
habitante
€ por
(Portugal =
6
Total (10 €) agregado
100), 2013
familiar

Valor
Acrescenta
do Bruto
(106 €),
2013

207,91

6.558,8

18.964,65

18 525,08

71,58
INE, Estudo sobre o
INE - XV
Poder de Compra
Recenseame
Concelhio - 2013
nto Geral da
[Ano de edição:
População
2015]

2,3

10.737,57

0,50

População
empregada
segundo os
Censos

Autoridade Tributária e
Aduaneira

INE

Dados provenientes da
liquidação das declarações
Valor
de rendimentos auferidos
acrescentad
em 2013 em todas as
o bruto (€)
categorias sujeitas a IRS
das
(modelos 3.1 e 3.2). Assumeempresas;
se que cada declaração de
atualização
rendimentos liquidada
de 13 de
corresponde a um agregado
outubro de
familiar para efeitos do
2015
cálculo do rendimento
colectável por agregado.

Fontes: indicadas no próprio quadro. Cálculos dos autores.

3.3

Razões económicas por detrás da estrutura da receita local

A classificação económica das receitas públicas comporta os seguintes instrumentos possíveis de financiamento: preços, taxas, impostos, transferências e endividamento. As quatro primeiras constituem, em contabilidade orçamental, a
chamada receita efetiva. Distinguem-se da receita obtida por recurso ao acréscimo da dívida porque não geram (em princípio) compromissos de despesa para
os anos futuros. Definições de agregados de receita na Subsecção VI.11.1, p. 411.
Esta secção tem dois propósitos. Primeiro, explicar por que é que a teoria
económica recomenda uma menor descentralização da receita do que da
despesa. Segundo, explicar os princípios económicos que deverão ser tidos
em conta nas decisões políticas sobre que instrumento de receita escolher
para financiar determinada atribuição de despesa. Tal como na Secção 2.2,
também aqui o critério de eficiência de Pareto desempenha um papel essencial.
A secção apresenta ainda uma quantificação dos rácios de descentralização da
receita e da despesa e termina comentando o grau de aderência da realidade
institucional portuguesa, em matéria de descentralização das atribuições de receita, às recomendações da ciência económica.
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3.3.1

Descentralização da receita

Na Secção 2.2, salientaram-se as vantagens de atribuir responsabilidades de despesa aos níveis central e local da administração pública. Deverá a responsabilidade pela obtenção de receitas públicas ser também atribuída aos dois níveis de
governo?
É pedagógico começar por considerar duas possibilidades extremas. Uma
consiste na descentralização completa. Corresponde a repartir as responsabilidades de receita de modo a equilibrar o orçamento de cada nível de administração.
Quando todos os subsectores das AP têm um orçamento consolidado equilibrado, diz-se que há equilíbrio vertical nas AP. Este arranjo institucional é uma
maneira de garantir esse equilíbrio. Mostra-se facilmente que o arranjo é indesejável do ponto de vista do bem-estar social. Por um lado, ignora completamente a mobilidade geográfica das bases fiscais e as concomitantes externalidades intercircunscricionais: os contribuintes, quanto mais móveis forem, mais
depressa fugiriam das circunscrições com taxas mais elevadas para irem alargar
as bases de incidência das circunscrições com taxas inferiores. Com independência para fixarem os parâmetros dos seus impostos, e na ausência de coordenação
entre municípios, os fenómenos de concorrência fiscal e exportação fiscal iriam
multiplicar-se, prejudicando o comércio de bens e pessoas. A corrida para baixo
poderia levar a taxas excessivamente reduzidas e, em resultado, a quantidades e
qualidade dos bens e serviços locais insuficientes em todo o lado — ineficiências
na despesa pública, por esta ter que se reduzir aos meios disponíveis em cada
concelho, provavelmente fornecendo abaixo das quantidades socialmente ótimas em muitos casos.42 Finalmente, deveria ter-se em conta aspectos de equidade; como nem todos os agentes económicos são igualmente móveis, a carga
fiscal local acabaria suportada essencialmente pelos mais rígidos (trabalhadores
menos qualificados e proprietários imobiliários, por exemplo).
O outro arranjo institucional extremo é a centralização completa. As despesas
locais são integralmente financiadas pelo governo central. Este nível decide todos os parâmetros de receita relevantes, cobra o dinheiro e transfere-o para os
orçamentos municipais. Este arranjo seria também devastador do ponto de vista

42 Deveriam ainda ter-se em conta outras fontes de ineficiência, como seriam os custos de
administração fiscal e de cumprimento das obrigações fiscais. No primeiro caso, recorde-se a
heterogeneidade territorial para perceber que um município como Corvo jamais sobreviveria
se tivesse que arrecadar sozinho os impostos próprios. Quanto ao segundo, pense-se no pesadelo que um contribuinte com obrigações fiscais em mais do que um concelho e ainda
perante a administração fiscal central viveria em permanência se tivesse que se relacionar com
todas essas administrações fiscais independentes.
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da eficiência. Ele atacaria a verdadeira essência do argumento descentralizador
que se expôs na Subsecção 2.2.3: teorema da descentralização, ou seja, a possibilidade de a quantidade provida de bens e serviços públicos locais ser feita no
interesse dos residentes locais. Ao destruir a ligação entre beneficiário e contribuinte da provisão, este arranjo impediria conhecer o valor que as comunidades
locais estariam dispostas a pagar pelos bens e serviços públicos fornecidos pelos
respetivos governos. Desta destruição da revelação das restrições orçamentais
privadas (dos munícipes), decorrem duas causas de ineficiência, tanto para bens
públicos como para bens mistos e privados. A primeira seria o desconhecimento
em que os governos locais ficariam quanto ao verdadeiro benefício marginal da
provisão pública por eles realizada.43 Nesta ignorância, dificilmente a quantidade
fornecida pelo município corresponderia à quantidade desejada pelos munícipes
em função da contribuição financeira dada ao governo central. A segunda implicação de todas as despesas locais serem pagas com transferências do governo
central seria a perceção em cada comunidade local de que os bens recebidos do
seu município seriam almoços à borla, na medida em que a quantidade recebida
não dependeria da contribuição financeira entregue ao governo que faria a despesa. Deste modo, as comunidades locais perderiam o incentivo em escrutinar
os seus governos locais e acompanhá-los-iam em reivindicações para transferências crescentes do governo central, conduzindo inevitavelmente a desperdício de recursos nacionais (despesas socialmente excessivas, no sentido de o beneficio marginal social ser inferior ao custo marginal social das quantidades de
bens providos). Finalmente, a centralização completa também seria contestável
com base num argumento de equidade. Mais tarde ou mais cedo, o monopolista
da receita pública haveria de querer interferir nas decisões de despesa local. Um
governo central que pagasse toda a despesa sentir-se-ia compelido a impor condições no acesso às transferências orçamentais, dizendo aos governos locais
como e em que bens gastar o dinheiro; um conflito de preferências entre o governo central e as comunidades locais seria inescapável.
Do acima exposto decorre que as duas soluções extremas para repartir atribuições de receita entre níveis de governo são indesejáveis. A discussão sugere que soluções melhores passam por arranjos institucionais intermédios.

43 Este conhecimento é essencial para assegurar a eficiência na provisão pública de bens e
serviços privados. Recorda-se que muitos dos bens fornecidos no mundo inteiro por governos
locais têm esta propriedade ou estão sujeitos a intensa rivalidade no consumo. A eficiência
passa nestes casos por assegurar preços iguais aos benefícios marginais. Com a quebra daquela ligação, perder-se-ia a identificação dos benefícios marginais individuais.
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Como se explicou na Secção 2.2, aos governos locais devem ser atribuídas responsabilidades na provisão de bens e serviços, não de estabilização macroeconómica nem de redistribuição de rendimento e riqueza. Nestas circunstâncias,
há uma regra básica de financiamento da despesa a seguir: cobrar sempre
que possível. Se um governo local existe para satisfazer os seus constituintes
através do fornecimento de bens e serviços que eles valorizam, então os constituintes devem ser chamados a pagá-los e em linha com os benefícios auferidos,
desde que tal seja exequível. Esta regra tanto se aplica a bens públicos como a
bens privados e a bens mistos. A implementação desta regra exige a utilização
dos cincos tipos de instrumentos de receita acima enunciados: preços, taxas, impostos, transferências e endividamento. Cada um deles é mais apropriado do
que os outros consoante as possibilidades de cobrança proporcionadas por cada
bem em concreto.
3.3.2

Princípios económicos para escolher os instrumentos de receita

Nesta subsecção explicam-se resumidamente os princípios a ter em conta
na escolha do instrumento de receita local mais apropriado em cada caso.
Uma análise mais detalhada está disponível em Baleiras (2002, Cap. 7). Comecese por considerar os preços.
Um preço é a contrapartida monetária exigida ao consumidor pela entrega
de uma unidade do bem. É também a ilustração mais simples de aplicação da
regra básica de financiamento dos governos locais. De uma maneira geral, os
preços são aplicáveis no financiamento de todos os bens em que os níveis individuais de consumo sejam observáveis pelo prestador (quantidade de água canalizada, entrada num museu). Isso permite cobrar em função da quantidade
consumida. A condição necessária para identificar consumos individuais é o
prestador poder excluir consumidores. Isto acontece quando o prestador do
bem pode impedir fisicamente o acesso de consumidores ou utentes — se não
pagarem, não acedem ao bem. Há, no entanto, serviços em que a exclusão pelo
prestador é impossível. Exemplos: iluminação pública e deposição de resíduos
sólidos urbanos. Os níveis de consumo individuais não são observáveis e, por
isso, é impossível repercutir os custos de provisão na algibeira dos utilizadores
ou consumidores destes bens. Para os casos em que a exclusão é viável, existem
princípios normativos e técnicas operacionais a seguir cuja exposição está fora
do âmbito deste trabalho. Chama-se a atenção em particular para os inconvenientes de se utilizarem os tarifários de bens locais para praticar finalidade redistributivas. É uma tentação em vários casos reais, nomeadamente
nos tarifários da água em Portugal. Em Baleiras (2002, pp. 134/135) explica-se
por que é que isso não deve acontecer. Os preços não podem ser ao mesmo
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tempo instrumentos para assegurar consumos eficientes e redistribuição do rendimento. Para este fim, há instrumentos superiores que não prejudicam a eficiência da afetação. Este tema é prosseguido na Subsecção 6.2.
Taxas são a segunda categoria de receita a considerar. Uma taxa é a contrapartida monetária que uma autoridade pública exige para permitir a fruição de determinado bem ou serviço. Distingue-se de um preço na medida em
que a taxa visa deliberadamente condicionar o acesso a determinado bem ou
serviço sem pretender com ela financiar o custo de provisão. Exemplos: taxa moderadora de consumo de cuidados de saúde, taxa da licença para caçar, taxa de
realização de infraestruturas urbanísticas. O beneficiário da autorização de fruição é conhecido, mas a quantidade concreta que é consumida não é observável
e o valor da taxa tanto pode representar uma pequena fração do custo marginal
do serviço público prestado como ser bem superior a ele. A racionalidade da
taxa é influenciar a quantidade fruída em função de preferências coletivas assumidas pela autoridade, como sejam a correção de externalidades ou o financiamento de outras atividades fornecidas pelo governo local.
Impostos locais são o instrumento a considerar quando se sabe que os benefícios dos bens providos pela autarquia se sentem aproximadamente no
interior da circunscrição (bens locais) mas em que não é possível identificar
os consumidores individualmente e, muito menos, as quantidades fruídas
por cada um deles. Nestas condições, preços e taxas são instrumentos indisponíveis. Exemplos de bens com esta característica são a iluminação da via pública
e a higiene urbana. Dito isto, importa notar que há vários tipos de tributação
possíveis e que a escolha da matéria a tributar deve aproximar, tanto quanto
possível, os níveis de consumo individuais. Exemplos: o parque automóvel registado em nome dos munícipes é uma aproximação à utilização da rede viária
municipal (no sentido de que quem não tem automóvel não beneficia diretamente das vias asfaltadas); o valor do património imobiliário é uma aproximação
aos benefícios gerados por amenidades proporcionadas nas imediações (uma
estação de metropolitano ou um jardim público beneficia mais quem mais perto
destes equipamentos reside ou trabalha). Há, no entanto, bens cujos benefícios
são apropriados de modo mais difuso, sendo impossível identificar os agentes
beneficiários em concreto. Por exemplo, a rede viária municipal também beneficia residentes que não sejam automobilistas; o facto de a rede facilitar a circulação de mercadorias e pessoas sem automóvel próprio beneficia-as indiretamente, e este benefício indireto justifica uma contribuição fiscal sobre estes
agentes, embora se trate de uma contribuição que não consegue ser proporcional ao nível de benefício fruído (exemplos: impostos locais sobre o rendimento
das pessoas singulares ou o consumo privado).
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Em qualquer forma de imposto destinado a financiar benefícios locais, a
eficiência económica requer que, pelo menos, duas caraterísticas de um imposto sejam uma decisão do respetivo governo: âmbito da base e taxas de
imposto. Se o não forem, como é que o governo local pode ser responsabilizado
pelo tributo? Se não escolhe a base (no mínimo, as isenções) nem a tabela de
taxas, o instrumento é insensível à voz dos constituintes. Não comunica qualquer
informação sobre as suas preferências nem atribui ónus político ao governo local. Tanto do ponto de vista político como na perspetiva económica, tal imposto
mais não seria do que uma transferência orçamental do governo que tiver tomado aquelas decisões.
Para além destas considerações, há outros aspectos a ter em conta no desenho
da estrutura de impostos. O Quadro 5 enumera nove propriedades que um bom
imposto deve satisfazer.
Quadro 5: Critérios normativos para desenho de impostos
i)

Eficiência
económica

ii)

Benefíciocontribuição

iii)

iv)

Simplicidade administrativa
Simplicidade nas
obrigações
contributivas

v)

Flexibilidade

vi)

Estabilidade

vii)

Visibilidade
de base e
incidência
fiscais
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Consiste em minimizar a carga excedente, ou seja, a perda de
bem-estar social associada à arrecadação fiscal. Conceito explicado
na Secção 6.1
Os contributos para o financiamento da despesa deverão ser obtidos junto dos beneficiários que se consiga identificar e em proporção dos benefícios fruídos
A gestão do imposto pela administração fiscal deve ser tão simples
e barata quanto possível
O cumprimento das obrigações dos contribuintes, sejam elas de
apuramento de informação, declarativas ou de pagamento, deve
igualmente ser simples e barato
A receita deve ser capaz de responder fácil e rapidamente a alterações nas circunstâncias económicas que determinam a capacidade
fiscal dos agentes
Na medida em que os compromissos de despesa a financiar com
esse imposto sejam plurianuais e relativamente rígidos, a receita
por ele proporcionada deve ser estável e previsível
A base do imposto deve ser observável por contribuintes e administração tributária e quantificável de modo objetivo e transparente. Não devem também subsistir dúvidas sobre quem recai a
obrigação legal de pagar o imposto. A informação sobre a capacidade de repercutir a carga fiscal em agentes que não sejam sujeitos passivos do imposto deve ser apreendida pelo público.
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viii)

Responsabilização política

ix)

Equidade

Significa haver ónus político, ou seja, prestação de contas por
parte do governo beneficiário da receita perante os agentes económicos e eleitores acerca da escolha dos parâmetros fiscais, o
que requer transparência na informação transmitida ao público. A
responsabilização política facilita a tomada em conta da voz dos
contribuintes e eleitores no desenho e/ou na parametrização das
estruturas fiscais, para além de poder servir como travão ao abuso
do poder de monopólio característico das administrações fiscais
Os contribuintes e os eleitores devem sentir-se razoavelmente
confortáveis quanto à distribuição interpessoal da carga fiscal (no
sentido económico acima exposto). Num sentido horizontal, isto
significa que indivíduos com características iguais deverão suportar sensivelmente a mesma carga e, num sentido vertical, que os
indivíduos em condições de suportar uma carga superior deverão
suportar uma carga superior

Fontes: síntese dos autores baseada em literatura da economia dos impostos. | Nota: esta lista considera
os impostos per se, ignorando os ganhos de bem-estar eventualmente resultantes da utilização dos tributos.

É claro que nenhum destes princípios é facilmente aplicável e é verdade que
existem dilemas entre eles. Por exemplo, impostos mais eficientes podem ser
menos equitativos (por exemplo, a coleta de 1000 €/ano por cidadão não tem
carga excedente, mas poucas pessoas apoiariam tal imposto) e tributos com receita estável podem não ser flexíveis (é o caso da tributação da posse de ativos
imobiliários em Portugal, cuja receita é determinada por uma fórmula largamente independente das flutuações nas condições do mercado imobiliário). Porém, não é este o espaço para prosseguir esta discussão. O leitor interessado
pode ver Baleiras (2002, pp. 138–141). A lista acima serve no contexto da presente publicação apenas para notar que não há muitos impostos possíveis de
imaginar que cumpram adequadamente as nove propriedades. Pode-se mesmo
dizer que, quanto mais pequena e aberta for a economia em questão, menos
impostos viáveis existem. Isto decorre de três limitações próprias destas circunstâncias: escala demasiado pequena para suportar os custos de administração fiscal própria, diversidade económica reduzida e consequente vulnerabilidade a
choques sectoriais específicos, e elevada mobilidade das bases tributáveis de e
para outras circunscrições fiscais. É por isso que, tipicamente, os governos locais
têm acesso a muito menos impostos próprios que os governos centrais.
As transferências orçamentais são, precisamente, as receitas cobradas por
um governo e entregues a outro. Dizem-se horizontais se os dois governos
pertencerem ao mesmo patamar da administração pública, e verticais no
caso contrário. No contexto desta subsecção, faz sentido um governo pagar a
outro pelos benefícios que constituintes não identificáveis do primeiro usufruem
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de bens providos pelo segundo. Esta é uma razão para a existência de transferências (as outras justificações serão cobertas na Secção 3.4). Com efeito, há bens
providos localmente cujos benefícios se estendem para além dos limites geográficos da circunscrição local. Pense-se, por exemplo, nos serviços de higiene
urbana e circulação rodoviária proporcionados por uma capital metropolitana
aos trabalhadores pendulares que residem em concelhos vizinhos. Aliás, a generalidade dos serviços públicos locais proporcionados sem possibilidade de identificação dos beneficiários diretos entra nesta categoria. Nestes casos, fazem sentido impostos lançados sobre não-residentes, seja pelo governo local que fornece o bem (exemplo: portagem nas entradas do concelho), seja pelos governos
locais onde residem os beneficiários. Este segundo caso é que levaria a uma
transferência (horizontal): a receita fiscal cobrada na periferia e transferida para
o governo da capital metropolitana. Se a receita fiscal na periferia for cobrada
por um governo regional ou central e depois transferida para o governo da capital, a transferência dir-se-ia vertical.
Por último, o endividamento. Há bens que geram benefícios durante muitos
anos, mas cujo custo de provisão está concentrado num período bem mais
curto. São tipicamente os bens de natureza infraestrutural, como pontes e centros escolares ou o tapete betuminoso que reveste a rede viária. Os beneficiários
são não apenas os utentes contemporâneos da construção dos equipamentos,
mas também as gerações futuras. Na medida em que a eficiência económica
requer o alinhamento intertemporal entre os benefícios e os custos marginais,
pode fazer sentido o recurso no presente ao endividamento para pagar aos fornecedores dos bens de investimento público e o recurso aos outros instrumentos de receita nos anos futuros para servir a dívida assim criada.
Desta exposição decorre que os preços, as taxas, os impostos locais e o endividamento constituem as receitas próprias dos governos locais. As três
primeiras formam as receitas próprias efetivas. São próprias no sentido de serem
arrecadadas por vontade própria das autoridades locais e cuja receita depende
em parte de decisões por elas tomadas. As transferências são receitas obtidas
com o ónus político de outras autoridades públicas. Esta diferença será retomada
na próxima secção.
3.3.3

Rácios de descentralização da receita e da despesa

Uma medida possível do grau de descentralização orçamental para a AdL é
dada pelo peso da receita própria ou da despesa própria do universo local
na receita ou na despesa consolidada, respetivamente, do sector institucional das AP. Mostram-nos qual é a importância relativa do subsector local na
interação com os demais sectores institucionais da economia. Também chamam
60

3. Os instrumentos orçamentais

a atenção para o nível de desequilíbrio orçamental vertical no sector das AP
quando não há fluxos monetários entre os seus subsectores.
Tanto quanto se sabe, o Gráfico 2 (tal como o Gráfico
Gráfico 11) é a primeira apresentação pública em contabilidade nacional do peso do subsector local. Tipicamente,
as estatísticas oficiais publicadas agregam este subsector ao da AdR, não permitindo captar a dinâmica própria de cada um. Como seria de esperar após a discussão acima, a descentralização é relativamente maior do lado da despesa
do que do lado da receita. A teoria económica sugere que há mais capacidade
de entregar responsabilidades a governos locais do lado da despesa do que do
lado da receita se se pretender otimizar a eficiência na afetação de recursos. É
mais fácil encontrar um imposto central que respeita razoavelmente todas as
propriedades desejáveis elencadas no Quadro 5 do que um imposto local.
Gráfico 2: Rácios de descentralização local da receita e da despesa
públicas, 1995–2015
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Fontes: INE e cálculos dos autores. | Notas: Receita e despesa da Administração Local (AdL), valores nãoajustados de operações temporárias nem de operações não-recorrentes. Ótica da contabilidade nacional.
Receita própria é a receita total (sem operações com ativos e passivos financeiros) deduzida de transferências e juros recebidos das Administrações Públicas (AP). Despesa própria é a despesa total (sem operações com ativos e passivos financeiros) deduzida de transferências e juros pagos às AP. Não há disponibilidade estatística sobre outros fluxos orçamentais entre subsectores das AP. O denominador nos dois
rácios é o agregado consolidado homónimo do conjunto das AP.

A diferença vertical entre as duas curvas deste gráfico ilustra a escassez de
recursos próprios (ou o excesso de despesa própria) do subsector local e,
neste sentido, evidencia um desequilíbrio vertical no seio do sector das AP
na ausência de fluxos entre subsectores. Crescente até 2002, inicia então uma
trajetória de redução, com um contributo mais estável da receita própria do que
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da despesa própria. Esta inicia redução substancial em 2009. A redução de transferências da AdC e a desalavancagem financeira adotadas desde então explicam
boa parte do encurtamento no desequilíbrio verificado nos anos mais recentes.44
A terminar, note-se que os rácios acima traçados são uma medida possível
do grau de descentralização dos orçamentos públicos, mas não dão qualquer informação acerca do grau de descentralização política. Com efeito, o
contributo de um euro de receita (despesa) própria local para os rácios do gráfico é o mesmo quer esse euro tenha sido decidido pelo executivo local quer
tenha sido determinado pela AdC. A informação no gráfico tem um valor meramente contabilístico, enquanto medida de descentralização.
3.3.4

A realidade portuguesa face aos princípios económicos

De um modo geral, pode afirmar-se que o quadro institucional que tem
existido em Portugal nas últimas décadas respeita os princípios económicos
acima expostos. Há um grau intermédio de descentralização da receita. Os municípios dispõem de autonomia política para estabelecer e gerir preços, taxas e
impostos e para aceder ao crédito. Tipicamente, as receitas próprias não cobrem
a totalidade das despesas locais, embora com diferenças enormes entre os concelhos mais urbanizados e os mais rurais. O desequilíbrio vertical no conjunto
das Administrações Públicas é fechado com transferências dos níveis regional,
central e europeu. Os números serão apresentados no Cap. 5.
Os bens privados e mistos com benefícios locais e maior visibilidade na presença
das pessoas e das empresas são financiados integralmente ou em larga medida
por tarifários (água potável, águas residuais, transportes coletivos), e o acesso a
determinadas atividades ou consumos cujos beneficiários são identificáveis é limitado por uma autorização administrativa e pelo pagamento de uma taxa (licenças para ocupação da via pública com andaimes ou esplanadas, para apreciação de projetos de urbanização, etc.). Também há impostos locais, com ligação
diferenciada à identificação de beneficiários, desde os Impostos Municipais sobre Imóveis e a Transmissão Onerosa de Imóveis (IMI e IMT, respetivamente) à
Derrama no Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) e à Participação Variável no IRS, passando pelo Imposto Único de Circulação (IUC). Recebem ainda transferências de outras unidades das Administrações Públicas, es-

Não faz sentido subtrair um rácio do outro porque têm denominadores diferentes — ver
troço final das notas ao Gráfico 2.
2.

44
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sencialmente os programas de transferências do Orçamento do Estado designados por Fundo de Equilíbrio Financeiro e Fundo Social Municipal e os fundos
estruturais da União Europeia.
Dito isto, é justo reconhecer alguns desvios face aos princípios de eficiência
económica. Os mais evidentes estarão no lado da receita, a saber: tributação do
património e utilização de preçários de serviços locais para fins redistributivos
(caso da água canalizada é o mais visível). A concentração das receitas no sector
imobiliário é também motivo para reflexão. As Subsecções 6.2 a 6.4 elaboram os
argumentos acerca destes aspectos que poderão ser tomados em conta em próxima revisão do enquadramento das finanças locais. Também no grau de autonomia dos municípios para decidir sobre parâmetros dos seus impostos se deveria ir mais longe no caso daqueles tributos em que os governos locais não são
competentes para fixar taxas — IMT, IMI sobre prédios rústicos,45 e a parte do
IUC que reverte a favor dos municípios. O modelo de gestão e financiamento
dos transportes coletivos nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto merece
também atenção por causa das externalidades intercircunscricionais importantes
que a mobilidade das pessoas tem nestes territórios. O tema do transporte coletivo nas áreas metropolitanas não é desenvolvido neste livro.
3.4

Papel das transferências orçamentais intergovernamentais

Já se explicou que uma finalidade das transferências intergovernamentais é a
redução do desequilíbrio orçamental vertical das AP. Sabendo-se que, por razões
de eficiência, não é desejável ir tão longe na descentralização de instrumentos
de receita quanto de despesa, é natural que esses desvios existam. Esses desvios
tenderão a ser tanto maiores quanto mais débil for a estrutura económica das
circunscrições locais, razão pela qual os concelhos portugueses de baixa densidade populacional e económica apresentam desequilíbrios muito maiores que
os mais urbanizados. Esta situação não é de agora nem exclusiva de Portugal,
como é ilustrado no Quadro 66 para a UE-15, sensivelmente na primeira metade
dos anos 90.

45 Com a entrada em vigor da atual lei das finanças locais (Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro),
a receita deste imposto em cada concelho passou na íntegra para o orçamento das freguesias
que o constituem, assim como 1% da receita do IMI incidente sobre prédios urbanos localizados no território respetivo. No entanto, a taxa do IMI sobre prédios rústicos é única em todo
o país e determinada pela Assembleia da República: 0,8% do valor patrimonial.
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Quadro 6: Saldo efetivo em percentagem da receita total, por subsector
das AP e Estado-Membro da UE, anos 90
Estado-Membro
Áustria (1993)

Bélgica (1993)

Alemanha (1993)

Dinamarca (1992)
Espanha (1992)
França (1994)
Itália (1988)

Irlanda (1992)

Luxemburgo (1993)

Países Baixos (1994)
Portugal (1990)
Suécia (1994)

Finlândia (1990)

Reino Unido (1992)

Sem transferências intergovernamentais
Regional

-55,71

Local

-17,79

Central Regional

-4,20

-12,13

2,66

-8,50

-3,79

-6,02

12,94

-9,50

3,62

—

—

-75,19

30,20

-55,24

-6,21

-398,80

—
—
—

-44,60
-436,48

-5,87

-265,30

18,38

—

-209,28

17,91

—

-22,89

-16,46

-260,59

8,88

—
—
—
—

-56,99
-81,65
-51,23

Central

4,74

-124,02
-51,51

Local

-0,72

—

-9,09

Com transferências intergovernamentais

11,82
-9,50

21,27

—
—
—
—
—
—

-0,84
-0,89

-10.93

-4,97

-25,06

-1,63
-0,05
-4,90

1,35)

-2,97

—

-0,71

—

-3,83

-9,01

—
—

-13,15

-0,48
5,57

-14,19
-5,49
4,53

-8,87

-13,64
-29,43

-0,23

-19,31

Fontes: FMI (1995), Baleiras (2002) e adaptação dos autores. | Notas: Contas das AP por níveis de governo,
ótica da contabilidade pública — sistema orçamental. Em vários países as contas das unidades institucionais regionais estão agregadas às do subsector local. FMI (1995) não tem dados sobre a administração
subnacional na Grécia. Detalhes sobre a cobertura em cada país nos quadros institucionais desta fonte.
Não há informação sobre outros fluxos entre subsectores, como são os rendimentos de propriedade, os
impostos, os preços e as taxas.

O Quadro 66 mostra o saldo orçamental de cada subsector. Sem transferências
orçamentais entre subsectores, todas as administrações regionais e locais estavam em défice e a maioria das administrações centrais em excedente. Contabilizando as transferências intergovernamentais na receita e na despesa de todos
os subsectores, o resultado é bem diferente: nos anos em causa, os défices subnacionais reduzem-se substancialmente e quase todas as administrações centrais passam à posição deficitária.
Estes dados servem para ilustrar uma finalidade das transferências intergovernamentais. Encontram-se na literatura mais seis justificações económicas para a existência de transferências orçamentais a favor dos governos
subnacionais. Sem espaço para detalhes, podem enunciar-se todas como segue.
1) Mitigação de desequilíbrios verticais no sector das AP — pelas razões
de eficiência acima expostas, que impedem um grau de descentralização
nas receitas tão grande quanto nas despesas, o equilíbrio orçamental
agregado nos níveis territoriais de administração inferiores não é alcançável sem transferências dos níveis superiores. Poderão existir unidades do
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2)

3)

4)

5)

nível inferior auto-suficientes em termos de financiamento, mas tenderão
a ser poucas e localizadas nos territórios com geografia económica mais
afluente.
Correção de externalidades entre circunscrições (ou “spillovers”) —
destinam-se a mitigar a perda de bem-estar nuns territórios provocada
por ações de governos com jurisdição sobre outras circunscrições (exemplo: compensação financeira que um governo local pague a um vizinho
pela deterioração da rede viária deste causada pelo acesso de camiões a
uma fábrica grande instalada no território do primeiro).
Implementação de metas nacionais através da provisão descentralizada de bens e serviços — as transferências são desenhadas do ponto de
vista microeconómico para incentivar os governos delas beneficiários a
concretizarem preferências dos governos doadores. Os incentivos decorrem da alteração do preço relativo do bem subsidiado, da eventual exigência de adicionalidade dos recursos próprios dos governos beneficiários46 e do cumprimento de regras de acesso à transferência. Um bom
exemplo é a construção de centros escolares por municípios sujeita a padrões mínimos de apetrechamento tecnológico definidos para todo o país
e financiados por transferências da AdC.
Implementação da política nacional de estabilização macroeconómica
— para economias grandes, com regiões potencialmente sujeitas a choques assimétricos, os governos centrais podem desempenhar o papel de
uma seguradora: cobrando impostos em todo o lado e pagando subsídios
às regiões afetadas por recessões. Para serem eficazes, estas transferências
devem ser cuidadosamente desenhadas por forma a maximizarem o seu
efeito multiplicador sobre os territórios afetados. Em alternativa, é concebível que o papel segurador seja assumido por cooperação entre as próprias regiões, segundo um princípio de mutualização e através de transferências horizontais (das regiões em expansão paras as regiões em contração).
Implementação de um princípio geral de equidade no acesso de todos
os cidadãos a um padrão mínimo de qualidade nos serviços públicos
locais, independentemente do seu local de residência — as sociedades
terão uma visão sobre qual será esse padrão mínimo nacional (necessidade

46 Adicionalidade: regra que consiste em exigir que o subsídio se some à despesa real présubsídio do governo beneficiário na classe de bens intervencionada. Visa impedir a substituição de fontes de financiamento na provisão e, por conseguinte, procura que a quantidade
fornecida seja a maior possível. É uma regra comum, por exemplo, nos fundos estruturais da
UE.
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orçamental). Se a receita própria potencial (ou capacidade orçamental) nalgumas circunscrições (mas não em todas) for insuficiente para autofinanciar este pacote básico de despesa pública local (desequilíbrio orçamental
horizontal no seio da AdL) o orçamento das AP pode ajudar a resolver o
desequilíbrio horizontal. Há duas maneiras possíveis: via transferências do
governo central (transferências verticais) ou via transferências dos governos do mesmo subsector (transferências horizontais). Em todo o caso, valerá a pena ter bem presente a recomendação da teoria económica exposta na Subsecção 2.2.2 e recordada a propósito dos preçários de serviços públicos locais na Subsecção 3.3.2, acerca dos cuidados a ter com a
redistribuição de rendimento ou riqueza nos níveis subnacionais. Há instrumentos de política com qualidade superior às transferências intergovernamentais (e aos tarifários) para cuidar do bem-estar dos cidadãos mais
desfavorecidos. Se um governo central quiser redistribuir rendimento dos
cidadãos mais ricos para os menos afluentes, por que é que não faz simplesmente isso? As políticas social e fiscal a nível nacional são as que dispõem de instrumentos vocacionados para este fim. Ao tentar redistribuir
rendimento via autoridades subnacionais, o governo central desperdiça
recursos, e por duas razões: i) a teoria elementar da escolha dos consumidores ensina que 1.000 euros de subsídio de rendimento pago diretamente a um indivíduo pobre tem mais efeito sobre a sua satisfação do que
1.000 euros de subsídio para a provisão de um bem público local por ele
consumido; ii) por definição, os beneficiários principais de um bem público
local são os seus consumidores — se a maioria destes não for pobre, o
dinheiro do governo central acaba beneficiando os que menos precisam.
Os próximos motivos para a atribuição de transferências aos governos locais e regionais são eminentemente políticos por terem a ver com opções
de distribuição do poder entre níveis de governo ou de ónus político na
arrecadação de receita.
6) Enviesamento político-ideológico anti-descentralização — governos
centrais ciosos do seu poder preferirão governos subnacionais dependentes de transferências suas do que de receitas próprias.
7) Comportamento à boleia do ónus político de outros — haverá governos locais que preferirão transferências a tributação própria porque as primeiras lhes dão receita sem o ónus político de a ter que obter junto dos
seus eleitorados.
A concluir, quatro notas curtas.
A primeira para dizer que nem todas as transferências contribuem para todas as finalidades acima. A construção, na prática, de um qualquer programa
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de transferências é um exercício técnico e político delicado cujo desenho concreto deve garantir a satisfação do objetivo pretendido e ter em conta as restrições de informação que condicionem o funcionamento do programa.
A segunda nota alerta para determinados riscos. O desenho de uma qualquer
transferência deve ter em conta a sua finalidade, mas também os riscos de a
mesma poder desencadear comportamentos perversos, contrários à sua intenção ou com efeitos secundários negativos noutras esferas de interação política
entre governos pagadores e governos recebedores de transferências. Uma pequena abordagem de economia política a esses riscos consta de Baleiras (2002,
pp. 147–149).
A terceira nota lembra que o montante e as condições de utilização das
transferências diferem, na prática, segundo a sua racionalidade. Há inúmeros desenhos no mundo real, com implicações micro e macroeconómicas diferentes. Este não é o espaço para as analisar, mas o leitor interessado poderá
consultar Baleiras (1995) para uma análise microeconómica das transferências
mais relevantes nos orçamentos municipais (subsídios do tipo Fundo de Equilíbrio Financeiro e do tipo Fundos Estruturais da política de coesão da UE). Para
uma análise comparada teórico-prática de esquemas em uso em múltiplos países, há inúmeras fontes, como Boadway e Shah (2007), Ahmad (1997) e Shah
(1994).
A última nota informa que este tema será retomado na Subsecção 5.6.2. Aí,
os autores mostram em que medida as transferências em uso na prática portuguesa das finanças locais encontram justificação num dos sete objetivos acima
descritos.
3.5

Regras orçamentais numéricas

3.5.1

O que são e para que servem?

Há várias décadas que os países vêm incorporando voluntariamente regras
com metas numéricas nas suas políticas monetária e orçamental. Trata-se
de autolimitações à discricionariedade absoluta nas decisões. O regime baseado em regras tem sobre o regime da discricionariedade a vantagem de proporcionar um enquadramento institucional que favorece a alternância de opções
ideológicas nas decisões de política sem colocar em causa os principais equilíbrios macroeconómicos. No plano orçamental, as regras visam assegurar a liberdade de os governos prosseguirem políticas diferentes, de acordo com as suas
preferências ideológicas e as circunstâncias da conjuntura económica, sem legarem finanças públicas insustentáveis para os que lhes sucederem. O valor das
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regras é precisamente a sua utilidade para assegurar o exercício responsável
dessa liberdade. A utilidade das regras é comum aos níveis central, regional e
local das AP.
No contexto das finanças públicas multinível (finanças de uma Administração Pública organizada em vários níveis territoriais de legitimidade político-administrativa), as regras orçamentais adquirem duas finalidades adicionais específicas. A primeira é a de constituírem âncoras de previsibilidade
para os próprios governos subnacionais. Ao definirem metas ou limites para as
contas de cada um destes governos, clarificam a restrição orçamental de cada
um a curto e a médio prazos. Isto facilita o planeamento plurianual e ajuda os
governos e os destinatários da sua ação a concentrarem-se na qualidade das
políticas locais, dado que um regime de regras minimiza a incerteza quanto à
exequibilidade financeira das suas opções. A segunda finalidade é valiosa para
os governos centrais: melhorar o planeamento da política orçamental e o cumprimento de regras definidas sobre o conjunto das Administrações Públicas. Com
regras para as autoridades subnacionais, têm mais segurança sobre as projeções
de curto e médio prazo acerca do impacto das contas regionais e locais nas contas consolidadas das AP. Em relação ao regime alternativo de discricionariedade
total, o regime de regras reduz a exposição a pressões políticas para resgatar
casos de insolvência ou até de insustentabilidade orçamental subnacional. Isto
ajuda os governos centrais a cumprir eventuais regras de disciplina orçamental
definidas para o conjunto das AP. Como é evidente, para que o regime de regras cumpra estas finalidades, é essencial que ele seja credível. Os requisitos
de credibilidade serão discutidos no final desta subsecção.
Na prática, há diferentes regras orçamentais, umas sobre fluxos e outras sobre
“stocks”. Na primeira categoria contam-se tetos à despesa, seja ela total, primária
ou relativa a um conjunto de classes económicas ou funcionais, mas também
limites às taxas de tributação, à formação de transferências intergovernamentais
e à orçamentação de receitas substancialmente incertas (como alienação de património). Limites à dimensão dos défices orçamentais e à variação na dívida (i.e.,
endividamento) exemplificam também regras sobre fluxos. Já tetos ao valor da
dívida total ou de determinados passivos ilustram regras sobre “stocks”.
Para servirem as suas finalidades, as regras precisam ser estáveis, mensuráveis, tempestivas, monitorizáveis, simples e consequentes. Só se estas propriedades forem respeitadas é que as regras são credíveis, i.e., serão levadas
a sério por quem as tem que cumprir, por quem as tem que fazer respeitar e por
quem tem que negociar com os governos a elas sujeitos (seja como fornecedor
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de bens e serviços, seja como credor financeiro). A estabilidade significa a permanência das regras por um período razoável de anos a fim de permitir e incentivar o planeamento e a gestão de médio prazo das finanças e das próprias políticas sectoriais de cada unidade institucional das AP. Com metas quantitativas
associadas, as regras devem ser desenhadas tendo em conta a informação contabilística disponível em tempo oportuno junto da unidade institucional que é
objeto dela (o governo, em termos simples). Só assim as regras poderão, como
é indispensável acontecer, condicionar a construção e a execução dos orçamentos plurianuais e anuais e as prestações de contas respetivas. O regime de
regras tem que ser acompanhável pelo público em geral e pelas autoridades
com funções de fiscalização. Para isso, não basta que cada unidade institucional
cumpra o seu dever de publicidade dos resultados; é indispensável existir capacidade de monitorização e análise por parte dos serviços da AdC encarregados
da verificação do cumprimento das regras. Para serem mensuráveis e monitorizáveis em tempo útil, as regras devem ser simples. Simples na sua definição,
para que um não-especialista as consiga entender, e simples na sua operacionalização, no cálculo sem ambiguidades dos indicadores que as suportam. Finalmente, o desempenho dos governos perante as regras que enfrentam tem que
ser reconhecido e ter consequências. O incumprimento deve desencadear, tão
rápido quanto possível, trajetórias automáticas de correção dos desvios e o
eventual sancionamento de incumpridores não pode prejudicar quem as cumpriu. Só com estas propriedades respeitadas as regras são credíveis; só com credibilidade vale a pena haver regras orçamentais.
3.5.2

Regras nas finanças locais portuguesas

Ainda não existiam regras orçamentais numéricas para o conjunto das AP e
já a primeira lei das finanças locais estabelecia regras dessa natureza para
os municípios em 1979 (Lei n.º 1/79, de 2 de janeiro). As leis de finanças locais
constituem o enquadramento para os orçamentos e as contas das autarquias
locais, complementando os princípios fixados na lei de enquadramento orçamental vigente para o conjunto das AP. De então até hoje, o enquadramento
orçamental dos municípios sempre dispôs daquele tipo de regras. Presentes
desde sempre, embora com formulações diferentes, estiveram dois tipos de regras numéricas: sobre transferências do Estado e sobre a dívida. No primeiro
caso, são regras sobre a formação da dotação global baseada nos principais impostos nacionais e regras sobre a repartição da mesma por cada município. No
segundo caso, têm existido tetos ao serviço da dívida, à variação da dívida ou ao
valor da dívida, tanto de curto como de médio e longo prazos. Em muitos anos,
estes limites superiores foram fixados em percentagem da despesa de investi69
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mento, noutros, mais recentes, em percentagem da capacidade de financiamento não-financeiro de cada autarquia. Durante alguns ciclos legislativos existiram também tetos à despesa com pessoal e limites aos défices orçamentais.
Presentemente, a lei das finanças locais integra uma regra de saldo corrente modificado não-negativo (receita corrente maior ou igual à soma da despesa corrente com a amortização média dos empréstimos de médio e longo prazo).
Para além das regras fixadas nas leis de finanças do subsector, que, por natureza, deverão ser estáveis no médio prazo, têm existido inúmeras regras
numéricas com a validade de um ano introduzidas pelas leis (anuais) do
Orçamento do Estado (OE). Umas têm imposto afetações obrigatórias de excedentes à amortização de dívida, outras determinados ritmos de redução de
pessoal ou das despesas com pessoal, outras ainda têm estabelecido reduções
obrigatórias e quantificadas nos pagamentos em atraso a fornecedores. As leis
do OE têm também servido para alterar com enorme frequência as metas numéricas das regras definidas nas leis de enquadramento orçamental do subsector
local, umas vezes alargando e outras apertando as restrições orçamentais de
cada município.
Um outro aspecto na formulação das regras que merece atenção para melhoria futura tem a ver com a dificuldade na sua operacionalização. Como
exemplo da falta de simplicidade, a Secção 10.1 e o Anexo II explicam o caso
concreto das regras sobre a dívida que vigoraram entre 2007 e 2013. As exceções
permitidas no cômputo dos empréstimos que relevavam para o indicador da
regra, a par das correções obrigatórias nos anos seguintes à verificação de uma
situação de dívida excessiva, geravam múltiplas trajetórias legalmente admissíveis, no limite uma para cada um dos atuais 308 municípios. Em 1 de janeiro de
2014 entrou em vigor um novo conjunto de regras numéricas para as administrações local e regional, através das respetivas leis de finanças aprovadas em
setembro de 2013. Algumas carecem até hoje de definições metodológicas para
poderem ser operacionalizadas (saldo corrente modificado e quadro plurianual
de programação orçamental), como se dá conta na Secção 10.2. Acresce que, de
uma maneira geral, a monitorização do cumprimento das regras por parte da
AdC tem sido difícil, tardia e nem sempre divulgada publicamente. Esta afirmação está justificada com a exposição dos desafios da monitorização no regime
atual oferecida a propósito da regra da dívida no Cap. 9, entre as páginas 245 e
264, bem como, em relação a todas, nas Secções 10.3 e 10.4. A justificação fundamenta as fragilidades das regras enquanto instrumentos de apoio à sustentabilidade orçamental e à qualidade das políticas públicas locais.
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A instabilidade nas próprias regras, que mudam quase todos os anos com
as leis orçamentais, só acrescenta desvalorização às regras orçamentais. Dáse, de seguida, evidência desta instabilidade. A Figura 11 mostra como têm evoluído as regras numéricas sobre o acesso ao crédito por parte dos municípios portugueses, desde a primeira lei de finanças locais, em 1979. Houve
cinco leis deste teor, o que não será excessivo, mas o enquadramento mudou
muito mais vezes, até com frequência anual, mormente a partir de 2002. Com
efeito, as leis anuais do Orçamento do Estado não só introduziram regras adicionais sobre endividamento com a validade de um ano, como suspenderam temporariamente ou alteraram os parâmetros das regras fixadas para este fim na lei
de finanças locais vigente.
Figura 1: História das regras sobre dívida dos municípios, 1979 a 2018

Fontes: análise dos autores a diplomas legais. Último considerado: Lei do Orçamento do Estado para o
ano de 2018.
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O panorama das regras sobre dívida é parecido com o que sucedeu ao nível
de outras regras numéricas, principalmente as que têm incidido nas transferências da AdC e nas despesas com pessoal. O Quadro
Quadro 34
34, no Anexo II, capta
todas as modificações no regime de regras (numéricas e outras) introduzidas
pelas leis orçamentais aprovadas entre 2000 e 2018, o momento em que o levantamento para este tema foi concluído (22 de maio de 2018). Resulta de uma
análise documental dos autores às leis do Orçamento do Estado e respetivas
alterações disponíveis no sítio Internet da Direção-Geral do Orçamento. A informação nas notas apenas ao quadro é eloquente acerca da instabilidade do quadro orçamental. As conclusões são simples. Só uma vez (exercício orçamental de
2009) no período analisado é que o Parlamento não alterou qualquer regra. A
leitura das notas que acompanham o quadro permite perceber que nem sempre
as alterações foram no sentido de encolher a restrição orçamental de cada município ou freguesia; houve casos que a alargaram. O que sobretudo resulta deste
apuramento é a confirmação da enorme instabilidade normativa nesta matéria
e, portanto, a negação do primado de regras sobre discricionariedade no regime
financeiro aplicável às autarquias locais. No fundo, a experiência portuguesa
ilustra o que na literatura económica se designa como soft budget constraints. Mantém, assim, toda a atualidade a seguinte passagem do relatório CFP
(2012a, p. 5) acerca da pertinência de um enquadramento orçamental estável:
Disposições financeiras para os governos locais que mudam frequentemente e sob
discricionariedade de governos de nível superior dificultam o prosseguimento de
políticas coerentes por parte das autarquias locais e a adoção da eficiência na afetação de recursos. Quanto mais os governos de nível superior intervierem nas restrições orçamentais dos governos locais e mais volatilidade criarem com esta atitude, mais enfraquecerão os incentivos e a capacidade dos governos locais para
conduzirem políticas responsáveis e sustentáveis. Por isso, as restrições orçamentais dos governos subnacionais e as regras que ditam a sua evolução diacrónica
devem ser claramente definidas e previsíveis.
Mais, enquadramentos orçamentais locais instáveis podem conduzir a problemas
de restrições orçamentais brandas. Se os recursos que recebem do governo central
mudam frequentemente e de maneiras imprevisíveis, os governos locais serão tentados a sobre-despender as suas dotações financeiras quando estas forem baixas
e depois a requerer recursos adicionais ao governo central, ameaçando com o
encerramento de serviços públicos sensíveis na eventualidade de não obterem
fundos adicionais. Quanto mais financeiramente dependentes os governos locais
forem do governo central, mais plausível é a sua capacidade de sequestrarem o
governo central, não lhe deixando outra opção que não seja avançar com transferências adicionais. Portanto, o lado negro de um sistema volátil e discricionário de
transferências do governo central é o desenvolvimento de restrições orçamentais
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brandas ao nível local. Estas encorajam os governos locais a despenderem regularmente acima das suas dotações orçamentais iniciais. Uma cultura generalizada
de restrições orçamentais brandas torna o dilema entre os benefícios e os custos
de bens e serviços públicos a nível local cada vez mais irrelevante para os decisores
locais e os seus eleitorados, causando despesa local crescente e cada vez menos
eficiente. O que parece ser um regime de controlo apertado das finanças locais
por parte do governo central afinal redunda no seu contrário.
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Parte II: A Experiência Orçamental e Financeira
entre 1987 e 2015

Esta Parte apresenta a evidência quantitativa das finanças locais entre os anos
de 1987 e 2015. Está organizada por blocos orçamentais. A evolução das contas
ao longo do tempo e do espaço é interpretada à luz das condicionantes institucionais e dos princípios económicos introduzidos na Parte I. O próximo capítulo
apresenta esclarecimentos metodológicos sobre a informação quantitativa processada. Cada um dos seguintes contém a visão histórica mais longa e agregada
que as fontes permitem a fim de dotar os leitores com a perspetiva das tendências e dos grandes números; oferece também uma leitura guiada e com maior
detalhe aos desenvolvimentos mais recentes. Quando adequado, os capítulos e
as suas referências para o Anexo VII sugerem uma leitura territorializada da evolução histórica ou da aproximação ao passado recente.

Cap. 4— Esclarecimentos sobre os dados numéricos utilizados
Cap. 5 — Receita
Cap. 6 — Análise económica da fiscalidade local
Cap. 7 — Despesa
Cap. 8 — Saldos
Cap. 9 — Dívida
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Como se disse no capítulo introdutório, a Parte II deste trabalho apresenta
e interpreta a história da execução orçamental e financeira dos municípios
portugueses entre 1987 e 2015. O presente capítulo explica as opções metodológicas subjacentes aos dados constantes dos capítulos seguintes.
A abrir, recorda-se a delimitação sectorial a que se é forçado nesta análise pela
disponibilidade de informação, conforme motivos resumidos na Subsecção 2.5.5,
p. 44. As finanças locais retratadas nos capítulos seguintes correspondem apenas
às finanças dos municípios, salvo menção expressa em contrário.
Importa notar por que é que se optou por organizar a informação no texto segundo duas dimensões, temporal e individual. A dimensão temporal é deliberadamente a mais longa que as fontes permitem pois se pretendeu desde o início
que este trabalho tivesse uma natureza fundacional e instrumental para trabalhos futuros na área das finanças locais. Ao explicar como se chegou ao presente,
a História ajuda a compreender os dilemas do presente e a planear o futuro. A
dimensão individual é essencial porque as finanças locais nacionais são o resultado das restrições e das preferências de inúmeras entidades independentes
umas das outras e com legitimidade política própria para exercerem as suas escolhas com reflexos orçamentais e financeiros. São extremamente heterogéneas
entre si, como se observou na Secção 3.2, pelo que neste universo as médias são
medidas que camuflam situações individuais bastante díspares. Acresce que as
regras orçamentais das finanças locais estão definidas e são aplicadas ao nível
de cada autarquia, e não para o conjunto das mesmas.
A fonte essencial para o relato das finanças locais, com esta dupla dimensão, é a DGAL. A dimensão tempo do painel de dados começa em 1987 porque este é o primeiro ano para o qual a fonte dispõe de informação agregada sobre os municípios insulares. Já havia informação individual sobre os
municípios do Continente antes desse ano. Porém, a execução dos mesmos nos
exercícios de 1984 e 1985 não chegou a ser apurada. Só a partir de 1989 há na
DGAL informação individualizada para todos os municípios portugueses. O período observado termina em 2015 por se tratar do ano mais recente para o qual
há contas fechadas para todos os municípios no momento em que o texto da
Parte II começou a ser escrito. Porém, importa dar conta que os dados deste ano
recolhidos pelos autores no Sistema Integrado de Informação das Autarquias
Locais (SIIAL) poderão ser objeto de eventuais alterações, no seguimento do
processo de validação dos documentos de prestação de contas. À data de fecho

77

Finanças Locais: princípios económicos, instituições e a experiência portuguesa desde 1987

da recolha de informação estatística para esta publicação, não se encontrava finalizado o apuramento da dívida total dos municípios, incluindo o da contribuição das entidades participadas, pelo que a informação sobre dívida total dos
grupos municipais em 2015 apresentada no Capítulo 9 tem natureza provisória.
A dimensão individual do painel de dados é exaustiva na cobertura do universo municipal. São 305 municípios entre 1987 e 1997 e 308 desde 1998
até 2015.47 A análise considera os dados agregados, referentes à totalidade do
universo, e dados individuais. Porém, no espaço desta publicação não cabe a
apresentação e, muito menos, a análise do desempenho de cada um dos 305 (ou
308) municípios. Os dados agregados são úteis porque ajudam a perceber as
tendências do universo e as suas implicações para as finanças públicas consolidadas do país. Todavia, como já se assinalou, escondem comportamentos bastante diferentes. Por isso, adotou-se neste trabalho uma solução de compromisso para tratamento da diversidade territorial nas finanças locais. Sempre que
apropriado, os dados agregados são complementados com quadros, gráficos e
mapas que, de uma forma rápida, revelam indicadores de dispersão ou mostram
ao leitor onde se localizam as principais diferenças face às tendências ou médias
do universo municipal. Por conveniência editorial ditada pela sua dimensão, os
mapas de Portugal com a divisão concelhia estão arrumados num anexo próprio
(Anexo VII),
VII), embora com chamadas de atenção nos capítulos adequados. Para
facilitar a orientação geográfica dos leitores, o anexo principia com a apresentação da carta administrativa oficial do país.
Dada a extensão considerável do período observado, que inclui muitos anos com
taxas de inflação significativas, seria tecnicamente errado comparar grandezas
de anos distantes expressas em euros a preços correntes. Na ausência de deflatores específicos, as séries nominais de finanças locais foram convertidas em séries reais utilizando o deflator do PIB a preços de mercado disponibilizado pelo
INE e pelo Banco de Portugal nas contas nacionais anuais. Adotou-se 2015 como
o ano-base para fixar os preços. Os valores a preços constantes serão privilegiados nas análises longas; comentários centrados nos últimos seis anos usarão dados a preços correntes, salvo indicação expressa em contrário.
É justo reconhecer os progressos no sistema de informação que o país realizou nestes 29 anos, de que se deu nota na Subsecção 2.5.5. Fruto desta
47 Em 1998 foram criados três municípios novos, por reconfiguração geográfica de outros:
Odivelas, Trofa e Vizela. Da análise estão excluídos os municípios de Macau e Timor, que fizeram parte da divisão administrativa do país durante parte do período estudado. Pode consultar-se na base de dados Pordata a lista de reconfigurações geográficas dos concelhos (e, portanto, dos territórios sob jurisdição municipal) no período de 1987 a 2015.
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evolução, é possível contar com mais variáveis no final do período observado do
que no início. Por esta razão, nos capítulos seguintes há indicadores interessantes para compreender a dinâmica local, mas que apenas contêm observações
para os anos mais recentes. Esta limitação nas fontes explica por que é que nem
todos os quadros e gráficos começam em 1987.
Como se menciona na Subsecção VI.13.4, p. 423, a informação em contabilidade
nacional começa em 1995 e não está disponível ao nível individual. O sistema
integrado de contabilidade orçamental e patrimonial ao nível de cada município
nasceu com o POCAL e só estão disponíveis no SIIAL os exercícios a partir de
2010.48 Por estes motivos, dado que se pretendia dados históricos comparáveis
no tempo e no território, teve que se privilegiar na Parte II a informação do sistema de contabilidade orçamental. Nas primeiras décadas, esta apenas existe de
acordo com o princípio de periodização de caixa. Em todo o caso, foi desenvolvido neste trabalho o esforço de aproveitamento de informação contabilística
validada pela DGAL além deste princípio e do sistema orçamental. Assim, sempre
que apropriado, serão comentados os relatos orçamentais na base de caixa e na
base de compromissos (por vezes referida como regime de caixa modificado)
desde 2004 e serão também usados dados em contabilidade patrimonial para
analisar os passivos municipais a partir de 2002. Os elementos de contabilidade
no Anexo VI ajudam a compreender estas opções dos autores e informam sobre
as características da informação contabilística de base usada para o estudo das
finanças locais empreendido nos capítulos seguintes.
Para além da informação pública citada ao longo do texto, a análise sustenta-se
em dados obtidos expressamente junto da DGAL, do INE e da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT). Os autores reiteram o agradecimento ao CFP e a estas
instituições pela disponibilização dos elementos solicitados, bem como pelos esclarecimentos prestados relativamente a alguns dados.

48 Para os exercícios de 2002 a 2009 há na DGAL informação reportada com base no POCAL
que não está exaustivamente validada. Resultou da comunicação de contas dos municípios às
CCDR e aos serviços das Regiões Autónomas, às vezes em papel, que os passaram para suporte informático específico a que a DGAL tinha acesso, mas sem capacidade material para
confirmar a exatidão de todos os dados assim digitalizados.
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Como se viu na Parte I, os municípios portugueses possuem um vasto conjunto
de atribuições que implicam despesa e, concomitantemente, a necessidade de a
mesma ser financiada. Na Secção 3.3, explicaram-se os princípios económicos a
que deve obedecer o lançamento de instrumentos de receita. Avançaram-se justificações e condições para a existência de preços, taxas, impostos, transferências
de outros subsectores das AP e endividamento. O capítulo abre com as séries
longas de receita do exercício e receita efetiva, deixando a interpretação dos
números para a Secção 5.2. Esta fornece, ainda, uma visão de conjunto útil para
enquadrar a apreciação das várias categorias de receita nas secções seguintes. A
Secção 5.3 alerta para o facto de a repartição da receita efetiva entre corrente e
de capital resultar, em parte apreciável, de uma opção contabilística local no registo das transferências do Estado. Em várias instâncias, esta obra chama a atenção para os inconvenientes da prática reiterada de sobreorçamentação nos municípios portugueses; fá-lo pela primeira vez na Secção 5.4, na qual evidencia a
dimensão do fenómeno no lado da receita e alerta para as baixas taxas de execução sistemáticas. Os vários instrumentos de receita servem finalidades diferentes e, por via do maior ou menor ónus político, fornecem incentivos diferentes à gestão da própria despesa local, matérias abordadas na Secção 5.5. As
transferências intergovernamentais são objeto de atenção na secção seguinte.
Os impostos são o foco da Secção 5.7 e a mesma documenta a evolução e a
composição da receita fiscal da AdL, assim como a heterogeneidade interconcelhia na sua captação. Por razões de clareza argumentativa, a análise económica
da arquitetura fiscal é deixada para o capítulo subsequente. Aí se encontrarão
identificadas várias fragilidades do sistema e pistas para a sua correção. O comportamento da receita nos anos mais recentes está influenciado pelo Programa
de Apoio à Economia Local, pelo que o mesmo é apresentado no Anexo II.
5.1

Receita do exercício e receita efetiva: séries longas

A Subsecção VI.11.1 contém a definição de todos os agregados de receita que
irão ser examinados na Parte II. Salvo indicação expressa em contrário, os dados
referem-se a valores cobrados (princípio de caixa, portanto).
O Gráfico 3 mostra como evoluíram historicamente a receita do exercício e
a receita efetiva. O seu comportamento será interpretado na próxima secção. Para já, quer dar-se conta apenas da diferença entre ambas. De acordo com
as definições no anexo, a diferença representa o valor da receita de operações
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com ativos e passivos financeiros deduzida das Reposições não abatidas aos pagamentos (RNAP). Tipicamente no caso dos municípios, o valor das operações
financeiras é dominado pelas operações do lado do passivo, dado o peso diminuto dos empréstimos concedidos e das participações financeiras. Estas, por serem estratégicas, raramente são alienadas e, portanto, raramente geram receita
não-efetiva. Como se mostrará adiante com dados para os últimos seis anos, as
RNAP têm uma grandeza materialmente irrelevante.
Gráfico 3: Receita cobrada, preços constantes, 1987 a 2015 (M€, base 2015)

Fontes: DGAL e BdP (deflatores do PIB em base 2011 = 1 subjacente às Contas Nacionais Anuais, com
retropolação até 1977, divulgadas em “Estatísticas Online”) e cálculos dos autores. | Nota: a série do deflator do PIB foi calculada a partir da fonte BdP para converter as séries nominais de receita em preços
constantes do ano de 2015.

Assim, o excesso da receita do exercício sobre a receita efetiva resulta normalmente do acréscimo no “stock” de dívida contraída pelos municípios.
Em termos do gráfico, a diferença é captada pela distância vertical entre as duas
curvas. É particularmente evidente em 2002, 2009 e 2013 e percebe-se porquê
se se recordar que: 2002 coincidiu com a obtenção e utilização de empréstimos
bancários avultados para a construção ou beneficiação dos estádios empregues
na fase final do Campeonato Europeu de futebol; 2009 conheceu um significativo
volume de empréstimos concedidos pela banca aos municípios que recorreram
aos regimes de saneamento e de reequilíbrio financeiro municipal, previstos na
LFL de 2007 mas que só foram regulamentados com o Decreto-Lei n.º 38/2008,
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de 7 de março. O Cap. 9 aprofundará a análise da dívida municipal; finalmente,
2013 foi o ano de pico na concessão de empréstimos a municípios [cerca de 464
milhões de euros (M€)] ao abrigo do Programa de Apoio à Economia Local
(PAEL) — iniciativa para permitir o pagamento de dívidas a fornecedores, cujos
créditos de curto prazo a municípios se tinham acumulado significativamente —
detalhes no Anexo II.
Não há registo nas fontes de operações orçamentais extraordinárias. O ajustamento das contas para as expurgar das receitas de tais operações o conhecimento detalhado da experiência de cada um dos 308 municípios em cada um
dos 29 anos estudados para se poder, com autoridade, identificar e quantificar
medidas temporárias, medidas não-recorrente e factores especiais. Nenhuma
entidade fez tal ajustamento e os autores também não dispõem de capacidade
para efetuar este exercício exaustivo. Por isso, em matérias de finanças locais,
não é de esperar encontrar valores ajustados, sejam eles de receita ou despesa.
A receita (e a despesa) mostrada nesta publicação corresponde, pois, a valores
não-ajustados. Dito isto, há uma exceção na Caixa
Caixa 44, p. 208. Esta apresenta
uma conta ajustada do conjunto dos municípios para os anos de 2012 a
2015, um exercício da responsabilidade dos autores justificado pelo conhecimento de duas operações avultadas: terrenos afetos ao aeroporto de Lisboa e
iniciativa PAEL.
5.2

Análise da receita efetiva cobrada

Concentre-se agora a atenção na evolução da cobrança do agregado receita efetiva real, em termos absolutos e por habitante.
Em termos absolutos, a receita efetiva cresceu bastante acima do PIB. A preços constantes de 2015, o valor daquela neste ano representa quase 2,5 vezes o
valor observado em 1987. No mesmo período, a economia nacional, medida pelo
PIB real, cresceu 67%. Foi um crescimento com oscilações, como o painel da esquerda do Gráfico 4 documenta. Bastante rápido até 2001 e flutuante daí em
diante, sobre uma tendência mais ou menos horizontal. Em todo o caso, os últimos três anos trouxeram uma queda acentuada. É preciso recuar até ao ano 2000
para se encontrar um valor inferior à receita efetiva apurada em 2014, que foi de
cerca de 7074 M€. Cresceu um pouco em 2015, ascendendo a 7245 M€, ainda
assim um valor historicamente baixo.49 Como se explicará na Caixa 4,
4, a subida
em 2012 deve-se a uma medida não-recorrente, a operação entre o Estado e o
49

Montante apenas superior ao ano 2000, se não se atender aos anos de 2013 e 2014.
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município de Lisboa com os terrenos do aeroporto da Portela.50 Dividindo o
agregado pela população portuguesa, constata-se que a receita per capita (painel da direita) evoluiu de 294 € para 701 € ao longo do período, o que corresponde a um acréscimo, em termos reais, de aproximadamente 132%.
O crescimento da receita local, em percentagem do PIB, está associado ao crescimento do peso do conjunto das AP na economia como também ao alargamento de atribuições e fontes de financiamento municipal que foram ocorrendo
nos 29 anos observados. Não só as transferências do Estado cresceram em termos reais nos anos 80 e 90 como se alargaram as restrições orçamentais públicas
e privadas nacionais com o acesso aos fundos estruturais através dos Quadros
Comunitários de Apoio (QCA) e QREN.51
Gráfico 4: Receita efetiva a preços constantes, 1987 a 2015 (base 2015)
Receita efetiva (M€)

Por habitante (€/hab.)
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8 000,0
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7 793 7 770
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1988

0,0
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1 000,0

Fontes: DGAL, BdP, INE e cálculos dos autores. | Nota: a série do deflator do PIB foi calculada a partir da
fonte BdP para converter as séries nominais de receita em preços constantes do ano de 2015.

A contribuição individual dos 308 municípios para a receita do universo foi
sempre muito desigual. Em termos absolutos, a situação reflete a geografia

50
A operação rendeu 271 M€ de receitas de capital a Lisboa nesse ano. Sem este encaixe, a
receita efetiva nominal dos 308 municípios teria sido de 7173,9 M€ em vez de 7444,9 M€. Fora
7283,2 M€ em 2011.

As subidas entre ciclos de programação destes fundos verificam-se nos três primeiros. As
dotações nacionais de fundos estruturais e de coesão valeram, em termos nominais, 7.368,
15.539 e 23.847 M€ nos ciclos 1989-93 (1.º QCA), 1994-2000 (2.º QCA) e 2000-2006 (3.º QCA),
respetivamente. O ciclo do QREN (2007-2013) dispôs de 21.511 M€. Pormenores em Baleiras
(2011, p. 60). Os municípios têm sido utilizadores importantes de Fundo Social Europeu, Fundo
de Coesão e, sobretudo, Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).
51
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económica do país, com os concelhos mais urbanizados a produzirem os montantes mais avultados. Com efeito, os dez municípios de maior dimensão populacional52 representam, em 2015, 23,8% do valor total cobrado pelo universo nacional de 308 entidades. Congregam cerca de um quarto da população portuguesa e pertencem às áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, com a exceção de
Braga. O universo é bastante desigual em termos de dimensão, seja ela populacional, de superfície ou de valor acrescentado — vide ilustração de contrastes
com o exemplo de Lisboa e Corvo na Secção 3.2.
Perante esta desigualdade, é interessante comparar os municípios em termos
relativos, ou seja, dividindo a receita efetiva pelo número de residentes nos concelhos respetivos. É o que faz o Gráfico 55. Verifica-se que os concelhos com menos população, menor densidade demográfica e que tendem a ser predominantemente rurais na sua economia, apresentam, em média, maiores níveis de receita que os municípios mais densamente povoados.
Este contraste geográfico entre a distribuição em termos absolutos e a distribuição em termos relativos tem a ver com dois traços económicos: capacidade fiscal e elementos de progressividade nas transferências do Estado.
A primeira característica será evidenciada com números na Secção 5.5. Não só o
rendimento per capita é maior nos territórios mais urbanizados como também
são estes espaços que albergam massas mais significativas de famílias e empresas. Por isso, têm maior capacidade para viver de receitas próprias, como impostos, tarifas e taxas, o que explica a sua posição dianteira na ordenação em termos
absolutos. A segunda característica decorre da estrutura do principal programa
de transferências do Estado para os municípios que, com várias versões desde
1979, sempre possuiu um elemento de forte progressividade. Este programa,
denominado de Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF), consiste na repartição pelos 308 municípios de determinada percentagem da receita líquida cobrada nos
três principais impostos nacionais (IVA, IRS e IRC). A fatia que cabe a cada município resulta de uma fórmula algébrica que pondera a posição de cada beneficiário num conjunto alargado de variáveis demográficas, físicas e económicas. Embora não seja este o local apropriado para o demonstrar, pode afirmar-se sem
hesitações que o resultado da fórmula favorece substancialmente os municípios

Por ordem alfabética, são Amadora, Braga, Cascais, Lisboa, Loures, Matosinhos, Oeiras,
Porto, Sintra e Vila Nova de Gaia.
52
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dos concelhos com menor rendimento per capita.53 A existência de limites à
perda e ao ganho de quota na distribuição intermunicipal das transferências do
Estado (a chamada norma-travão na LFL) também ajuda a explicar a progressividade do sistema de transferências no seu conjunto.
Gráfico 5: Receita efetiva por habitante, 2015 — 10 maiores e 10 menores
municípios (€)
CORVO

4 220,9

ALCOUTIM

3 103,0

PAMPILHOSA DA SERRA

2 515,4

ARRONCHES

2 198,7

BARRANCOS

2 190,1
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2 156,6
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FREIXO DE ESPADA À CINTA
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2 117,3

(….)

-

SANTA CRUZ

425,3

SANTA MARIA DA FEIRA

422,3

PAÇOS DE FERREIRA

421,9

ODIVELAS

420,6

SINTRA

406,0

VILA FRANCA DE XIRA

387,2

GONDOMAR

383,7

VILA NOVA DE GAIA

382,8

CÂMARA DE LOBOS
VALONGO
Média nacional

373,0
335,2
700,6

Fontes: DGAL, INE e cálculos dos autores.

Regresse-se à visão agregada para concentrar a atenção nos desenvolvimentos dos últimos seis anos. O Quadro 77 informa que a receita efetiva a
preços correntes dos municípios diminuiu entre 2010 e 2015, com exceção
de 2012. A exceção deve-se a uma operação extraordinária (terrenos do aero-

53 Na versão em vigor, a LFL estabelece o princípio da repartição de recursos públicos entre o
Estado e os municípios. Dele decorrem três tipos de transferências (montantes globais previstos na lei do OE para 2015 entre parêntesis): o FEF (1 726,8 M€), o Fundo Social Municipal
(163,5 M€) e a Participação Variável no IRS (467,1 M€). A título ilustrativo das diferenças intermunicipais, pode referir-se que entre 2001 e 2011 a receita nominal per capita de FEF desceu
de 86,2 € para 82,7 € em média para os dez municípios com mais receita efetiva em termos
absolutos; no mesmo período, subiu de 178,8 € para 210,0 € em média para todos os municípios do país. Mais informação qualitativa e quantitativa sobre transferências na Secção 5.6.
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porto de Lisboa) que é explicada à parte, na Caixa 4, como já assinalado. O quadro mostra ainda a execução por parcelas da receita e todos os agregados de
receita definidos na Secção VI.11.1.
Quadro 7: Evolução da execução orçamental da receita, 2010 a 2015 (M€)
RECEITA

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1. Receitas correntes

5 824

5 645

5 564

5 936

6 215

6 519

Variações
2010/2015

Absol.

Relativa

694

11,9%

Receitas fiscais

2 336

2 248

2 224

2 289

2 532

2 688

352

15,1%

Impostos diretos, dos quais

2 177

2 114

2 089

2 159

2 425

2 566

389

17,8%

IMI

1 108

1 168

1 230

1 306

1 468

1 533

425

38,3%

IMT

616

502

386

382

488

583

-33

-5,3%

Impostos indiretos

158

134

135

130

107

122

-37

-23,2%

Taxas, multas e outras penalidades

225

234

202

180

185

189

-36

-15,9%

200

206

171

155

155

160

-41

-20,3%

(a)

Taxas
Multas e outras penalidades
Rendimentos da propriedade
Transferências correntes, das quais

Participação nos recursos públicos
(PRP)
Venda de bens e serviços correntes
Outras receitas correntes
2. Receitas de capital
Venda de bens de investimento
Transferências de capital, das quais

Participação nos recursos públicos
(PRP)
Outras receitas de capital
3. Reposições não abatidas aos
pagamentos
4. Receita efetiva (4)=(1)+(2)+(3)
5.

Ativos financeiros (AF)

6.

Passivos financeiros (PF)

7. Receita do exercício
(7)=(4)+(5)+(6)-(3)
8.

Saldo da gerência anterior

9. RECEITA TOTAL (9)=(7)+(8)+(3)

24

29

30

25

30

29

5

20,1%

258

260

266

253

271

254

-4

-1,7%

2 229

2 137

2 072

2 401

2 412

2 504

275

12,3%

1 741

1 662

1 596

1 925

1 992

2 116

375

21,6%

710

704

738

751

752

809

99

14,0%

67

62

62

62

63

75

8

12,7%

1 499

1 625

1 872

1 066

716

716

-782

-52,2%

117

84

69

52

81

108

-9

-7,5%

1 360

1 523

1 512

982

605

586

-774

-56,9%

777

729

691

361

186

186

-590

-76,0%

21

18

290

32

30

22

1

4,5%

9

13

9

13

9

10

1

10,0%

7 332

7 283

7 445

7 015

6 940

7 245

-87

-1,2%

11

14

19

16

5

12

1

6,7%

516

474

220

776

393

264

-253

-48,9%

7 850

7 758

7 675

7 794

7 329

7 511

-340

-4,3%

172

196

287

344

446

591

419

243,9%

8 031

7 967

7 971

8 151

7 784

8 111

80

1,0%

Fontes: DGAL e cálculos dos autores. | Notas: (a) Inclui os impostos diretos e indiretos (capítulos 01 e 02
da receita, definidos na Subsecção VI.7.1, p. 398). Todas as rubricas são líquidas de restituições e reembolsos. PRP — Participação nos recursos públicos (explicação na nota de rodapé 54). Os totais podem não
corresponder à soma dos montantes parcelares apresentados no quadro devido a arredondamentos.
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Em 2015, a receita cobrada proveio predominantemente das transferências,
quer correntes quer de capital, as quais atingiram aproximadamente 3,1 mil milhões de euros (mM€) (i.e., 42,6%), e da receita de impostos diretos e indiretos,
através da qual foram cobrados pelos municípios 2,7 mM€ (37,1%). Das transferências, as provenientes da participação nos recursos públicos nacionais (PRP)54
representaram no seu conjunto 2,3 mM€. Adiante explicar-se-á o que está dentro da parcela fiscal.
As receitas correntes registaram em 2015 um acréscimo de 303 M€ (4,7%)
face ao ano anterior, suportadas em especial pelo aumento dos impostos diretos
(onde se destacam os impostos sobre o património imobiliário), que cresceram
266 M€ (12,3%), enquanto as receitas de capital decresceram, particularmente no que se refere a transferências de capital. De entre estas, caíram as
duas parcelas constituintes, a PRP e os fundos comunitários com finalidade estrutural. A receita de fundos comunitários tem uma lógica própria, decorrente da
dinâmica de acesso e da execução dos projetos de investimento comparticipados no âmbito do QREN. Já sobre a evolução da componente de capital das
transferências provenientes do Estado, ela não deve ser valorizada pois decorre
da forma artificial como é dividida nos orçamentos municipais a parte corrente
da parte de capital do principal programa de PRP, o já referido FEF — ver Secção
5.3.
As “reposições não abatidas aos pagamentos” têm uma grandeza marginal,
que não chega a 0,2% da receita efetiva. O saldo da gerência anterior, que não
integra este agregado, tem alguma expressão material, na ordem das centenas
de milhões de euros; no período examinado, o valor máximo em percentagem
da receita total aconteceu em 2015, com 7,3%.
5.3

Cautela na interpretação dos pesos da receita corrente e da receita
de capital

O peso da receita corrente na receita efetiva cresceu ao longo do período,
atingindo 90% em 2015. Nos seis anos observados no Quadro
Quadro 88, subiu cerca
de 10 pontos percentuais (pp). As transferências representam 43% da receita
efetiva em 2015, como se verá adiante numa próxima secção. Destas, a mais

PRP — Participação (dos municípios) nos recursos públicos. Trata-se dos fundos municipais
previstos na LFL e transferidos via OE. Estes fundos estão assim designados na LFL e as suas
dotações no OE correspondem a determinada percentagem do universo municipal na receita
dos principais impostos nacionais. Na LFL atual, Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, a PRP é
regulada pelo art. 25.º ou pela norma que o substitua em cada ano na lei orçamental respetiva.
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88

5. Receita

expressiva monetariamente é o FEF atribuído pelo Estado. Este será explicado na
Secção 5.6. Para já, basta notar que constitui em 2015 61% das transferências
totais recebidas pelo conjunto dos municípios. Importa ainda reter que o FEF é
registado na contabilidade dos mesmos através de duas parcelas, uma na receita
corrente e outra na de capital. O peso da primeira parcela na dotação total do
fundo cresceu 29 pp de 2010 para 2015.
Quadro 8: Pesos da receita corrente e do FEF, 2010–2015 (%)
Rácios

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Receita corrente em % da receita efetiva

79,44

77,51

74,74

84,61

89,56

89,97

FEF corrente em % do FEF total

60,48

60,85

60,64

79,39

89,07

89,21

FEF total em % da receita efetiva

26,80

25,55

23,58

25,00

24,55

23,84

Fontes: DGAL e cálculos dos autores.

A repartição da receita efetiva entre corrente e de capital é influenciada
pela margem de discricionariedade de que os municípios dispõem para registar a dotação total de FEF que recebem do Estado como receita corrente.
Com efeito, cada município recebe determinada dotação fixada na lei anual do
OE e tem a liberdade de a repartir no seu orçamento entre corrente e de capital
como melhor entender, dentro de limites igualmente fixados em lei, mas que
têm variado ao longo do tempo. Assim, a redação original da LFL de 2007 (Lei
n.º 2/2007, de 15 de janeiro) estabelecia os limites de repartição 65–35, ou seja,
até 65% da dotação seria escriturável como receita corrente e, no mínimo, 35%
teria que ser inscrito como receita de capital. Em 2012, os limites da chave de
repartição passaram a ser 80-20 através da lei do OE para esse ano (Lei n.º 64B/2011, de 30 de dezembro), que também introduziu a possibilidade de ser 8515 caso o município demonstrasse que a diferença se destinava a despesas sociais. A LOE para 2013 alterou os limites para 80-20, dez meses volvidos, a LFL2013 voltou a mexer nos limites, alterando-os para 90-10. Como o Quadro
Quadro 88
evidencia, os municípios têm aproveitado estas alterações legais para fazer crescer contabilisticamente a sua dotação de receita corrente e, por esta via, o próprio peso da receita corrente na cobrança.
Portanto, a classificação contabilística do FEF resulta de uma decisão discricionária de cada autoridade local. Não há nenhum argumento económico que
justifique aqueles limites nem quaisquer outros; na verdade, a chave de repartição deveria ser determinada pela natureza da despesa a financiar, pois as duas
componentes têm a mesma origem na cobrança. Deste modo, a repartição do
FEF é artificial, acabando esta artificialidade por também contaminar a repartição
da receita efetiva entre corrente e de capital.
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Percebe-se, no entanto, que a artificialidade da classificação serve um propósito estratégico incentivado, ainda que involuntariamente, pelas próprias
regras de disciplina orçamental. Na verdade, como se dará conta adiante, nas
Secções 5.6 e 9.6, há um incentivo nas regras orçamentais para que seja do interesse de cada município maximizar a percentagem de FEF a inscrever no orçamento como receita corrente. Fazê-lo, alarga, simultaneamente, a capacidade
legal de endividamento e a capacidade de realização de despesa corrente, porventura finalidades contrárias às intenções das regras da dívida e do saldo corrente modificado que existem no enquadramento orçamental, visitadas na Secção 3.5, no Cap. 10 e no Anexo II. Com efeito, se o espírito das mesmas é o de
conter o espaço de possibilidades de despesa dentro de limites que se supõem
ser compatíveis com a capacidade de pagar as obrigações assumidas, faria mais
sentido fixar um teto à dívida em percentagem da receita efetiva e uma regra de
equilíbrio em termo do saldo global.
A instabilidade legislativa nos limites da chave de repartição acaba transmitindo instabilidade às próprias regras orçamentais. Um parágrafo anterior
documentou a frequência das alterações, desde 2007, nos limites à repartição da
dotação de FEF nas previsões de receita corrente e de capital. Esta instabilidade,
porém, vem de trás, não começou em 2007, e, pela razão estratégica acima assinalada, acaba sendo transmitida às próprias regras de disciplina orçamental. O
POCAL exige, desde a sua primeira aplicação, o exercício de 2002, a verificação
de excedente corrente, pelo que o contágio daquela classificação arbitrária a
uma regra orçamental já vem desde 2002.
Aliás, existe no lado da despesa um incentivo análogo para suavizar a limitação da regra do saldo corrente modificado, e que consiste em preferir entregar empreitadas a entidades externas (adjudicação) em vez de as realizar com
meios próprios (administração direta). Como se lê em CFP (2013a, p. 24), “o pagamento de uma mesma operação económica (p. ex., a pavimentação de uma
estrada) pode ser classificado como despesa corrente (ex. combustível usado
pelas máquinas municipais para pavimentar a estrada) ou despesa de capital (se
as máquinas pertencerem a um empreiteiro e a sua utilização for paga no âmbito
de um projeto de investimento viário a ele adjudicado)”. Tudo o resto igual, a
opção por adjudicação reduz a despesa corrente, facilitando o cumprimento da
regra, mas a despesa total, que é o que importa para analisar a sustentabilidade
das obrigações), é a mesma.
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5.4

Taxas de execução e gestão orçamental responsável

O anexo de contabilidade (final da Subsecção VI.9) mostra como o faseamento
do processo orçamental em qualquer entidade pública conduz a três conceitos
de receita (e despesa): prevista, liquidada (comprometida, no caso da despesa)
e cobrada (paga, no caso da despesa).
5.4.1

Motivação para o tema: a prática reiterada de sobreorçamentação da
receita e da despesa

Existe nos municípios portugueses uma longa prática de sobreorçamentação da receita e da despesa, apenas contrariada a partir da mais recente
crise económica e financeira nos concelhos. Recuando a dados desde 2006,
CFP (2012a) alertou para um hábito há muito instalada nos processos orçamentais municipais, que consiste na sobreorçamentação sistemática de receita e despesa, i.e., na inscrição reiterada ano após ano de valores previsionais substancialmente acima dos valores executados, tanto ao nível de liquidação (comprometimento) como de cobrança (pagamento). Muitos anos terminaram sem que a
receita cobrada chegasse sequer a 65% da receita orçamentada; descendo à escala individual, não foram isolados os casos de taxas de cobrança inferiores a
50%. As dificuldades crescentes de financiamento a partir de 2009, a somar
a estes procedimentos orçamentais, contribuíram certamente para um sério
problema de atraso nos pagamentos a fornecedores e a consequente emergência da dívida a curto prazo.
A prática da sobreorçamentação tem uma explicação político-económica.
As regras contabilísticas que prevaleceram até à chegada da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso permitiam autorizar despesa com sujeição ao
cabimento do dispêndio, mas independentemente do cabimento da receita. Ora
esta possibilidade foi explorada pelo processo de decisão política local. As Assembleias Municipais são o órgão político que aprova os orçamentos e são constituídas em 50%, menos um lugar, por presidentes das Juntas de Freguesia, em
regime de inerência do cargo. Com frequência, a aprovação do orçamento e do
plano de investimentos requer, pelo menos, uma despesa emblemática em cada
freguesia nos documentos previsionais, mesmo que a escassez de receita executada torne depois impossível prover essa atividade. Embora não intervindo sobre
as regras do processo político, foram, entretanto, tomadas medidas pelo governo central que estão a forçar nos anos mais recentes uma inversão na tendência de sobreorçamentação. É evidente que a experiência traumática dos autarcas nos últimos anos também está a levar a que cada vez mais municípios
assumam deliberadamente a vontade de romper com essa tradição. As próximas
páginas documentam o problema.
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A utilização de expectativas otimistas traduziu-se, até 2012, em taxas de
execução da receita efetiva cobrada inferiores a 70% da receita prevista,
embora com melhorias significativas nos últimos três anos. Ao longo dos seis
anos observados no Gráfico 6, os municípios acumularam um desvio médio
anual de 2,9 mM€ entre o montante que previram inicialmente receber e aquilo
que realmente arrecadaram no final de cada exercício.55
Gráfico 6: Receita efetiva municipal, 2010 a 2015 (M€ e %)56
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Fontes: DGAL e cálculos dos autores. | Nota: A receita liquidada corresponde às liquidações efetuadas em
cada exercício económico. Decorre do princípio de periodização do compromisso usado pela contabilidade orçamental na variante de caixa modificada. Conceitos explicados em anexo, cabeçalhos VI.2.4 e
VI.3.

Estes desvios são perigosos porque enganam os decisores quanto ao verdadeiro espaço orçamental de que dispõem para tomar decisões. O empolamento dos orçamentos iniciais potencia a assunção de responsabilidades que
não poderão ser pagas com a receita disponível no próprio ano. Assumir compromissos de despesa com base em receita de cobrança implausível é um comportamento de risco para o equilíbrio orçamental, levando à acumulação de dí-

Este fenómeno de baixa execução também é assinalado em Carvalho et. al. (2016, p. 46),
com base no agregado receita total. Para o período 2008 a 2015, encontra a taxa mínima em
2010, com o nível 60,5%, e a taxa máxima em 2015, com o nível 85,6%.
55

Não se conseguiu aceder para anos anteriores a 2010 a valores orçamentados e valores
liquidados, em termos de receita efetiva.

56

92

5. Receita

vida a fornecedores e a prazos médios de pagamento dilatados (efeitos que serão evidenciados na Secção 7.3). Até à LFL que entrou em vigor no início de 2014,
as regras numéricas de dívida a que os municípios estiveram sujeitos excluíram
atrasos nos pagamentos a fornecedores do seu perímetro de elegibilidade. Enquanto o mercado aceitar financiar os municípios, estes poderão consolidar esses atrasos em dívida de médio e longo prazo. Porém, se as condições de acesso
ao mercado financeiro se deteriorarem, os municípios mais imprudentes ficarão
com um sério problema de subfinanciamento. Foi precisamente isto que sucedeu entre 2009 e 2012 e que conduziu a um programa de resgates por parte da
AdC (empréstimos condicionados do PAEL em 2012, 2013 e 2014). A iniciativa
PAEL é explicada no Anexo IIII.
5.4.2

Medidas tomadas para combater a sobreorçamentação

Como se disse, há hoje mais consciência por parte dos atores envolvidos
acerca dos inconvenientes da sobreorçamentação. E há também novas regras do jogo, embora ainda careçam de ajustamento. Com a entrada em vigor
da LFL de 2007, os pagamentos em atraso a fornecedores passaram a integrar o
conceito de endividamento líquido, agregado sujeito a um teto de 125% da soma
das principais receitas, conforme o n.º 1 dos arts. 36.º e 37.º da Lei n.º 2/2007,
de 15 de janeiro).57 A definição de pagamentos em atraso não foi devidamente
definida na altura, podendo ter havido aplicações diferenciadas da regra. Os trabalhos desenvolvidos a partir de 2011 resultaram na precisão do conceito e na
sua divulgação junto dos utilizadores dos sistemas de normalização contabilística POCP e POCAL, como sendo o valor das faturas por pagar há mais de 90
dias registadas em determinado subconjunto de contas do passivo dos entes
públicos. Foi adotada a Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso
(LCPA, Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro); veio acrescentar, à necessidade de
cabimento na despesa orçamentada, uma certa forma de cabimento na receita
disponível a três meses de distância. As leis orçamentais vieram restringir a liberdade de previsão na componente de receita aonde tipicamente essa liberdade
era maior, ou seja, nos proveitos da alienação de ativos imobiliários. Limitaram a
receita a prever nesta rubrica para o ano t à receita média realmente cobrada na

57 É justo reconhecer que o legislador já manifestava noutra sede atenção perante as dívidas
a fornecedores. Embora não contassem para um limite numérico de endividamento, atrasos
excessivos no prazo ou em percentagem da receita total do ano anterior eram indicadores
usados, a par de outros, nos regimes legais de reequilíbrio ou de saneamento financeiro municipal para despoletarem o recurso aos mecanismos de correção previstos nesses regimes.
Exemplos: Decreto-Lei n.º 38/2008, de 7 de março [vide al. b) do n.º 4 do art. 3.º e al. c) do n.º
1 do art. 8.º] e Decreto-Lei n.º 322/85, de 6 de agosto [al. b) do art. 2.º].
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média dos 36 meses que precedem a elaboração do orçamento inicial — art.º
253.º das Leis n.os 83-C/2013 e 82-B/2014, ambas de 31 de dezembro; a mesma
redação foi repetida nas leis do OE seguintes e que se aplicaram às previsões de
receita local para 2017 a 2019. Todas estas leis orçamentais, mais as que datam
do OE para 2012, incluíram também disposições para reforçar a redução do volume de pagamentos em atraso — conforme detalhes nas notas (N) a (T) do
345. Todavia, subsistem ainda duas rubricas nas quais a sobreorçaAnexo II, p. 345
mentação apresenta tipicamente níveis relativamente elevados, não só em percentagem da receita orçamentada como em unidades monetárias. Trata-se das
transferências correntes e de capital a título de fundos comunitários (detalhes
abaixo, quando se apreciar o Quadro 99).
De alguma maneira, a LCPA foi uma solução de recurso para estancar a proliferação de atrasos nos pagamentos a fornecedores, mas não é uma solução duradoura. Foi pensada para as administrações subnacionais e para o domínio da saúde, mas tendo o perfil orçamental intranual da generalidade dos
serviços da AdC como inspiração das medidas consagradas. Um orçamento municipal, tanto do lado da receita como da despesa, tem muito mais irregularidades do que o dos serviços típicos da AdC. A norma citada das leis do OE para
2014 e 2015 (que só teria reflexos nos orçamentos municipais para 2015 e 2016,
respetivamente) é, por definição, transitória; para se manter em vigor, terá que
ser renovada anualmente. No passado, a maior liberdade para prever receitas
estava na alienação de património, mas no futuro poderá passar para outras rubricas. Porventura, poderia ser considerada uma solução diferente, baseada na
regra numérica de médio prazo para a despesa efetiva que o CFP sugeriu em
CFP (2013a, p. 27). Os trabalhos em curso para aplicação da nova LEO e do SNCAP serão com certeza uma boa oportunidade para reforçar a confiança nos orçamentos enquanto instrumentos de gestão prudente das finanças locais.
5.4.3

As receitas com maior e menor taxa de execução

O resto desta secção apresenta informação detalhada sobre as taxas de execução da receita no ano mais recente do período observado, 2015. Como já
se notou, 2015 é o melhor ano até ao momento, em termos deste rácio. O Quadro 9 mostra o que se passou no conjunto do universo, com ventilação económica da receita total. A taxa de execução da receita efetiva atingiu 89,8% da receita orçamentada, um acréscimo de 8,8 p.p. face ao ano anterior, situando-se
pela primeira vez próxima de 90%.
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Quadro 9: Execução orçamental da receita de 2015 (M€)
RECEITA
1. Receitas correntes

Prevista

Liquidada

Cobrada

Taxa de
execução(a)

6 838

6 994

6 519

Receitas fiscais

2 565

2 783

2 688

104,8%

Impostos diretos, dos quais

2 428

2 613

2 566

105,7%

IMI

1 485

1 551

1 533

103,3%

IMT

428

609

583

136,1%

(b)

95,3%

Impostos indiretos

137

170

122

88,7%

Taxas, multas e outras penalidades

205

216

189

92,2%

Rendimentos da propriedade

336

264

254

75,6%

2 592

2 518

2 504

96,6%

2 112

2 127

2 116

100,2%

46

19

18

39,0%

Venda de bens e serviços correntes

917

1 132

809

88,2%

Outras receitas correntes

222

81

75

33,9%

1 213

743

716

59,1%

Transferências correntes, das quais

Participação nos recursos públicos
(PRP)
Fundos comunitários

2. Receitas de capital
Venda de bens de investimento

138

122

108

78,4%

Transferências de capital, das quais

958

596

586

61,1%

187

187

186

99,8%

Fundos comunitários

632

354

348

55,1%

Outras receitas de capital

117

26

22

19,2%

14

11

10

73,6%

8 064

7 748

7 245

89,8%

33

12

12

35,4%

682

264

264

38,7%

8 765

8 014

7 511

85,7%

615

588

591

96,1%

9 393

8 613

8 111

86,3%

Participação nos recursos públicos
(PRP)

3. Reposições não abatidas aos pagamentos
4. Receita efetiva (4)=(1)+(2)+(3)
5. Ativos financeiros
6. Passivos financeiros
7. Receita do exercício
(7)=(4)+(5)+(6)-(3)
8. Saldo da gerência anterior
9. Receita total (9)=(7)+(8)+(3)

Fontes: DGAL e cálculos dos autores. | Notas: (a) (Receita cobrada/receita prevista) * 100. (b) Inclui os
impostos diretos e indiretos (capítulos 01 e 02 da receita). PRP — Participação (dos municípios) nos recursos públicos (vide nota de rodapé 54, p. 88). Os totais podem não corresponder à soma das parcelas
devido a arredondamentos.

As práticas de sobreorçamentação da receitas adquiriam mais expressão
material nas transferências de fundos comunitários e na venda de bens de
investimento. No que se refere a capítulos da receita, os maiores desvios
percentuais em 2015 entre o que se previu e o aconteceu encontram-se nas
rubricas corrente e de capital de “outras receitas” e nos fundos comunitários. A
previsão de encaixe destes tem alguma dificuldade porque a execução financeira
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depende de tarefas de muitas entidades sobre as quais os departamentos
financeiros municipais têm muito pouca capacidade de influência — ritmo de
execução física dos projectos co-financiados, velocidade a que os autos de
medição são emitidos e verificação da regularidade da despesa por parte das
autoridades de gestão dos programas operacionais. Sendo isto verdade,
também cumpre registar que a dotação de fundos comunitários era
commummente utilizada, de modo deliberado, para empolar receita no
orçamento e, como tal, até à adopção da LCPA era, a par do produto da alienação
de património imobiliário, uma das principais fontes de sobreorçamentação. Os
fundos comunitários das candidaturas aprovadas eram tipicamente inscritos na
sua totalidade no orçamento de receita do ano t, mesmo que a gestão financeira
da autarquia soubesse que parte dessa dotação só seria cobrada em anos
seguintes. Recorde-se que o financiamento comunitário aprovado em contrato
celebrado entre o município e a Autoridade de Gestão do Programa Operacional
financiador é, por norma, pago como reembolso das despesas elegíveis
entretanto liquidadas pelo beneficiário. Antes da LCPA, eram frequentes as
alterações orçamentais ao longo do ano através das quais a dotação para a
despesa em projectos financiados era reduzida e, por contrapartida, se reforçava
a dotação para despesa noutras rubricas, ao mesmo tempo que se mantinha
inalterado o orçamento de receita. Deste modo, o ano podia terminar com mais
despesa comprometida, servindo a dotação de fundos comunitários de
cobertura para o acréscimo da despesa comprometida, sem que esta receita
efectivamente entrasse nos cofres da autarquia até 31 de dezembro. A prática
reiterada deste procedimento orçamental acabou por contribuir no final da
última década para muitas posições financeiras graves na AdL.
De assinalar que, ao contrário do que habitualmente vinha ocorrendo, a
receita de “venda de bens de investimento” observou uma taxa de execução
média superior a 78%, em virtude da medida prevista nas leis do OE para os
anos de 2014 e seguintes e que teve um impacto claro na elaboração dos
orçamentos municipais para 2015 e, espera-se, para os exercícios posteriores —
trata-se da medida, acima explicada, que consiste num teto à receita prevista
para alienação de ativos imobiliários. Note-se que, na conta de 2014, o maior
desvio percentual ocorreu precisamente na “venda de bens de investimento”,
com uma taxa de execução média de apenas 11,1%.58 Será conveniente
continuar a acompanhar este indicador pois, como se assinalou acima, esta

58

Ainda assim, superior à do ano de 2013 (6,1%) em 5 p.p..
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era uma das principais rubricas pela qual a sobreorçamentação entrava na
receita.
Em sentido contrário, as receitas fiscais superaram as expetativas de
cobrança, em particular no que se refere ao IMI mas, em especial, no caso
do IMT (136,1%). Neste último caso, a superação da previsão terá a ver com a
recuperação inesperada do mercado imobiliário em 2014 e que se confirmou ao
longo do ano de 2015 nos principais centros urbanos e, bem assim, com a
reavaliação expressiva dos valores patrimoniais tributários. Há uma regra de
orçamentação fixada no POCAL que também ajuda a perceber aquela taxa de
execução. A explicação vale para o IMT, mas não só. Com efeito, observa-se no
Quadro 9 que a generalidade das receitas fiscais e, em particular, os impostos
diretos registam taxas de execução aocima de 100%. Este facto resulta da
conjugação de três elementos: i) uma regra de orçamentação do POCAL, ii) a
conjuntura favorável nos mercados em que aquelas receitas fiscais se formam e
iii) as reavaliações dos prédios urbanos para efeitos fiscais. A norma 3.3.1.a) do
POCAL estabelece um teto para a inscrição no orçamento para o ano t das
dotações previstas para receitas fiscais (e também para taxas e tarifas): trata-se
da receita média anual cobrada nos 24 meses anteriores ao mês de elaboração
do orçamento. É sabido que tanto a melhoria da conjuntura nos mercados
imobiliários como a subida nas avaliações fiscais dos prédios urbanos (que
produziu efeitos na teouraria municipal sobretudo a partir de 2014) se
traduziram em mais cobrança no ano de 2015 do que nos 24 meses iniciados no
Verão de 2012. Logo, da conjugação daquela regra do POCAL com a melhoria
do mercado imobiliário e a revisão dos valores matriciais tinha que resultar uma
cobrança em 2015 acima da respectiva dotação prevista.
As rubricas cuja execução mais se aproximou da previsão correspondem a
operações sobre as quais os serviços financeiros municipais têm melhor
informação no momento em que preparam os orçamentos para o ano
seguinte. Estão nesta situação as transferências da AdC a título de participação
nos impostos nacionais (PRP, 100,2%), o saldo da gerência anterior (96,1%) e o
IMI (103,3%). Com efeito, as transferências a título da PRP resultam de uma
fórmula conhecida e sobre cujas variáveis exógenas (previsão da cobrança
líquida de IVA, IRS e IRC) os serviços utilizam as previsões do próprio Ministério
das Finanças). O saldo da gerência anterior é previsto em outubro de t  1 , com
base em oito ou nove meses de execução conhecida. O IMI tem uma base muito
estável e o parâmetro é controlado pelo município respetivo.
É costume haver revisões na receita orçamentada ao longo do ano. No caso
de 2015, a previsão inicial para a receita total (ou seja, a que constava dos
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orçamentos inicialmente aprovados) ascendia a 8 690 M€, menos 703 M€ do que
a que veio a constar das contas encerradas, sendo a diferença explicada pelas
modificações introduzidas nos orçamentos municipais ao longo do ano —
contudo, não se infira desta diferença que as modificações costumam ser tão
expressivas ou ter sempre sinal positivo; de facto, não existe um padrão definido.
As modificações na receita resultam quase exclusivamente da incorporação no
orçamento do ano (através de revisão) do saldo da gerência anterior (apurado
no ato de prestação de contas).
5.4.4

Diversidade territorial

Atente-se agora no comportamento individual dos municípios. Para a taxa
média de 89,8% de execução da receita efetiva em 2015, contribuíram sobretudo
os 40 municípios com níveis acima de 100% (eram 23 em 2014), em particular,
Albufeira, Loulé e Lagoa (Algarve) e 163 municípios (94 em 2014) com uma taxa
de execução superior a 90% – atente-se no Gráfico 7.
Gráfico 7: Taxa de execução da receita efetiva de 2015— 10 maiores e 10
menores municípios (%)
ALBUFEIRA

120,8%

LOULÉ

115,5%

LAGOA (ALGARVE)

114,8%

ANADIA

108,7%

MARCO DE CANAVESES

108,1%

LEIRIA

107,3%

AZAMBUJA

108,2%

PORTIMÃO

108,0%

PORTO SANTO

106,0%

VALPAÇOS

(….)

REGUENGOS DE MONSARAZ

105,9%

-

63,3%

TOMAR

57,8%

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

56,2%

MOURÃO

54,5%

ÉVORA

48,8%

OURIQUE

ALANDROAL

PAÇOS DE FERREIRA

NAZARÉ

CARTAXO

Média nacional

48,3%

43,3%

42,2%

41,2%

36,2%

89,8%

Fontes: DGAL e cálculos dos autores.

A observação mais fina das diferenças entre concelhos não permite detetar
um padrão territorialmente definido. O Gráfico 8 mostra a dispersão dos 308
municípios em torno da taxa média nacional (representada pela reta horizontal
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a negrito). É também interessante reparar-se na visualização cartográfica das siFigura 11
Anexo VII
tuações individuais, oferecida pela Figura
11 no Anexo
VII (p. 430
430), por
conveniência de espaço. Não há um padrão territorial particular nesta
distribuição. Tanto há taxas elevadas como baixas no interior e no litoral, no
norte e no sul, no continente e nas ilhas.
Não deixa de ser curioso reparar que com uma taxa acima de 100% só havia um
município em 2011 (Aguiar da Beira), três em 2012 (Marvão, Sever do Vouga e
Lisboa mas, neste caso, devido em grande parte à operação extraordinária com
os terrenos do aeroporto) e quatro em 2013 (Mealhada, Sintra, Vila Velha de
Ródão e Marco de Canaveses). Acima de 90% e abaixo de 100% havia apenas 14
em 2011, 17 em 2012 e 51 em 2013.
Gráfico 8: Taxa de execução da receita efetiva de 2015, por município (%)
140,0%

120,0%

ALBUFEIRA
120,8%
ANADIA
108,7%

AZAMBUJA
108,2%

LOULÉ
LAGOA (ALGARVE)
115,5%
114,8%

100,0%

80,0%

60,0%

40,0%

OURIQUE
48,3%

ALANDROAL
43,3%
CARTAXO
36,2%

NAZARÉ
41,2%

PAÇOS DE FERREIRA
42,2%

20,0%

0,0%

Fontes: DGAL e cálculos dos autores. | Notas: Destacam-se a cor diferente dos restantes os cinco municípios com maior e menor taxa de execução da receita efetiva. A linha horizontal a negrito marca a taxa
média nacional de execução (89,8%).

No outro extremo da distribuição, i.e., entre os municípios com menores taxas
de execução, detetaram-se algumas melhorias pontuais, muito relacionadas com
o processo de adesão a mecanismos de recuperação financeira municipal e/ou
de regularização extraordinária de dívidas (e.g., PAEL). São os casos, entre outros,
dos municípios de Cartaxo, Vila Real de Santo António e Celorico da Beira, os
quais apresentavam em 2013 taxas de execução inferiores a 30%. Na mesma
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situação em 2011 e 2012, estavam Portimão, Trofa, Cartaxo e Nazaré.. Ainda
assim, verifica-se em 2014 uma situação abaixo dos 30% (Nazaré) e outras duas
abaixo dos 40% (Alandroal e Paços de Ferreira). Todos estes municípios se
encontravam em situação de ruptura financeira (ou muito próximo dela) no final
de 2014, tendo em consideração os critérios constantes da LFL de 2013, estando
por isso obrigados a recorrer ao Fundo de Apoio Municipal (FAM). No ano de
2015, Alandroal, Cartaxo, Nazaré e Paços de Ferreira apresentam ainda as
menores taxas de execução da receita efetiva entre os municípios, abaixo de
45%, apesar de todos eles observarem uma melhoria relativamente a valores
passados.
Retendo a atenção nos municípios com taxas abaixo dos 50%, encontra-se uma
evolução positiva; 6 casos em 2015, 7 em 2014, 10 em 2013, o que compara com
38 em 2012 e 53 em 2011. Finalmente, informa-se que a maioria dos municípios
(216) apresenta taxas de execução em 2015 no intervalo de 80 a 100%.
5.5

Ventilação económica da receita efetiva e ónus político

A Secção 3.3 deu conta dos princípios económicos a ter em conta na atribuição
de responsabilidades de receita às autarquias locais. Em resumo, porque estas
desempenham essencialmente a função orçamental de afetação (provisão de
bens e serviços), os seus instrumentos de receita devem ser concebidos de
acordo com o princípio do beneficiário-pagador. Partindo do beneficiário direto
e identificável para o beneficiário desconhecido, a teoria económica recomenda
a existência de preços, taxas, impostos, transferências e endividamento. Este último instrumento será discutido no Cap. 9. Nesta secção, dar-se-á atenção à realidade portuguesa dos instrumentos de receita efetiva.
Concretamente, pretende-se apresentar e explicar as mudanças principais
na estrutura económica da receita efetiva agregada ao longo dos 29 anos,
bem como destacar assimetrias importantes entre municípios nesta matéria. As linhas do Quadro 9 acima apreciado decompõem a receita efetiva segundo a sua classificação económica. Este tipo de classificação decorre da natureza da relação económica subjacente entre o ente público beneficiário da receita e os agentes económicos que para ela contribuíram. Permite perceber
quanto é que o ente público arrecadou nas qualidades de vendedor de bens e
serviços (preços), atribuidor de direitos (taxas), cobrador de réditos coercivos
(impostos), beneficiário de subvenções atribuídas por terceiros (transferências),
bem como noutras qualidades que uma análise fina da realidade não pode dispensar, a saber: coletor de penalidades por infrações dos agentes económicos
(multas e outras penalidades), proprietário de bens de capital (rendimentos de
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propriedade, como juros de depósitos e outras aplicações financeiras, dividendos e rendas) e alienador de património (venda de bens de investimento). Existe
ainda uma categoria residual (linhas “outras receitas correntes e de capital” no
Quadro 9) na qual são registadas as entradas de fundos decorrentes de indemnizações por danos patrimoniais e rendas por posse de bens intangíveis (decorrem também da qualidade de proprietário do ente público).
5.5.1

Evolução na repartição da receita efetiva

Os pesos de cada uma destas categorias da receita não variam significativamente
em períodos curtos, e muito menos em termos agregados. Por isso, para se formar uma ideia acerca das transformações ocorridas entre 1987 e 2015, será suficiente comparar a composição económica da receita nesses dois anos. É o que
o Gráfico 9 oferece. O nível de desagregação das receitas é maior nos últimos
anos que em 1987 porque o classificador oficial passou a ter mais linhas, pelo
que, para se poder comparar a composição da receita em 2015 com a de 1987
no Gráfico 9 se teve que ater ao maior nível de desagregação comum (o Quadro
9, que se refere apenas a 2015, tem desagregação maior).
Em termos do universo municipal, as transferências são a principal fonte de
financiamento da receita efetiva. Porém, há uma descida considerável no
seu peso, passando de cerca de 58% em 1987 para 43% 29 anos depois. Esta
descida está ligada sobretudo ao acréscimo da importância dos impostos
como instrumento de receita. O seu peso passa de 26% para 37% no mesmo
período. A explicação do conteúdo destas duas categorias de receita é feita nas
secções seguintes.
Gráfico 9: Ventilação económica da receita efetiva, 1987 versus 2015 (%)
1987

2015

Fontes: DGAL e cálculos dos autores.
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Os impostos diretos e indiretos representavam em 1987 cerca de 26% da
receita, peso que foi crescendo paulatinamente, sobretudo a partir da lei das
finanças locais de 2013. Ocorreu em 2014 um salto substancial, passando de
32,6% da receita efetiva em 2013 para 36,5%; voltou a subir em 2015, fixandose o peso em 37,1%. Os desenvolvimentos da receita fiscal nos últimos dez anos
serão comentados na secção sobre impostos, mas importa referir desde já que
o acréscimo do peso fiscal na receita decorreu não apenas do estado da economia em geral e do mercado imobiliário em particular, mas também da concretização entre 2012 e 2013 da medida de reavaliação do valor fiscal dos prédios
urbanos, prevista desde a criação do IMI e do IMT no final de 2003.
O acesso dos municípios à tributação do rendimento das famílias que sucedeu a partir de 2007 aumentou o ónus político local na cobrança de réditos,
mas não contribuiu para explicar o acréscimo no peso das receitas fiscais. É
certo que o governo central pretendeu, através da reforma das finanças locais
de 2007, aumentar o ónus político local na arrecadação de receita. A medida
então tomada, criação da chamada Participação Variável no IRS (PV-IRS), abriu a
possibilidade de os municípios tributarem o rendimento das famílias. Tecnicamente, esta receita é cobrada pelo Estado junto dos sujeitos passivos de acordo
com a tabela de taxas fixada no código do IRS e aquele está autorizado a transferir para cada município até 5% da receita cobrada líquida no concelho respetivo. Aos municípios cabe decidir (e é aqui que está o ónus político local) a percentagem que pretendem receber efetivamente a título desta receita, entre 0%
e 5%. De acordo com o classificador da receita em uso na contabilidade pública,
a PV-IRS é uma transferência e, portanto, não contribui para explicar a subida no
peso dos impostos acima descrita. Do ponto de vista do ónus político presente
nas contas municipais, comporta-se com um imposto local propriamente dito.
Uma vez que, sob este ponto de vista, há mais transferências que se parecem
com impostos, bem como impostos que se comportam como transferências, os
autores procederam a uma reclassificação económica das receitas na Caixa 1 e
voltarão aí ao tema do ónus político local. Para já, aprecie-se mais informação
sobre a evolução de outras receitas.
Ao longo do período examinado foram melhorando a profissionalização da prestação de serviços mercantis e a disseminação do princípio do beneficiário-pagador. Por estas razões, não deve espantar o acréscimo no peso dos preços e das
taxas consignadas ao financiamento do custo de provisão desses serviços. É natural que a diminuição nas transferências do Estado também esteja a incentivar
a revisão em alta dos preçários e das tabelas de taxas. Estes réditos, a par das
outras receitas próprias com alguma expressão (alienação de património, rendas
e juros recebidos), cresceram em termos relativos de 13,9% em 1987 para 18,8%
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em 2015. Importa, neste contexto, salientar que as contas dos municípios usadas
neste trabalho não estão consolidadas com as das outras entidades dos grupos
municipais, pelas razões expostas na subsecção 2.5.3. Ora a atividade essencial
dos serviços municipalizados, dos serviços intermunicipalizados e das empresas
locais é a prestação de serviços mercantis, com destaque para o fornecimento
de água potável, a recolha e o tratamento de águas residuais, o estacionamento
automóvel e a recolha e o tratamento de resíduos sólidos urbanos. Quer isto
dizer que uma parte porventura bastante expressiva de receitas próprias da
esfera local é ignorada no Gráfico 9. Pelas razões já apontadas, é de crer
que esta parcela tenha crescido em termos absolutos e relativos numa perspetiva contabilística consolidada.59
5.5.2

Receitas próprias, ónus político e voz dos cidadãos

As transferências, como ficará claro pela identificação das que existem a
favor dos municípios portugueses, não têm ónus político para as entidades
beneficiárias. Isto é assim porque os recursos transferidos para um município
em particular são obtidos pelo governo que transfere junto dos seus contribuintes. O custo político da obtenção desses recursos é, pois, do governo pagador.
Ora sucede precisamente o contrário com os preços, as taxas e os impostos.
Normalmente, o valor destes instrumentos resulta da coleta de recursos junto
de quem reside e vota no concelho — não é o caso das taxas sobre dormidas
turísticas, que são um imposto sobre não-residentes e que começaram a ser cobradas em 2016 nalguns concelhos. Os órgãos políticos locais assumem a responsabilidade perante o seu eleitorado pelas decisões que tomam com influência na contribuição que cada cidadão é chamado a dar para aqueles instrumentos. Por isso eles são designados como formas de receita própria.
Por princípio, quanto maior for o peso da receita própria no conjunto da
receita efetiva, maior é o incentivo para as preferências e restrições das comunidades locais influírem nas escolhas de receita e despesa dos municípios. O ato de consumo em si mesmo tem um efeito positivo no bem-estar de
qualquer pessoa, enquanto que o ato de pagar, em si mesmo, impacta negativamente na sua satisfação. Isto é verdade para qualquer bem, público ou pri-

59 A título ilustrativo, refira-se que de acordo com dados reportados à DGAL via SIIAL (não
publicados) relativos a 2015, por 22 dos 25 serviços municipalizados e intermunicipalizados
indicados no Quadro
Quadro 22, as vendas de bens e serviços ascenderam, de acordo com cálculos dos
autores, a 351 M€. Os municípios cobraram no mesmo ano 809 M€ a este título – Quadro 9.
Ambos os dados respeitam a valores não consolidados.
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vado, incluindo os que são fornecidos por governos locais. Ora a comparticipação do consumidor/eleitor no financiamento do custo de provisão influencia o
apoio político local a favor da despesa municipal no fornecimento desse bem.
Quanto maior for o peso do dinheiro daquele agente no financiamento, mais
interesse ele tem em se envolver na discussão de questões orçamentais locais,
tanto as do lado da despesa como as do lado da receita. Ao invés, se o cidadão
percecionar a despesa municipal como não sendo paga por ele, é natural que a
discussão sobre o nível e a composição da receita não lhe interesse e que, tudo
o resto igual, premeie a plataforma eleitoral que prometer maior despesa. Nestas circunstâncias, alterar as regras do jogo no sentido de aumentar o peso
no orçamento local das receitas cuja arrecadação comporte custo político
para os executivos municipais (o ónus político acima referido) é um passo
no sentido de moderar o crescimento da despesa local e reforçar a eficiência
da própria despesa, pois fica criado o incentivo para que a provisão pública se
aproxime mais das preferências e capacidades de pagamento dos consumidores/eleitores.
No entanto, este princípio não pode ser extremado na sua aplicação. Há
certamente boas razões para que uma percentagem mais ou menos substancial da despesa efetiva local seja paga com transferências provenientes,
em última análise, das famílias e das empresas residentes noutras parcelas
do território nacional e do território europeu. A racionalidade das transferências foi explicada, aliás, na Secção 3.4. Importa, neste contexto, ter presente que
o país é feito de territórios e que estes são assimétricos entre si na capacidade
endógena de pagamento da despesa local, qualquer que seja o seu montante.
Basta atentar nos indicadores dos casos extremos de Lisboa e Corvo evidenciados na Secção 3.2 para se perceber de que é que se está a falar. Portanto, qualquer solução de equilíbrio razoável entre eficiência e equidade passa pela atribuição de transferências com maior peso para os municípios localizados em territórios com menor capacidade fiscal (e de arrecadação de outras receitas próprias).
Vale a pena então passar os olhos pela dispersão territorial na composição
da receita. São dados com alguma inércia, embora sensíveis a mudanças de
política como as destacadas acima no âmbito das duas últimas leis de finanças locais. Como se perceberá melhor na próxima secção, os critérios de repartição do principal programa de transferências do Estado (o chamado Fundo de
Equilíbrio Financeiro, FEF) têm uma influência direta na assimetria entre receita
própria e transferências nos orçamentos municipais. Veja-se a situação de 2015
através do Quadro 10.
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A distribuição municipal do peso da receita própria tem Lisboa e o Corvo como
casos extremos (93,4% e 2,6%, respetivamente). Num total de 308 municípios, a
receita própria não chega a 37,2% da receita efetiva em 154 casos. Naturalmente,
as transferências seguem uma distribuição simétrica, com 154 municípios a dependerem de transferências para perfazerem mais de 62,8% da receita efetiva. A
distribuição das receitas próprias é mais dispersa do que a das transferências.
Com efeito, esta menor dispersão das transferências é, em larga medida, o
resultado da fórmula de repartição do FEF. Os municípios populacionalmente
grandes e mais urbanizados recebem pouco em termos absolutos e muito pouco
em percentagem da sua receita efetiva para que a maioria dos municípios portugueses, que é dominada por territórios de pouca população, baixa densidade
e reduzida capacidade fiscal, receba montantes com significado na estrutura das
respetivas receitas efetivas.
Quadro 10: Estatísticas descritivas de distribuições municipais em 2015
(em % da receita efetiva cobrada)
Estatística
Máximo
Mínimo
Média
Mediana

Receitas Próprias

Transferências

93,4%

97,4%

LISBOA

CORVO

2,6%

6,6%

CORVO

LISBOA

40,3%

59,7%

37,2%

62,8%

0,18258

0,18258

Coeficiente de variação

45,3%

30,6%

p.m. Média nacional

57,4%

42,6%

Desvio padrão

Fontes: DGAL e cálculos dos autores. | Notas: As medidas de tendência central e dispersão apresentadas
não são ponderadas pelo peso de cada município no total nacional da variável em numerador. Por memória (p.m.), apresenta-se a média nacional ponderada, já exibida no Gráfico 9.

É possível fazer um comentário sobre a vulnerabilidade da receita local aos
ciclos económicos. Os municípios com maior peso das receitas próprias estão
mais sujeitos a choques contemporâneos na atividade económica concelhia,
mas, por outro lado, têm uma maior capacidade para variar a sua receita do
exercício através de alterações nos parâmetros de preçários, taxas, impostos e
rendimentos de propriedade. Importa notar que o imposto que, de longe, mais
receita fiscal gera (o IMI) tem a sua receita relativamente imune aos ciclos económicos na medida em que a base é fixada administrativamente pela autoridade
fiscal. Já os municípios com maior peso das transferências, nomeadamente do
OE, estão mais sujeitos a um risco nacional desfasado na atividade económica,
na medida em que a dotação daquelas transferências depende da arrecadação
de IRS, IRC e IVA por parte do Estado nos dois anos anteriores àquele ao que o
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OE diz respeito (a explicar na próxima secção). Contudo, a menor densidade de
contribuintes, tanto familiares como empresariais, frequentemente associada a
menor capitação de poder de compra, limitam a capacidade de reduzir significativamente a dependência face a transferências intergovernamentais.
A terminar, uma advertência quanto à utilização da informação contabilística para aferir o peso da receita efetiva realmente sujeita a ónus político
próprio dos municípios. Os dados que se apresentaram neste trabalho correspondem à classificação contabilística oficial. Porém, deve notar-se que há nesta
classificação instrumentos registados como transferência recebida que, na verdade, têm ónus político e características de imposto. É, por exemplo, o caso da
chamada Participação Variável no IRS. Os municípios têm direito a receber até
5% da coleta líquida de IRS paga pelos contribuintes com domicílio fiscal nos
concelhos respetivos. Cada Assembleia Municipal tem a prerrogativa de poder
devolver entre zero e a totalidade desta participação aos contribuintes, pelo que
este instrumento tem ónus político local. Ver-se-á adiante que os concelhos diferem entre si na taxa de retenção de IRS nos cofres municipais decidida pelo
poder político local. Há exemplos de sinal contrário, ou seja, de instrumentos
classificados como imposto local, mas que, do ponto de vista da relação política
com os contribuintes, não passam de uma transferência (é o caso do IMT). Pode,
por isso, ter interesse recalcular a composição da receita rearranjando a classificação das suas rubricas em função do ónus político local. Este exercício é feito
na Caixa 11. Curiosamente, após estes ajustamentos, chega-se a um peso das
transferências em 2015 (48,3%) maior do que o encontrado na classificação oficial do Gráfico 9 (42,6%).
Caixa 1: Classificação da receita efetiva segundo o ónus político

A ventilação económica da receita efetiva apresentada no Gráfico 9, p. 101, corresponde ao uso dos classificadores económicos vigentes em 1987 e 2015 no âmbito da contabilidade pública. Como se explica na Subsecção 5.7.1 a propósito da
composição da receita fiscal, pode haver interesse em se analisar o peso do ónus
político local na arrecadação do financiamento municipal. Para esta finalidade,
aquela classificação não serve porque ter ou não ónus político na receita não é
critério para a contabilidade pública.
Esta caixa apresenta a ventilação alternativa que se obteria no caso de se corrigir
a classificação económica nos termos abaixo propostos. A bondade deste ajustamento classificativo para efeitos de análise político-económica da receita está justificada em CFP (2012a, p. 21).
O que se propõe aqui é classificar como impostos locais as fontes de receita própria obtidas sem prestação de contrapartidas diretas em bens ou serviços, mas
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com ónus político para os governos que delas beneficiam. Se tal receita depende
de um parâmetro escolhido pelos órgãos de governo local (taxa, isenção ou qualquer outro parâmetro que afete o valor da receita fiscal), ela é um imposto local.
Ao invés, uma receita municipal cujo valor não é influenciado por parâmetros decididos pelo próprio município deve ser classificada, do ponto de vista económico,
como transferência intergovernamental, independentemente do que é a designação contabilística da fonte em causa.
De acordo com este critério, a Participação Variável no IRS (PV-IRS) deve ser classificada como imposto local em vez de transferência, já que é a Assembleia Municipal a determinar em cada ano a taxa de participação, entre zero e 5%, resultando
a diferença entre a taxa escolhida pela autarquia e o máximo legal (5%) numa
dedução no IRS a liquidar aos agregados familiares fiscalmente residentes no concelho. As receitas provenientes do IMT e do IUC deverão ser consideradas como
transferências pois os municípios não intervêm na fixação dos parâmetros que
influenciam o valor dessas receitas. Acresce que é a AdC e não as autoridades
locais que liquida e cobra a receita junto dos contribuintes.
Com estes ajustamentos, a ventilação económica da receita seria como o Gráfico
10 mostra. Comparando com a composição no painel da direita do Gráfico 9, conclui-se que o peso das transferências sobe, de 42,6% para 48,3%, e o dos impostos
desce, de 37,1% para 31,4%, uma diferença de 5,7 p.p. explicada por as receitas
da PV-IRS (412 M€; +23% face a 2014) serem metade da receita de IUC e IMT
(824 M€, +12% em relação ao ano anterior). Note-se que o IMI sobre prédios rústicos também deveria ser tratado como uma transferência mas não consta do Gráfico 10 por já não ser em 2015 uma receita municipal (passou integralmente para
as freguesias a 1 de janeiro de 2014).
Gráfico 10: Ventilação económica da receita municipal efetiva em 2015 —
classificação segundo o ónus político na obtenção da receita (%)

Impostos; 31,4%

Transferências;
48,3%

Fontes: DGAL e cálculos dos autores.

Outras receitas;
1,5%

Taxas, venda de bens e
serv., rend. propriedade;
18,8%
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5.6

Transferências recebidas

A categoria transferências integra vários tipos de subvenção atribuídos por qualquer entidade externa ao próprio município: empresas, particulares, entes de
qualquer subsector das AP, entes da União Europeia, organizações internacionais, etc.. Olhando para os números, as transferências com significado material
são as que têm origem no Estado (e Regiões Autónomas, no caso dos municípios
insulares) e na UE. Esta secção tem dois objetivos. Primeiro, informar sobre
a natureza das principais transferências que afluem aos orçamentos municipais. Segundo, explicar os efeitos económicos das transferências no bemestar dos residentes locais, no volume da despesa pública local e no valor
da despesa pública nacional.
5.6.1

Tipologia das principais transferências

O Quadro 11 amplia a informação do Quadro 7 sobre a composição das
transferências recebidas nos últimos seis anos. A primeira observação destaca o peso maior das transferências correntes face ao das de capital e que
esse diferencial tem vindo a crescer. O facto decorre, em parte, das restrições
impostas pelo doador à utilização das transferências. Com efeito, a LFL determina como é que os vários programas de transferências do Estado devem ser
classificados e os fundos comunitários só podem servir para financiar despesa
corrente no caso do Fundo Social Europeu, FSE (na verdade, deseja-se que seja
despesa em capital humano) e despesa de capital (físico) nos casos do Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e do Fundo de Coesão (FC).60
Uma explicação complementar resulta do uso que os municípios fazem da ampla
autonomia para auto-classificarem o FEF no sentido de maximizarem o espaço
orçamental permitido pela regra orçamental do saldo corrente não-negativo e
pela regra da dívida total — conforme discussão na Secção 5.3. O incentivo, porventura não intencionado, a este comportamento estratégico será retomado na
Subsecção 9.6.3 quando se interpretarem os resultados da aplicação da regra da
dívida total em 2015.

60 Em rigor, isto é verdade no plano dos princípios, Na prática, as regras de elegibilidade da
despesa a financiamento comunitário admitem pequenos desvios àqueles, com o FSE (FEDER
e Fundo de Coesão) a poder financiar pequenas parcelas de despesa em capital físico (capital
humano) que sejam indispensáveis à realização de projetos maioritariamente constituídos por
despesa em capital humano (físico). Esta complementaridade foi particularmente praticada no
ciclo de programação do QREN por causa da regra europeia que então obrigou os programas
operacionais a serem financiados com um único fundo.
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Importa dar conta, desde já, de uma nuance técnica para evitar eventuais equívocos na interpretação do Quadro 11
11. Do ponto de vista contabilístico, as transferências da UE a título de comparticipação comunitária em projetos dos municípios da política de coesão estão classificadas como transferências da AdC porque o dinheiro chega à conta bancária dos municípios procedendo diretamente
da conta das autoridades de pagamento dos fundos estruturais e de coesão, que
são organismos públicos nacionais, da AdC. Numa fase anterior, é claro que esses fundos entraram na AdC vindos do orçamento da UE. Porém, para efeitos da
análise económica resumida na Subsecção 5.6.3, importa separar estas verbas
das que provêm originalmente da AdC.
O Estado tem assegurado a maior parte do valor das transferências para os
municípios. As mais visíveis resultam da participação nos recursos públicos nacionais (PRP) determinada nos termos da lei das finanças locais em vigor em
cada ano (ou pela exceção imposta pela lei orçamental anual, situação frequente
desde 2001, conforme evidência no Quadro 34
34). Desde a LFL de 2007, existem
três programas de transferências do Estado: i) Fundo de Equilíbrio Financeiro
(FEF), ii) Fundo Social Municipal (FSM) e iii) Participação Variável no IRS
(PV-IRS).
Quadro 11: Composição das transferências recebidas, 2010 a 2015 (M€)
RECEITA
Transferências correntes
Participação nos recursos públicos (PRP)
Fundo de Equilíbrio Financeiro

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2 229

2 137

2 072

2 401

2 412

2 504

1 741

1 662

1 596

1 925

1 992

2 116

1 188

1 132

1 064

1 393

1 517

1 541

Fundo Social Municipal

163

153

141

141

141

163

Participação no IRS

390

377

391

392

334

412

443

422

420

417

367

345

Outras transferências de subsectores das AP
Fundos comunitários / União Europeia

17

23

26

24

21

18

Outras transferências

27

30

29

34

32

24

1 360

1 523

1 512

982

605

586

777

729

691

361

186

186

Transferências de capital
Participação nos recursos públicos (PRP)

777

729

691

361

186

186

Cooperação técnica e financeira

Fundo de Equilíbrio Financeiro

27

24

16

19

11

8

Outras transferências de subsectores das AP

91

77

53

50

43

28

454

678

728

537

347

348

12

15

24

14

18

16

7 332

7 283

7 445

7 015

6 940

7 245

Fundos comunitários / União Europeia
Outras transferências
Receita efetiva

Fontes: DGAL e cálculos dos autores. | Nota: os totais podem não corresponder à soma das parcelas
devido a arredondamentos.
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O FEF é um programa de transferências essencialmente orientado para a
promoção da coesão territorial. Pressupõe-se que as parcelas de cada município no FEF são necessárias para assegurar um padrão mínimo de despesa
local em todos os concelhos, face às assimetrias económicas territoriais na
capacidade de angariação de receita própria. Os municípios têm plena liberdade para a afetarem como entenderem no financiamento da sua despesa. Não
interferem, portanto, com as preferências políticas locais na composição da despesa. O FEF é repartido pelos 308 municípios da seguinte forma. A metade designada como Fundo de Coesão Municipal é distribuída de forma inversa a um
índice de capacidade fiscal e de forma direta relativamente a um índice de carências de desenvolvimento económico. Curiosamente, a PV-IRS é tratada para
este efeito como um imposto local na LFL-2013 (n.º 1 do art. 33.º), ao dizer que
ela dever ser adicionada aos impostos propriamente ditos para determinação da
capitação de cada município em coleta fiscal. A outra metade do FEF, apelidada
de Fundo Geral Municipal, é distribuída com base numa fórmula que combina
critérios demográficos (número de residentes permanentes e temporários, percentagem de jovens e idosos) e geográficos (superfície, amplitude altimétrica,
percentagem de área protegida e área afeta à Rede Natura 2000). Existem na LFL
normas que limitam a variação anual das transferências para cada município a
título do FEF e do FSM, impondo um teto e um chão (art. 35.º na atual LFL). São,
por isso, conhecidas na gíria como “normas-travão” das transferências. Os critérios de repartição do FEF e estas normas-travão mudaram muito ao longo dos
32 anos analisados, mas a distribuição da soma das duas parcelas de FEF tem
sido sempre no sentido de favorecer os territórios menos desenvolvidos e com
menor densidade populacional.
O FSM é o mecanismo financeiro ao serviço de uma relação mandante-mandatário típica. Como se explicou na Secção 3.1, o Estado português contrata
com os municípios a execução de determinadas tarefas no âmbito de políticas sectoriais nacionais. A lei do OE inscreve em cada ano os montantes que
a AdC distribuirá pelos municípios mandatários a título de financiamento da despesa de funcionamento (por isso é classificada como transferência corrente) por
eles realizada nas áreas abrangidas pelo FSM, e que estão especificadas na LFL.
De momento (art.º 34.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro), as áreas são: educação pré-escolar e ensino básico, cuidados de saúde primários e continuados,
e ação social junto de cidadãos seniores e cidadãos em situação de toxicodependência e exclusão social. Aquele artigo da LFL estabelece que a dotação nacional a estipular anualmente pelos ministérios envolvidos é repartida proporcionalmente por todos os municípios em função do número de utentes das estru-
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turas municipais naquelas áreas. CFP (2013a) sugeriu uma redação diferente, baseando a transferência a título de FSM para cada município em indicadores de
resultado em vez de indicadores de utilização;61 ao contrário de outras sugestões
do CFP, esta não foi acolhida em sede de discussão parlamentar da proposta de
LFL.
Importa notar que na prática o Estado só está a dotar o FSM de recursos
para atuar na área da educação. Com efeito, as leis anuais do OE têm inibido
a intervenção deste fundo noutros domínios. Por exemplo, a lei mais recente (Lei
n.º 114/2017, de 29 de dezembro) indica-o expressamente no n.º 4 do art. 77.º:
“O montante do FSM indicado na alínea b) do n.º 1 destina-se exclusivamente
ao financiamento de competências exercidas pelos municípios no domínio da
educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico (…) e dos transportes escolares relativos ao 3.º ciclo do ensino básico (…).” Esta norma repete disposições
de LOE anteriores.
Como já se disse, a PV-IRS resultou da vontade de permitir aos municípios
alargarem a sua restrição orçamental desde que incorressem em ónus político próprio. Com efeito, como podem prescindir dessa receita, assim beneficiando as famílias residentes com uma dedução na fatura de IRS, a retenção de
IRS como receita local tem, de facto, um custo político. Porém, a taxa máxima de
retenção é relativamente diminuta (5% da coleta líquida junto de cada agregado
familiar, com as deduções indicadas no n.º 1 do art.º 26.º da Lei n.º 73/2013, de
3 de setembro). À semelhança do FEF, a PV-IRS pode ser aplicada livremente
pelos beneficiários na despesa local que melhor entenderem.
Do Orçamento do Estado costuma também provir uma verba a título de
“Cooperação Técnica e Financeira”, classificada como transferência de capital. Neste caso, não se trata de um programa de transferências recorrentes,
mas de uma rubrica orçamental por onde passam verbas com finalidades muito
distintas e que não são necessariamente distribuídas por todos os municípios
todos os anos. Aqui se registam as subvenções recebidas a título de comparticipação do Estado para compensar danos em património municipal resultantes de
situações de calamidade pública, compensações a municípios negativamente
afetados por investimentos da responsabilidade da AdC ou, a título excecional,

Citando a p. vi de CFP (2013a): “A verba é determinada por coeficientes técnicos predefinidos e transversais; isto reduz a sua focalização na eficácia (resultados). Em alternativa, as transferências para os municípios individuais poderiam ser negociadas em conjunto com padrões
de desempenho e indicadores de resultados.”
61
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comparticipações financeiras do Estado em projetos por este classificados como
bastante relevantes para o desenvolvimento regional e local.
Regressando aos números, retira-se do Quadro 11
11 que os programas de
transferências sob a epígrafe PRP representaram em 2015 cerca de 31,8%
da receita efetiva do conjunto dos municípios portugueses. Destes programas, o FEF foi o mais expressivo, representando 75,0% da dotação total para
PRP. As transferências que se conseguem identificar com origem no Estado ou
noutros subsectores das AP portuguesas valeram 2 683 M€ ou 37,0% da receita
efetiva. Os recursos comunitários integrados na política regional, Fundos Estruturais (FE) e Fundo de Coesão (FC), pesaram 5,1% em 2015 (5,3% em 2014) mas
deve salientar-se que 2014 e 2015 constituem anos típicos de início de ciclo de
programação destes fundos (com a execução a provir do encerramento do ciclo
anterior) mas não representativos dos outros cinco anos dessa programação.62
Só a partir de 1992 é que existe nas fontes a separação entre fundos comunitários e outros fundos de subsectores das AP portuguesas. Recuando a 1987, primeiro ano do período analisado neste trabalho, sabe-se que o FEF já era a principal transferência recebida pelos municípios, valendo 48,6% da receita efetiva e
85% do total de transferências. Na altura, não havia FC e os FE eram registados
na parte dos outros fundos das AP.
5.6.2

Finalidades teóricas das transferências e a prática portuguesa

A terminar esta apresentação das transferências para os orçamentos municipais em Portugal, justificam-se umas palavras acerca da sua ligação aos
objetivos comummente atribuídos na literatura económica à existência de
subsídios intergovernamentais a favor de jurisdições subnacionais. Esses
objetivos foram explicados na parte institucional e conceptual deste livro, concretamente na Secção 3.4, a partir da p. 63. Aqui, pretende-se mostrar em que
medida os programas de transferências em vigor a favor dos orçamentos municipais portugueses satisfazem alguma das sete finalidades teóricas das transferências passadas em revista de 1) a 7) naquela secção.
Finalidade 1) — Objetivamente, qualquer forma de subsídio dos governos
regionais, do governo central ou da União Europeia atribuídos aos municípios contribui para reduzir o desequilíbrio vertical existente dentro do sector das AP. Por isso, todas as transferências atualmente existentes, e, por maioria

Atente-se, por exemplo, nos valores executados nos anos 2010 a 2013 no Quadro 11
11. Em
2012, foram 754 M€, o equivalente a 10,1% da receita efetiva.

62
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de razão, os programas principais expostos na subsecção anterior, contribuem
para este desiderato.
Finalidade 2) — Existirão transferências definidas casuisticamente para mitigar externalidades entre circunscrições do mesmo nível (entre concelhos)
ou de níveis diferentes (entre territórios nacional e regionais, por um lado,
e concelhos, por outro). Em Portugal não existem programas de transferências
especificamente dirigidas para a internalização de externalidades territoriais. No
entanto, podem existir transferências acordadas caso-a-caso entre alguns municípios para compensação de um governo local por ações ou decisões tomadas
por outro(s). Também podem existir compensações do Estado a determinados
municípios por decisões tomadas pelo primeiro que prejudiquem, de algum
modo, as finanças ou outros interesses das comunidades locais envolvidas. É o
caso, por exemplo, de transferências que visam compensar a atribuição pelo Estado de isenções fiscais em sede de tributos municipais — possibilidade expressamente admitida nos números 4 a 8 do art. 16.º da LFL-2013. Todavia, não há
informação quantificada sobre o valor das transferências visando a correção de
externalidades entre circunscrições.
Finalidade 3) — Há transferências avulsas (fora, portanto, dos três programas de transferências nacionais acima referidos), destinadas a implementar, através da ação dos municípios, metas nacionais na provisão de determinados bens e serviços de interesse coletivo. Tipicamente, estão definidas
no âmbito de contratos-programa acordados entre ministérios sectoriais e municípios particulares. Geralmente, o dinheiro é atribuído em função dos resultados alcançados, tendo por referência as metas definidas nos contratos, embora
possa haver casos de verbas atribuídas em função dos recursos usados pelas
autoridades locais. Os contratos visam empregar os municípios como agentes
na implementação de políticas sectoriais e, neste aspecto, assemelham-se às
transferências inseridas no programa FSM acima explicado. Porém, distinguemse destas porque as verbas são atribuídas em função de negociações bilaterais
e não de uma fórmula de repartição de determinada dotação nacional baseada
nos inputs e predefinida na lei.
Finalidade 4) — Não existem em Portugal transferências avulsas nem formatadas em programas com a finalidade de implementarem a política nacional de estabilização macroeconómica. Como se intui da explicação dada na
Secção 3.4, as autarquias locais portuguesas são demasiado pequenas para promover com eficácia esta função. Acresce que a persistência durante décadas de
défices orçamentais a nível agregado legitima a dúvida sobre a existência, de
facto, de uma política nacional de estabilização macroeconómica.
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Finalidade 5) — O FEF e o FSM, acompanhados das normas-travão que limitam as suas variações anuais por município, são programas de transferências que, por excelência, visam promover a equidade no acesso de todos os
cidadãos a um determinado padrão mínimo de qualidade nos serviços públicos locais. Fazem-no combatendo o desequilíbrio orçamental horizontal, que
se sabe ser enorme em Portugal. Por isso, os critérios de repartição previstos na
lei favorecem as autarquias pequenas, com pouca capacidade fiscal e baixa densidade populacional; no respeito pela autonomia política dos municípios, cabe a
cada um definir quanto aplicar nos serviços públicos locais que presta. Um trabalho econométrico com dados em painel poderia demonstrar sobre que elementos em concreto das normas-travão e do desenho do FEF e do FSM repousa
progressividade destes programas. Os resultados deste estudo seriam úteis para
alimentar uma discussão que se venha a revelar politicamente oportuna no futuro acerca da revisão destas transferências.
Finalidades 6) e7) — Sobre as preferências político-ideológicas em relação
ao grau de descentralização e em torno do ónus político na arrecadação de
receitas, pode dizer-se que o modelo português tem objetivamente favorecido a dependência financeira do poder local face a subsídios intergovernamentais com pouco ou nenhum ónus político local. O Gráfico 10 mostrou que
em 2015 as transferências sem ónus político local representaram quase 50% da
receita efetiva municipal agregada. Ainda assim, se se olhar para as décadas anteriores, percebe-se que a dependência em termos agregados já foi bem maior.
Baleiras (2005, p. 393) evidencia o peso de 65% em 2001. Em todo o caso, convém referir que a geografia económica do país dificilmente permite, com
as 308 circunscrições atuais, uma dependência substancialmente menor de
transferências sem ónus político local. A maioria dos concelhos tem uma reduzida capacidade fiscal e isso condiciona sobremaneira a capacidade de reequilíbrio orçamental horizontal com menor recurso a subsídios intergovernamentais.
5.6.3

Efeitos das transferências sobre bem-estar local e despesa pública

No âmbito da avaliação do seu impacto nas finanças públicas portuguesas,
tem interesse perceber se há características nos programas de transferências que os distingam entre si no efeito que produzem sobre a despesa pública local e a despesa pública nacional. Uma vez que as transferências intergovernamentais podem ser um meio para induzir as preferências da comunidade
doadora nas escolhas da comunidade beneficiária, valerá a pena perceber também quais são as propriedades daqueles programas responsáveis por essa influência. Estas são as questões às quais se procurará dar resposta de seguida.
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A fim de se descortinar o mecanismo de transmissão de efeitos das transferências, ajuda começar por apresentar uma taxonomia simples das mesmas e ver
como é que os programas de que os municípios portugueses beneficiam se encaixam nela.
As transferências intergovernamentais podem ser classificadas segundo
três critérios; i) efeito sobre o preço do bem provido pela autarquia relativamente ao conjunto de outros bens consumidos pelos residentes na economia
local que recebe a transferência (preço relativo pago pela autarquia); ii) montante da transferência; iii) condições associadas à utilização da transferência. Diz-se que a transferência é distorciva (“matching” na literatura anglo-saxónica especializada) se alterar o preço relativo do bem fornecido pelo município
e não-distorciva (ou “lump-sum”) no caso contrário. Pelo segundo critério, uma
transferência diz-se de montante limitado (“closed-ended”) ou montante nãolimitado (“open-ended”). Aplica-se a primeira designação quando o valor do
subsídio é um determinado montante, o mesmo qualquer que seja o cabaz escolhido pelo governo local, ou ainda quando varia com o cabaz escolhido, mas
estando sujeito a um determinado teto em unidades monetárias. A transferência
diz-se de montante ilimitado quando o seu valor é determinado endogenamente
pelo processo de decisão do cabaz de bens a consumir localmente, não estando
sujeito a um teto. Por definição, um subsídio não-distorcivo tem necessariamente montante limitado; o valor da transferência é o mesmo qualquer que seja
o cabaz de bens que a comunidade recipiente venha a escolher. Já um subsidio
de x% sobre o preço do bem cujo consumo local o governo doador quer incentivar diz-se de montante limitado se houver um limite de Y euros à comparticipação do doador, e de montante ilimitado no caso contrário. Por fim, de acordo
com o terceiro critério, uma transferência é condicional se chegar à comunidade
recipiente com restrições associadas à sua utilização; caso contrário, é considerada incondicional. Como exemplos de condicionamento, considere-se a atribuição de uma subvenção que exige como contrapartida a redução pelo governo
beneficiário de pagamentos em atraso a fornecedores ou o recurso a uma lista
fechada de entidades com as quais o governo beneficiário pode contratar a aquisição do bem subsidiado.
O Quadro 12
12 resume a posição, face a esta classificação, dos principais programas de transferências intergovernamentais recebidos pelos municípios portugueses.

115

Finanças Locais: princípios económicos, instituições e a experiência portuguesa desde 1987

Quadro 12: Taxonomia dos principais programas de transferências
recebidas pelos municípios portugueses
PROGRAMAS DE
TRANSFERÊNCIAS
Fundo de Equilíbrio
Financeiro(FEF)
Fundos Estruturais
(FE)
Fundo de Coesão (FC)

EFEITO SOBRE:

Preço relativo que o
município paga pelo
bem por si provido

Montante da transferência

Condições de utilização

Não-distorcivo

Limitado

Incondicional *

Distorcivo

Limitado ou ilimitado

Condicional

Distorcivo

Limitado ou ilimitado

Condicional

Fontes: justificações em Baleiras (1995) e sínteses dos autores. | Nota: * apenas é exigido o respeito pela
proporção máxima da dotação que pode ser afetada a receita corrente (ver discussão no texto).

FEF — Decorre da explicação na subsecção anterior que a parcela de FEF atribuída a cada município é um subsídio que não distorce o preço relativo do bem
suportado pela autarquia. Tal é assim porque o seu valor é independente da
quantidade dessa provisão, ou seja, do volume da despesa pública local. Quanto
ao montante, ele é limitado porquanto o montante que o município recebe em
cada ano é um envelope financeiro predeterminado. Não está no campo de ação
do município individual modificar os parâmetros da perequação financeira que
determina o valor da parcela a receber; seria preciso um horizonte temporal alargado e uma ação persistente ao longo de tempo para conseguir melhorar a sua
posição nas ordenações dos critérios de repartição da dotação nacional de FEF.63
A explicação dada sobre o FEF também ajuda a perceber que o município decide
livremente em que bens vai aplicar este subsídio, pelo que se trata de uma transferência incondicional. Em rigor, há uma restrição, mas que tem pouca relevância
na prática. A LFL, nas suas várias gerações (1979, 1984, 1987, 1998, 2007 e 2013)
sempre fixou uma chave de repartição da dotação de FEF entre receita corrente
e receita de capital nas contas da autarquia. As chaves diferiram em todas as
gerações e foram mesmo mudando, via lei orçamental anual, dentro da mesma
geração. Como se deu conta na Secção 5.3, a limitação é artificial e tem evoluído
desde 2007 no sentido de alargar a receita corrente (neste momento, qualquer
município já pode classificar como corrente até 90% da fatia do FEF que receber
do OE). É só porque existe desde a criação do POCAL (em 2002) uma regra de
equilíbrio corrente nas finanças locais que o limite acaba tendo alguma influência na capacidade de município escolher entre despesa corrente e despesa de
capital. Porém, quanto mais próximo de 100% puder ser o peso do FEF corrente

63 Tendo em conta a experiência passada, mais depressa a Assembleia da República mudaria
os critérios da perequação do que essa ação persistente conseguiria produzir efeitos significativos na posição relativa da autarquia.
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no FEF total recebido, menos invasiva se torna esta condição da autonomia municipal para decidir a composição da despesa.
FE e FC — As entradas de fundos comunitários decorrem da participação dos
municípios, por sua iniciativa, na política de coesão e revestem a forma de subsídios ao preço do capital (físico e humano). São uma percentagem da despesa
realizada pelo município nessa forma de capital. São, por isso, distorcivas (“matching grants”) das escolhas entre capital e outros factores. São ainda condicionais, na medida em que o acesso a elas é restringido por três regras: i) complementaridade de recursos financeiros do beneficiário (a despesa elegível não é
financiada a 100% pelos FE e FC e, pelo menos durante muitos anos, a taxa máxima de comparticipação financeira comunitária em projetos de investimento foi
maior no caso do FC do que no dos FE); ii) elegibilidade da despesa e do beneficiário estabelecida na regulamentação dos programas operacionais; iii) estão
sujeitas ainda ao princípio da adicionalidade. Este princípio, que apenas existe
para os FE (segundo as regras dos períodos de programação até 2013, ainda
com reflexos na execução financeira de 2014 e 2015),64 tem um aspecto relevante
para a despesa pública na medida em que um euro de fundo comunitário não
pode substituir despesa pública nacional nos domínios de elegibilidade dos fundos estruturais; tem que acrescer à despesa com fundos nacionais que vinha
sendo feita pelo Estado-Membro. Finalmente, quanto ao valor da transferência
na perspetiva do município beneficiário, os instrumentos comunitários tanto se
podem classificar de montante ilimitado (“open-ended”) como limitado (“closedended”). Dada a regra da complementaridade acima referida, o valor do subsídio,
em euros, depende da quantidade de bem provido, resultando da candidatura
apresentada pela autarquia e da decisão de co-financiamento aprovada pela autoridade de gestão do programa operacional financiador. Ora bem, as regras de
co-financiamento comunitário são definidas no edital de abertura do concurso
em causa. Há casos em que o edital não estabelece um limite em euros para o
valor do FE (ou do FC; o que se segue neste parágrafo é comum aos dois tipos
de fundo europeu), situação em que a transferência é ilimitada. Contudo, a situação mais frequente é o edital estabelecer um teto em euros ao montante do
subsídio distorcivo que poderá pagar a cada candidatura aprovada. Já agora, se
se quiser fazer uma análise agregada e no início de um ciclo de programação
aos efeitos dos FE nas finanças de determinado município, deve concluir-se que
o valor global das transferências que conseguir mobilizar sob a forma de FE é do

Veja-se, por exemplo, a disposição no art. 15.º do Regulamento (CE) n.º 1083/2006 do Conselho, de 11 de julho.
64
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tipo ilimitado. Este resultado radica no facto de não haver quotas por município
no acesso aos FE; em tese, o valor máximo depende dos méritos absoluto e relativo das candidaturas que vier a submeter ao longo desse ciclo de programação.65
Concluída a classificação dos principais programas de transferências,
avance-se para o apuramento dos efeitos dos mesmos no bem-estar da comunidade beneficiária, no volume da despesa pública municipal e no valor
da despesa pública nacional. Os parágrafos seguintes baseiam-se na análise
microeconómica de Baleiras (1995). As principais hipóteses são as seguintes. Em
cada comunidade local, os residentes estão interessados no consumo de dois
bens: bem provido pelo município e “outros bens”. O primeiro tem a característica de não-rivalidade no consumo e é, por isso, considerado um bem público
(conceitos económicos explicados na p. 20). O segundo é um cabaz de bens privados, tratado, sem perda de generalidade, como um único bem privado. O
custo de prover o bem público é pago com impostos dos residentes e uma transferência intergovernamental. Os consumidores residentes aplicam o seu rendimento na aquisição do bem público e do bem privado. A decisão coletiva sobre
a quantidade de bem público a prover é tomada de acordo com a regra da maioria num sistema em que os votantes dispõem de informação completa e simétrica. A quantidade de equilíbrio neste sistema é a escolhida pelo votante mediano. A hipótese do votante mediano admite que é possível ordenar os votantes
de acordo com a quantidade desejada de bem público, pelo que o votante mediano é, simplesmente, o elemento mediano nessa ordenação. Os consumidores
são supostos maximizar a utilidade que retiram do consumo dos dois bens,
tendo em conta as escolhas possíveis determinadas pelas suas restrições orçamentais.
Com estas hipóteses, a análise consiste em comparar os espaços de possibilidades de consumo da comunidade local associados a cada programa de transferências. As características dos programas sumariadas no Quadro 12
12 produzem
espaços diferentes. Comparando-os, Baleiras (1995) demonstra as diferenças de
eficácia dos três tipos de transferências analisadas. Para um mesmo valor de
transferência recebida, os impactos qualitativos de cada programa estão resumidos no Quadro 13.
13.

65 Nem sempre foi assim. Até final do terceiro Quadro Comunitário de Apoio (ciclo de programação 2000–2006) vigorou um entendimento não escrito segundo o qual cada município tinha a garantia de aprovação de candidaturas no programa operacional regional até determinado montante. Este correspondia à sua percentagem na divisão do FEF. Daí, este entendimento ser conhecido no meio dos fundos comunitários como fefização dos FE.
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Quadro 13: Eficácia relativa dos programas de transferências
Transferências
FEF
FE
FC

Fonte: Baleiras (1995).

Bem-estar local
Máxima
Mínima
Intermédia

Nível de despesa pública
Mínima
Máxima
Intermédia

Despesa nominal das AP
Mínima
Máxima
Intermédia

Se à população recipiente fosse permitido escolher o tipo de transferência através da qual receberia um determinado montante de financiamento, a maioria
elegeria o FEF. Tal opção é lógica porque a doação é feita sem condicionamento
das escolhas locais. Até pode ser entendida como a aplicação de um conhecido
resultado da teoria económica das distorções66 segundo o qual quanto menores
forem os condicionalismos impostos ao consumidor, isto é, quanto menos se
distorcerem as suas escolhas, maiores são os ganhos de bem-estar para a comunidade beneficiária do subsídio.
Se a entidade doadora tiver, ela própria, as suas preferências quanto à afetação
de recursos nas economias recipientes, é natural que procure implementá-las.
Os programas de transferências públicas podem ser um veículo de transmissão
de orientações da autoridade central nesta matéria se obrigarem a entidade beneficiária a cumprir determinadas condições. Com efeito, a análise do autor mostra que, para um determinado valor a transferir, o nível (volume) de despesa pública é maximizado no caso de a transferência revestir a forma de um FE. As
condições de complementaridade, elegibilidade e adicionalidade contribuem todas para garantir um nível de provisão superior. O confronto de preferências
próprias do doador com os gostos dos recipientes resulta numa mitigação do
ganho de bem-estar que estes experimentam. Sem exigir adicionalidade, mas
distorcendo o preço relativo, o FC tem um nível intermédio de eficácia para afetar tanto o bem-estar como a quantidade de bem público a prover localmente.
Nos esforços de redução estrutural da despesa pública que preocupam as autoridades macroeconómicas, importa seguramente conhecer as implicações destes
programas ao nível da despesa nominal do conjunto das AP.67 Mostra-se que a
comparticipação municipal exigida para aceder às transferências é maior no caso
dos FE, em linha com o efeito mais potente que estes geram sobre a despesa

66

Vide Bhagwati (1971).

67 Recorde-se a explicação contabilística avançada no início da Subsecção 5.6.1. De acordo
com os critérios da contabilidade pública, o valor do subsídio com origem na UE é considerado
despesa das AP portuguesas, sendo também contabilizado como receita das mesmas, ainda
que num outro exercício económico.

119

Finanças Locais: princípios económicos, instituições e a experiência portuguesa desde 1987

real. De igual modo, são os FE que produzem um choque mais forte sobre a
despesa total das AP porque impedem a eventual substituição de despesa local
por despesa central (neste caso, comunitária). As conclusões retiradas a propósito dos FE e do FC são, obviamente, transportáveis para qualquer tipo de transferência intergovernamental nacional que tenha características semelhantes às
daqueles fundos.
5.7

Impostos

Um imposto municipal é uma prestação devida coercivamente por um agente
económico que reverte a favor do orçamento de um município independentemente de qualquer contrapartida que este lhe preste. A Parte I deste relatório
explicou por que é que faz sentido haver impostos locais. Em síntese, a sua racionalidade decorre de as atribuições dos municípios portugueses se inserirem na
chamada função orçamental de afetação, ou seja, de os municípios serem essencialmente provedores de bens e serviços de interesse coletivo. Nestas circunstâncias, a eficiência na afetação de recursos recomenda que se siga o princípio
cobrar sempre que possível no financiamento dos custos de provisão (vide final
da Subsecção 3.3.1). Os impostos são um instrumento de receita conveniente
neste contexto para financiar os bens que geram benefícios predominantemente
fruídos por famílias e empresas residentes, mas em que não é exequível identificar as quantidades consumidas por cada um dos beneficiários.
Esta secção começa por apresentar a evolução e a composição da receita fiscal
dos municípios portugueses para depois apreciar uma bateria de indicadores de
concorrência fiscal entre municípios. Uma vez que os autores consideram haver
matéria substantiva a melhorar na arquitetura da fiscalidade local em Portugal,
preferiram relegar a apresentação da respetiva análise económica para capítulo
próprio, logo após o presente.
5.7.1

Evolução e composição da receita fiscal

A lista de impostos cuja receita reverte a favor dos municípios tem variado
desde a primeira LFL, em 1979. Da mesma já fizeram parte tributos como o
imposto para o serviço de incêndios, o imposto de mais-valias, uma parte do IVA
incidente sobre as atividades turísticas e uma parte da taxa cobrada pela primeira
venda de pescado. Há algumas bases que atravessaram todo este período e se
mantêm na atualidade, embora a forma dos impostos respetivos tenha variado.
São os casos da tributação sobre a posse e a transmissão de património imobiliário, a posse de veículos e o lucro das empresas. Aliás, estas bases correspondem aos impostos historicamente mais expressivos, que serão discutidos já de
seguida. O Quadro 14
14 identifica esses impostos, de acordo com a base respetiva.
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Quadro 14: Principais impostos municipais
BASE
Propriedade de imóveis urbanos e
rústicos
Transmissão onerosa de imóveis
Propriedade de veículos motorizados
Lucro tributável em sede de IRC

DESIGNAÇÃO ATUAL
Imposto Municipal sobre Imóveis
(IMI)
Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT)
Imposto Único sobre Veículos
(IUC)68
Derrama

PENÚLTIMA DESIGNAÇÃO
Contribuição Autárquica (CA)
Imposto Municipal de Sisa (Sisa)
Imposto Municipal sobre Veículos
(IMV)

A receita fiscal (cobrança líquida, recorde-se) evoluiu entre 2010 e 2015 como
mostra a linha “Receitas fiscais” do Quadro 77. Por exemplo, em 2015 valeu
2 688 M€, cerca de 37 por cento da receita efetiva. Deste total, os quatro impostos listados no Quadro
Quadro 14
14 foram responsáveis por 2 565 M€ (95,4%).69 Para os
outros anos do Quadro
Quadro 77 aqueles quatro impostos também concentram a larga
maioria dos réditos fiscais, sempre acima dos 92,5%. Estes tributos são classificados como impostos diretos em contabilidade pública. O que é que está então
contabilizado como receita fiscal para além daqueles tributos? Impostos Diretos
Abolidos, Impostos Diretos Diversos e Impostos Indiretos. Em 2015, estas três
classes renderam 0,8 M€, 0,1 M€, e 121,6 M€, respetivamente. Na primeira destas
três classificações económicas, estão as cobranças em execuções fiscais de CA,
Sisa e IMV. Na segunda, está, por exemplo, a receita de contribuições especiais
lançadas sobre a valorização de prédios rústicos urbanizáveis, terrenos para
construção e áreas resultantes da demolição de edificações preexistentes, na vizinhança de infraestruturas que alegadamente os valorizaram (Ponte Vasco da
Gama e Parque das Nações)70 — princípio da tributação das externalidades criadas pelo investimento público.

Só uma parte da receita nacional de IUC está atribuída aos municípios. Citando o n.º 1 do
art. 3.º do código deste imposto (aprovado pela Lei n.º 22-A/2007, de 29 de junho): “É da
titularidade do município de residência do sujeito passivo ou equiparado a receita gerada pelo
IUC incidente sobre os veículos da categoria A, E, F e G, bem como 70% da componente relativa à cilindrada incidente sobre os veículos da categoria B, salvo se essa receita for incidente
sobre veículos objecto de aluguer de longa duração ou de locação operacional, caso em que
deve ser afecta ao município de residência do respectivo utilizador”. O IUC incide sobre sete
categorias de veículos (A G).

68

Valor não inclui cobrança dos impostos análogos entretanto abolidos (coluna da direita do
Quadro
14).
Quadro 14
69

Contribuições Especiais cobradas durante 20 anos pelo Estado (Decreto-Lei n.º 51/95, de 21
de março, e Decreto-Lei n.º 43/98, de 3 de março). Só uma parte da cobrança foi afeta aos
municípios dos territórios delimitados pela incidência do imposto. O ónus político destas contribuições é do Estado, mas a parte da receita transferida para os municípios está classificada
como imposto local nas contas municipais. Em 2014, o valor cobrado foi de 1 M€.
70
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Os impostos indiretos (capítulo 02 no classificador económico da receita em uso)
são impostos sobre a produção específicos das autarquias locais e pagos por
pessoas coletivas. Exemplos: mercados e feiras, loteamentos e obras, ocupação
da via pública, canídeos e saneamento. Pode parecer estranho, mas a maior parte
das taxas (grupo 04.01) tem a mesma designação que os impostos indiretos
(como é o caso dos exemplos acima). A única diferença é que são pagas por
pessoas singulares, mesmo que seja para terem o direito a exercer atividade económica idêntica à de uma pessoa coletiva. Dos impostos indiretos e das taxas, a
receita mais significativa (27,3% em 2015) provém muitas vezes da aprovação de
loteamentos e emissão de licenças de obras (subartigos 02.02.06.02 e
04.01.23.02). Em 2015 renderam 77 M€ (72 M€ em 2014). O que se segue cuida
apenas dos quatro impostos principais, mencionados no Quadro 14
14.
Gráfico 11: Composição dos principais impostos municipais, 2000 versus
2015 (%)
2000

2015

Derrama;
8,1%

Derra ma;
18,5%
IMI+CA;
32,8%

IUC+IMV;
9,4%

IUC+IMV;
5,1%

IMT+SISA;
22,7%

IMI+CA;
59,8%

IMT+SISA;
43,5%

Fontes: DGAL e cálculos dos autores. | Nota: embora a Sisa e a CA tenham sido extintas no final de 2003
e o IMV em julho de 2007, ainda hoje geram receita (muito pouca) para os municípios por via de situações
em contencioso. Essa receita está incluída no gráfico.

Entre 2000 e 2015 houve uma alteração significativa na estrutura fiscal municipal. A tributação da propriedade imobiliária quase duplicou o seu peso,
constituindo agora 60% da receita — Gráfico 11, que agrega a cobrança dos
impostos abolidos à receita dos impostos que lhes sucederam. O outro instrumento principal incidente sobre ativos imobiliários (a sua transmissão) viu o seu
peso contrair-se de 44% para 23%. No conjunto, a tributação do património continua a dominar amplamente a receita fiscal principal (82,5% em 2015 contra
76,3% 15 anos antes). Note-se que o património imobiliário em Portugal gera
ainda mais receita pública, para vários subsectores: para os municípios, haverá a
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considerar vários impostos indiretos e taxas locais, como os que acima se citaram; para o Estado e as Regiões Autónomas, gera Imposto do Selo e IVA; para
os Fundos da Segurança Social, passará a gerar o chamado “Adicional ao IMI”
introduzido no Código do IMI pela lei do OE para 2017.71 A tributação do património móvel (veículos) também cresceu, quase que duplicando a sua importância para os 9,4%. No conjunto dos principais impostos locais, as duas formas de
património contribuem com cerca de 92%. A Derrama, que em 2000 incidia sobre
a coleta de IRC e em 2015 sobre o lucro tributável em sede de IRC, perdeu expressão relativa, passando o seu peso para menos de metade (8% em 2015).
As alterações na composição resultaram de decisões políticas e das flutuações cíclicas da economia. O Gráfico 12
12 ajuda a perceber como é que se passou
da composição em 2000 para a composição mais recente, em 2015. O IMI (e a
CA) é o imposto menos sensível ao ciclo económico. A sua base é um valor determinado de forma administrativa e, durante décadas, permaneceu constante e
divergindo crescentemente do (para baixo face ao) valor de mercado. A nova
fórmula de avaliação dos prédios urbanos, introduzida com o Código do IMI,
buscou a aproximação ao valor de mercado e, nos prédios avaliados, o aumento
da base tem sido tanto maior quanto mais antigo é o prédio. A inércia na atualização das matrizes foi grande até 2012, altura em que é desencadeado um gigantesco processo de reavaliação à luz das regras aprovadas em 2003. Apesar
das medidas de salvaguarda quanto a aumentos bruscos da fatura fiscal, o gráfico documenta uma subida expressiva da receita em 2014 (refere-se ao valor da
base em 31 de dezembro do ano anterior). Só não foi maior porque muitas assembleias municipais aprovaram, entretanto, descidas na taxa de tributação. Já
o IMT (e a Sisa) responde significativamente às flutuações no mercado imobiliário. A sua base é o maior dos seguintes valores: preço da transação, declarado
em escritura, ou montante da avaliação fiscal. Como este se encontrava largamente abaixo do valor de mercado para a maioria do “stock” até aos anos mais
recentes, não espanta que a receita de IMT tenha caído nos anos de contração
nas transações imobiliárias (2002 a 2004 e 2008 a 2013). Note-se que a taxa deste
imposto é fixada pela Assembleia da República e diminuiu com a passagem de
Sisa para IMT (2004). O ano de 2014 mostrou sinais de recuperação, com continuidade em 2015, no número e no preço das transmissões nos concelhos que
mais contam para esta receita, que são os mais urbanizados.

Conforme o novo número 2 do art. 1.º do Código do IMI, aditado pela Lei n.º 42/2016, de
28 de dezembro. Atribui a receita deste adicional, líquida dos encargos de cobrança por parte
da AT, ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social.
71
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Gráfico 12: Evolução dos quatro impostos municipais principais, 20002015 (M€, base 2015)
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Fontes: DGAL, BdP e cálculos dos autores. | Notas: tendo em vista a aproximação a valores reais, ou seja,
expurgando o efeito da inflação, foram utilizados, à semelhança do tratamento efetuado para o total das
receitas, os deflatores do PIB publicados pelo Banco de Portugal [na metodologia INE/BdP — Contas
Nacionais Anuais (Base 2011)], ajustados para que o último ano da série (2015) fosse o ano base. Inclui
em cada ano a receita cobrada dos impostos análogos abolidos relativa a exercícios anteriores.

O produto da Derrama, ao incidir até 2007 na coleta do IRC, e no lucro tributável
em sede deste imposto central desde então, está, naturalmente, ligado ao estado
da economia, através da saúde das empresas. Claro que os municípios se diferenciaram entre si nas taxas escolhidas e muitos até terão procurado contrariar
a fuga ou o encerramento de estabelecimentos reduzindo a sua taxa. Porém, o
efeito agregado está traçado no Gráfico 12
12 e é eloquente a correlação com as
flutuações cíclicas da economia portuguesa. Tendência de queda no período de
15 anos, com diminuições mais significativas nas fases baixas do ciclo, entre 2002
e 2004 e 2009 e 2014. Enquanto a receita do IMT é afetada pelos acontecimentos
contemporâneos no mercado imobiliário, a receita de IRC responde à economia
com o desfasamento de um ano, porque só é cobrada no ano seguinte ao exercício económico que dá origem à coleta de IRC.
A continuidade do IMT esteve envolta em incerteza durante vários anos,
interferindo nas decisões dos agentes do mercado imobiliário e dificultando o planeamento plurianual das finanças locais. A extinção deste tributo
foi dada como certa com a aprovação da LFL de 2013, que estabeleceu o prazo
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de dois anos para a abolição gradual (entre 1 de janeiro de 2016 e 31 de dezembro de 2017). O período de abolição foi adiado um ano no Verão de 2015, com
a alteração à LFL introduzida pela Lei n.º 132/2015, de 4 de setembro. A recuperação na receita deste imposto em 2014 e que, tudo indicava, continuaria em
2015 e 2016, tornaria politicamente mais difícil a concretização desta medida, o
que se veio a confirmar com a revogação da abolição através de norma constante da Lei do Orçamento do Estado para 2016. E, com efeito, por via da subida
de preços no mercado imobiliário urbano, pelo menos nas localizações premium,
e da atualização substancial das matrizes realizada em 2012 e 2013, a receita
cobrada do IMT chegou ao final de 2015 com nível agregado superior ao de
2011. Na vizinhança da entrada em vigor das reduções de taxa até à extinção
completa do imposto seria de esperar o adiamento de transações imobiliárias
por parte dos agentes, na expectativa de beneficiarem de menor carga fiscal.
Não saber se se podia contar com a receita do IMT no prazo de quatro anos, que
é o horizonte temporal dos quadros plurianuais de programação orçamental
municipais, terá igualmente perturbado a gestão das restrições orçamentais intertemporais locais.
As mudanças no IMT sinalizam um aspecto recorrente na história longa da
política fiscal portuguesa, que é a pouca atenção prestada às consequências
das medidas fiscais sobre a economia. O que sucedeu à tentativa de eliminação da tributação sobre a transmissão da propriedade imobiliária constituiu uma
nova manifestação de uma tendência longa nos debates em Portugal sobre política fiscal: predominância da vontade de cobrar receita sobre o papel dos impostos na política económica. O adiamento e, depois, o cancelamento da medida
de extinção do IMT foram decididos basicamente com base no argumento de
que os municípios mais beneficiados com a receita do imposto não podiam prescindir da mesma. Existe um estudo concluído em 2015 e disponibilizado no Portal Autárquico que demonstrou a existência de capacidade de compensação da
receita de IMT a perder por acréscimo de taxas de outros impostos (ver Caixa 2
2),
mas a decisão política não foi neste sentido. Em síntese, os efeitos diretos da
medida sobre o valor da receita pública foram ponderados, não havendo evidência de outras alternativas terem sido consideradas. Também não há evidência
de terem sido ponderados os efeitos da medida sobre a economia, como sejam
a articulação entre mercado de trabalho e mercado da habitação, os níveis de
produção e preços sectoriais e agregados e a redistribuição de riqueza e rendimento. Como é sabido, o impacto dos impostos na economia acaba gerando
também efeitos indiretos na própria receita fiscal. A Secção 6.5 apresenta elementos de reflexão úteis para uma próxima revisitação política à permanência
do IMT.
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Caixa 2: Compensações possíveis da receita de IMT a perder com a sua
extinção
Uma equipa de investigadores da Universidade do Minho desenvolveu recentemente um estudo para a Direcção-Geral das Autarquias Locais — Veiga et al.
(2015). O trabalho procurou medir o impacto nas receitas e nas despesas locais
futuras das alterações legais no enquadramento orçamental ocorridas entre 2012
e 2014. Uma das questões analisadas foi a medida de extinção do IMT assumida
na revisão de 2013 à LFL. Em particular, quantificou a queda previsível até 2020 na
receita deste imposto, tanto a nível agregado como a nível de cada uma das 308
autarquias. Havendo inúmeros municípios que, no ano de partida (2013), não tinham as taxas dos impostos próprios encostadas aos tetos legais respetivos, avaliou a receita adicional que cada município poderia angariar se subisse essas taxas
até àqueles limites. Concluiu haver margem de manobra suficiente para que nenhuma autarquia perdesse receita própria pelo facto de o IMT ser abolido. Reproduzem-se seguidamente os parágrafos relevantes, retirados das pp. 162–3:
Foram realizadas projeções para as principais rubricas das receitas próprias dos municípios para o período 2015-2020 com todos os valores apresentados expressos em milhões de euros, a preços de 2014 de forma a assegurar a comparabilidade intertemporal. Da análise das projeções para as receitas próprias, conclui-se que o IMI urbano é a
mais importante fonte de receita própria dos municípios, estimando-se que atinja
1.651,5 M€ em 2015 (40% do total). Caso todos os municípios aplicassem a taxa máxima
de 0,5%, a receita potencial seria de 2.126,1 M€.
Comparativamente a 2013, ano em que o RFALEI (Lei n.º 73/2013) foi aprovado, o aumento de cerca de 350 M€ na receita do IMI não é suficiente para compensar a eliminação do IMT, se usarmos como referência deste a receita de 535,1 M€ em 2015. No
entanto, os municípios têm considerável margem de manobra para aumentar a receita
do IMI, pois a taxa média aplicada é de 0,36% e só 44 municípios cobram a taxa máxima
de 0,5%. Caso a taxa máxima fosse aplicada, a receita real potencial do IMI em 2015
seria de 2.216 M€, superando a receita de 2013 em 914 M€, valor consideravelmente
superior à perda de receita do IMT. Assim, em termos agregados, a eliminação do IMT
pode ser compensada por acréscimos de receita no IMI.
Fez-se uma avaliação detalhada dos 10 municípios para os quais essa compensação
não se obtém pelo aumento do IMI potencial. Embora Lisboa ainda tenha um saldo
negativo de 33 M€, o mesmo poderia ser compensado quase na totalidade ao passar
a taxa da participação variável no IRS de 2,5% para 5%. Essa alteração geraria receitas
de 29 M€, passando o saldo 163 negativo de Lisboa para 3,6 M€, o que representa só
0,6% da receita total de 2014. O município de Cascais também poderia compensar
quase metade da perda dessa forma.

O estudo considerou apenas outros impostos locais como fontes de compensação
possíveis para o desaparecimento da receita de IMT. Na realidade, existem outras,
como a subida de taxas e licenças, que, do ponto de vista dos efeitos económicos,
não são muito diferentes de impostos (por isso estes instrumentos costumam ser
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apelidados de parafiscalidade). Naturalmente, a própria redução da despesa local
seria teoricamente uma outra opção de compensação da perda de IMT. Note-se
que os parâmetros que influenciam a receita de IMT (incidência e taxas) são decididos pelo parlamento nacional enquanto que os parâmetros dos impostos compensatórios considerados em Veiga et al. (2015) e os instrumentos de parafiscalidade referidos acima são escolhidos pelos parlamentos locais.

Explicou-se na Secção 5.5 que o reforço do peso da receita própria na receita efetiva incentiva o alinhamento da despesa e do financiamento dos
governos locais com as preferências dos seus constituintes e modera o crescimento do valor da despesa local. Isto torna a função orçamental de afetação
mais amiga dos cidadãos/eleitores e ajuda a assegurar a sustentabilidade das
finanças públicas. Os números exibidos nesta subsecção mostram que as receitas
municipais, não apenas as fiscais, são muito dependentes de um único sector, o
imobiliário, o que é um risco para a saúde financeira das autarquias locais. Ora a
criação da Participação Variável no IRS (PV-IRS), com a LFL de 2007, procurou
responder a estas duas finalidades, acréscimo no peso da receita própria e diversificação nas fontes de financiamento. A taxa máxima que os municípios podem reter, 5% da coleta líquida de IRS, pode não ter visibilidade expressiva nos
eleitores locais, até porque a taxa efetiva do IRS é relativamente baixa.72 Porém,
constituiu um sinal de mudança qualitativa. Ora os dados numéricos apresentados até aqui, sendo tributários dos critérios de classificação económica da contabilidade pública, não distinguem receita própria de receita alheia (no sentido
de transferida de outras entidades).
Os critérios contabilísticos usados na classificação económica da receita local não têm em conta o ónus político na arrecadação da mesma. Por isso, a
PV-IRS, que tem um custo político para a liderança municipal, não é considerada
um imposto, antes sendo classificada como transferência do governo central. Há
outras divergências a ter presente. No sentido contrário, há instrumentos de receita classificados como impostos cujas respetivas taxas são escolhidas pelo poder central (Assembleia da República) e, portanto, sem ónus político local (IMT,
IUC e IMI incidente sobre os prédios rústicos). Na Caixa 11 refez-se a composição
da receita efetiva com estes acertos. O peso dos impostos na receita efetiva de
2015 baixa de 37% no Gráfico 9 para 31% na classificação alternativa, Gráfico 10.

72 Segundo a informação estatística disponível no Portal das Finanças: i) taxa efetiva média
nacional (relação entre rendimento bruto e IRS liquidado) de 9,9% em 2011 e 12,9% em 2013
(sem sobretaxa); ii) o IRS liquidado em 2013 por agregado com rendimento bruto declarado
valeu 2076 € (sem sobretaxa). A PV-IRS teria representado cerca de 104 € por agregado se
todos os municípios tivessem optado pela taxa máxima legalmente permitida, 5%.
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Já as transferências aumentam de peso, de 43% segundo o classificador da contabilidade pública para 48% na classificação alternativa. Com esta mudança de
critério, conclui-se que entre 1987 e 2015 o acréscimo na receita com ónus político local não foi assim tão expressivo, tendo passado de 43% para 52% (em
vez de para 57% segundo a contabilidade pública).
Finalmente, um esclarecimento sobre a receita de IMI. Os valores registados
no SIIAL desde 2007 sobreavaliam ligeiramente a receita de IMI que efetivamente é dos municípios. Não foi possível determinar o valor exato por diferenças nas práticas de registo contabilístico entre os municípios. A explicação é
a seguinte. Com a LFL de 2007, as freguesias passaram a ter como receita própria
uma participação no imposto municipal sobre imóveis (IMI), sob a forma de uma
transferência baseada no valor patrimonial fiscal localizado no seu território.
Concretamente, passaram a ter direito a metade do valor do IMI cobrado sobre
os prédios rústicos da sua circunscrição. A LFL-2013 veio alargar o âmbito desta
transferência; com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2014, passou a ser constituída pela totalidade do IMI incidente sobre os prédios rústicos e por 1% do
valor do IMI sobre os prédios urbanos. Houve dúvidas logo em 2007 sobre como
tratar contabilisticamente estas operações. Foi emitida uma instrução nesse ano
pelo Subgrupo de Apoio Técnico do POCAL73 segundo a qual estas verbas não
deveriam ser registadas na contabilidade dos municípios como sua receita nem
como sua despesa (transferência para as freguesias). Deveriam antes ser uma
receita fiscal própria das freguesias. O dinheiro entra na conta bancária das freguesias através de transferências interbancárias diretamente da Administração
Tributárias e Aduaneira (AT). A verdade é que houve dificuldades na implementação deste princípio, uma vez que a informação relativa ao apuramento anual
deste imposto para os municípios, transmitida pela AT, integra a informação relativa àquele componente do IMI, e nem todos os municípios estão a registar as
operações do mesmo modo, como os autores constataram para o exercício de
2014. Na impossibilidade de verificar os 308 casos, optou-se neste trabalho, em
coerência com a demais informação processada, por usar os dados sobre IMI
rústico e urbano dos municípios tal e qual eles estão guardados no SIIAL. Atendendo ao peso diminuto do IMI das freguesias no IMI total, acredita-se que a
influência destas divergências de registo contabilístico não tenha expressão materialmente relevante nos dados agregados expostos por este texto. A título ilustrativo, em 2014, e tendo por base dados das transferências efetuadas pela AT

73 Instrução no ficheiro designado “OficioCircular_IMI_Dedução Freguesias” disponível ao público na lista de Outros Entendimentos relativos ao POCAL, no Portal Autárquico.
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para as autarquias locais, os autores verificaram que apenas 1,2% do total transferido se destinou às freguesias, cerca de 17,2 M€.
5.7.2

Diversidade territorial e concorrência fiscal

Deixa-se nesta subsecção a leitura agregada dos números para se descer agora
a uma visão panorâmica da diversidade geográfica em matéria de taxas de tributação. Para o efeito, observaram-se as taxas escolhidas por cada um dos 308
municípios para os principais impostos nos quais têm liberdade de escolher este
parâmetro: IMI, PV-IRS (para esta análise considerada imposto local) e Derrama.
Principie-se com uma resenha à escala regional. O Quadro 15
15 ilustra as diferenças entre regiões NUTS-II nas taxas médias. No cabeçalho estão indicados entre
parêntesis os intervalos legalmente admissíveis para a expressão da decisão política local.
Quadro 15: Média das taxas de impostos municipais, por região NUTS-II,
2014 e 2015 (%)
2014
IMI
(taxa normal
de prédios
urbanos)
(0,3%-0,5%)a)

2015

PV-IRS

Derrama

(0%-5%)

(0%-1,5%)

IMI
(taxa normal
de prédios
urbanos)
(0,3%-0,5%)a)

PV-IRS

Derrama

(0%-5%)

(0%-1,5%)

Portugal

0,36%

4,42%

0,90%

0,35%

4,29%

0,91%

Açores

0,33%

4,95%

0,62%

0,33%

4,95%

0,62%

Alentejo

0,35%

4,59%

1,07%

0,35%

4,51%

1,05%

Algarve

0,40%

4,53%

0,56%

0,39%

4,03%

0,56%

Centro

0,35%

4,26%

0,88%

0,35%

4,16%

0,93%

Lisboa

0,40%

4,60%

1,48%

0,39%

4,60%

1,48%

Madeira

0,33%

4,68%

0,18%

0,31%

4,09%

0,32%

Norte

0,36%

4,30%

0,89%

0,35%

4,16%

0,89%

Fontes: AT e cálculos dos autores. | Notas: As médias exibidas são médias aritméticas simples. a) o limite
superior foi reduzido para 0,45% através da lei orçamental para 2016, com exceção dos municípios abrangidos pelo PAEL ou pelo FAM (art. 161.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março).

A taxa média nacional do IMI foi de 0,36% para o ano fiscal de 2014,74 verificando-se que só as regiões Algarve e Lisboa escolheram níveis de tributação

74 Num intervalo de variação de 0,3% a 0,5% para os prédios urbanos. Nos prédios rústicos, a
taxa é única em todo o país e fixada pela Assembleia da República (atualmente, 0,8%). A Lei
n.º 7-A/2016, de 30 de março, a qual aprovou o Orçamento do Estado para 2016, baixou o
limite superior para 0,45%. Este teto passou a produzir efeitos nas escolhas das assembleias
municipais a partir do ano fiscal de 2016; todavia, a liquidação, a cobrança e o posterior recebimento pelos municípios de IMI urbano sujeito ao novo teto apenas começaram a ocorrer
no decurso de 2017.
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do património acima da média nacional. A esta escala geográfica, a dispersão
não parece muito grande e nenhuma região tem taxas médias acima do nível
central do intervalo admissível. Para 2015, a taxa média nacional diminui ligeiramente, para 0,35%. A média na Madeira tornou-se a mais baixa do país (0,31%).
A taxa média da Participação Variável no IRS cifrava-se em 2014 em 4,42%,

para um intervalo admissível de 0% a 5%. Destacam-se neste contexto os municí-

pios açorianos, que aplicam todos, à exceção de um, a taxa máxima. Em 2015, é
visível a diminuição da taxa média (para 4,29%), particularmente nas regiões do
Algarve e da Madeira.

Ao nível da derrama municipal sobre o lucro tributável, a dispersão parece
maior, verificando-se uma taxa média de 0,9% no ano fiscal de 2014, para
um intervalo admissível de 0% a 1,5%. A Madeira destaca-se pela taxa média
mais baixa (0,18%) e significativamente abaixo da média nacional estão também
os Açores e o Algarve; Lisboa tem a taxa média mais elevada (1,48%) e quase
encostada ao máximo legal, ficando o Norte e o Centro muito próximos da média nacional. Em 2015, a taxa média aumenta muito ligeiramente (0,91%), mantendo-se o mesmo padrão territorial. Em todo o caso, merece destaque a Madeira pelo aumento da respetiva taxa média, em resultado do número de municípios que aplicam a Derrama ter aumentado de 2 para 3 (num subtotal de 11
autarquias).
As regiões NUTS-II escondem ainda muita heterogeneidade pelo que será
interessante descer ao nível concelhio. Na inconveniência expositiva de apresentar um quadro com as taxas de todos os municípios, optou-se pela representação cartográfica das mesmas no Anexo VII
VII. Esta leitura completamente desagregada permite umas interpretações interessantes.
No caso do IMI (prédios urbanos, novamente), a Figura 12
12 revela uma assimetria
territorial assinalável. As taxas normais mais elevadas estão nos concelhos com
património mais valioso. Reparem-se nas áreas metropolitanas de Lisboa e
Porto, e nos concelhos de Portimão, Albufeira, Loulé, Faro e ainda nalgumas capitais de distrito, como Évora e Guarda, todos com taxas acima dos 0,37% e a
maior parte acima de 0,43%. O escalão da taxa mínima (0,3%) reúne o maior
número de municípios portugueses, dominando as ilhas e o interior do continente. Sugere a ideia de que os municípios mais urbanizados não receiam a
concorrência fiscal dos vizinhos. Porventura, os autarcas dos concelhos de
baixa densidade populacional e económica acharão que o aumento das taxas de IMI trará um acréscimo de receita relativamente magro, a ponto de
não compensar o ónus político desse aumento.
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A Figura
Figura 13
13 impressiona pela densidade dos tons escuros. Significa que a diversidade territorial é bem menor no caso das taxas de retenção que os
municípios determinam sobre a Participação Variável no IRS atribuída pelo
Estado. Recorde-se que o Estado atribui o direito de cada município ficar com
5% da coleta líquida de IRS. As taxas cartografadas são as taxas do que fica efetivamente nos cofres municipais, após a decisão das assembleias municipais. Vêse naquele mapa que a esmagadora maioria tributa à taxa máxima (5%) ou
próximo dela (de 3,1% para cima). Tirando alguns casos isolados de taxa mínima (0%) em concelhos de baixa densidade do interior continental, não se encontra uma assimetria territorial bastante evidente.
Figura 14
Finalmente, o caso da Derrama. A Figura
14 mostra uma assimetria clara
entre o litoral e o interior norte, centro e algarvio, um pouco parecida com
a do IMI. O interior norte e centro, as zonas raianas do Algarve e do Baixo Alentejo, a parte interior do Alto Minho e ainda os concelhos algarvios com menor
densidade não tributam as empresas. Menos pessoas, menos atividade económica, menos empresas e mais pequenas parecem ditar o desinteresse local por
esta fonte de receita. Porventura, é outro caso em que os autarcas pressentem que o custo político marginal excede o benefício financeiro marginal
de aumentar a taxa do imposto. Ao invés, o resto do país tributa o lucro maioritariamente com uma taxa municipal de, pelo menos, 1% (terço mais elevado
do intervalo de admissibilidade). Também aqui parece não haver medo da
concorrência dos vizinhos.
A propósito de concorrência dos vizinhos, valerá a pena sublinhar que as
diferenças de taxas fiscais entre municípios não são seguramente o único
nem porventura o principal elemento de concorrência entre municípios
pela atração e retenção de empregos e pessoas. Os agentes importam-se com
o que pagam aos governos locais, mas também com o que recebem em troca.
Há inúmeros atributos dos territórios para cuja qualidade a ação municipal é
influente ou mesmo determinante. Da existência de zonas verdes a espaços cénicos, passando pela segurança nas ruas e a higiene urbana, até à criação de
condições para a inovação e a criatividade se manifestarem, há um mundo de
oportunidades que as atribuições dos municípios expostas na Secção 3.1 permitem trabalhar. Na linha de raciocínio de Charles Tiebout, um economista que
ficou famoso precisamente pelas suas contribuições para a economia dos governos locais, as decisões de (re)localização das pessoas e das empresas são tomadas no seu melhor interesse tendo em conta os cabazes de bens oferecidos
e os preços fiscais cobrados pelas autarquias — Tiebout (1956). Note-se que as
atribuições têm um reflexo claro na despesa, o lado das contas dos municípios
portugueses que será objeto de atenção no Capítulo 7.
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Por razões de clareza argumentativa, optou-se por arrumar em capítulo próprio
a análise económica a certos aspectos estruturantes dos impostos locais. Tratase da utilização destes instrumentos (e também dos tarifários) para promover a
redistribuição de rendimento ou riqueza, da dependência da receita fiscal e parafiscal face aos ativos imobiliários, de fragilidades na arquitetura do IMI, e das
vantagens e inconvenientes de abolir o IMT. São assuntos interessantes do ponto
de vista da política fiscal nacional e do enquadramento das finanças locais sobre
os quais os autores consideram desejável haver mudanças no quadro legislativo
e em práticas administrativas. Por isso, entenderam separar esta análise do capítulo sobre receita em geral.
O capítulo está assim organizado. A Secção 6.1 comenta a razoabilidade económica do sistema fiscal local no seu conjunto à luz das prescrições normativas
sobre descentralização da receita pública apresentadas nas Secções 2.2 e 3.3. As
secções seguintes discutem certas características indesejáveis no quadro daquelas prescrições que, manifestando-se apenas sobre parte do sistema, não deixam
de ser graves e merecedoras de reparo e recomendações para a sua melhoria.
Assim, as preferências redistributivas são discutidas na Secção 6.2, vários problemas no IMI são apreciados na Secção 6.3, os riscos da concentração excessiva da
receita são identificados na Secção 6.4 e os argumentos contra e a favor da extinção do IMT são apresentados na Secção 6.5.
6.1

Razoabilidade económica dos impostos municipais

A Secção 3.3.2 apresentou no Quadro 55 um conjunto de propriedades normativas a ter em conta na seleção de bases e no desenho de impostos locais. Repetem-se aqui por conveniência. Tecem-se, de seguida, algumas apreciações sobre
a compatibilidade dos quatro impostos municipais principais com estes critérios.
Quadro 5: Critérios normativos para desenho de impostos

i)

Eficiência
económica

ii)

Benefíciocontribuição

iii)

Simplicidade
administrativa

Consiste em minimizar a carga excedente, ou seja, a perda de bem-estar
social associada à arrecadação fiscal. O conceito é explicado nesta secção
Os contributos para o financiamento da despesa deverão ser obtidos junto
dos beneficiários que se consiga identificar e em proporção dos benefícios
fruídos
A gestão do imposto pela administração fiscal deve ser tão simples e barata
quanto possível
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iv)

Simplicidade
nas obrigações contributivas

v)

Flexibilidade

vi)

Estabilidade

vii)

Visibilidade
de base e incidência fiscais

viii)

Responsabilização política

ix)

Equidade

O cumprimento das obrigações dos contribuintes, sejam elas de apuramento de informação, declarativas ou de pagamento, deve igualmente ser
simples e barato
A receita deve ser capaz de responder fácil e rapidamente a alterações nas
circunstâncias económicas que determinam a capacidade fiscal dos agentes
Na medida em que os compromissos de despesa a financiar com esse imposto sejam plurianuais e relativamente rígidos, a receita por ele proporcionada deve ser estável e previsível
A base do imposto deve ser observável por contribuintes e administração
tributária, e quantificável de modo objetivo e transparente. Não devem
também subsistir dúvidas sobre quem recai a obrigação legal de pagar o
imposto. A informação sobre a capacidade de repercutir a carga fiscal em
agentes que não sejam sujeitos passivos do imposto deve ser apreendida
pelo público
Significa haver ónus político, ou seja, prestação de contas por parte do governo beneficiário da receita perante os agentes económicos e eleitores
acerca da escolha dos parâmetros fiscais, o que requer transparência na informação transmitida ao público. A responsabilização política facilita a tomada em conta da voz dos contribuintes e eleitores no desenho e/ou na
parametrização das estruturas fiscais, para além de poder servir como travão ao abuso do poder de monopólio característico das administrações fiscais
Os contribuintes e os eleitores devem sentir-se razoavelmente confortáveis
quanto à distribuição interpessoal da carga fiscal (no sentido económico
acima exposto). Num sentido horizontal, isto significa que indivíduos com
características iguais deverão suportar sensivelmente a mesma carga e,
num sentido vertical, que os indivíduos em condições de suportar uma
carga superior deverão suportar uma carga superior

De uma maneira geral, pode concluir-se que os quatro impostos locais principais em Portugal cumprem as prescrições económicas, posicionando-se
bastante bem em quase todos os critérios normativos, como se explica nos
próximos parágrafos. O IMI será, porventura, o imposto que merece alguns
reparos sérios, fruto da complexificação que vem adquirindo desde o seu lançamento em 2003 e dos desvios que ela vem provocando face àqueles critérios.
Por uma questão de conveniência expositiva, estes reparos são discutidos à
parte, na Secção 6.3. De tempos a tempos, a extinção do IMT tem sido discutida
e quase foi concretizada no passado recente, como se deu nota na Subsecção
5.7.1. Por isso, vale a pena revisitar os argumentos contra e a favor deste imposto,
o que é feito na Secção 6.5.
A gestão dos impostos municipais é externa porquanto é a AT que assegura todas as tarefas inerentes ao processo fiscal. Por estes serviços, os municípios pagam uma comissão à AT (1,5% pela liquidação ou 2,5% pelas liquidação e cobrança). Deste modo, do ponto de vista dos municípios, o critério iii) deste quadro não lhes diz respeito, o que não significa que não tenham reclamações
acerca do grau de informação a que têm acesso sobre os seus impostos. Nos
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termos da LFL, os municípios poderão decidir assumir a liquidação e a cobrança
dos seus tributos ou confiá-las às entidades intermunicipais que integram, após
o poder central legislar sobre a matéria, o que ainda não sucedeu. Em março de
2017 deram entrada na Assembleia da República iniciativas legislativas que visam alterar as competências das autarquias locais e das entidades intermunicipais. O diploma do Governo prevê a passagem da AT para os serviços municipais
da competência de avaliação e reavaliação de bens imóveis (art 16.º da Proposta
de Lei n.º 62/XIII; existem mais quatro iniciativas sobre descentralização, o Projeto de Lei n.º 383/XIII, submetido pelo PSD, o Projeto de Lei n.º 442/XIII, apresentado pelo PCP, os Projetos de Resolução n.ºs 722/XIII e 725/XIII submetidos
pelo Bloco de Esquerda e pelo PAN, respetivamente, e ainda o Projeto de Lei n.º
449/XIII, proposto pelo CDS-PP).
Do ponto de vista dos contribuintes, os custos de cumprimento das obrigações
fiscais nos tributos locais [propriedade iv)] são relativamente baixos. Não têm
necessidade de declarar anualmente as bases de cada um e a fatura (liquidação)
chega pelo correio. Mesmo no caso da Derrama (e da PV-IRS, que, não sendo
formalmente um imposto, é como tal sentida pelos contribuintes), não há obrigações declarativas adicionais face ao que têm de fazer para o Estado (declarações de rendimentos para IRC e IRS, respetivamente; no caso da primeira, o único
esforço extra para a generalidade das empresas com estabelecimentos em mais
do que uma circunscrição é decompor a massa salarial por concelho).
As bases do IMI e do IMT são quase iguais. A coincidência é total no caso frequente de o montante declarado na transação onerosa ser igual ou inferior ao
chamado “Valor Patrimonial Tributário” (VPT), que é a avaliação atribuída pela
autoridade fiscal ao ativo imobiliário, segundo as regras do código do IMI. Apenas no caso de a escritura de transmissão onerosa do imóvel ser feita por um
montante superior àquele valor é que a base do IMT difere da do IMI.
Normalmente, um imposto retira bem-estar aos agentes que estão nos dois lados do mercado que é objeto do ato fiscal, e a receita arrecadada é inferior à
perda de bem-estar sofrida pelo conjunto dos dois agentes. A diferença é uma
perda líquida para a sociedade e a teoria económica designa-a como carga excedente. Esta acontece porque o mercado “encolhe” (o volume transacionado
reduz-se) em resultado da intervenção fiscal. Portanto, a carga excedente [critério i)] traduz a perda de eficiência na economia provocada pelo ato de tributar.
Ora há muito poucos impostos sem carga excedente. O mais evidente é um imposto por pessoa, independentemente das suas características económicas. No
entanto, como a receita não depende da capacidade de pagamento do contri135
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buinte nem do seu padrão de consumo, é entendido por muita gente como demasiado injusto — cumpre muito mal a propriedade ix).75 O património imobiliário tem a vantagem de ser porventura o substituto mais próximo do imposto
“por cabeça” em termos do seu efeito sobre a eficiência na afetação de recursos.
De entre os ativos imobiliários, o solo não gera, de todo, carga excedente porque
a sua oferta é perfeitamente rígida (abstraindo do processo de urbanização dos
solos, que é sensível à tributação dos mesmos). A oferta ser perfeitamente rígida
significa que a quantidade oferecida é insensível ao preço da transação, pelo que
a tributação desta não faz diminuir o volume transacionado. As estruturas edificadas são o melhor sucedâneo seguinte em termos do critério i). A respetiva
oferta é perfeitamente rígida no curto prazo e só num período de anos reage,
com diminuição da quantidade transacionada, a um imposto sobre a posse ou
transmissão das estruturas (ou ao agravamento do mesmo). Em termos teóricos,
cumpre muito bem quase todos os demais critérios do Quadro 55, com a possível
exceção da propriedade ix) — a Secção 6.3 discutirá a bondade da concretização
em Portugal deste imposto, bem como explicará melhor os efeitos sobre a eficiência ao longo do tempo. Dada a enorme rigidez da oferta, por vezes verificamse abusos do poder de monopólio fiscal por parte dos governos, gerando impopularidade. Ficou famosa a revolta fiscal na Califórnia em 1978 que conduziu à
aprovação de legislação estadual limitando significativamente as taxas da tributação dos ativos imobiliários dos governos locais e estadual.76
A participação dos municípios no IUC (tal como o anterior IMV), sobre cujas taxas
os municípios não decidem, terá uma carga excedente muito reduzida (ninguém
deixa de comprar o automóvel preferido por causa do valor de IUC a pagar, embora a incidência deste imposto e, sobretudo, a do tributo do Estado que incide
sobre a venda de viaturas novas dependa da escolha do tipo de veículo (mais ou
menos poluente, mais ou menos consumidor de combustível). Não há efeitos
sobre a mobilidade geográfica nem exportação fiscal entre concelhos porque as
taxas são nacionais. Sendo um imposto sobre o “stock” de viaturas, a receita será
muito elástica relativamente a alterações nas taxas, bem como estável e previsível quando estas se mantêm — i.e., cumpre bem os critérios v) e vi). Tal como o

75 Recorde-se a enorme polémica no Reino Unido em 1988 e 1989 por causa da intenção do
Governo de Margaret Thatcher de criar um imposto local deste tipo — o chamado “poll tax”
— em substituição da tributação do património.

Trata-se da conhecida Proposition 13, número de uma proposta para alterar a constituição
da Califórnia e que acabou sendo adotada após muita controvérsia e ter sido considerada
constitucional pelo Supremo Tribunal.
76
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IMI e o IUC, assenta em bens cadastrados (sujeitos a registo), pelo que as bases
e as incidências legal e económica são bem observáveis pela autoridade fiscal e
pelos cidadãos — critério vii).
A Derrama (e a PV-IRS) também passa bem no teste da propriedade vii), embora
seja possível e desejável melhorar a visibilidade da apropriação local junto dos
contribuintes. Ainda muitos terão fraca perceção de que os seus rendimentos
são objeto de tributação local — vide a sugestão feita em CFP (2012).77
Finalmente, quanto à propriedade vii), cumpre registar que ela não se verifica no
caso dos seguintes impostos: IMT, IUC e IMI sobre prédios rústicos (a única competência local neste tributo é a atribuição de algumas majorações de taxa, vide
16, p. 147
147). A responsabilidade pela atribuição de isenções é dividida
Quadro 16
com o Estado: há casos em que o município decide e outros em que o poder
está todo do lado do Estado.
Em resumo: do ponto de vista da macroestrutura dos impostos, a arquitetura portuguesa cumpre razoavelmente bem as prescrições normativas há
muito consagradas na teoria económica da descentralização orçamental. No
entanto, é importante salientar que, ao nível da tributação do património, existem características passíveis de crítica à luz daquele enquadramento. É para estas
características que a análise se vira nas próximas secções.
6.2

Chamada de atenção sobre efeitos redistributivos em impostos e tarifários

Sinais recentes de proliferação de taxas que discriminam entre contribuintes do mesmo imposto local suscitam ponderação adequada por causa dos
efeitos perversos que poderão ter sobre a eficiência económica e a equidade entre cidadãos. Na Secção 2.2 explicou-se com os argumentos de eficiência económica e equidade por que é que os governos locais portugueses são
demasiado pequenos e geograficamente próximos uns dos outros para poderem redistribuir rendimento das empresas e das famílias no interior das respetivas circunscrições. Se o fizerem, a mobilidade das bases acabará, com o tempo,
por se virar contra o valor da receita e acentuará a desigualdade territorial na
distribuição do rendimento. Vem esta recordação a propósito de alterações re-

Em CFP (2012) escreveu-se (p. 26): “elevar a percepção dos contribuintes acerca da restrição
orçamental consolidada local através da alteração no formato das notas de liquidação fiscal,
por forma a nele incluir o logótipo da edilidade e informação quantitativa básica sobre as
finanças públicas do município.”

77
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centes na legislação do IMI e da Derrama. O mesmo tipo de preocupação impende sobre a incorporação de preferências redistributivas nos preços de bens
e serviços fornecidos pelas autarquias locais, pelo que se justifica aproveitar esta
mesma secção para analisar o problema nos impostos e nos tarifários.
As LFL de 1979, 1984, 1987 e 1998 (esta vigorou até ao final de 2006) estabeleceram o princípio de cada município poder lançar, por sua iniciativa, uma derrama (ou imposto adicional) sobre a coleta de determinados impostos (antecessores do IMI, do IRS e do IRC), mas sempre sob a condição de a taxa deste tributo
ser a mesma para todos os sujeitos passivos da derrama no seu território (não
podia exceder 10% da coleta do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas). As LFL de 2007 e 2013 inovaram em dois sentidos: apenas vieram permitir o lançamento de uma derrama (derrama sobre o lucro tributável em
sede de IRC) e viabilizaram o direito de cada assembleia municipal poder
introduzir, a par de uma taxa geral até 1,5% do lucro tributável em sede de
IRC, uma taxa de derrama inferior àquela exclusiva para as empresas com
volume de negócios até 150.000 €. Ora esta disposição parte do princípio que
as empresas pequenas precisam de assistência pública para se manterem no território ou que os donos são pessoas singulares de fracos recursos. A segunda
hipótese está por demonstrar e a primeira é um entrave ao crescimento do negócio das micro e pequenas empresas e um incentivo para as maiores se irem
embora. Com efeito, para empresas com capacidade no mercado para ultrapassar aquele limiar de atividade, pode compensar a deslocação para concelhos
com taxa geral inferior. Acresce que uma maioria considerável de micro e pequenas empresas não tem lucro tributável em sede de IRC. Parece, pois haver,
um custo de eficiência sem se perceber qual é o ganho de equidade.
Justifica-se a mesma chamada de atenção para a utilização dos tarifários de
serviços coletivos com intuitos redistributivos. Um tarifário não é um imposto
e a razão económica para a sua existência é a promoção da racionalização na
provisão de tais bens ou serviços, alinhando na margem o custo do fornecedor
com o benefício do consumidor. É uma tradição antiga em Portugal os tarifários
da água e, mais recentemente, dos resíduos sólidos urbanos e dos efluentes praticarem preços distintos entre consumidores, afastando-se do custo marginal
por razões sociais. Esta situação cria um conflito desnecessário entre eficiência e equidade. Valerá a pena discutir em sede apropriada se não existirá uma
forma de redistribuir rendimento mais amiga dos consumidores de baixos recursos e da eficiência económica na provisão de bens e serviços coletivos. Para motivar essa discussão, deixam-se as seguintes anotações.
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Na ausência de falhas de mercado, a eficiência económica é atingida
quando o consumidor paga o custo marginal. Considerações sociais são legítimas, mas devem ser tratadas com instrumentos de política apropriados
e um tarifário não é, de todo, o instrumento correto, como se explica.
Quando um subsídio é introduzido no tarifário para uns consumidores (por conveniência expositiva, designados por tipo 1), o preço pago por eles deixa de ser
igual ao custo marginal, criando carga excedente (ineficiência). Esta situação gera
determinado nível de bem-estar ou situação para o consumidor de tipo 1. O
valor do subsídio atribuído a cada indivíduo através do preço pode ser calculado
multiplicando a quantidade que ele deseja comprar (ao preço reduzido) pela diferença entre o custo marginal e o preço reduzido. Designe-se por x o valor deste
subsídio. Pode demonstrar-se facilmente que existe uma forma de proporcionar
ao consumidor de tipo 1 exatamente o mesmo nível de satisfação com um subsídio de menor montante e sem criar carga excedente. Para o efeito, considerese uma transferência bancária de y euros entregue ao consumidor de tipo 1 para
ele a empregar a comprar o que quiser ou a poupar mas com a seguinte característica: o montante y é o acréscimo mínimo de rendimento que permite ao
consumidor de tipo 1 atingir exatamente o mesmo nível de satisfação que na
situação anterior, mas agora pagando preço igual a custo marginal. Com esta
característica, o indivíduo fica tão bem como com a tarifa social e o resto da
sociedade fica melhor porque y é inferior a x. Isto é assim porque na nova situação o consumidor prefere uma menor quantidade deste bem, já que enfrenta
um preço maior. Quer dizer, uma transferência pura de rendimento, ao evitar a
distorção do preço, anula a perda de eficiência associada ao tarifário social e
permite alcançar o mesmo efeito em termos de equidade. Este resultado é geral, não se verifica apenas no caso de bens ou serviços fornecidos por autarquias locais e poderá ser utilizado para motivar a discussão prática sobre
o que será necessário fazer para o país substituir tarifários sociais por transferências puras de rendimento.
6.3

Alerta para problemas no IMI

Quando o código do IMI (CIMI) foi aprovado, em novembro de 2003, dava aos
municípios a liberdade de escolherem uma taxa sobre os prédios urbanos entre
0,2 e 0,5%, a incidir sobre o valor patrimonial tributário avaliado nos termos,
então inovadores, do próprio código.78 Tratava-se de uma taxa dita normal sobre

78 Enquanto o prédio urbano não fosse reavaliado nos termos do CIMI, o intervalo aplicável
era de 0,4 a 0,8% da base de incidência.
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todos os prédios localizados na área do concelho respetivo. Já permitia majorações e minorações àquela taxa em quatro circunstâncias: prédios detidos por
sujeitos passivos com domicílio fiscal em circunscrições com regimes tributários
mais favoráveis, prédios envolvidos em ações de reabilitação urbana ou combate
à desertificação, prédios urbanos arrendados e prédios urbanos degradados. Em
maio de 2018, pouco mais de 14 anos volvidos e após 31 alterações à lei
que instituiu o imposto, eram já doze as circunstâncias em que a taxa podia
diferir do nível normal no interior de cada concelho. A Caixa
Caixa 33 e, em particular, o Quadro 16
16 nela inserido, descrevem a estrutura de taxas existente e as
possibilidades de isenção neste imposto.
Segue-se uma análise económica sucinta do IMI baseada no confronto da
informação da caixa com os critérios normativos do Quadro
Quadro 5.
5. Este trabalho
identifica uma série de problemas que merecem ser ponderados tendo em
vista uma revisão da economia do imposto. Para o efeito, inicia-se a análise
com três observações acerca dos efeitos de um imposto genérico sobre a propriedade para depois se cuidar do IMI em particular.
6.3.1

Benefício, eficiência e equidade na tributação do património imobiliário

A descentralização da tributação do valor da propriedade é comumente recomendada pela teoria económica. Esta posição assenta em duas características essenciais do instrumento: carga excedente reduzida (portanto, um
argumento de eficiência económica) e sensibilidade da receita a alterações
no valor de mercado do imóvel. É esta segunda característica que assegura o
cumprimento da propriedade ii) exposta no Quadro
5. Porquê? Por causa da
Quadro 5
capitalização dos benefícios da provisão pública local. Por exemplo, a existência
de uma rede urbana de transportes públicos valoriza os imóveis na vizinhança
das paragens ou estações relativamente a localizações distantes porque o serviço de transporte reduz custos de deslocação para os utilizadores dos imóveis,
sejam eles proprietários ou não. O poder de atração de agentes económicos às
edificações próximas das estações da rede aumenta a procura por esses imóveis
e, consequentemente, os seus preços. Isto é assim porque a provisão do transporte público gera benefícios diretos para os passageiros, mas também benefícios indiretos para os proprietários. A subida no preço dos imóveis é uma medida destes benefícios indiretos. É por isso que se diz que os imóveis (solo e
edificações) capitalizam os benefícios indiretos do serviço de transportes. Este
raciocínio, obviamente, aplica-se a todas os demais bens e serviços fornecidos
pela autarquia que aumentem a atratividade de um imóvel. Ora bem, se o imposto sobre o património for desenhado de maneira a que a sua receita capte a
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valorização do património, tem-se claramente um instrumento muito interessante do ponto de vista normativo: tem carga excedente reduzida [(critério i)] e
a carga fiscal reflete parte do benefício social da despesa local em serviços de
proximidade [critério ii)]. Recorde-se o princípio normativo básico da definição
de meios de financiamento para governos locais que se explicou na Subsecção
3.3.2: cobrar sempre que possível e em linha com os benefícios sociais proporcionados pela despesa pública. É por isso que se diz que o imposto sobre
a propriedade, desde que adequadamente desenhado, encontra justificação no
critério ii).
Vale a pena fazer um alerta sobre os efeitos deste imposto na eficiência.
Quando se diz que a tributação do património imobiliário tem uma carga
excedente reduzida convém compreender as limitações desta proposição.
Retoma-se aqui a explicação sobre a carga excedente dada na Secção 6.1. A ineficiência económica de um imposto, bem como a capacidade do agente tributado repercutir a carga sobre outros, dependem crucialmente do grau de mobilidade do bem ou factor objeto do ato fiscal. A proposição frequente entre muitos economistas de que a tributação dos ativos imobiliários tem uma carga excedente reduzida e os proprietários fraca capacidade de passarem a carga fiscal
para outros agentes tem subjacente uma análise estática, de equilíbrio parcial e
assente numa única circunscrição fiscal. A realidade é bem mais complexa e os
efeitos finais são diferentes. Isto é assim porque os investidores no sector imobiliário procuram um retorno que compense o custo de oportunidade do capital
investido. Este custo é a melhor taxa de rentabilidade líquida de impostos que
conseguem numa aplicação alternativa desse dinheiro. Se o retorno líquido em
imóveis cair em determinada circunscrição fiscal face ao benefício líquido da melhor alternativa, os investidores afastam-se dessa localização imobiliária. Pode
levar alguns anos a tornar-se visível, mas acontece. É por isso que o aumento da
tributação específica da riqueza imobiliária diminui a quantidade oferecida nesses locais ao longo do tempo. Assim sendo, nesta perspetiva, mais realista, de
equilíbrio geral dinâmico e multiterritorial, a tributação do património tem
custos sociais em termos de eficiência e repercussão dos proprietários para
os utilizadores dos imóveis.
Importa ainda ter presente que a tributação do património não satisfaz tão
bem o critério ix) (equidade). Tal decorre do facto de, por várias razões, o valor
da propriedade imobiliária não refletir a capacidade de pagamento dos contribuintes. Está relativamente enraizada a noção de justiça no ato de cobrar mais a
quem mais ganha, mas o ato de cobrar mais a quem tem imóveis mais valiosos
não é tão consensual. Riqueza imobiliária é um indicador muito imperfeito de
capacidade de pagamento. São do conhecimento comum inúmeras situações de
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famílias com vários imóveis de valor mediano que os adquiriram por herança ou
no mercado em épocas de maior abundância de rendimento e que hoje não têm
capacidade para os manter devidamente conservados nem encontram arrendatários ou compradores interessados em utilizar esses imóveis. Basta pensar na
procura que existe em territórios de baixa densidade ou em bairros problemáticos nas grandes cidades. A sensação de injustiça agrava-se quando a base dos
impostos sobre a propriedade se afasta demasiado para cima do valor de mercado. O poder de monopólio das autoridades públicas na gestão destes tributos,
associada ao argumento da baixa ineficiência económica deste tipo de impostos,
presta-se a abusos. Por estes motivos, é importante manter bases a evoluir de
modo tão aproximado quanto possível aos valores de mercado e instituir
tetos às taxas de tributação.
6.3.2

O caso concreto do IMI

Pense-se agora em concreto no IMI. O primeiro problema que o IMI apresenta é a enorme instabilidade no seu código. Como se disse acima, ao fim
de 14 anos de vida vai já na 32.ª versão, e cada alteração mudou vários
artigos. Só os artigos das taxas (112.º e 112.º-A) mudaram 13 vezes nos
últimos 12 anos. Mais, a base de incidência do IMI é partilhada com três outros
impostos: IMT, várias verbas do Imposto do Selo e, desde 2017, o Adicional ao
IMI (vertido no código do próprio IMI). Os dois últimos são impostos da AdC. As
alterações legais no IMT e nas verbas patrimoniais do Imposto do Selo são também objeto de alteração muito frequente. Não é raro alterações de sinal contrário ao longo da mesma legislatura. Deste ponto de vista, o ano de 2016 foi paradigmático: começou com uma sinalização ao mercado de redução na carga de
IMI, via diminuição do teto da taxa normal efetuada através da LOE para 2016;
chegou ao Verão com a possibilidade de aumento cirúrgico da sua base de incidência,79 (aberta no Decreto-Lei n.º 41/2016, de 1 de agosto) pelo acréscimo do
teto para majoração do coeficiente de qualidade e conforto no elemento “localização e operacionalidade relativas”; prosseguiu com uma apreciação parlamentar deste diploma (Lei n.º 40/2016, de 19 de dezembro) que isentou daquele
agravamento os prédios urbanos com VPT abaixo de 250.000 €; finalmente, o
ano fechou com a criação do Adicional ao IMI através da LOE para 2017 (Lei n.º
42/2016, de 28 de dezembro). Esta instabilidade gera imprevisibilidade no contexto económico do planeamento das famílias e das empresas relativamente a
um bem com peso expressivo nos seus orçamentos e contribui manifestamente

79

A base de incidência do IMI chama-se Valor Patrimonial Tributário (VPT).
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para a desconfiança dos cidadãos na capacidade de comprometimento fiscal do
Estado.
O segundo problema do IMI é o facto de a sua receita ser insensível a alterações nos níveis de serviços prestados pelas autarquias. Isto tem a ver diretamente com a relação entre a base do imposto e o valor de mercado da propriedade. Concede-se o benefício da dúvida de, no âmbito dos trabalhos que precederam a sua criação em 2003, se terem calibrado os coeficientes que intervêm
na definição do VPT a partir de estudos de mercados locais diferenciados por
forma a que os VPT estivessem alinhados com preços de mercado. Todavia, o
que a prática vem mostrando é que os VPT mudam muito pouco apesar das
oscilações substanciais nos preços absolutos dos imóveis em geral e nas diferenças de valor entre bairros ao longo do tempo. De vez em quando, como
sucedeu em 2016 com os prédios urbanos não habitacionais, a AT procede a um
aumento administrativo nos VPT alterando todos à mesma taxa (2,5% em 2016).
Portanto, com a passagem do tempo, está-se a perder a ligação entre a base do
IMI e os valores de mercado. Este facto corrói a propriedade ii) e alimenta sentimentos de iniquidade, critério ix). Também fica em causa a satisfação do critério
v) (flexibilidade, ou seja, a capacidade de a receita responder automaticamente
a alterações no nível de riqueza dos proprietários).
Esta situação, porém, não tem que ser uma fatalidade. Há administrações fiscais
em vários países que recorrem há décadas a métodos econométricos baseados
em preços hedónicos para que as alterações que introduzam regularmente nos
VPT reflitam tanto quanto possível as alterações de preços relativos observadas
no mercado. Esta tecnologia tem um nome, Computer Assisted Mass Appraisal, e
há inúmeras referências na Internet ao seu uso para fins de tributação do património imobiliário por administrações tributárias nacionais, regionais e locais,
tanto em territórios desenvolvidos como em desenvolvimento.80 Há informação
disponível em Portugal para se proceder a avaliações deste tipo e a possibilidade
foi bem ilustrada no âmbito de uma tese de doutoramento. Valente (2009) desenvolveu um modelo econométrico de preços hedónicos para estimar o valor
de mercado de imóveis habitacionais e aplicou-o com sucesso à cidade da

80 A título de exemplo, consultem-se uma nota informativa dos serviços tributários do estado
de Massachusetts (https://www.mass.gov/files/documents/2016/08/vr/cama1.pdf), outra da
Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (http://www.fao.org/
docrep/005/y4313e/y4313e08.htm#TopOfPage) e a descrição de um sistema informático dedicado oferecido por uma empresa eslovena (https://www.sinergise.com/en/solutions/realestate/computer-assisted-mass-appraisal).
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Guarda no ano de 2002, com meios muito mais modestos dos que a AT conseguirá mobilizar hoje em dia. Assim sendo, Portugal deveria considerar a possibilidade de recorrer a esta tecnologia de modo sistemático para melhorar o comportamento do IMI face aos critérios ii), v) e ix).
Ainda relacionado com o VPT dos prédios urbanos, vale a pena dar atenção
à desatualização automática de coeficientes que são supostos refletir factores de variação frequente no valor (de mercado) destes imóveis. O VPT
resulta da multiplicação de um conjunto de variáveis definidas nos artigos 38.º e
seguintes. Há duas que, com a passagem do tempo, ficam naturalmente desatualizadas: coeficiente de vetustez e valor base dos prédios edificados. A primeira variável está definida no intervalo 0,40 a 1,00 e decresce com a idade do
edifício. Todavia, a AT não corrige, por sua iniciativa, o coeficiente de vetustez,
apesar de saber que o envelhecimento do edifício acontece naturalmente. É necessário o proprietário desencadear junto da AT o processo de revisão do VPT.
A segunda variável está expressa em euros e corresponde ao “valor médio de
construção, por metro quadrado, adicionado do valor do metro quadrado do
terreno de implantação, fixado em 25% daquele valor”. Por portaria, o Governo
fixa anualmente este valor, de modo igual para todo o país e todas as qualidades
de construção. Este valor teve um pico de 615 € entre 2006 e 2008, baixou para
609 € em 2009 e permanece nos 603 € por m2 desde 2010 (informação no separador “Legislação” do Portal da Habitação). Existe uma assimetria na alteração
do nível desta variável: quando a portaria determina um aumento, a AT corrige
automaticamente para cima o VPT; quando a portaria determina uma redução,
a AT nada faz e o imóvel fica a pagar mais IMI do que o que corresponderia a
um VPT corrigido com o novo valor base. Para que o VPT de um imóvel em
particular possa descer, o seu proprietário tem que desencadear um processo de
revisão junto da AT. Estes processos de revisão têm risco para o contribuinte
porque a AT pode aproveitar a oportunidade para alterar o nível de outras variáveis que entram na fórmula do VPT ou as majorações e minorações aplicáveis
ao imóvel (ver abaixo) e que entenda estarem incorretamente definidas, pelo
que o resultado final da reavaliação pode ser uma descida ou uma subida na
coleta de IMI.
O quarto problema está na avaliação dos prédios rústicos. Tal como os prédios urbanos, o VPT daqueles padecia de uma gritante desatualização face aos
valores de mercado à data da entrada em vigor do CIMI (dezembro de 2003).
Esta lei reconheceu o problema e determinou um processo diferente de determinação dos VPT dos dois tipos de imóveis. No caso dos prédios urbanos, a
implementação foi muito lenta até 2011, tendo sido finalmente executada de
modo exaustivo (via avaliação geral sem vistoria física dos imóveis) em 2012 e
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2013. Contudo, nada avançou no caso dos prédios rústicos. A LOE para 2017
determinava (art. 240.º) o início do processo de avaliação geral dos prédios rústicos com área igual ou superior a 50 ha. Prevê alterar o CIMI na parte relativa a
critérios de avaliação. O prazo de 120 dias fixado naquela norma para submissão
de proposta de alteração ao CIMI terminou sem que esta tivesse surgido. Os
autores desconhecem o estado de preparação desta iniciativa.
Importaria perceber por que é que os critérios estabelecidos em 2003 (na versão
original do CIMI) não serviram para corrigir a profunda desatualização das matrizes. Os VPT são irrisórios face aos preços de mercado de 2018. Para além de
eventuais repercussões indesejáveis nos preços relativos entre produções agrícolas, a situação atual faz do IMI e do IMT as principais fontes de receita dos
municípios mais urbanizados e instrumentos de receita inexpressivos nas finanças das autarquias assentes em economias rurais — neste caso, municípios e
freguesias porque a receita do IMI sobre prédios rústicos pertence integralmente
às freguesias desde 2014. Há um tratamento fiscal muito diferenciado da riqueza
imobiliária, consoante o tipo de prédio em que está aplicada, urbano ou rústico.
Portanto, espera-se que um dia, não muito distante, permita revisitar estas matérias e reverter as iniquidades horizontais entre municípios e entre proprietários.
O quinto problema que se assinala está na fragmentação da estrutura de
taxas do imposto. Na verdade, como se explicará ao longo dos próximos
parágrafos, a multiplicidade de taxas causa não um, mas vários problemas
que importa ter presente. Como se mostra na Caixa 3,
3 das quatro circunstâncias
que permitiam majorações e minorações às taxas normais aquando do nascimento do CIMI, chegou-se hoje a 12 circunstâncias em que tal é possível. O IMI
passou a estar ao serviço da política de cidades, da política de ordenamento
florestal, da política de desenvolvimento rural, da política cultural, da política
energética, da política de conservação da Natureza, da consolidação orçamental,
do combate a paraísos fiscais, da recuperação financeira municipal, da redistribuição de riqueza, para além das políticas próprias de cada município. Nas razões legalmente admissíveis para a concessão de isenções, encontra-se também
pluralidade de interesses sectoriais e locais — do ponto de vista económico, uma
isenção equipara-se a uma taxa com minoração de 100%. Chegou-se assim, porventura, a uma situação em que há objetivos a mais para um único instrumento, a taxa de um determinado imposto. Daqui decorre a emissão de sinais
contraditórios para os agentes económicos, contribuindo para a erosão das
propriedades ii) e ix). Até final desta subsecção, são caracterizados vários subproblemas que decorrem da fragmentação de taxas do IMI.
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Caixa 3: Estrutura de taxas e possibilidades de isenção no IMI
O Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) veio substituir a Contribuição Autárquica a partir
de dezembro de 2003. Nos primeiros anos de existência do respetivo código (aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro), a estrutura era relativamente simples.
Dentro de cada concelho havia uma taxa única para os prédios rústicos (0,8%) e uma taxa
única para os prédios urbanos (uma percentagem a escolher anualmente pela Assembleia
Municipal dentro do intervalo 0,2% a 0,5% fixado pela Assembleia da República). As percentagens aplicavam-se, como ainda hoje, ao chamado Valor Patrimonial Tributário, a base
do IMI. A par destas taxas, que esta publicação designa como “normais” por conveniência
expositiva, havia originalmente taxas “específicas” aplicáveis a imóveis em quatro situações
particulares (pormenores no Quadro 16
16): detidos por contribuintes domiciliados em jurisdições com regimes fiscais mais favoráveis, imóveis localizados em áreas territoriais abrangidas por operações de reabilitação urbana ou combate à desertificação, prédios urbanos
arrendados e prédios urbanos degradados. No entanto, a grande inovação face ao imposto
abolido aconteceu na definição da base de incidência, com esta a passar a ser determinada
através de uma expressão algébrica construída com coeficientes pré-conhecidos e correlacionados estatisticamente com o valor de mercado, sujeita a reavaliações periódicas, em
vez de determinada por uma avaliação casuística efetuada por uma comissão de avaliação
e sem reavaliações posteriores. Se os coeficientes forem periodicamente ajustados em função de indicadores estatísticos dos preços dos mercados locais, como era o espírito da
reforma iniciada em 2003, então a base do IMI teria a grande vantagem de absorver e
refletir na coleta a capitalização dos benefícios providos na vizinhança por infraestruturas
públicas e serviços de utilização coletiva. Porém, isso não veio a suceder e as diferenças
entre bases de incidência têm cada vez menos correlação com as diferenças entre preços
dos imóveis.
Aquele decreto-lei foi, entretanto, objeto de inúmeras alterações e em maio de 2018 estava
em vigor a sua 32.ª versão (ver contagem no sítio da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa).
As normas sobre taxas mudaram 13 vezes desde 2006, resultando atualmente numa estrutura de taxas substancialmente diferente e mais complexa do que a original. Hoje, as taxas
constam dos arts. 112.º (alterado 12 vezes segundo informação da AT; ver código do IMI
no Portal das Finanças) e 112.º-A (aditado em 2016, o que equivale à 13.ª alteração). O
Quadro 16
16 descreve a situação vigente em 22 de maio de 2018. A primeira linha mostra as
taxas normais aplicáveis aos prédios rústicos e aos prédios urbanos. As taxas específicas
são apresentadas nas linhas seguintes. Consistem em majorações ou minorações calculadas
sobre as taxas normais em 12 circunstâncias admissíveis.

146

6. Análise económica da fiscalidade local
Quadro 16: Estrutura de taxas do IMI, situação em 22 de maio de 2018
Prédio
rústico

Tipo de prédio

Prédio urbano

Taxas normais

Todos os prédios não isentos

de um ano ou em ruínas2

Prédios detidos por pessoas
coletivas com domicílio fiscal em
território com regime mais

Prédios urbanos degradados

4

Prédios rústicos com áreas
florestais em situação de
abandono (definição no n.º 10)

Prédios classificados como de
interesse público, de valor
municipal ou património cultural

5

Prédios urbanos certificados com
eficiência energética

6

Ass. Municipal escolhe anualmente a taxa em concreto
dos prédios urbanos dentro do intervalo indicado.
Limite superior do intervalo pode ser 0,5% por decisão
local no caso de municípios abrangidos pelo PAEL ou
pelo FAM.

Diploma que introduziu no CIMI:

A alteração
A primeira referência
mais recente
Intervalo de
taxas para
prédios
urbanos: Lei
n.º 7-A/2016,
de 30 de
março.

Aprovação do CIMI:
Decreto-Lei n.º
287/2003, de 12 de
novembro. Intervalo p/
pr. urbs avaliados
segundo CIMI era 0,2%
a 0,5%.

N.ºs 1 e
18

n.a.

Taxa normal
com
agravamento
de 200%

A aplicação desta taxa carece da transmissão à AT pela Lei n.º 64Lei n.º 6/2006, de 27 de
N.ºs 3, 15
Câmara Municipal da identificação dos prédios nestas B/2011, de 30 fevereiro. Criou esta
e 16
situações.
de dezembro. taxa, ao nível de 100%.

7,50%

7,50%

N.ºs 4 e
17

Aprovação do CIMI:
A exclusão das pessoas singulares da incidência da
Lei n.º 64Decreto-Lei n.º
norma aconteceu com a Lei n.º 20/2012, de 14 de maio. B/2011, de 30
287/2003, de 12 de
Município não intervém na atribuição desta taxa.
de dezembro.
novembro. Taxa era 5%.

n.a.

Sim

N.ºs 5 e
15

Diferenciação dentro do intervalo fixado
nacionalmente para a taxa normal, a escolher
anualmente pela Ass. Mun..

Lei n.º 82Lei n.º 64/2008, de 5 de
D/2014, de 31
dezembro.
de dezembro.

N.ºs 6 e
15

Territórios a definir e taxas em concreto a escolher
anualmente pela Assembleia Municipal.

Não houve.

N.ºs 7 e
15

Territórios a definir e taxas em concreto a escolher
anualmente pela Assembleia Municipal.Este órgão tem
Não houve.
a opção de permitir a acumulação desta redução com
a definida no n.º 6.

Taxa normal acrescida de
diferencial até +30% ou 30%

n.a.

Taxa normal
com redução
até 20%

n.a.

Taxa normal
com
N.ºs 8 e
majoração até 15
30%

Compete ao município identificar os prédios nesta
condição e comunicá-los à AT. A taxa em concreto é
opção anual da Assembleia Municipal.

Taxa normal
com
n.a.
majoração
até 100%

Compete ao município identificar e comunicar
anualmente à AT os prédios nesta situação e os
N.ºs 9, 10, respetivos prorietários. Taxa em concreto a escolher
11 e 15
anualmente pela Assembleia Municipal. A AT só
liquidará a taxa se, da aplicação da majoração, resultar
uma colecta não inferior a 20 € por imóvel abrangido.

Taxa normal com redução
até 50%

N.ºs 12 e
15

Existência de dependentes a cargo
de sujeitos passivos com Imóveis
n.a.
destinados a habitação própria e
permanente

Prédios exclusivamente afetos à
produção de energia a partir de
fontes renováveis

Observações

0,30% a 0,45%

favorável3

Possibilidade de diferenciação da
taxa normal por freguesia, prédios
urbanos
Prédios em territórios (freguesias
inteiras ou subconjuntos de
freguesias) definidos para
operações de reabilitação urbana
ou combate à desertificação
Prédios urbanos arrendados em
territórios (freguesias inteiras ou
subconjuntos de freguesias)
escolhidos pelo município

(CIMI)1

0,80%

Taxas especiais
Prédios urbanos devolutos há mais

Preceito
legal

n.a.
n.a.

Dedução fixa
na coleta de
IMI

Taxa normal
com redução
de 50%
Taxa normal
com redução
até 25%

Prédios rústicos que proporcionem Taxa normal
serviços de ecossistema não
c/ redução n.a.
7
até 50%
apropriáveis pelo mercado

Taxa em concreto a escolher anualmente pela
Assembleia Municipal. Compete ao municípios
transmitir anualemnte à AT a identificação matricial
dos prédios abrangidos e o número de contribuinte
dos respetivos proprietários.

Não houve.

Lei n.º
21/2006, de
23 de junho.

Aprovação do CIMI:
Decreto-Lei n.º
287/2003, de 12 de
novembro.
Aprovação do CIMI:
Decreto-Lei n.º
287/2003, de 12 de
novembro.
Aprovação do CIMI:
Decreto-Lei n.º
287/2003, de 12 de
novembro.

Lei n.º 21/2006, de 23
de junho.

Lei n.º 66Lei n.º 53-A/2006, de 29
B/2012, de 31
de dezembro.
de dezembro.

A Assembleia Municipal decide anualmente se aplica
ou não o seguinte desconto na colecta, valores
Lei n.º 7Art. 112.ºdefinidos pela Ass. da República: 20 € a agregados com A/2016, de 30
A do CIMI
um dependente, 40 € com dois dependentes e 70 €
de março
com três ou mais dependentes.
Município não intervém na atribuição deste desconto.
Atribuição do mesmo é competência da AT mediante n.a
requerimento do proprietário.
Art. 44.º-B Ass. Mun. escolhe anualmente a redução em concreto.
do EBF,
A atribuição do desconto é competência da AT
n.a.
n.ºs 1 e 2 mediante requerimento do proprietário.
Art. 44.ºA do EBF

Art. 44.º-B À Assembleia Municipal compete deliberar anualmente
do EBF,
o nível da redução. Iniciativa para beneficiar da
n.a.
n.º 3
minoração é do proprietário junto da AT.

Lei n.º 82-B/2014, de
31/12. Era um desconto
até x% da taxa aplicável
ao imóvel, com x = 10%
(um depend.), 15%
(dois depends.) e 20%
(três ou mais depends.).
n.a.
n.a.

n.a.

Fontes: legislação citada e tratamento dos autores. | Notas:
n.a. — Não aplicável. EBF — Estatuto dos Benefícios Fiscais (Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho,
com as alterações em vigor).
1 — CIMI: Código do IMI. O preceito legal é um número do art. 112.º do CIMI vigente a 22 de maio
de 2018, salvo menção expressa em contrário.
2 — Definições de "prédio devoluto" e "prédio em ruínas" a constar de diplomas próprios. Prédio
devoluto definido no Decreto-Lei n.º 159/2006, de 8 de agosto. Carecem de concretização os indícios de desocupação previstos neste diploma. Não há uma definição uniforme de estado de ruína.
3 — Território identificado em portaria do Ministro das Finanças. À data de 22 de maio de 2018 está
em vigor a lista da Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro, com as alterações introduzidas em
2011.
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4 — Definidos no preceito legal como imóveis que, face ao seu estado de conservação, não cumpram satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a segurança de pessoas e bens. Esta definição
permite alguma arbitrariedade na classificação dos imóveis. A fronteira entre "degradação" e "ruína"
tem alguma fluidez.
5 — Classificação dos imóveis de acordo com a legislação competente em vigor. Ficam excluídos os
imóveis assim classificados que se encontrem abrangidos pela alínea n) do n.º 1 do artigo 44.º do
Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF).
6 — Benefício válido por cinco anos contados após a sua atribuição. A norma do EBF define as
condições de elegibilidade do imóvel; passam pela certificação energética.
7 — Prédios localizados em áreas classificadas e com serviços ambientais prestados reconhecidos
pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P.. Benefício válido por cinco anos.

A operacionalização deste imposto em cada concelho envolve o município e a Administração Tributária e Aduaneira (AT). Nos casos da taxa normal sobre prédios rústicos (primeira
linha) e das minorações por razões energéticas definidas no Estatuto dos Benefícios Fiscais
(EBF, está na antepenúltima linha), o município não tem qualquer papel ativo; não tem
poder de decisão sobre a atribuição das reduções de taxa e limita-se a receber a coleta
entregue pela AT. Em todos os demais casos há uma decisão política a tomar em última
instância pela Assembleia Municipal e uma intervenção técnica dos serviços municipais
competentes. O órgão político decide em cada ano se quer ou não lançar as taxas específicas e, nos casos permitidos por lei e identificados no quadro, escolhe o nível das respetivas
majorações e minorações. Há várias taxas específicas que, para serem liquidadas, exigem
um trabalho prévio dos serviços municipais. Consiste na definição das áreas territoriais do
concelho a abranger por certas taxas específicas (exemplo: prédios urbanos arrendados),
no levantamento dos prédios urbanos classificados como degradados, devolutos e em ruína e dos respetivos proprietários, ou na identificação dos prédios rústicos com áreas florestais em situação de abandono. Posteriormente, o município transmite à AT, até final de
novembro, estes elementos para que esta prepare as liquidações em conformidade a emitir
em março do ano seguinte.
A terminar, umas palavras sobre isenções. O IMI é um imposto pródigo em isenções para
situações particulares. Tecnicamente, uma isenção não é uma taxa, mas, do ponto de vista
da economia dos contribuintes e das autarquias, é como se fosse uma taxa específica com
minoração de 100% sobre a taxa normal. No EBF existem as seguintes possibilidades de
isenção: prédios urbanos objeto de reabilitação (art. 45.º); prédios urbanos objeto de ações
de reabilitação (art. 71.º); prédios urbanos de valor reduzido (art. 46.º); prédios em empreendimentos com utilidade turística reconhecida (art. 47.º); prédios urbanos afetos a parques
públicos de estacionamento subterrâneo (art. 50.º); acrescem as isenções atribuídas em
função da qualidade dos proprietários (art. 44.º), como entidades das administrações públicas, Estados estrangeiros, instituições de solidariedade social, associações sindicais, patronais, desportivas, entre outras categorias. Os autores encontraram ainda isenções e reduções de taxa possíveis através da alínea b) do n.º 1 do art. 8.º do Código Fiscal do Investimento (anexo ao Decreto-Lei n.º 162/2014, de 31 de outubro). Pormenores sobre as condições de elegibilidade, prazos de validade, poder de iniciativa, competência para autorizar,
etc. constam dos próprios preceitos legais indicados. Algumas isenções são permanentes e
outras temporárias. Nuns casos, a iniciativa para beneficiar da isenção tem de partir do
proprietário, noutros casos é concedida automaticamente pela AT. Outras há que carecem
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de despacho autorizador do Ministro das Finanças. Muitas isenções, mas não todas, carecem de deliberação favorável por parte da Assembleia Municipal. Em razão da matéria,
poderão ter que ser envolvidas no processo de autorização outras entidades da AdC, para
além da AT.

Esta fragmentação de taxas deve ser discutida quanto à eficácia da sua contribuição para as múltiplas finalidades de política que a estão a causar. Os
objetivos das várias políticas conflituam entre si. Por exemplo, o proprietário de
um imóvel degradado deverá pagar uma penalização anual de 30%, a acrescer à
taxa normal de IMI. Se esse contribuinte se integrar numa das 15 categorias de
proprietários beneficiários de isenção permanente de IMI (ao abrigo do n.º 1 do
art. 44.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais) então é impossível aplicar-lhe aquela
penalização. Esta situação fragmentada a que o IMI chegou levanta suspeitas
fundadas de subotimalidade no desenho de políticas públicas quando se recorda
um resultado conhecido há muito tempo na literatura económica. Jan Tinbergen,
prémio Nobel da Economia em 1969, demonstrou que deve haver, pelo menos,
um instrumento para cada objetivo da política económica. Caso contrário, os
objetivos de política deixam de ser independentes uns dos outros. Se essa dependência não for reconhecida no processo político de decisão então “os objetivos tornam-se incompatíveis entre si e o seu conjunto será incoerente” — Tinbergen (1952, pp. 39 e 40; relevam para este assunto também os caps. IV e V).
Mesmo desenvolvimentos teóricos posteriores para abarcar combinações de políticas de vários sectores e níveis verticais de governo recomendam abordagens
holísticas, integradas, no desenho de combinações de política por forma a tratar
adequadamente conflitos e sinergias em relação aos vários objetivos — del Rio
e Howlett (2013). O modo avulso como as majorações e minorações foram sendo
acrescentadas ao código e ao Estatuto dos Benefícios Fiscais ao longo dos anos
não permite acreditar que elas tenham resultado de uma integração sistémica
dos elementos em confronto. O próprio trabalho seminal de Tinbergen sugere
que a solução para a incompatibilidade de objetivos pode ser ultrapassada “aumentando o número de instrumentos” (idem, pp. 40 e 41). Fica, pois, aqui deixado o repto aos leitores sobre a conveniência de o IMI ser desonerado de
contribuir para tantos objetivos que pouco ou nada têm a ver com a sua
finalidade primordial, em devido tempo reconhecida no preâmbulo do próprio
diploma que o criou: imposto para financiamento das despesas públicas locais “baseado predominantemente no princípio do benefício” — preâmbulo
do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro.
A fragmentação de taxas e das possibilidades de isenção causa ainda problemas com outros critérios normativos. A aplicação de algumas majorações
exige cada vez mais esforço administrativo aos municípios e boa articulação com
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a AT. Para poder aplicar majorações a prédios urbanos degradados, por exemplo,
cada município tem que fazer um levantamento exaustivo e atualizado anualmente do património edificado no concelho baseado em regras de avaliação.
Não existem no país critérios objetivos e uniformes para determinar o que é uma
edificação degradada e como é que ela afeta a comunidade, razão para uma
intervenção fiscal dissuasora. Os contribuintes recebem notificações de IMI majorado sem saberem as intervenções que devem fazer no seu património para
que o município o remova da lista no ano seguinte. De todo, esta situação compromete os critérios iii) (simplicidade administrativa), vii) (visibilidade da
base) e ix) (equidade) porquanto a aplicação das majorações consome recursos
locais, decorre de interpretações discricionárias da lei pouco transparentes e potenciadoras de conflitos com os cidadãos e agrava a perceção de injustiça quanto
à existência do IMI.
As majorações para prédios urbanos devolutos e em ruína, para além dos
defeitos partilhados com a majoração para prédios degradados, colocam
outras questões. A motivação do legislador pode ter sido boa no sentido de
querer estimular, ainda que através de um incentivo penalizador, o aumento da
oferta para arrendamento. Agrava a carga fiscal até que o proprietário proceda
a obras de recuperação estrutural e coloque o imóvel no mercado. Mas provavelmente o instrumento “taxa” não combate eficazmente esta situação. Com
efeito, e começando pelo caso dos prédios já em ruína, vale a pena perguntarse por que é que o proprietário não toma a iniciativa de o recuperar. Chegado
ao estado de ruína, o custo de recuperação será de tal modo elevado que muitos
proprietários, não tendo uma atividade profissional no sector imobiliário, não
têm capacidade de financiar as obras. E a localização das ruínas pode ser tal que
não haja sequer procura (para arrendamento ou venda) que rentabilize o investimento. Nesta situação, aumentar o imposto a pagar só contribui para agravar
o problema e não para o resolver. Quanto a edifícios devolutos, vale a pena
questionar o que é um prédio devoluto e por que é que ele está devoluto, para
se perceber se o agravamento da taxa de IMI faz parte da solução ou do problema. A lei considera devoluto um prédio sem utilização há mais de um ano. Há
inúmeras razões para tal suceder. Serão todas merecedoras de castigo do proprietário? Alguém que emigrou temporariamente deve ser penalizado por querer manter a casa disponível para o seu regresso? Alguém que detém uma loja
ou armazém numa localização difícil deve ser penalizado por não encontrar procura para arrendamento nem venda? Acresce que a lei não define o que é ausência de utilização. Por isso sugere aos municípios que utilizem determinados
indícios, como faturas de consumo de gás e eletricidade (pormenores em nota
ao Quadro 16
16). No fundo, está a dizer aos proprietários de imóveis vazios que
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têm duas hipóteses, devendo escolher a que lhes for mais favorável: pagar o
triplo da taxa normal de IMI ou pagar às empresas fornecedoras de “utilities”
consumos inúteis. Não parece ser uma situação abonatória da racionalidade
económica. A aplicação de majorações penaliza o critério normativo i) e,
uma vez mais, os critérios ii), iii), v), vii) e ix).
As majorações de taxa sobre imóveis localizados em áreas territoriais que
sejam objeto de operações de reabilitação urbana ou de combate à desertificação merecem ser reponderadas. Julga-se que foram criadas para ajudar a
financiar despesas públicas com essas operações. Se assim foi, a ideia é correta:
decorre do princípio do benefício. Se os imóveis se valorizam em consequência
da ação municipal, é eficiente e porventura equitativo ir buscar uma parte do
financiamento a esses beneficiários. Se os VPT forem sendo corrigidos regularmente ao longo do tempo, a receita aumenta automaticamente em função da
capitalização do benefício da despesa pública local. Este é o instrumento adequado para dar racionalidade à contribuição dos proprietários de imóveis beneficiados pelas operações de revitalização económica referidas. Deste modo, não
tem sentido querer também cobrar esse beneficio através do agravamento da
taxa de IMI. O caminho correto neste caso, como noutros acima mencionados, é pôr os VPT a refletir os preços de mercado.
Finalmente, da multiplicidade de taxas e isenções resulta um imposto com
efeitos redistributivos dentro de cada concelho e diferentes de concelho
para concelho. A motivação redistributiva pode não ter pesado na decisão de
aplicar majorações e minorações, mas a verdade é que estas, se aplicadas, redundam na imposição de cargas fiscais diferentes para indivíduos com níveis de
riqueza ou rendimento aproximadamente iguais. Este resultado contraria abertamente a prescrição consensual na literatura económica, explicada nas
Secções 2.2 e 3.3, segundo a qual os governos locais se devem abster de
praticar a função orçamental de redistribuição.
******
Esta análise à previsibilidade do imposto, às taxas e às possibilidades de
isenção, não sendo uma avaliação económica completa do IMI e, muito menos, do sistema de tributação da propriedade em que ele se insere, levanta,
como se viu, questões que poderão merecer atenção no futuro próximo por
parte da sociedade e do legislador. A administração do IMI está a tornar-se
bastante complexa, a levantar problemas de transparência e objetividade, contém incentivos não adequados às finalidades pretendidas com as majorações e
minorações, e está a introduzir discriminação entre contribuintes com efeitos redistributivos horizontais no interior de cada concelho e entre concelhos. Valeria
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a pena refletir sobre até que ponto a complexidade e estes danos na eficiência e na equidade justificam os ganhos efetivos nos objetivos pretendidos
com a discriminação de taxas.
6.4

Diversificação das bases de incidência

No seu conjunto, e do ponto de vista normativo, seria desejável aumentar
a diversificação das bases de incidência dos impostos locais em Portugal.
Deixando a avaliação individual dos impostos para se apreciar o seu conjunto,
há a notar uma concentração muito elevada das receitas fiscais (e da receita das
taxas) nos ativos imobiliários. Já se disse acima que estes respondem (em 2015)
por 83% da soma dos quatro impostos principais, ou seja, por 79% das receitas
fiscais totais. E trata-se de uma preponderância em crescimento, como o Gráfico
11 e o Quadro 7 ilustram. Mas ainda se deverá acrescentar o contributo de loteamentos e obras, que representará em 2015 cerca de 28% da receita de impostos
indiretos e taxas. O “stock” de edificado também contribui indiretamente para
outros impostos indiretos e taxas, como são os casos de ocupação da via pública
e mercados municipais. Esta concentração acaba condicionando o comportamento dos municípios no desenho das suas políticas e expõe a sua situação
financeira aos riscos do mercado e das avaliações imobiliárias para fins fiscais.
6.5

Argumentos contra e a favor da extinção do IMT

A Subsecção 5.7.1 recordou que a extinção progressiva do IMT chegou a estar
legislada na presente década, tendo a decisão sido revertida antes de aquela se
iniciar. Não foi a primeira vez que se equacionou a permanência deste imposto
nem terá sido a última. Há argumentos válidos contra e a favor da extinção e o
equilíbrio político pode mudar no futuro. Por isso, os autores prepararam esta
secção para ajudar a uma próxima reflexão sobre o tema.
Começa-se por enquadrar o assunto, nas Subsecções 6.5.1 e 6.5.2, com alguma
informação sobre a tributação da riqueza no conjunto da UE e em Portugal, respetivamente. Sendo a propriedade imobiliária tributada neste país através do
IMI, do IMT e do Imposto do Selo, a Subsecção 6.5.3 mostra que os três são
economicamente equivalentes e compara-os em termos de incidência objetiva
e taxas. Sem sobrecarregar a explicação com detalhes técnicos, a Subsecção 6.5.4
chama a atenção para um aspecto que é politica e economicamente muito relevante na análise fiscal: saber quem paga efetivamente o imposto. Com base na
informação anterior, as Subsecções 6.5.5 e 6.5.6 apresentam os argumentos contra e a favor da extinção do IMT, respetivamente.
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6.5.1

A tributação da riqueza na União Europeia

Os ativos imobiliários são as formas de detenção de riqueza mais sujeitas a
tributação na UE. Em abstrato, qualquer forma de acumulação de riqueza pode
ser sujeita a um imposto: um lote de terreno, uma habitação, uma torre de escritórios, um automóvel de coleção, um quadro de Picasso, uma ação representativa do capital social de uma empresa, etc.. A realidade internacional mostra
que o património imobiliário constitui, de longe, a forma que mais contribui para
a receita total dos tributos sobre a riqueza. Com base em dados relativos ao ano
de 2012, a Ernst & Young, no relatório Comissão Europeia (2014), apurou que os
impostos sobre a riqueza representaram cerca de 3% da receita fiscal total, na
média dos 28 Estados-Membros da UE. Em Portugal, registavam um peso ligeiramente acima dos 4% (Gráfico
13). No mesmo documento, os impostos sobre
Gráfico 13
a posse e a transferência de ativos imobiliários constituíam, na média europeia,
86% do conjunto da tributação sobre a riqueza; a cifra equivalente para Portugal
é 100%, ainda de acordo com este estudo internacional.
Gráfico 13: Peso dos impostos sobre a riqueza na receita fiscal total, 2012,
por Estado-Membro da UE

Fonte: Comissão Europeia (2014, pp. 46, 66 e 92), tratamento dos autores. | Notas: a informação subjacente
está apurada em contabilidade nacional; uma célula com o valor “0,0” na legenda denota uma quantidade
que não é significativamente diferente de zero por cento. Já uma célula em branco na legenda denota o
caso de um país que não tem imposto incidente exclusivamente sobre o tipo de operação patrimonial a
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que a linha respetiva se refere; os impostos que incidam sobre algum dos três tipos de operação, e ainda
sobre outras operações económicas (extra-riqueza) não estão considerados no gráfico. Este critério subavalia a tributação das operações patrimoniais cobertas por impostos de espectro mais largo, como é o
caso do Imposto do Selo em Portugal, que onera as heranças e doações (transmissões gratuitas) e também as transmissões onerosas de propriedade imobiliária. Os impostos sobre o património automóvel
em Portugal também estão excluídos.

Importa notar que a metodologia respetiva baseou as comparações internacionais na classificação formal dos tributos e não na substância das operações tributadas. Assim, Portugal surge na figura representada sem tributação de doações e heranças nem tributação da riqueza líquida, mas, na realidade, sabe-se
que as operações de doação e herança, tanto de bens móveis quanto de bens
imóveis, são tributadas em sede de Imposto do Selo (IS).
Há outras características relevantes para caracterizar a tributação do património
em Portugal, e que se apresentam de seguida.
6.5.2

A tributação do património em Portugal

Do ponto de vista jurídico, os impostos sobre a riqueza ou património dividem-se em três categorias, consoante a operação económica sobra a qual
incidem: a) posse do ativo; b) transferência onerosa do ativo; c) herança e doação do ativo. A categoria a) integra o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), as
verbas com os números 28.1 e 28.2 da tabela geral do Imposto do Selo (IS)81 e o
Imposto Único de Circulação (IUC). A partir de 2017, surgiu um novo imposto
sobre a posse, o Adicional ao Imposto Municipal sobre Imóveis (AIMI), e foram
revogadas as verbas com aqueles números da tabela geral do IS. A categoria b)
inclui o Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis (IMT) e a
verba n.º 1.1 do IS. Cai na categoria c) a verba n.º 1.2 do IS. O Quadro 17
17 resume
as características destes tributos, em termos das operações que lhes estão sujeitas e das taxas em vigor.
Há operações que estão sujeitas simultaneamente a mais do que um imposto. Seguem-se alguns exemplos, que aplicam a informação legal constante
daquele quadro. A detenção por uma sociedade com domicílio fiscal no Mónaco
de um pavilhão fabril em Santa Maria da Feira avaliado fiscalmente em um milhão de euros pagava, em cada ano até 2016, 75 mil euros de IMI e 75 mil euros
de IS (verba n.º 28.2). A partir de 2017, deixou de pagar IS (verba eliminada) e
aquele imóvel está excluído da incidência objetiva do AIMI. A aquisição de um

Estas verbas incidem sobre “a propriedade, o usufruto ou o direito de superfície de prédios
urbanos cujo valor patrimonial tributário”, nos termos do Código do IMI, seja igual ou superior
a um milhão de euros.

81
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apartamento residencial pelo valor patrimonial tributário de 580 mil euros é onerada com IMT a 6% e IS a 0,8%, gerando uma receita fiscal de 39.440 €. Se o
mesmo bem tiver sido doado a um não familiar, o imposto total (taxa de 10,8%,
resultante das verbas 1.1 e 1.2 do IS) vale 62.640 €. A estes encargos acrescem
os emolumentos notariais e de registo, também eles sujeitos a Imposto sobre o
Valor Acrescentado (IVA) ou IS. As operações conexas habituais acrescem aos
custos de transmissão suportados pelos agentes económicos (comissões de intermediação imobiliária e respetivo IVA à taxa de 23%; IS à taxa de 0,6% sobre
montante de crédito para aquisição de imóveis; prémios de contratos de seguro
de vida e multirriscos-edifício e respetivo IS à taxa de 9%).
Categoria

Quadro 17: Impostos sobre o património em Portugal
Designação

Imposto Municipal sobre
Imóveis
(IMI)

Imposto do
Selo (IS)

Impostos
sobre
a
posse

Verba n.º
28.1

Verba n.º
28.2

Adicional ao
Imposto Municipal sobre
Imóveis
(AIMI)

Incidência objetiva

Taxas (aspectos gerais)1

Valor patrimonial tributário (VPT)
dos prédios rústicos e urbanos situados no território português.

Taxas normais: 0,8% para prédios rústicos; entre
0,3% e 0,5% para prédios urbanos, a escolher
pelo município. No caso destes, se estiverem devolutos há mais de um ano ou em ruínas, a taxa
é elevada para o triplo. No caso de qualquer tipo
de prédio detido por pessoa coletiva residente
em território com "regime fiscal claramente mais
favorável",2 a taxa é 7,5%. Legislação recente tem
complexificado a tabela, permitindo ao município aplicar taxas diferenciadas no interior do
concelho, via majorações ou minorações da taxa
normal. Detalhes no Quadro 16
16.

Idem não inferior a um milhão de
euros e sendo prédio habitacional
ou terreno para construção residencial.
Idem não inferior a um milhão de
euros e sendo o proprietário residente em território com "regime
fiscal claramente mais favorável".2

Valor tributável (VT) é a soma de
VPTs de todos os prédios urbanos
destinados a habitação e terrenos
para construção de que o sujeito
passivo seja proprietário no território português, com as exceções
previstas no n.º 3 do art. 135.º-C
do CIMI. Se o sujeito passivo for
pessoa singular ou herança indivisa, então o VT é a soma daqueles VPTs subtraída da importância
de 600 mil €.

1,0%

7,5%

Verbas revogadas pela Lei n.º
42/2016, de 28/12 (consequência
da criação do imposto AIMI)

— Se sujeito passivo for pessoa coletiva, aplicase a taxa de 0,4% sobre VT.
— Se sujeito passivo for pessoa singular ou herança indivisa e 600 m€ < VT ≤ 1 M€, então t =
0,7%.
— Se sujeito passivo for pessoa singular ou herança indivisa e VT > 1 M€, então aplica-se a taxa
de 0,7% sobre 400 m€ e a taxa (marginal) de 1%
sobre a parcela que exceder 1 M€.
— Se sujeito passivo for pessoa coletiva, e os
prédios por ela detidos estiverem afetos a uso
pessoal de titulares do seu capital, membros de
órgãos sociais ou titulares de cargos de direção
ou aos respetivos familiares, então a taxa é 0,7%
sobre o VT até 1 M€, a que acresce a taxa marginal de 1% para a parcela que exceder 1 M€.
— Se o sujeito passivo for uma pessoa coletiva
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Categoria

Designação

Imposto Municipal sobre
a Transmissão Onerosa
de Imóveis
(IMT)

Imposto do
Selo (IS)

Verba n.º
1.1

Imposto do
Selo (IS)

Impostos
sobre
heranças e
doações

Taxas (aspectos gerais)1
ou uma herança indivisa "sujeita a um regime fiscal mais favorável",3 então a taxa é 0,7% sobre a
totalidade do VT.

Imposto
Único de Circulação
(IUC)

Impostos
sobre
a
transferência
onerosa
de
propriedade

Incidência objetiva

Verba n.º
1.2

Incide sobre a posse dos veículos
das categorias A a G matriculados
ou registados em Portugal ou que
permaneçam no país mais de 183
dias em cada ano civil. A base tributável é determinada por características físicas dos veículos, diferentes consoante a respetiva categoria.
Transmissões, a título oneroso, do
direito de propriedade ou de figuras parcelares desse direito, sobre
bens imóveis situados no território
nacional. Múltiplos tipos de atos e
contratos integram o conceito de
transmissão a título oneroso de
bens imóveis. A própria invalidade
ou extinção, por mútuo consenso,
do contrato de compra e venda
ou troca de bens imóveis está sujeita a este imposto. As taxas incidem sobre o maior dos seguintes
valores: valor da transação; VPT
determinado nos termos do Código do IMI.

Para cada categoria de veículo, as taxas correspondem a um determinado montante de euros,
fixado por escalão das características físicas aplicáveis. Entre estas, estão a cilindrada, a voltagem, as emissões de dióxido de carbono, o peso,
o número de eixos e a antiguidade da matrícula.
— Prédio urbano ou sua fração autónoma destinado exclusivamente a habitação própria e permanente: 0% para bases até 92.407 €, 6% para bases
superiores a 574.323 € e estrutura de taxas marginais e médias crescentes com a base para valores
entre aqueles limites.
— Idem destinado exclusivamente a habitação que
não seja própria e permanente: 1% para bases até
92.407 €, 6% para bases superiores a 550.836 € e
estrutura de taxas marginais e médias crescentes
com a base para valores entre aqueles limites.
—Prédios rústicos: 5%.
—Outros prédios urbanos e suas frações autónoma, bem como outras aquisições onerosas:
6,5%.
—Qualquer tipo de ativo imobiliário desde que o
adquirente tenha residência ou sede em território
com "regime fiscal claramente mais favorável" 2 e
não seja uma pessoa singular: 10%.

Igual à do IMT e ainda aquisições
por doação dos mesmos tipos de
ativos. Analogamente, a resolução,
invalidade ou extinção, por mútuo
consenso, dos respetivos contratos também está sujeita a este imposto.

0,8%

Aquisição gratuita de bens, incluindo por usucapião, a acrescer,
sendo caso disso, à da verba n.º
1.1. Inclui ativos imobiliários, ativos financeiros, bens móveis sujeitos a registo, direitos de autor, etc.
Estão isentos desta verba os beneficiários de transmissões gratuitas
que sejam o cônjuge ou unido de
facto e os descendentes e ascendentes do falecido ou doador. A
base, no caso de ativos imobiliários, é igual à do IMI.

10,0%

Fonte: códigos dos impostos assinalados. Síntese dos autores. | Notas: 1 - Para detalhes, consultar artigos
sobre incidência e taxas nos códigos tributários. 2 - A lista de territórios com esta classificação é fixada
em portaria do ministro responsável pela área das Finanças. à data de 22 de maio de 2018 está em vigor
a lista constante da Portaria n.º 292/2011, de 8 de novembro. 3 - Neste caso, o legislador omitiu o advérbio
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de modo "claramente", mas os autores julgam que se aplica a este caso a mesma lista de territórios que
está identificada na nota 2.

6.5.3

Equivalência entre IMI, IMT e IS

De aqui em diante, trata-se apenas dos impostos que incidem sobre o património imobiliário. Uma primeira nota que se quer salientar é a coincidência quase total entre a base dos tributos, IMI, IMT e IS (verbas com os
números 1.1, 1.2, 28.1 e 28.2). A coincidência é exata no caso frequente de o
montante declarado na transação onerosa ser igual ao chamado “valor patrimonial tributário”, que é a avaliação atribuída pela autoridade fiscal ao ativo imobiliário, segundo as regras do código do IMI. Apenas no caso de a escritura de
transmissão onerosa do imóvel ser feita por um montante superior àquele valor
é que a base do IMI difere da do IMT e da da verba n.º 1.1 do IS.
Assim, os três tributos são análogos, os efeitos são qualitativamente semelhantes
e apenas diferem na expressão numérica. É curioso observar a este respeito que
a venda do apartamento acima usado como ilustração, se estiver sujeito à taxa
mínima de IMI (0,3%), exige uma tributação na transmissão equivalente a 22,7
anos de IMI82 e que é paga à cabeça. Este exemplo simples mostra que, apesar
de o IMT e o IS apenas serem pagos no momento da transação, têm um peso
substancial no fluxo intertemporal de encargos fiscais de uma família típica que
compre casa duas vezes na vida.
6.5.4

Quem suporta a carga fiscal?

Uma questão clássica na literatura económica é saber quem suporta a carga
fiscal. Há duas maneiras de abordar a questão. A mais simples é a jurídica:
quem suporta o imposto é o agente económico legalmente responsável pela
entrega do pagamento ao Estado. No caso dos impostos sobre a posse, trata-se
do proprietário do bem; no caso dos impostos sobre a transmissão onerosa,
trata-se do comprador; finalmente, no caso dos impostos sobre a transmissão
gratuita, trata-se do beneficiário da mesma.
A abordagem mais interessante para os propósitos deste apontamento é a económica (análise de incidência económica). Neste âmbito, sabendo-se que um imposto, ao alterar o preço de equilíbrio, gera uma perda de bem-estar para a sociedade, a questão traduz-se em perceber como é que essa perda é partilhada
entre os agentes económicos envolvidos. A Secção 6.3 contém uma pequena
análise desta questão. Por razões de espaço e para não se desviar a atenção do

82

Com efeito, 22,7 é aproximadamente igual ao rácio das taxas, (0,06  0,008) 0,03 .
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objetivo da presente secção, enunciado na sua epígrafe, prescinde-se aqui de
um afloramento mais desenvolvido. Os elementos essenciais foram então apresentados e mostraram que a carga dos impostos sobre o património imobiliário
se distribui por toda a economia e de modo diferenciado ao longo do tempo. O
resultado final é substancialmente distinto daquele que se obtém através da resposta jurídica à questão da incidência.
6.5.5

Argumentos contra

Os argumentos contra a extinção do IMT têm uma natureza político-económica e sintetizam-se na imprescindibilidade do imposto. São tipicamente defendidos pelos órgãos políticos das autarquias locais.
O primeiro argumento são os incomportáveis custos sociais de reduzir a
despesa para compensar o fim da receita de IMT. Matematicamente, é verdade que menos receita tem de conduzir a menos despesa, por força das restrições orçamentais públicas. Saber se os custos sociais de reduzir a despesa são
ou não incomportáveis é uma questão cuja resposta objetiva dificilmente existe.
Em todo o caso, percebe-se facilmente o seguinte. Primeiro, o esforço de redução não seria igual para todos os municípios porque o peso do IMT na receita
total é muito diferente entre eles, tendendo a ser tanto mais expressivo quanto
mais urbanizado for o território respetivo. No entanto, também é verdade que a
capacidade de encontrar receitas próprias alternativas é menos difícil nestes territórios. Segundo, o custo social de reduzir despesa dependeria dos bens ou serviços coletivos sobre cuja provisão a redução se fizesse sentir e esta seria uma
escolha política das próprias autarquias, pelo que haveria sempre alguma capacidade de mitigação dos custos sociais. Terceiro, o bem-estar das populações
locais depende positivamente do que recebem das autarquias e negativamente
do que para elas contribuem. Logo, o fim do IMT seria um benefício social, a
abater àquele custo. Mesmo que os agentes afetados pelo corte da despesa e o
fim do IMT fossem exatamente os mesmos, seria praticamente impossível uma
resposta inequívoca sobre o impacto líquido da medida, atentas as heterogeneidades interconcelhias no modo como as finanças locais se relacionam com o
bem-estar dos indivíduos. Acresce que os indivíduos são, na realidade, diferentes
entre si em qualquer comunidade local e, naturalmente, os que perderiam com
a redução de despesa poderiam não ser os mesmos que ganhariam com o fim
do IMT. Quarta e última observação, os 29 anos de dados analisados na Secção
7.1 revelam que houve períodos em que a despesa pública local diminuiu, inclusive a preços constantes. Os custos sociais existirão, mas não é impossível reduzir
a despesa.
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O segundo argumento contra a extinção deste imposto tem sido a inexistência de alternativas no lado da receita para as autarquias compensarem
aquela extinção. A veracidade deste argumento é menos difícil de apreciar.
Sabe-se que os municípios dispõem de capacidade política própria para reduzir
isenções fiscais, agravar taxas de impostos, criar ou agravar taxas nos termos da
lei, etc.. A verdade é que o IMT não tem ónus político próprio, pois a responsabilidade política pela sua existência e pela sua tabela de taxas é da Assembleia
da República. Já as alternativas referidas exigem apropriação política local. Esta
torna-se compreensivelmente mais difícil quando maior for o peso do IMT na
receita efetiva. Neste sentido, entende-se que a contestação dos autarcas ao fim
do IMT tenha sido menor quando o Governo a propôs no início de 2013 do que
em 2016 quando a medida de extinção foi abolida. A recuperação dos mercados
imobiliários entretanto encetada invertera a tendência de queda naquele peso
iniciada em 2008 e identificada no Gráfico 12
12.
Existe um estudo da Universidade do Minho [Veiga et al. (2015)] que examinou,
precisamente do ponto de vista quantitativo, a existência de alternativas em impostos locais ao alcance dos municípios sem alteração do quadro legal. Os resultados estão resumidos na Caixa 22, p. 126
126, e cobrem o período prospetivo
2015–2020. Demonstram que a esmagadora maioria dos municípios portugueses teria sido capaz de encontrar noutros impostos próprios a receita suficiente
para compensar integralmente a perda de IMT. Os poucos casos em que isso
não sucederia poderiam, contudo, compensar a diferença recorrendo mais intensamente a receitas próprias não fiscais, como taxas e preçários. Um estudo
deste tipo será muito útil se e quando a continuidade do IMT voltar a ser questionada.
6.5.6

Argumentos a favor

A imposição de um imposto específico, i.e., de um imposto que incide legalmente sobre um determinado tipo de operação (no caso, posse, venda ou transmissão gratuita da propriedade imobiliária) gera efeitos no mercado em que essa
operação se insere, mas também noutros mercados que com aquele comunicam
mais ou menos estreitamente. Os efeitos em todos estes mercados incidem sobre os preços, as quantidades transacionadas e os níveis de bem-estar dos agentes que neles participam. Ora esta cadeia de efeitos deve ser suficientemente
percebida quando se discute a alteração num imposto qualquer, pois as suas
consequências nem sempre são as mais aparentes e, às vezes, as desejadas. Em
matéria fiscal, nem tudo o que parece é.
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Há, pelo menos, seis argumentos que se podem alinhar para defender a extinção do IMT no quadro geral da fiscalidade em Portugal. Os quatro primeiros procedem de uma análise de equilíbrio geral e os dois últimos decorrem
diretamente dos riscos de concentração da receita das autarquias locais nas atividades imobiliárias e da conveniência de se aumentar o grau de apropriação
política local na obtenção de receitas, aspectos já discutidos nesta obra.
O primeiro argumento é a distorção nas escolhas entre formas de acumulação de poupança. Terrenos e estruturas são dois dos múltiplos ativos sob cuja
forma a poupança é acumulável. Ora o património imobiliário é o único tipo de
ativo sujeito a impostos sobre a posse e a transmissão do respetivo direito de
propriedade. Isso não sucede com ativos financeiros, obras de arte, automóveis
de coleção, etc..83 Há, pois, uma distorção, por via fiscal, do preço do património
imobiliário relativamente aos dos ativos sucedâneos na carteira possível dos
aforradores. Eliminar o IMT sem criar uma compensação por via de outro tributo
sobre os mesmos ativos seria uma forma de reduzir aquela discriminação negativa.
O segundo argumento é o impacto da tributação patrimonial sobre a flexibilidade nas reafectações de recursos entre empresas e entre sectores de
atividade. Uma economia dinâmica é pouco compatível com obstáculos à transferência de recursos imobiliários entre atividades económicas. A transformação
estrutural pela qual a economia portuguesa está a passar e que necessita aprofundar irá exigir reestruturações de empresas e, com elas, transferências de balanço. Os encargos fiscais e parafiscais sobre transmissões de património prejudicam inevitavelmente os movimentos de fusão, extinção e expansão de empresas e grupos económicos. Vale a pena ter presente que, nas condições atuais, só
o IMT e o IS incidentes sobre a transmissão onerosa propriamente dita representam nas contas das empresas mais de 24 anos de IMI.84, 85

A par dos ativos imobiliários, os veículos (automóveis e não só) têm em Portugal uma tributação específica sobre a posse e a primeira transmissão; porém, as transmissões seguintes
não são tributadas.
83

84 IMT a 6,5% para prédios urbanos não habitacionais, IS a 0,8% e admitindo-se IMI à taxa
anual de 0,3%. A estes valores acrescem os emolumentos notariais e de registo, com os respetivos impostos. Basta os imóveis a reafectar constituírem garantia real de empréstimos bancários a renovar ou a obter para que a fatura com IS suba consideravelmente (através das
verbas relevantes da tabela geral deste imposto).

Reconhece-se a existência de dispositivos legais que permitem mitigar os custos fiscais e
parafiscais das transações imobiliárias realizadas no âmbito de processos de reestruturação
85
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O terceiro argumento tem a ver com as ligações entre os mercados de trabalho e habitação. Também aqui mais flexibilidade nas possibilidades de reafectação é desejável. Os encargos fiscais e parafiscais associados à transação de
imóveis para habitação limitam a disponibilidade de muitos trabalhadores para
aceitarem ofertas de emprego que impliquem mudanças geográficas na sua residência. A maioria das famílias portuguesas é proprietária da sua residência,
pelo que os efeitos da prisão à casa própria travam a capacidade de ajustamento
do mercado de trabalho.
O quarto argumento distingue-se dos anteriores por não relevar da eficiência na afetação de recursos, mas sim da equidade entre agentes económicos. Como se disse na Secção 6.3, a riqueza imobiliária é um indicador muito
imperfeito de capacidade de pagamento. A mecânica da tributação sobre imóveis, muito por culpa das imperfeições aí discutidas na atualização dos VPT, não
tem em conta o valor de mercado destes ativos e desencadeia, por isso, sentimentos de injustiça horizontal, ou seja, entre os sujeitos passivos de IMI, IMT, IS
e AIMI; o conceito de riqueza retido por estes tributos não rima com capacidade
de pagamento. Porém, há também uma dimensão vertical na apreciação da
equidade e que decorre da discriminação negativa entre ativos imobiliários e a
generalidade dos outros ativos. O património imobiliário tende a pesar mais na
riqueza das famílias com menos rendimento do que na das famílias com mais
rendimento. Portanto, a tributação do património imobiliário associada à quase
isenção do património não imobiliário tem um efeito regressivo na distribuição
da riqueza. O exemplo numérico na Subsecção 6.5.3 indicia quão expressivo no
rendimento anual de um agregado familiar pode constituir o IMT ou a verba 1.1
do IS; se o apartamento for obtido por aquisição gratuita, paga apenas IS, mas à
taxa agravada de 10,8%, o que equivale a 36 anos de IMI à taxa de 0,3%.
Finalmente, os argumentos da concentração das receitas das autarquias locais e do ónus político. A Secção 6.4 chamou a atenção para a conveniência de
se reduzir a dependência dos recursos próprios face aos ativos imobiliários. Extinguir um dos impostos sobre o património, como o IMT, ajudaria com certeza

empresarial: isenção automática dos mesmos no caso de planos de recuperação aprovados
pelos credores nos termos do Processo Especial de Revitalização (PER; arts. 269.º e 270.º do
Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas); e isenção sujeita a autorização ministerial no caso de operações de reestruturação elegíveis nos termos do art. 60.º do Estatuto
dos Benefícios Fiscais. Face ao universo empresarial português, largamente dominado por
empresas de dimensão reduzida, e dadas as exigências materiais e processuais para acesso a
estes regimes, é de crer que os obstáculos fiscais e parafiscais acima referidos tenham um
impacto ainda assim considerável na eficácia das operações de reestruturação do tecido produtivo nacional.
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a essa redução. Ser o IMT a desaparecer teria a vantagem, relativamente ao IMI,
de se reforçar em termos relativos a apropriação política na arrecadação de receitas. As vantagens de se aumentar o ónus político local para a qualidade da
gestão das finanças locais foram debatidas na Subsecção 5.5.2.
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Este capítulo exibe o resultado da atividade de cada município no nível de despesa do subsector local. Para o efeito, recorre à informação da contabilidade
orçamental, que foi também o sistema contabilístico privilegiado no capítulo anterior para analisar o comportamento autárquico ao nível da receita. A primeira
secção apresenta a perspetiva histórica, recorrendo ao período 1987-2015, para
a segunda ampliar a atenção sobre o passado recente (últimos seis anos). A Secção 7.3 mostra como os desenvolvimentos da despesa podem servir para detetar
sinais de (des)equilíbrio financeiro. A análise deste aspecto é central no contexto
do livro: evidencia como sobreorçamentações e baixas taxas de execução sistemáticas combinadas com défices recorrentes entre direitos a liquidar receita e
compromissos de despesa assumidos potenciam crises financeiras graves como
as que os municípios portugueses viveram a partir de 2009. Quando apropriado,
evidenciam-se no texto as diferenças territoriais no padrão da despesa local em
2015. Salvo indicação expressa em sentido contrário, a despesa analisada neste
capítulo refere-se a despesa paga no ano em que é referida (ou seja, usa-se o
princípio de periodização de caixa apresentado na Subsecção VI.2.4). Ilações da
crise financeira recente levaram à criação do Fundo de Apoio Municipal, explicado
IV
no Anexo IV.
7.1

Perspetiva diacrónica da despesa efetiva

Descontado o efeito da inflação, a história dos últimos 29 anos para o conjunto da AdL revela dois padrões distintos na despesa efetiva: expansão assinalável até sensivelmente 2001 (crescimento de 193%), seguida de uma
tendência descendente, com oscilações, até 2015. Os dois painéis do Gráfico
14 são expressivos quanto a esta dicotomia. A despesa (absoluta, painel da esquerda) em 2015 já só representa 132% mais do que o nível verificado em 1987.
O perfil é muito semelhante ao da receita no primeiro período (vide Gráfico 4);
merece uma palavra o facto de o segundo período revelar uma certa estabilização da receita na década passada, com queda apenas a partir de 2012, enquanto
que a despesa mostra tendência descendente desde 2001. Aliás, a análise dos
saldos no próximo capítulo confirmará esta evolução diferenciada dos dois lados
do orçamento.
O crescimento acelerado detetado no período até 2001 é explicável por várias razões. Primeira, este é um período marcado pelo ciclo da infraestruturação. O país tinha lacunas graves na provisão de serviços coletivos básicos
aquando do início do poder local democrático, em 1976, e durante as primeiras
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décadas essa foi a prioridade da ação autárquica. Desde a primeira LFL que os
municípios ficaram responsáveis pelas redes viária local e de água potável, saneamento, resíduos sólidos urbanos, transportes coletivos e estacionamento urbano. Segunda, os municípios foram recebendo novas atribuições ao longo dos
anos; muitas de natureza imaterial e relativamente pouco intensivas em despesa,
ligadas ao licenciamento e à fiscalização de atividades económicas, mas também
outras com expressão maior em despesa de investimento ou corrente, como
construção, manutenção e apoio a centros de saúde, creches e escolas do primeiro ciclo ou ainda a gestão de transportes escolares. Olhando para a evolução
nas condições de financiamento, vislumbram-se outras razões para o crescimento da despesa. Uma terceira razão é o acesso aos fundos estruturais da
União Europeia. Adquirem uma importância crescente desde a adesão, em 1986,
através das duplicações de dotação nacional com os Pacotes Delors I e II, até
estabilizarem no final do 2.º Quadro Comunitário de Apoio (QCA), por volta do
ano 2000. Têm oscilações naturais em cada ciclo heptagonal de programação,
ligadas aos ritmos próprios de contratualização e execução dos projetos, mas é
inegável o seu contributo para o financiamento da despesa de investimento dos
municípios e também das entidades por eles participadas e que são intensivas
em bens infraestruturais. Uma quarta razão é a expansão considerável nas
transferências do Estado. Os momentos de desafogo relativo nas finanças públicas nacionais, conjugados com a vontade política de descentralização de atribuições, foi permitindo alargar a restrição orçamental local. Não só cresceram as
cobranças líquidas dos principais impostos nacionais, que foram desde sempre
os indexantes para o FEF, como foram sendo negociadas subvenções avulsas por
alguns ministérios e municípios individuais ao abrigo de contratos-programa de
cooperação técnica e financeira (conceito explicado na Subsecção 5.6.1, p. 111).
Finalmente, merece também destaque o acesso relativamente fácil a financiamento bancário, que caracterizou este primeiro período.
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Gráfico 14: Despesa efetiva a preços constantes, 1987 a 2015 (base 2015)
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A partir de 2001 a história da despesa torna-se mais frugal. Adquirem expressão crescente funções menos materiais, ligadas, por um lado, à exploração dos equipamentos construídos durante o ciclo da infraestruturação e, por
outro, a uma reorientação no papel económico dos próprios municípios. Estes
ganham cada vez mais consciência do seu valor acrescentado como orquestradores de estratégicas coletivas de desenvolvimento económico. A própria política de desenvolvimento regional incentiva progressivamente a emergência
deste papel, colocando a escala supramunicipal e a exigência de planeamento territorial integrado no centro da elegibilidade aos fundos da política de coesão europeia. Diminui a participação municipal como agente investidor, aumentando a sua atividade como agregador de programas de ação coletiva pública e privada. Acentua-se na década passada o movimento de externalização de algumas funções municipais para entidades de outros sectores institucionais. Este aspecto foi explicado a propósito da composição do sector público local, nomeadamente na Subsecção 2.3.1. São funções essencialmente
mercantis, algumas com evidente peso infraestrutural (casos das entidades de
tipo empresarial nos domínios do ciclo urbano da água, da recolha e valorização
de resíduos, dos transportes coletivos), outras com maior expressão na despesa
corrente (casos da gestão de equipamentos culturais e desportivos, da exploração do estacionamento público e da promoção de eventos). A despesa nestes
domínios continua a ser feita, mas deixa de ser contabilizada integralmente na
AdL. Também razões do lado do financiamento ajudam a compreender a
tendência decrescente da despesa real. As dificuldades orçamentais de Portugal levam sucessivas maiorias parlamentares a aprovar a suspensão de regras da
LFL por forma a diminuir o volume de transferências do Estado e a capacidade
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legal de endividamento dos municípios (recordem-se a explicação e a evidência
apresentadas a este respeito na Subsecção 3.5.2. e no Quadro 34
34, p. 345
345). A crise
financeira trouxe em 2009 e anos seguintes limitações sérias na disponibilidade
dos bancos para emprestar recursos à generalidade das autarquias.
A divisão da despesa absoluta pela população residente não altera a caracterização agregada acima realizada. As flutuações dos dois painéis do Gráfico
14 estão sincronizadas. Em média, cada município despende 629 euros por habitante em 2015, contra 280 € (aos mesmos preços) 28 anos antes. Porém, como
se notará adiante, a média esconde diferenças tremendas entre concelhos.
Gráfico 15: Despesa efetiva, em % do PIB, 1987-2015
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Apesar da expansão muito considerável da dimensão absoluta da AdL evidenciada pelo Gráfico 14, a verdade é que o peso do subsector na economia
e no conjunto das AP cresceu de modo muito mais moderado. Em termos de
contabilidade nacional, o Gráfico 11, p. 6,
6 já havia mostrado que a despesa da AdL
passou de 3,8% do PIB em 1995 para 4,4% em 2015, tendo atingido o pico de
5,8% em 2009; no conjunto das AP, a sua despesa própria mostrou mesmo uma
tendência de crescimento praticamente nulo nesse período, oscilando entre o
mínimo de 8,7%, em 2014, e o máximo de 11,9%, atingido em 2001 e 2008. Re166
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gressando aos dados em contabilidade pública deste capítulo, o Gráfico 15 revela uma tendência ligeiramente crescente ao longo dos 29 anos, passando de
2,6% do PIB em 1987 para 3,6% em 2015. Nesta imagem também é visível a
dicotomia entre os subperíodos 1987-2001 e 2001-2015.
Ao longo dos 29 anos ocorreram mudanças significativas na composição da
despesa efetiva. O Gráfico 16 ilustra a situação nos extremos do período em
observação. Salta à vista o acréscimo na importância relativa das rubricas de pessoal e aquisições de bens e serviços (subidas entre 1987 e 2015 de 30% para 34%
e de 15% para 32%, respetivamente) em contraponto com a da despesa de investimento (a cair cerca de 22 p.p.). Porém, a evolução entre os anos extremos
não foi uniforme. Em conformidade com as explicações acima dadas para o comportamento da despesa efetiva, o investimento municipal começou por crescer
em termos relativos, atingindo pesos acima dos 45% em muitos anos no período
de 1990 a 2002. É curioso notar que o investimento sempre teve um peso muito
maior na despesa efetiva local do que na despesa homónima da AdC. A mudança
no perfil de especialização dos municípios portugueses a que então se aludiu
tem expressão na queda da importância da despesa de capital e na emergência
da despesa corrente, particularmente nas duas rubricas acima destacadas. Embora uma parte da função investidora tenha passado para fora do perímetro
municipal em muitas autarquias e o ciclo da infraestruturação local tenha terminado, não deixa de impressionar o peso de 18% a que se chega em 2015. As
funções de cariz imaterial são pouco intensivas em capital; em contraponto, requerem sobretudo recursos humanos, tanto dos quadros autárquicos como de
“outsourcing”, o que explica a emergência das rubricas de pessoal e aquisições
de bens e serviços. Basta pensar no que são as funções de gestão de equipamentos termais, desportivos e museológicos, de planeamento territorial multiescalas ou de emissão de pareceres no âmbito de inúmeras políticas partilhadas
com as administrações regional e central.
A terminar esta secção, atente-se na dispersão territorial da despesa efetiva.
Os Caps. 2 e 3 já chamaram a atenção para a enorme heterogeneidade física,
demográfica e económica dos concelhos portugueses. Não surpreenderá então
a evidência seguinte acerca da variedade intermunicipal na despesa. Para começar, notem-se as diferenças expressivas entre os dez maiores e os dez menores
municípios no Gráfico 17. Em valor absoluto, as dez posições com maior despesa
são ocupadas por municípios das duas áreas metropolitanas e ainda por Loulé,
no 9.º lugar. A lista é liderada por Lisboa, cuja despesa em 2015, na ordem dos
541 M€, excedeu em mais de 32 M€ a despesa realizada pelo conjunto dos quatro municípios seguintes nesta ordenação. Lisboa, onde habita 4,9% da população de Portugal, executa 8,3% da despesa municipal nacional. Os 10 municípios
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maiores representam quase 23% da despesa efetiva realizada em 2015 pelo universo, constituído por 308 unidades. Os dez municípios mais pequenos despenderam todos menos de 4 M€, com o menor (Corvo) a registar uma despesa de
1,6 M€. Estão localizados em territórios de muito baixa densidade populacional,
e sete dos dez são ultraperiféricos (concelhos insulares).
Gráfico 16: Estrutura da despesa efetiva municipal, 1987 versus 2015 (%)
1987

Transferências
e subsídios;
11,1%

2015

Outras
despesas; 1,4%

Transferências
e subsídios;
12,7%

Pessoal; 29,7%
Investimento;
18,1%

Investimento;
39,7%

Encargos
financeiros;
3,0%

Aquisição de
bens e
serviços; 15,0%

Encargos
financeiros;
1,7%

Outras despesas;
1,9%

Pessoal;
34,1%

Aquisição de
bens e
serviços;
31,5%

Fontes: DGAL e cálculos dos autores.

Olhando para a despesa por residente, neutraliza-se o factor dimensão populacional na análise da despesa (painel da direita do Gráfico 17). A distribuição territorial torna-se completamente diferente. A lista dos dez maiores é agora constituída por territórios de baixa densidade e os dez menores são territórios com
graus consideráveis de urbanização, com as exceções de Câmara de Lobos e
Machico, ambos na Madeira. A comparação dos números nesse painel com as
capitações médias nacionais no painel da direita do Gráfico 14 é eloquente
acerca da heterogeneidade do país. Por exemplo, a média nacional em 2015 é
629 € mas as capitações individuais distribuem-se ao longo do intervalo
[293 € 3524 €].
Para que não restem dúvidas acerca da representatividade do retrato territorial
que se infere a partir das listas de dez maiores e dez menores municípios, o
Anexo VII
VII replicou o exercício para os 308 municípios, cartografando o resultado
Anexo
nos mapas da Figura
15 (níveis absolutos da despesa efetiva, p. 434
434) e Figura
Figura 16
16
Figura 15
(níveis da despesa efetiva por habitante, p. 435
435). Confirmam que os municípios
com mais despesa em termos absolutos (manchas mais escuras) estão nas áreas
metropolitanas de Lisboa e Porto, ao longo de quase toda a costa ocidental a
norte do rio Sado, nos municípios mais urbanizados do Algarve e nalgumas capitais de distrito. Existe uma extensa faixa no interior do continente e na zona
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raiana em que a despesa local não chega a 10 M€. Nas regiões autónomas, Funchal e Ponta Delgada destacam-se, mas a generalidade dos concelhos tem despesa inferior a 10 M€. Em termos per capita, a imagem é quase o negativo do
retrato em termos absolutos. No continente, emergem como territórios com
mais despesa por habitante (acima de mil euros por residente) os concelhos raianos e da faixa interior. Lisboa foge um pouco a este perfil pois tem uma despesa
per capita um pouco acima dos mil euros.
Gráfico 17: Despesa efetiva por município, casos extremos em 2015

10 maiores e 10 menores municípios, valores
absolutos (M€)

10 maiores e 10 menores municípios, valores por
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Fontes: DGAL e cálculos dos autores.

As assimetrias na despesa pública local que se acabaram de evidenciar são
o reflexo da assimetria demográfica e económica do país. Os concelhos mais
urbanizados têm mais capacidade fiscal, mais receita, mais economias de escala
e gama na provisão de serviços em rede e, claro, mais utentes da despesa local.
Os territórios de baixa densidade têm algumas desvantagens naturais que exigem maior esforço financeiro relativo para assegurar um dado nível de serviços
públicos comum a todos os concelhos portugueses. Entres estes handicaps, contam-se a dispersão do povoamento humano, os acidentes topográficos, as indivisibilidades na tecnologia de provisão de serviços em rede (como água, saneamento e resíduos sólidos urbanos), a acessibilidade aos territórios mais dinâmicos e a própria universalidade das atribuições municipais. O FEF, que assenta
numa perequação financeira explicada na Secção 5.6, desempenha um papel
crucial na redistribuição de capacidade financeira e é o factor que justifica a
quase reversão no perfil territorial da despesa, ao passar-se de valores absolutos para valores por habitante.
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7.2

Enfoque na despesa de 2010 a 2015

Como se viu no Gráfico 14, a despesa efetiva local a preços constantes atingiu
em 2009 o máximo absoluto dos últimos 29 anos. De então para cá, a dinâmica
é claramente descendente, caindo 21% em termos reais até 2015. O valor deste
ano situa-se entre os níveis verificados em 1998 e 1999. Como se sabe, os últimos
seis anos trouxeram choques consideráveis à economia portuguesa, perturbações com causas internas e internacionais que em muito extravasaram o âmbito
das finanças locais portuguesas. A natureza fluida das restrições orçamentais locais e alguns comportamentos de risco culminaram em processos de ajustamento contracionistas na generalidade dos municípios. Não é intenção deste
trabalho dissecar as causas das dificuldades orçamentais nem as respostas aos
desafios que emergiram a partir de 2009 mas, sendo uma visita guiada aos desenvolvimentos locais dos últimos 29 anos e sendo expectável que os ajustamentos, ainda em curso, venham a explicar algumas diferenças nas dinâmicas
futuras face ao caminho trilhado nesse longo período, justifica-se haver neste
documento uma secção que amplie a atenção dos leitores para o desempenho
autárquico em termos de despesa pública no passado recente. A informação que
se segue complementa, neste sentido, a análise da receita no período 2010-2015
efetuada nas Secções 5.2 e 5.4.
O Quadro 18 reúne a informação sobre esse desempenho que, de seguida, se
comenta e procura interpretar à luz do que aconteceu no enquadramento em
que as escolhas locais foram tomadas. Doravante, os dados referidos estão expressos a preços correntes.
Quadro 18: Evolução da execução orçamental da despesa, 2010-2015 (M€)
DESPESA

2010

2011

2012

2013

2014

Despesas correntes

5 043,4

5 032,6

4 800,8

5 166,7

Despesas com o pessoal

2 451,0

2 365,0

2 089,4

1 885,4

1 825,3

132,4

Remunerações certas e permanentes
Abonos variáveis ou eventuais
Segurança social
Aquisição de bens e serviços

2015

Variações
2010/2015

Absol.

Relativa

5 122,3

5 095,0

51,7

1,0%

2 255,9

2 227,4

2 216,5

-234,5

-9,6%

1 618,4

1 704,5

1 651,7

1 637,6

-247,8

-13,1%

113,2

86,4

81,3

77,4

84,3

-48,1

-36,3%

433,2

426,5

384,6

470,1

498,3

494,6

61,4

14,2%

1 731,1

1 789,4

1 852,3

2 064,9

2 037,9

2 050,1

319,0

18,4%

Juros e outros encargos

104,7

141,5

148,5

128,2

131,8

112,0

7,3

7,0%

Transferências correntes

498,9

477,8

467,6

497,7

526,6

548,7

49,8

10,0%

221,8

219,4

201,1

220,7

241,8

250,6

28,8

13,0%

13,3

12,0

37,0

28,3

34,1

24,2

10,9

81,9%

263,8

246,4

229,5

248,7

250,7

273,9

10,1

3,8%

Subsectores das AP
Sociedades e quase sociedades não financeiras
Outras transferências
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DESPESA
Subsídios

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Variações
2010/2015
Absol.

Relativa

150,1

163,5

149,2

117,8

101,7

74,2

-75,9

-50,6%

4,7

4,8

4,9

6,2

7,3

6,4

1,7

36,6%

136,4

151,0

138,6

105,3

87,2

61,9

-74,5

-54,6%

9,1

7,7

5,8

6,2

7,2

6,0

-3,1

-34,0%

107,5

95,4

93,8

102,2

97,0

93,5

-14,0

-13,0%

Despesas de capital

2 227,3

2 042,4

1 895,3

1 910,2

1 398,6

1 409,1

-818,2

-36,7%

Aquisição de bens de capital

1 782,3

1 670,2

1 555,6

1 603,3

1 140,3

1 175,9

-606,4

-34,0%

Subsectores das AP
Sociedades e quase sociedades não financeiras
Outros subsídios
Outras despesas correntes

Transferências de capital

377,1

335,2

284,6

280,3

221,5

204,5

-172,6

-45,8%

162,6

145,4

125,7

147,6

109,2

108,2

-54,4

-33,4%

117,1

100,0

77,8

41,6

39,3

25,9

-91,2

-77,9%

97,4

89,8

81,1

91,1

73,0

70,3

-27,0

-27,8%

67,9

37,0

55,1

26,6

36,7

28,7

-39,2

-57,7%

Despesa efetiva

7 270,7

7 075,0

6 696,1

7 076,8

6 520,9

6 504,1

-766,6

-10,5%

Despesa primária

7 166,0

6 933,5

6 547,7

6 948,6

6 389,1

6 392,2

-773,8

-10,8%

30,2

30,1

20,6

11,9

18,6

58,0

27,8

92,0%

570,8

615,0

890,3

639,3

679,2

666,2

95,3

16,7%

7 871,8

7 720,2

7 607,1

7 728,1

7 218,7

7 228,3

-643,4

-8,2%

Subsectores das AP
Sociedades e quase sociedades não financeiras
Outras transferências
Outras despesas de capital

Ativos financeiros
Passivos financeiros
TOTAL

Fontes: DGAL e cálculos dos autores.

A generalidade das rubricas diminuiu ao longo do sexénio, com a despesa
efetiva de 2015 a cotar-se 10,5% abaixo do nível verificado em 2010. Vale a
pena notar que, no mesmo período, a receita efetiva caiu 1,2%. Como se disse
anteriormente, a AdL tem uma longa tradição como investidora em ativos reais,
mas esse papel, que já vinha em queda na década anterior pelas razões acima
expostas, conheceu uma acentuada contração nos últimos anos. A despesa de
capital diminuiu quase 37%, a que correspondeu cerca de 818 M€. A queda manifestou-se tanto ao nível do investimento protagonizado diretamente pelos
municípios (34%) como no investimento por eles cofinanciado de entidades participadas e instituições locais de outros sectores institucionais (queda equivalente a 46% no conjunto das transferências de capital). Neste aspecto, a resposta
local às dificuldades de financiamento apresenta semelhanças com a que a AdC
costuma revelar em circunstâncias análogas. Embora associada a decisões com
efeitos plurianuais, a despesa de investimento tem menos rigidez que boa parte
da despesa corrente, sendo, por isso, politicamente menos difícil cortar na primeira do que na segunda. Ainda assim, merecem destaque as reduções nas despesas com pessoal (cerca de 10% e, em termos absolutos, a segunda maior diminuição ao nível dos agrupamentos no classificador económico da despesa,
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quase 235 M€) e nos subsídios pagos (mais de 50% ou 76 M€), cujos beneficiários típicos são entidades participadas e instituições de interesse público existentes em cada concelho. Para a interpretação que a seguir se propõe, importa
notar os agrupamentos que conheceram variação positiva neste período: aquisição de bens e serviços (cresceu mais de 18% ou 319 M€), juros e outros encargos com a dívida (7% ou 7,3 M€) e transferências correntes (10% ou 50 M€).
O quadro geral, portanto, é de diminuição considerável na despesa do conjunto dos municípios. As razões são mais ou menos óbvias. A crise económica
trouxe uma deterioração no nível da receita efetiva e na capacidade de acesso a
crédito. Como se viu no Cap. 5, aquela caiu 1,2% entre 2010 e 2015;86 a maior
redução ocorreu nas transferências (-499 M€ em 2015, face ao recebido em 2010,
ou mais de 7% da receita efetiva de 2015), com destaque para as provenientes
do Estado (-215 M€). Também diminuíram os réditos de IMT, impostos indiretos
e taxas, embora a reavaliação da base urbana do IMI e acréscimos nas taxas respetivas por parte dos municípios com mais dificuldades financeiras tenham mais
do que compensado aquelas perdas fiscais. O Cap. 9 mostrará que a dívida total,
incluindo a fornecedores, teve variações negativas consecutivas desde 2011.
A evolução da despesa reflete também as medidas discricionárias de política tomadas pelo governo central neste período. Como se deu conta no final da Subsecção 3.5.2 e no Anexo II, foram inúmeras as limitações contracionistas impostas
pelas leis orçamentais anuais. Alteraram-se parâmetros das regras na LFL relativas à dívida e ao endividamento, bem como à dotação global e à variação anual
nas parcelas de cada município nas transferências principais do Estado (FEF e
FSM). Estas alterações às regras orçamentais terão tido um impacto disseminado
pela generalidade das rubricas de despesa, com particular incidência nas despesas de capital, dado o efeito que o FEF tradicionalmente tem no respetivo financiamento. Foram introduzidas obrigações transversais de redução no número de
cargos dirigentes e de trabalhadores, o que terá tido um impacto direto nos encargos com pessoal. Foi estendida à AdL a redução unilateral definida originalmente para a AdC nos valores dos contratos de aquisição de serviços passíveis
de serem renovados. Finalmente, foram impostos ritmos mínimos de redução
nos pagamentos em atraso a fornecedores e consignados à amortização de dívida em geral os ganhos em receita de IMI decorrentes da revalorização da base
tributável dos prédios urbanos. Para além destas medidas dirigidas a todos os
municípios, acresceram as medidas de contenção individuais inscritas em cláusulas de condicionalidade nos contratos de empréstimo celebrados no âmbito
Entre 2010 e 2014 a receita efetiva caiu 5,3% o que demonstra a magnitude da recuperação
evidenciada em 2015.
86

172

7. Despesa

do PAEL entre o Estado e os municípios com mais dificuldades no pagamento a
fornecedores (as formas de condicionalidade constam do Anexo IIII).
Por falar em PAEL, refira-se que o mesmo teve um efeito contra a corrente
no perfil da despesa retratado no Quadro 18, no Gráfico
Gráfico 14,
14 e no Gráfico
Gráfico
15
15. Como se explica naquele anexo, o PAEL implicou a atribuição a cada município aderente de um empréstimo de longo prazo por parte do Estado obrigatoriamente canalizado para o pagamento de dívidas a fornecedores de bens e
serviços. Os pagamentos que saíram da tesouraria dos municípios para as empresas na sequência do encaixe dos empréstimos ascenderam a 17,9 M€, 450,7
M€, 123,2 M€ e 9,6 M€ nos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015, respetivamente.
Ora o volume particularmente elevado em 2013 explica por que é que a despesa
efetiva aumentou nesse ano, em vez de prosseguir a trajetória descendente iniciada em 2009. A Caixa 4
4, p. 208
208, mostra que, sem o efeito PAEL, a despesa efetiva
em 2012, 2013, 2014 e 2015 teria sido 6678,3 M€, 6626,1 M€, 6397,7 M€ e
6492,3 M€, respetivamente, ou seja, sempre a descer. Os pagamentos em atraso
assim regularizados aos fornecedores concentraram-se, como seria previsível, na
aquisição de serviços e bens correntes (41%) e bens de capital (42%). Note-se
que estes compromissos haviam sido assumidos em anos anteriores aos do pagamento das dívidas; porém, como segundo o princípio de caixa a despesa é
registada no ano em que o fluxo monetário sai da entidade devedora e não
quando o compromisso é assumido, as regularizações aos fornecedores têm impacto na despesa efetiva paga nos quatro últimos anos analisados.
A evolução na composição económica da despesa ao longo destes seis anos,
profundamente marcados pela crise económica e de financiamento, bem
como pelas medidas de ajustamento, pode ser interpretada à luz de uma
determinada reorientação entretanto empreendida nas prioridades da ação
política municipal. Não se conhecem inquéritos suscetíveis de evidenciar sem
margem para dúvidas as linhas gerais dessa reorientação, mas crê-se que a interpretação seguinte é informada e plausível. Essa reorientação terá passado por
três planos.
Primeiro, acentuou-se a perda de importância do investimento no conjunto
da despesa. A intervenção dos municípios nas economias locais tende a fazerse mais pelo seu papel coordenador e aglutinador de ações coletivas com os
sectores privado e social, mormente através das comunidades intermunicipais, e
menos através da execução de obra física. Em larga medida, esta opção é anterior à crise e acentua a mudança no perfil de especialização explicada na Secção
7.1.
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Segundo, a ação social ganhou peso. Os efeitos da crise no emprego e no
poder de compra das famílias ajudam a explicar o aumento do envolvimento de
muitas autarquias nesta área. Exemplos conhecidos são a disponibilização de livros escolares a preços subsidiados, a oferta de refeições em cantinas durante
as pausas letivas e férias escolares, inclusive para familiares dos alunos matriculados, os passes de transporte público a preço reduzido para cidadãos mais vulneráveis, e a dinamização de bancos de voluntariado. O envolvimento crescente
neste tipo de operações estará refletido em parte dos acréscimos de despesa
verificados na aquisição de bens correntes e serviços (subiu 18% ou 319 M€ nos
últimos seis anos) e nas transferências correntes para entidades locais diversas
(subiram 82% ou 10,9 M€ para sociedades e quase-sociedades não financeiras e
13% ou 28,8 M€ para outras entidades das AP). A proximidade geográfica das
instituições municipais às famílias carenciadas e a visibilidade local destas intervenções são caraterísticas que impulsionam tanto a procura como a oferta de
programas de ação social em épocas de crise e recuo na presença do Estado
neste domínio. Do ponto de vista do bem-estar social, explicou-se na Subsecção
2.2.2 que não será desejável tornar permanentes intervenções locais suscetíveis
de induzir mobilidade intercircunscricional pois o nível municipal é, em Portugal,
demasiado pequeno para lidar eficientemente com questões redistributivas. A
manter-se para além do período da crise o acréscimo na importância relativa da
ação social, será interessante investigar-se a eventual existência de motivos redistributivos nas decisões de relocalização das pessoas.
Um terceiro plano de reorientação na ação autárquica terá a ver com reestruturações orgânicas. O crescimento elevado na aquisição de bens correntes
e serviços acima explicitado, num contexto de redução generalizada na despesa
local em geral e, em particular, nos encargos com pessoal (aproximadamente
10%), induz a questão de saber se a crise, com a manutenção das restrições à
contratação e ao rejuvenescimento dos quadros de pessoal, não estará a ser
aproveitada para externalizar para fornecedores a realização de tarefas anteriormente asseguradas por trabalhadores municipais. É uma questão impossível de
aflorar no contexto deste livro, mas que poderá motivar estudos de caso por
parte de entidades interessadas em aprofundar esta matéria.
7.3

Sintomas de desequilíbrio financeiro

Do ponto de vista da informação contabilística de base, esta secção irá acrescentar o princípio de periodização do compromisso ao princípio de periodização
de caixa na análise dos desenvolvimentos orçamentais recentes. Recorde-se que
as secções anteriores apenas consideram o segundo. Irá, ainda, olhar articuladamente para os dois lados do orçamento.
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Desse modo, a análise seguinte fundamentará a conclusão de que as evoluções registadas na assunção de compromissos e na cobrança de receitas
alertaram com anos de antecedência para o risco de uma crise financeira
significativa. Este risco veio a materializar-se em dezenas de municípios portugueses nos anos de 2009 a 2012 e os efeitos dessa concretização ainda hoje se
sentem. As secções anteriores olharam para a execução orçamental da despesa.
Como já se disse, a despesa paga, assim como a receita cobrada, correspondem
a uma perspetiva de caixa na análise das finanças municipais. Os fluxos de caixa
são importantes para avaliar a situação de tesouraria das entidades em causa,
mas também permitem extrair sinais sobre a situação financeira das mesmas
quando se conjugam na análise com os fluxos de direitos a receber e compromissos de despesa. Esta secção tem, pois, a dupla finalidade de mostrar como
se podem conjugar os princípios de caixa e de compromisso da contabilidade orçamental para analisar o equilíbrio financeiro e identificar riscos de
liquidez e até de sustentabilidade financeira nas autarquias locais. Chama
ainda a atenção dos leitores para as implicações que a deterioração da situação
financeira comporta para as próprias autarquias e as economias que com elas se
relacionam.
A análise começa na Subsecção 7.3.1 por precisar, e quantificar por referência ao
exercício de 2015, os conceitos contabilísticos de despesa orçamentada, despesa
realizada, despesa paga e despesa comprometida por pagar. A subsecção seguinte dá conta da prática recorrente de “inflacionamento” dos orçamentos de
despesa, um processo paralelo ao que se documentou na Secção 5.4 para o lado
da receita, e que é uma prática arriscada na gestão orçamental. A justificação
desta afirmação desemboca na comparação entre os dados da despesa comprometida e da receita cobrada que a Subsecção 7.3.3 realizará. Os sinais de perigo
na relação entre autarquias e fornecedores resultantes dessa comparação são
confirmados pelos números que a Subsecção 7.3.4 exibe acerca de pagamentos
em atraso e prazos médios de pagamento. Finalmente, a Subsecção 7.3.5 conclui,
extraindo ilações importantes para prevenir crises futuras.
7.3.1

Princípio de caixa e princípio do compromisso

Tal como no caso da receita, o processo orçamental tem vários estádios do lado
da despesa, com conceitos diferentes de despesa em cada um deles. O final da
Subsecção VI.10 explica o significado de despesa orçamentada, despesa realizada, despesa paga e despesa comprometida por pagar, conceitos que serão
utilizados no que se se segue. São conceitos presentes no regime de caixa modificado da contabilidade orçamental, resultando, por isso, da escrituração das
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operações económicas segundo os princípios de periodização de caixa e compromissos. O Quadro 19 quantifica os conceitos no ano de 2015 e apresenta os
primeiros sinais de sobreorçamentação da despesa.
A despesa efetiva paga durante 2015 no conjunto dos 308 municípios ficou
substancialmente abaixo do teto orçamentado, implicando uma taxa de
execução da dotação prevista de 76,5%. No envelope orçamentado de 8498
M€ para despesa efetiva, couberam em 2015 compromissos formalmente reconhecidos de 7439 M€ e desembolsos de 6504 M€. Resulta, portanto, da execução
municipal em 2015 um desvio, face à previsão orçamental agregada para a despesa efetiva, superior a 1994 M€, o que, em termos relativos, representa 23,5%.
Ficaram por pagar no final do ano 935 M€, ou seja, 12,6% da despesa realizada.
Este valor transitou como compromissos a pagar para os orçamentos de 2016.
Quadro 19: Execução orçamental da despesa, 2015 (M€)
DESPESA

Orçamentada

Realizada

Paga

(a)

(b)

(c)

ComTaxa de
promisexecusos por
ção
pagar

Peso na
despesa
total

p.m.:
Taxa de
exec. da
AdC
(g)

(d)=(b)(c)

(e)=[(c)/
(a)]*100

(f)=[(c)/72
28,3]*100

Despesas correntes

6 136,7

5 628,2

5 095,0

533,2

83,0%

70,5%

97,8%

Despesas com o pessoal

2 329,2

2 238,5

2 216,5

22,0

95,2%

30,7%

101,9%

1 691,6

1 639,9

1 637,6

2,3

96,8%

22,7%

99,6%

93,8

84,9

84,3

0,6

89,9%

1,2%

98,3%

543,8

513,7

494,6

19,1

91,0%

6,8%

111,2%

2 718,2

2 457,9

2 050,1

407,8

75,4%

28,4%

99,9%

Juros e outros encargos

164,8

141,4

112,0

29,5

68,0%

1,5%

94,8%

Transferências correntes

638,5

589,8

548,7

41,0

85,9%

7,6%

99,3%

282,8

266,7

250,6

16,1

88,6%

3,5%

98,6%

31,1

28,0

24,2

3,8

77,9%

0,3%

n.d.

324,6

295,0

273,9

21,1

84,4%

3,8%

n.d.

136,1

94,5

74,2

20,3

54,5%

1,0%

104,0%

6,8

6,4

6,4

0,0

93,7%

0,1%

n.d.

122,2

82,0

61,9

20,2

50,6%

0,9%

n.d.

7,1

6,1

6,0

0,2

84,1%

0,1%

n.d.

150,0

106,1

93,5

12,6

62,4%

1,3%

36,5%

2 361,7

1 810,9

1 409,1

401,8

59,7%

19,5%

92,6%

Remunerações certas e
permanentes
Abonos variáveis ou
eventuais
Segurança social
Aquisição de bens e serviços

Subsectores das AP
Sociedades e quase sociedades não financeiras
Outras transferências
Subsídios
Subsectores das AP
Sociedades e quase sociedades não financeiras
Outros subsídios
Outras despesas correntes
Despesas de capital
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Orçamentada

Realizada

Paga

(a)

(b)

(c)

Aquisição de bens de capital

1 997,5

1 524,4

Transferências de capital

292,2

DESPESA

Subsectores das AP

ComTaxa de
promisexecusos por
ção
pagar

Peso na
despesa
total

p.m.:
Taxa de
exec. da
AdC
(g)

(d)=(b)(c)

(e)=[(c)/
(a)]*100

(f)=[(c)/72
28,3]*100

1 175,9

348,4

58,9%

16,3%

93,7%

253,3

204,5

48,9

70,0%

2,8%

95,2%

147,0

128,6

108,2

20,4

73,6%

1,5%

104,6%

Sociedades e quase sociedades não financeiras

46,9

39,4

25,9

13,5

55,2%

0,4%

n.d.

Outras transferências

98,2

85,3

70,3

15,0

71,6%

1,0%

n.d.

Outras despesas de capital

72,0

33,2

28,7

4,4

39,9%

0,4%

61,3%

Despesa efetiva

8 498,4

7 439,1

6 504,1

935,0

76,5%

90,0%

97,4%

Despesa primária

8 333,6

7 297,7

6 392,2

905,5

76,7%

88,4%

97,8%

76,3

73,0

58,0

15,0

76,0%

0,8%

n.d.

825,2

704,4

666,2

38,2

80,7%

9,2%

n.d.

9 399,9

8 216,5

7 228,3

988,2

76,9%

100,0%

n.d.

Ativos financeiros
Passivos financeiros
DESPESA TOTAL

Fontes: DGAL, DGO e cálculos dos autores. | Nota: a coluna (g) baseia-se na Síntese de Execução Orçamental de 2015 publicada pela DGO em janeiro de 2016. Considera o grau de execução em 2015 do
universo total da AdC (conta consolidada), correspondente ao rácio entre a execução acumulada do ano
e os valores do Orçamento do Estado retificativo e que se aproxima do conceito de despesa orçamentada
corrigida que o SIIAL utiliza para as contas municipais.

Os desvios mais significativos entre as previsões e os pagamentos ocorreram ao nível das aquisições de bens de capital, onde se registou uma taxa
de execução próxima de 59%. O desvio foi de 822 M€. Ao invés, as despesas
com pessoal continuam a ser a rubrica com maior grau de previsibilidade, registando uma taxa de execução de 95,2%. Para além da rubrica anterior, as taxas
mais baixas encontram-se no conjunto dos subsídios e das outras despesas de
capital. Esta situação é facilmente entendível. As decisões discricionárias de despesa, aquelas aonde a margem para reduzir numa base anual é maior, concentram-se tipicamente nestas rubricas (investimento próprio e apoios financeiros a
entidades terceiras).
As taxas baixas de execução não só são recorrentes na AdL (ver dados históricos na próxima subsecção) como são bastante inferiores às que os outros subsectores das AP registam tipicamente. A título ilustrativo, a coluna
mais à direita do Quadro 19 mostra o comportamento comparável por parte do
conjunto da AdC no mesmo ano. A taxa média de execução foi 76,5% na AdL e
97,4% na AdC. A dispersão interrubricas do classificador económico é muito
maior na AdL do que na AdC. Embora com níveis absolutos significativamente
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diferentes, de comum entre os dois universos é o facto de os menores ritmos de
execução acontecerem nalgumas das mesmas rubricas: despesa de capital, com
destaque para o investimento, e outras despesas (correntes e de capital). Em
conjunturas de financiamento escasso, é aqui que a contenção tende a verificarse com mais expressão.
Descendo ao nível de cada município, percebe-se que em 2015 haja uma
enorme diversidade de resultados em termos de execução da despesa efetiva e um número de autarquias, ainda assim razoável, na ordem das várias
dezenas, com taxas abaixo do nível médio nacional. Os municípios com as
maiores e as menores taxas de execução estão identificados no Gráfico 18, apresentando o Gráfico
Gráfico 19 uma visualização da dispersão territorial deste indicador.
Gráfico 18: Taxa de execução da despesa efetiva de 2015, 10 maiores e 10
menores (%)
ALJEZUR
PÓVOA DE VARZIM
AMARES
ALFÂNDEGA DA FÉ
PÓVOA DE LANHOSO
AZAMBUJA
SÃO VICENTE
SEIA
ANSIÃO
TORRES VEDRAS
(….)
VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO
TOMAR
OURIQUE
ÉVORA
NAZARÉ
ALANDROAL
PAÇOS DE FERREIRA
CELORICO DA BEIRA
AVEIRO
PORTIMÃO
Média nacional

99,6%
97,8%
97,4%
96,1%
95,9%
95,8%
95,7%
95,7%
95,5%
94,9%
56,3%
51,7%
47,9%
45,6%
45,6%
44,4%
41,0%
34,3%
31,2%
28,7%

76,5%

Fontes: DGAL e cálculos dos autores.

Uma larga maioria de autarquias (209 municípios) executou 70% a 90% do seu
orçamento de despesa. Com taxas acima de 90%, contam-se 47 municípios; 217
apresentam taxa superior a 75%. Aljezur, Póvoa do Varzim e Amares destacamse com execuções acima de 97%. Como seria de esperar, nenhum município registou taxa acima de 100%, pois isso seria ilegal. O princípio jurídico n.º 4, apresentado no início da Secção VI.10, p. 406, não permite pagar mais do que a dotação corrigida inscrita no orçamento do ano em causa.
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Em sentido contrário, registam-se 8 municípios com taxa inferior a 50%, dos
quais três não atingiram sequer uma execução de 35% (Aveiro, Celorico da Beira
e Portimão).
Gráfico 19: Taxa de execução da despesa efetiva de 2015, por município
(%)
100,0%
90,0%

ALJEZUR
99,6%

AMARES
97,4%

PÓVOA DE VARZIM
97,8%

PÓVOA DE LANHOSO
95,9%

ALFÂNDEGA DA FÉ
96,1%

80,0%
70,0%
60,0%
50,0%

ALANDROAL
44,4%

40,0%

PAÇOS DE FERREIRA
41,0%

CELORICO DA BEIRA
34,3%

30,0%

AVEIRO
31,2%

PORTIMÃO
28,7%

20,0%
10,0%
0,0%

1

51

101

151

201

251

301

Fontes: DGAL e cálculos dos autores. | Notas: destacam-se a cor diferente dos restantes os cinco municípios com maior e menor taxa de execução da despesa efetiva; a linha horizontal a negrito marca a taxa
média nacional de execução (76,5%).

7.3.2

Prática generalizada de sobreorçamentação da despesa e da receita
totais

A ênfase que a subsecção anterior colocou na taxa de execução da despesa
decorre do interesse do indicador para analisar a gestão orçamental, matéria que se discutirá e perceberá agora e na subsecção seguinte.
Regressa-se à escala nacional para uma apreciação da evolução recente da taxa
de execução. Uma vez que se pretende identificar eventuais riscos financeiros da
gestão orçamental, pareceu mais apropriado analisar indicadores da despesa
conjuntamente com os da receita e ir além da receita e da despesa efetivas, para
tomar em consideração todos os recursos e todas as aplicações. Assim, salvo
indicação expressa em contrário, todos o quadros e gráficos nas Subsecções
7.3.2 e 7.3.3 usam os agregados orçamentais mais completos, incluindo operações com ativos e passivos financeiros e o saldo da gerência anterior. A informação veiculada para este texto está condicionada pela disponibilidade das fontes,
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pelo que não foi possível recuar mais do que o ano de 2004. As notas no rodapé
do Gráfico 23 explicam detalhadamente a natureza dos dados empregues nesta
subsecção e na seguinte.87
Quadro 20: Taxas de execução da despesa e da
receita totais, 2004–2015
Indicadores
Ano
2004

Receita total cobrada Despesa total paga /
/ Receita total
Despesa total
orçamentada
orçamentada
63,3%

59,2%

2005

63,5%

62,7%

2006

63,6%

61,8%

2007

67,9%

64,8%

2008

67,9%

66,2%

2009

63,9%

63,1%

2010

61,0%

59,7%

2011

61,9%

60,1%

2012

66,1%

63,3%

2013

72,0%

68,6%

2014

78,8%

73,5%

2015

85,2%

76,9%

Notas

(1), (2), (3)

(4)

Fontes: Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses88 (vários anos) e
cálculos dos autores. | Notas: Sobre a
origem dos dados, ver nota 6 do Gráfico 23
23. O significado das notas 1 a 4
consta igualmente desse gráfico.

Vários factos extraíveis do
20 são dignos de
Quadro 20
nota. Primeiro, a série
2004–2015 confirma a impressão sugerida na subsecção anterior. A sobreorçamentação da despesa
não foi um evento fortuito
em 2015; antes parece corresponder a um padrão de
comportamento recorrente

Chama-se, portanto, a atenção para o facto de as séries de receita usadas nas Subsecções
7.3.2 e 7.3.3 incluírem as operações com ativos e passivos financeiros, o saldo da gerência
anterior e as reposições não abatidas aos pagamentos (RNAP). Correspondem, assim, ao agregado mais lato de fundos das autarquias, designado como Receita Total e explicado na p. 411.
Recorda-se que o saldo da gerência anterior e as RNAP são receitas disponíveis no exercício
em apreço, mas geradas em exercícios anteriores, razão pela qual o agregado de receita nestas
subsecções é mais abrangente do que o agregado “receita do exercício” também definido na
p. 411. Ter-se-ia preferido usar este último, mas a informação de base disponível assim não o
permitiu para todo o período 2004–2015 — fonte Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses.
87

O Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses é uma iniciativa na área da contabilidade
de quatro investigadores ligados ao Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade
do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave e ao Núcleo de Estudos em Administração e
Politicas Públicas da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho: Profs. João Carvalho, Maria José Fernandes, Pedro Camões e Susana Jorge. Consubstancia-se na divulgação
comentada das contas dos municípios portugueses segundo o POCAL. As várias edições lançadas até ao momento cobrem o período 2003 a 2015. Os primeiros anos têm uma cobertura
88
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das autarquias locais. Não há razões para pensar que as causas por detrás deste
comportamento não existiriam já muito antes de 2004. Segundo, também há
uma prática reiterada de sobreorçamentação da receita total. As taxas de
execução poderão ser ligeiramente mais elevadas do que as da despesa total,
mas, tal como estas, são preocupantemente baixas por razões que se explicarão
de seguida. Terceiro, identificam-se claramente dois períodos no perfil de
ambos os rácios. Até 2011, as taxas de execução são relativamente estáveis,
oscilando entre os 59% e os 66% no caso da despesa e mais 2 p.p. no caso da
receita. Porém, a partir deste ano observa-se uma subida considerável e sustentada dos dois indicadores, que em 2015 terão atingido 77% no caso da despesa
e 85% no caso da receita. Este movimento de correção da sobreorçamentação
local é, em larguíssima medida, consequência da crise de liquidez da generalidade das autarquias (receita total cobrada cai continuamente e sem precedentes
comparáveis desde 2009) e até de solvabilidade de algumas delas — atentemse nos casos mais dramáticos em apreciação no âmbito do Fundo de Apoio Municipal (FAM), a explicar no Anexo IV
IV. Esta situação aflitiva induziu mudanças de
comportamento na gestão orçamental local, por iniciativa própria dos órgãos
autárquicos, mas também por pressão do governo central. Com efeito, através
da revisão da LFL e de inúmeras normas nas leis anuais do OE, as restrições orçamentais locais foram comprimidas ao nível das dotações de receita e despesa
(via redução da capacidade legal de endividamento e do volume de transferências resultantes da participação dos municípios nos recursos públicos, mas também por causa da LCPA) e determinadas decisões de gestão orientadas para o
acréscimo das taxas de execução foram impostas às autarquias (exemplos: consignação de receita de IMI resultante da revalorização das bases à amortização
antecipada de dívida, metas para redução do prazo médio de pagamento a fornecedores e limitação da orçamentação da venda de imóveis à receita realmente
cobrada nos 36 meses anteriores à produção do orçamento).
Mas por que é que a sobreorçamentação acontece? Do ponto de vista financeiro, tal sucede porque cada exercício económico começa com um volume significativo de compromissos transitados do anterior e que precisa
ser acomodado no orçamento do novo ano para poder ser pago. Subjaz a
esta situação a acumulação sistemática de desequilíbrios financeiros. O Grá20 é elucidativo: a despesa realizada, ou seja, o conjunto de compromissos
fico 20
assumidos no próprio ano e em anos anteriores para ser pago naquele ano, tem
excedido repetidamente a receita liquidada, i.e., o valor dos direitos a receber
parcial do universo municipal conforme se explica na nota 6 ao Gráfico 23. Inicialmente financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, dispõe hoje de apoio informativo do Tribunal
de Contas e financeiro da Ordem dos Contabilistas Certificados.
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nesse ano. Cada ano é representado por um ponto e a linha dos 45º (a bissetriz
do quadrante) marca a posição das situações de igualdade entre despesa realizada e receita liquidada. Curiosamente, à exceção de 2015, todos os anos se
situam à direita e abaixo da bissetriz.
Gráfico 20: Compromissos de despesa vs direitos a receber, 2004–2015 (em
M€)
9 500

2009

9 000

2008

Receita liquidada

8 500

2013

2015
8 000

2012

2014

2007

7 500

2011

2005
2006

7 000
6 500

2010

2004

6 000
6 000 6 500 7 000 7 500 8 000 8 500 9 000 9 500 10 000 10 500 11 000 11 500

Despesa realizada
Fontes: Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses (vários anos) e cálculos dos autores. | Notas: Sobre
a origem dos dados, ver nota 6 do Gráfico
Gráfico 23.
23. A despesa realizada consiste na despesa autorizada e
comprometida para o ano económico em questão, incluindo a transitada de anos anteriores. Corresponde
aos "compromissos assumidos do exercício" do mapa de controlo orçamental da despesa previsto no
POCAL. A receita é o agregado receita total. A receita liquidada não está expurgada de eventuais liquidações anuladas. De acordo com o modelo do mapa de controlo orçamental da receita do POCAL, corresponde às liquidações efetuadas no exercício.

Que isto dizer que o período representado é dominado, em termos agregados, pela insuficiência dos direitos a cobrar do subsector local para suportar
os respetivos compromissos a pagar. Na média daqueles 12 anos, ficou por
pagar em cada um cerca de 22% da despesa realizada ou comprometida. Contudo, como mostra o Gráfico
Gráfico 21,
21 os compromissos transitados para o exercício
seguinte estão a cair contínua e significativamente após o pico atingido em 2010,
tanto em termos absolutos (colunas) como relativos (curva).
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Gráfico 21: Compromissos do exercício não pagos, 2004–2015

Fontes: Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses (vários anos) e cálculos dos autores. Sobre a origem dos dados, ver nota 6 do Gráfico 23.

Se é verdade que a transição de compromissos do ano t para o ano t+1 está
a melhorar desde 2010, importa igualmente dar conta da evolução potencialmente preocupante de outro indicador sobre despesa comprometida.
Está a subir a um ritmo acelerado o montante de compromissos assumidos
para anos futuros que as contas agregadas dos municípios vêm registando.
Apenas há dados no SIIAL desde 2010 e eles revelam (Gráfico
22) que o stock de
Gráfico 22
compromissos para pagar em exercícios futuros mais do que duplicou em termos nominais nos últimos seis anos. O stock estimado na conta de 2015 (6843
M€) já representará 83% dos compromissos do próprio exercício, contra 30% em
2010.
Na origem deste crescimento substancial estão as inúmeras operações de reprogramação de dívida realizadas desde finais da década passada, nomeadamente
os acordos entre municípios, por um lado, e fornecedores e bancos, por outro, e
as que ocorreram ao abrigo dos vários programas para este fim desenhados pelo
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governo central, e que facilitaram o alongamento substancial da maturidade média das dívidas locais.89 A LCPA também explica este movimento, porquanto muitos municípios terão aproveitado o seu art.º 16.º para conseguir acordar planos
de pagamento com os seus credores, que passaram pela adoção de compromisso plurianuais. Através destes instrumentos, as dívidas a fornecedores foram
substituídas por dívidas de longo prazo à banca e ao Estado. É evidente que
apenas uma parte do stock registado no final do ano t será exigível no ano t+1;
por exemplo, nos 6843 M€ apurados no final de 2015, só uma parte deverá ser
inscrita como compromisso a pagar em 2016. Esta parte é composta pelos 991
M€ assumidos mas não pagos em 2015 (vide Gráfico 21
21) e ainda pelo valor dos
compromissos assumidos em anos anteriores a 2015 e cujo pagamento seja devido em 2016 (valor não identificado nos gráficos anteriores).90 Todavia, a dinâmica presente no Gráfico 22 merece ser acompanhada com atenção pelos decisores locais e nacionais por causa das pressões que transporta para a construção
e a execução dos orçamentos futuros. Não é líquido que o alívio na pressão sobre a tesouraria nos primeiros anos não venha a dar lugar a novos constrangimentos no médio e no longo prazos.

Os programas com este fim foram: Programa Pagar a Tempo e Horas (PPTH, lançado em
fevereiro de 2008), Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado (PREDE,
novembro de 2009) e Programa de Apoio à Economia Local (PAEL, agosto de 2012). Foram
iniciativas delimitadas no tempo, com período de execução até dois anos, sensivelmente.
Neste momento, existe um programa com carácter permanente, o Fundo de Apoio Municipal
(FAM, criado por lei em agosto de 2014). O Anexo IIII e o Anexo IV explicam a motivação, a
racionalidade, as condicionalidades e os grandes números do PAEL e do FAM, respetivamente.

89

A título meramente ilustrativo, uma vez que os dados aos quais os autores tiveram acesso
via SIIAL não permitiram ter essa informação desagregada por ano, dos 78,6 M€ que o Município de Paredes tem registados no final de 2015 como compromissos para exercícios futuros,
16,3 M€ respeitam a 2016, 11,1 M€ a 2017, 6,2 M€ a 2018 e 44,9 M€ a 2019 e anos seguintes
(cf. Declaração de Compromissos Plurianuais do Município de Paredes a 31.12.2015).

90
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Gráfico 22: Compromissos para exercícios futuros registados nas contas
do ano t, 2010–2015

Fontes: SIIAL/DGAL e cálculos dos autores.

A própria fiabilidade da informação reportada a este respeito deve merecer
atenção por parte dos municípios e da DGAL porquanto, de acordo com os
dados encontrados pelos autores no SIIAL, nem todas as autarquias estarão a
registar adequadamente todos os compromissos de despesa para anos futuros.
Em 2010, 282 municípios (92% do universo) reportavam não ter qualquer compromisso para anos futuros relativamente a amortizações de dívida (agrupamento de passivos financeiros no classificador económico da despesa, vide Qua43, p. 401
401) e 141 não registavam compromissos em qualquer agrupamento
dro 43
da despesa. É uma situação estranha pois qualquer organização pública, ainda
para mais com as competências dos municípios, tem que assumir compromissos
plurianuais para exercer a sua atividade, designadamente em termos de despesas de investimento91 e amortizações de empréstimos. Ora o plano de contas do

A situação é tanto mais estranha quanto é certo que um dos documentos previsionais obrigatórios a apresentar pelos municípios é precisamente o Plano Plurianual de Investimentos
(PPI). Dele constam as despesas previstas relativas a projetos de investimento municipal num
horizonte (móvel) de quatro anos devendo a respetiva execução constar das contas a prestar
anualmente (conforme art.º 6.º do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, que aprovou
o POCAL). Dependendo da fase em que se encontram, a muitos destes projetos estão associados encargos plurianuais conhecidos pela autarquia. Acresce que a LCPA veio obrigar, a partir
do exercício de 2012, a que cada entidade a ela sujeita declare que todos os compromissos
91
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POCAL até prevê a disponibilização de informação sobre os compromissos com
efeito em exercícios futuros, sendo os municípios instados a desagregá-los por
cada um dos primeiros três anos futuros e a registar os compromissos para os
quarto e anos seguintes numa conta residual (contas 051 a 054, vide Quadro 40
40,
p. 396). O Quadro 21
21 mostra que a situação tem vindo a melhorar, havendo cada
vez menos municípios a reportar valores nulos. Assim sendo, uma parte do acréscimo acentuado no valor dos compromissos para exercícios futuros exibido no
22 poderá ser explicada por uma melhoria no sistema de informação
Gráfico 22
(mais municípios a reportar) e não exclusivamente porque os compromissos estejam efetivamente a subir. No entanto, esta situação deverá ser acompanhada
para perceber o que poderá ser feito para melhorar a fiabilidade da informação.
Quadro 21: Compromissos assumidos para exercícios futuros, por
município e agrupamento da despesa (2010 a 2015), n.º de municípios
Situação quanto ao registo de compromissos de exercícios
futuros

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Municípios sem registo de qualquer montante de compromissos de exercícios futuros (despesa total)

141

112

55

47

19

17

Municípios sem registo de qualquer montante de compromissos de exercícios futuros (passivos financeiros)

282

264

222

171

140

118

Fontes: SIIAL/DGAL e cálculos dos autores.

7.3.3

Contraste entre a evolução na assunção de compromissos e a evolução
na cobrança de receita

A sensação de desequilíbrio na estrutura financeira é ainda maior se se compararem os compromissos assumidos com a receita realmente disponível,
nela incluindo, repita-se, a utilização de empréstimos, o saldo da gerência
anterior e as RNAP. Este facto é evidenciado pela curva azul no Gráfico
Gráfico 23
23, cujas
ordenadas excedem o nível 100 em todos os anos. Os compromissos assumidos
para cada ano excederam sempre a liquidez disponível para os pagar (receita
total cobrada). Esta situação levou sistematicamente à necessidade de a despesa
orçamentada ser suficientemente elevada para conseguir encaixar os compromissos transitados e os novos compromissos, mas que a experiência passada já
permitia antever que não seriam executados numa percentagem substancial (daí,
a sobreorçamentação da despesa). A fim de assegurar o equilíbrio financeiro ex

plurianuais no final de cada ano se encontram devidamente registados na base de dados da
entidade responsável pelo controlo da execução orçamental que, no caso da Administração
Local, se entende ser o SIIAL, sistema de informação gerido pela DGAL, a qual partilha dados,
nomeadamente, com a DGO. De notar que a maior queda no número de municípios sem
registo de qualquer montante de compromissos de exercícios futuros ocorre precisamente
entre os anos de 2011 e 2012.
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ante, a receita orçamentada também era forçosamente empolada face ao que
uma visão realista da capacidade de cobrança e mesmo de liquidação aconselharia a inscrever.
Gráfico 23: Indicadores financeiros: receita e despesa totais, 2004–2015

Fontes: Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses (vários anos, doravante AF) e cálculos dos autores.
Explicações sobre a origem dos dados na nota (6). | Notas: (1) A receita considerada em todos os anos
deste gráfico é a receita total, na aceção explicada no início da Subsecção VI.11.1, p. 411. Inclui, portanto,
as Reposições não abatidas aos pagamentos, o resultado de operações com ativos e passivos financeiros
e o saldo da gerência anterior. (2) Receita orçamentada é a receita total prevista corrigida. Corresponde
às previsões corrigidas do mapa de controlo orçamental da receita previsto no POCAL (previsões iniciais
dos orçamentos municipais modificadas no decurso da respetiva execução por alterações e revisões orçamentais). (3) Receita cobrada: corresponde à coluna da receita cobrada líquida (ou seja, receita total
cobrada deduzida dos reembolsos e restituições pagos) do mapa de controlo orçamental do POCAL. (4)
A despesa orçamentada corresponde às dotações corrigidas do mapa de controlo orçamental da despesa
previsto no POCAL (dotações iniciais dos orçamentos municipais modificadas no decurso da respetiva
execução por alterações e revisões orçamentais). (5) A despesa realizada corresponde à despesa autorizada e comprometida para o ano económico em questão, incluindo a transitada de anos anteriores. Corresponde aos "compromissos assumidos do exercício" do mapa de controlo orçamental da despesa previsto no POCAL. (6) Descrevem-se, de seguida, as fontes dos dados e as condicionantes encontradas:
A. Os dados respeitantes aos anos de 2004 e 2005 foram retirados dos AF respeitantes aos anos em
causa, bem como do de 2006 que contém dados de 2005, assinalando-se as seguintes situações: i)
2004: dados respeitantes apenas aos 289 municípios de Portugal continental; ii) 2005: dados respeitantes a 307 municípios (excluído o de Ribeira Brava);
B. Os dados relativos a 2006 e 2007 foram retirados do AF respeitante a 2010, do qual consta uma
evolução desde aquele primeiro ano, assinalando-se, contudo que, para 2006, não foram incluídos os
municípios de Castro Marim e Fornos de Algodres. Os de 2007 incluem os 308 municípios. Foi considerado o saldo da gerência anterior na receita orçamentada para efeitos de comparabilidade com os
restantes anos da série;
C. Os dados de 2008 a 2015 têm por fonte os dados constantes da edição de 2015 do AF — Carvalho
et al. (2016).

187

Finanças Locais: princípios económicos, instituições e a experiência portuguesa desde 1987

A situação agregada evidencia melhorias a partir de 2010. O gráfico ajuda
ainda a encontrar uma certa associação estatística entre os vários rácios de análise financeira. Entre 2004 e 2010 as taxas de execução da despesa e da receita
têm pequenas oscilações, mas com uma tendência mais ou menos próxima, 63%
no caso da despesa, 64% no caso da receita. No mesmo período, os compromissos assumidos mantêm o peso na despesa prevista, em torno dos 83%. A partir
de 2010, a situação muda. Sobem as taxas de execução, ou seja, começam a
diminuir os níveis de sobreorçamentação na despesa e na receita (estimando-se
que tenham chegado a 77% e 86%, respetivamente, em 2015); a despesa realizada parece iniciar uma subida na utilização da dotação orçamentada, mas que
apenas atinge níveis superiores ao passado em 2014 e 2015; mais impressionante é o comportamento do rácio da despesa realizada face à receita cobrada
— cai todos os anos a partir de 2010 e com um declive acentuado. Entre várias
medidas de política do governo central tomadas neste período, destaca-se a
adoção da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA). As regras da
contabilidade pública há muito que obrigavam (e continuam a obrigar) ao cabimento de todos os compromissos na despesa orçamentada, sem o qual eles não
poderiam (podem) ser pagos posteriormente. Porém, essa regra ignorava a disponibilidade de tesouraria para o pagamento. Através do seu art.º 5.º, aquela lei
veio introduzir uma segunda forma de cabimento obrigatório: o compromisso
que exceda a verba disponível a muito curto prazo deixa de poder ser assumido;
de forma genérica, tem de “caber” também nos fundos que estejam disponíveis
nos três meses seguintes à autorização do compromisso.92
Estas eram as regras da LCPA prevalecentes sobre as execuções orçamentais
analisadas neste capítulo (até final de 2015). Porém, houve alterações importantes introduzidas por leis orçamentais aplicáveis nos exercícios económicos seguintes, sem que a letra da LCPA tenha sido modificada. São exceções à LCPA, normas que suspendem ano a ano a eficácia das suas disposições.
A primeira consistiu no alargamento de três para seis meses da janela temporal
em termos das receitas previstas a considerar. A segunda foi o relaxamento do
teto à previsão de receita própria a considerar pelas entidades do subsector local
com pagamentos em atraso; passou de 75% para 85% da média da receita efetiva cobrada nos períodos homólogos dos dois anos anteriores, deduzida dos
montantes de receita com caráter pontual ou extraordinário. Estas duas alterações foram operadas pelas LOE para 2016 a 2018. Houve mais duas alterações
na eficácia da LCPA, ambas introduzidas pelo art. 82.º da Lei n.º 114/2017, de 29

92 Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, cuja versão atual resulta da quinta alteração, operada pela
Lei n.º 22/2015, de 17 de março.
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de dezembro (LOE-2018). A LCPA dispõe que o financiamento comunitário só
conta como fundo disponível se já estiver garantido pela certificação de faturas
a cargo da autoridade competente; a exceção para 2018 substitui esta garantia
pelo valor do financiamento constante da candidatura aprovada (apesar de não
executada) que, como se sabe, poderá não se concretizar no tempo ou no volume previstos na candidatura por várias razões. A quarta alteração é porventura
a mais substantiva e consta dos números 5 e 6 daquele artigo. Exclui do âmbito
de aplicação da LCPA em 2018 todas as autarquias locais que tenham cumprido
a regra da dívida e as obrigações de reporte ao TdC e à DGAL.
O retrato agregado acima apresentado, sendo verdadeiro quanto à situação
do universo, não serve para caracterizar as situações individuais. Esconde
mesmo diferenças importantes que importa revelar. Para este efeito, atentese nos diagramas de dispersão do Gráfico 24
24.93 A linha bissetriz é o lugar geométrico das igualdades entre despesa realizada e receita liquidada no caso dos
Diagramas a) e c) e entre despesa realizada e receita cobrada no caso do Diagrama b). A primeira observação a registar é que a nuvem de pontos se distribui
pelos dois semiplanos definidos pela bissetriz. Quer isto dizer que há muitos
municípios em situação excedentária e muitos municípios em situação deficitária. Como seria de esperar, a nuvem evidencia uma correlação positiva e fortíssima entre a despesa e a receita representadas.
Para dar alguns números sobre esta distribuição, é necessário fazer um parêntese
técnico para explicar por que é que são oferecidos dois diagramas aparentemente com as mesmas variáveis representadas. Em rigor, os diagramas a) e c)
diferem no tipo de receita liquidada exibido no eixo vertical. O Diagrama a) exibe

Não se encontrando disponíveis dados desagregados ao nível de cada município na série
utilizada nos objetos anteriores das Subsecções 7.3.2 e 7.3.3, e cuja fonte é o Anuário Financeiro dos Municípios, recorreu-se aos dados disponíveis no SIIAL, adotando-se os mesmos
critérios, ou seja: a receita liquidada reporta-se ao agregado receita total; a despesa realizada
é a despesa total comprometida para o ano económico em questão, incluindo a transitada de
anos anteriores. Note-se que existem ligeiras divergências entre o somatório dos dados individuais cuja fonte é o SIIAL e os valores globais disponíveis no Anuário. O SIIAL recolhe os
dados reportados pelos municípios e estes poderão apresentar algumas diferenças relativamente às contas apreciadas pelas assembleias municipais, designadamente por correções
posteriores à respetiva aprovação e no seguimento de deteção de erros e/ou omissões. O
Anuário Financeiro compila dados apurados pelos municípios em momento anterior, essencialmente as contas encerradas transmitidas ao Tribunal de Contas em maio de cada ano. Por
exemplo, em 2015, tendo por base o SIIAL, a receita liquidada total é de 8613 M€ (8513 M€
de acordo com o AF) e a despesa realizada total perfaz 8217 M€ (8219 M€).
93
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os valores dos direitos a receber no exercício. Sucede que, por vezes, há determinados direitos que têm de ser anulados ao longo do ano; as razões são variadas, desde erros na emissão de faturas ou documentos equivalentes até ao reconhecimento de créditos incobráveis. Existe, por isso, uma rubrica no mapa de
controlo orçamental da receita designado por “liquidações anuladas”. O eixo vertical do diagrama c) representa então a receita liquidada deduzida das liquidações anuladas. Em princípio, a diferença numérica entre os dois tipos de receita
não há de ser grande. Porém, a comparação das nuvens de pontos destes dois
diagramas chamou a atenção dos autores para possíveis inconsistências nos dados da prestação de contas de, pelo menos, dois municípios, cujos pontos respetivos avultam como “outliers” nos Diagrama a) e b).94 Para efeitos da análise
financeira desta secção, talvez faça mais sentido olhar para a receita liquidada
deduzida das anulações, se se quiser olhar para a capacidade de pagar os compromissos de despesa do exercício.
Fechado o parêntese, considere-se então o Diagrama c). Subjacente à nuvem de
pontos nele representada, há 136 municípios cuja receita liquidada, deduzida
das liquidações anuladas, excede a despesa realizada. São os pontos acima e à
esquerda da bissetriz. A soma destes excedentes vale 511,3 M€. Abaixo e à direita da bissetriz estão os restantes 172 municípios com compromissos acima
dos direitos a receber, ascendendo o défice deste subconjunto a 601,0 M€, daqui
resultando um défice global de 89,7 M€.

No caso de Caldas da Rainha a receita liquidada bruta (i.e., antes de anulações) é dez vezes
superior à despesa realizada, um excedente, de todo, implausível e muito concentrado numa
única rubrica. Ter-se-á tratado de um lapso em termos de liquidação, posteriormente objeto
de anulação. No caso de Santa Cruz, o montante de anulações em 2015 excede o valor das
liquidações brutas. No seguimento de esclarecimentos obtidos junto da DGAL e do município,
verificou-se que um montante considerável (80,7 M€) das liquidações anuladas reportadas
refere-se a liquidações emitidas em 2014 e anos anteriores. De realçar que a informação constante do mapa de controlo orçamental da receita inclui receitas liquidadas em exercícios anteriores que tenham ficado por cobrar, pelo que as liquidações anuladas em 2015 podem
corresponder a liquidações de anos anteriores. Esta situação é, de resto, paralela à que ocorre
do lado da despesa ao nível dos compromissos, cuja informação do respetivo mapa de controlo orçamental inclui não só os compromissos assumidos ao longo do ano, mas também
aqueles que, uma vez assumidos em exercícios anteriores, não tenham sido pagos.
94
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Gráfico 24: Heterogeneidade intermunicipal face à posição de equilíbrio
financeiro, 2015

Fontes: SIIAL/DGAL e cálculos dos autores. |
Notas: no caso do município de Santa Cruz a
receita liquidada deduzida das liquidações
anuladas é –19 M€, número fora do domínio
da função logarítmica; assinalado no eixo
horizontal do Diagrama c) por questão de
conveniência. A definição das variáveis
consta das notas do Gráfico 22. As variáveis
estão representadas em logaritmos de base
10 por conveniência editorial, mas sem perda
de informação (enorme diversidade na escala tornaria os diagramas em unidades naturais excessivamente grandes).

Compare-se agora a despesa comprometida com os fundos realmente disponíveis (receita cobrada líquida de reembolsos e restituições). A dispersão em torno
da bissetriz do Diagrama b) é semelhante. Há 135 municípios em excedente e
173 em défice. O excedente conjunto dos primeiros vale 463,9 M€ e o défice
conjunto dos segundos 569,1 M€, sendo o saldo daqui resultante de –105,3 M€.
Em valor absoluto, as ordenadas neste diagrama são grandezas menores que as
dos Diagramas a) e c) porque a receita cobrada é inferior à receita liquidada. O
ponto mais a nordeste (sudoeste) em todos os diagramas representa Lisboa
(Corvo).
Uma última observação tem igualmente uma natureza de detalhe técnico, mas
que se afigura útil apresentar para ajudar o leitor a relacionar os dados individuais ora apresentados com os dados agregados evidenciados no Gráfico 20.
20 Como
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se acabou de ver, o montante de liquidações anuladas influencia a análise do
equilíbrio financeiro. Corresponde a receita que, apesar dos pressupostos que
possam ter justificado inicialmente o registo de um crédito da autarquia local
sobre terceiros (e.g., liquidação), não irá ser cobrada, não estará disponível para
financiar os compromissos assumidos. Ora, da consulta ao SIIAL, verifica-se uma
tendência crescente no valor reportado de liquidações anuladas desde o ano
mais antigo para o qual esta informação existe a nível nacional, que é 2010: de
118,0 M€ em 2010 passou para 486,1 M€ em 2015 (202,3 M€, ainda assim quase
o dobro de valor de 2010, se não se considerarem as anulações respeitantes a
Caldas da Rainha e Santa Cruz, a que antes se fez referência, no montante total
de 283,8 M€ (58% do total de liquidações anuladas reportadas). Sem dedução
das liquidações anuladas, procedimento adotado no Gráfico
20, obter-se-ia em
Gráfico 20
2015, por agregação das 308 posições individuais, um excedente em termos nacionais de 396,4 M€, enquanto se deduzidas as anulações, se obteria um défice
de 89,7 M€.95
7.3.4

Pagamentos em atraso e prazos médios de pagamento

Viu-se na subsecção anterior que o universo dos municípios não consegue gerar
recursos suficientes (incluindo empréstimos utilizados, saldos da gerência anterior e Reposições não abatidas aos pagamentos) para pagar os compromissos
do exercício (incluindo os transitados do ano anterior). Esta situação melhorou
francamente a partir de 2010 mas ainda se estima um pequeno défice para o
final de 2015, na ordem dos 201 M€ (ou 2,5% da receita total cobrada, conforme
Gráfico 23;
23 era 33,3% em 2010). Será importante acompanhar-se a
curva azul no Gráfico
evolução deste indicador nos próximos anos para perceber se a reversão é sustentada.

Conclusão que se mantém mesmo se for descontado o valor dos dois casos “outliers” identificados (o resultado seria de 112,6 M€). De realçar que a informação constante do mapa de
controlo orçamental da receita inclui receitas liquidadas em exercícios anteriores que tenham
ficado por cobrar, pelo que as liquidações anuladas em 2015 podem corresponder a liquidações de anos anteriores. Esta situação é, de resto, paralela à que ocorre do lado da despesa
ao nível dos compromissos, cuja informação do respetivo mapa de controlo orçamental inclui
não só os compromissos assumidos ao longo do ano, mas também aqueles que, uma vez
assumidos em exercícios anteriores, não tenham sido pagos. A este propósito refira-se que o
futuro SNC-AP considera, ao nível das demonstrações da execução orçamental da receita e
da despesa, os recebimentos e pagamentos, respetivamente, respeitantes a períodos findos e
ao período corrente, o que permitirá uma leitura melhorada da execução orçamental anual
nos relatos que vierem a ser elaborados de acordo com esse novo padrão contabilístico.
95
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A acumulação durante muitos anos de baixas taxas de execução e excessos
de compromisso face a direitos de recebimento deparou-se no final da década passada com uma escassez súbita de financiamento. A crise económica
e as medidas de contenção introduzidas pelo governo central encolheram as
receitas efetivas, a disponibilidade dos bancos para emprestar e a própria capacidade legal de endividamento. Não espanta, por isso, a subida significativa no
valor e no peso dos compromissos assumidos mas não pagos em cada exercício
registada entre 2007 e 2011, bem evidenciada no Gráfico
Gráfico 21.
21 O anexo contabilístico deixa claro que despesa comprometida por pagar não é exatamente igual
a obrigação assumida por pagar, ou aumento de dívida; porém, um compromisso registado e não pago no final do ano é muito mais de meio caminho andado para obrigação criada. Por isso, os sinais recolhidos no sistema de contabilidade orçamental no regime de caixa modificado que esta secção vem trabalhando são, só por si, indiciadores preocupantes quanto à evolução da dívida.
Ora, como se verá no Cap. 9, esta cresceu bastante desde o início da década
passada e, sobretudo, a nível das obrigações não pagas a fornecedores de bens
e serviços não-financeiros. Estas passam de 1776 M€ em 2007 para 2309 M€ em
2011 (i.e., de 27% para 28% da dívida total); os empréstimos (essencialmente
bancários) passam de 61% para 56% da dívida total no mesmo período. Percebese por que é que os fornecedores foram os credores que mais sentiram as dificuldades de pagamento dos municípios. A dimensão relativa entre credores e
devedores dita boa parte da capacidade negocial das partes. Os credores financeiros são demasiado grandes face a cada município para que este decida facilmente deixar de pagar ou solicite reestruturação de empréstimos. Muitas empresas micro e pequenas têm uma situação de dependência comercial relativamente grande face a um município em particular (relações de vizinhança). Muito
provavelmente, na hora de escolher a quem não pagar na data de vencimento
dos encargos, este raciocínio imperou.
Seja por esta razão ou por qualquer outra, a verdade é que a época em apreço
nestas subsecções revela o crescimento dos pagamentos em atraso a fornecedores de bens e serviços não-financeiros bem como o alargamento dos prazos
de pagamento a estes agentes. Infelizmente, só existe informação comparável
entre municípios e, portanto, agregável, a partir de 2011. Com efeito, é com o
Decreto-Lei n.º 65-A/2011, de 17 de maio, que surge uma primeira definição
padronizada de “pagamentos em atraso” comum a todos os subsectores das AP.
Esta iniciativa foi uma exigência dos credores internacionais como condição prévia à assinatura dos memorandos de entendimento que vieram a estabelecer o
PAEF. A definição foi posteriormente afinada na estratégia do Governo para lidar
com o problema em 2012 — Ministério das Finanças (2012, nota de rodapé 1) e
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posteriormente vertida para a LCPA (art. 3.º). A definição que, desde então, vigora é a seguinte: “Pagamentos em atrasos são as contas a pagar que permaneçam nessa situação mais de 90 dias posteriormente à data de vencimento acordada ou especificada na fatura, contrato, ou documentos equivalentes”.
A aferição de pagamentos em atraso recorre ao sistema de contabilidade
patrimonial, para as entidades que dele dispõem, como é o caso de todos os
municípios. Assim tem de ser em virtude da definição adotada de pagamentos
em atraso Como se vê no Anexo
Anexo VI
VI, as “contas a pagar” são parte integrante do
sistema de contabilidade patrimonial e este existe no POCAL. De acordo com
aquela definição, o registo contabilístico que importa para marcar o prazo a partir do qual se considera que uma entidade tem pagamentos em atraso é o da
obrigação de pagar e não o registo do compromisso de despesa. Por isso, e em
rigor, o Prazo Médio de Pagamento (PMP) é um indicador do atraso no pagamento de dívidas comerciais e não um indicador do prazo de pagamento da
despesa comprometida em bens e serviços. É com base nesta definição que o
Estado começa a recolher sistematicamente esta informação em 2012.
Os pagamentos em atraso (dívidas há mais de 90 dias) não afligiram apenas
o subsector local. No final de 2011, a AdL pesava cerca de 35% na soma de
todas as entidades públicas, cujo total ascendia a 4724 M€ (Quadro
22).96 Os
Quadro 22
hospitais constituídos sob a forma de entidade pública empresarial (EPE) contribuíam com outro tanto, e a AdR também tinha um peso expressivo, na ordem
dos 24%. A situação global e em todos os conjuntos melhorou substancialmente
ao longo dos anos, com exceção dos hospitais. A dívida do sector público assim
definida contraiu para 921 M€ em 2015, e subiu ligeiramente para 1073 M€ no
final de 2017. A maior redução em termos absolutos e relativos aconteceu precisamente na AdL: 1545 M€ e 25 pp, respetivamente, nos últimos seis anos.
A acumulação de dívidas comerciais até ao início desta década foi um problema sério na AdL, na AdR e na área da saúde. Tanto assim foi que as autoridades nacionais assumiram nas sucessivas revisões do PAEF, incluindo as cartas
de intenções respetivas enviadas às instituições credoras, o compromisso de não
aumentarem o “stock” de pagamentos em atraso. A evolução neste indicador,
global e por sector, foi monitorizada ao longo de todo o programa. A pressão
para cumprir este compromisso levou à tomada de várias medidas, que acabaram por produzir resultados. Os sistemas de informação contabilística de todas

96 Note-se que este indicador, aqui apresentado, abrange o subsector AdL na aceção das contas nacionais, não se restringindo aos municípios. Inclui, pois, freguesias, associações de autarquias locais, empresas (públicas) locais reclassificadas, etc..
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as entidades das AP foram modificados por forma a assegurar o cumprimento
do ciclo legal da despesa, mormente quanto à tempestividade de registo do cabimento, do compromisso, da fatura e do pagamento. A definição de pagamentos em atraso acima citada foi introduzida nesses sistemas por forma a facilitar
a monitorização da situação em cada entidade e o seu reporte ao Ministério das
Finanças.
Quadro 22: Pagamentos em atraso no sector público a 31 de dezembro
(“stock” consolidado, vários anos)
Conjuntos de entidades públicas

2011

M€

2015

Peso

M€

2017

Peso

M€

Peso

Administração Local (AdL)

1.648

34,9%

259

28,2%

103

9,6%

Administração Regional (AdR)

1.129

23,9%

194

21,1%

98

9,1%

Administração Central (AdC) excluindo Saúde

162

3,4%

15

1,6%

16

1,5%

Saúde excluindo Hospitais EPE

214

4,5%

4

0,4%

7

0,6%

451

49,0%

837

78,0%

Hospitais EPE

1

n.a.

Empresas públicas reclassificadas
Subtotal das AP (consolidado)

2

Empresas públicas não reclassificadas
Hospitais EPE

1

AP e outras entidades (consolidado)

2

58

1,2%

15

1,6%

12

1,1%

3.088

65,4%

920

99,9%

1.072

100,0%

20

0,4%

1

0,1%

0

0,0%

1.616

34,2%

n.a.

4724

100,0%

921

n.a.
100,0%

1.073

100,0%

Fontes: Anos de 2011 e 2015 — DGO, Relatório da Conta Geral do Estado, exercício de 2016, Vol. I, Tomo
I, Quadro 81. Ano de 2017 — DGO, anexo estatístico da Síntese da Execução Orçamental, março de 2018,
Folha 16. Cálculos dos autores. | Notas: 1) Os Hospitais EPE estavam em 2011 classificados fora do sector
institucional das AP; nos outros anos estão dentro das AP. Isto explica as células com inscrição "não aplicável (n.a.)". 2) Os totais podem não corresponder exatamente à soma das parcelas por causa de arredondamentos.

No caso específico da AdL, merecem saliência as medidas tomadas no âmbito de quatro tipos de iniciativa: LCPA, PAEL, sucessivas LOE e o Fundo de
Apoio Municipal (FAM). A LCPA (Lei n.º 8/20102, de 21 de fevereiro) limitou a
capacidade de legal de assunção de novos compromissos nas entidades que
mantivessem pagamentos em atraso e forçou estas entidades a comprometerem-se com um calendário de liquidação dessas obrigações — em rigor, a LCPA
impôs estas normas às entidades de todos os subsectores. O PAEL (Lei n.º
43/2012, de 31 de agosto) proporcionou um empréstimo de longo prazo do Estado a cada município subscritor para liquidar os pagamentos em atraso, e subordinou os subscritores ao cumprimento de metas calendarizadas para a redução destas obrigações. Finalmente, as sucessivas leis anuais do OE vêm fixando
reduções anuais de, pelo menos, 10% no valor dos pagamentos em atraso há
mais de 90 dias, conforme explicação nas notas (N) a (T) do Quadro 34
34, p. 345
345.
O FAM (Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto), que será apresentado detalhadamente
no Anexo IV
IV, não foi criado para resolver dívidas comercias, mas sim como uma
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solução institucional permanente para crises de sustentabilidade financeira municipal. No entanto, na medida em que os pagamentos em atraso fazem parte
do conceito de dívida, os empréstimos que o FAM vem concedendo às autarquias subscritoras também podem ser aplicados na liquidação dos atrasos nos
pagamentos a fornecedores. Tal como os do PAEL, os empréstimos do FAM são
condicionais no cumprimento de condições fixadas caso a caso em cada contrato. Em todos estas iniciativas legislativas, foram definidas sanções a aplicar em
caso de incumprimento das diretrizes nelas estabelecidas.
Atente-se agora na evolução ano a ano na AdL. Os pagamentos do subsector
em atraso há mais de 90 dias sofreram uma redução de 1389 M€ no período
compreendido entre 2011 e 2015 (-84%), tendo passado de 1648 M€ no final
de 2011 para 259 M€ no final de 2015. Neste último ano a redução relativamente
a 2014 foi de 202 M€ (-44%). Contudo, a maior redução anual, tanto em termos
relativos como absolutos, ocorreu entre dezembro de 2012 e dezembro de 2013
— painel da esquerda do Gráfico 25. Em termos médios no período de 2011 a
2015 os municípios por si só concentravam cerca de 90% do stock de pagamentos em atraso da AdL, conclusão a que se chega cruzando os dados desse painel
com a penúltima linha do Quadro 23.
Gráfico 25: Pagamentos em atraso na administração local (2011-2015) e
prazo médio de pagamento nos municípios (2008-2015)

Pagamentos em atraso na Administração Local
(M€)

Prazo médio de pagamento nos municípios
(n.º de dias)

Fontes: DGAL, DGO e cálculos dos autores. | Notas: 1) o painel da esquerda respeita a todo o subsector
AdL enquanto que o da direita se restringe aos municípios. 2) A média do prazo médio de pagamentos
(PMP) é a média ponderada do PMP nos 308 municípios.

É possível apreender a relação entre o volume de pagamentos em atraso e
o PAEL no Quadro 23. O Estado aprovou, até final de 2015, cerca de 625 M€ em
empréstimos para o conjunto dos 308 municípios. Este montante representou
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51% da redução de 1228 M€ no valor de pagamentos em atraso municipais entre
2011 e 2015. Refira-se que o financiamento elegível a este programa era, por lei,
inferior ao montante de pagamentos em atraso. O teto legal era o valor dos
pagamentos em atraso a 31 de março de 2012 reportados à DGAL deduzido de
várias importâncias, conforme é explicado na Figura 5 do Anexo IIII.

MUNICÍPIO

2011

2012

2013

31,2

2014

AVEIRO

33,2

30,6

39,9

PAÇOS DE FERREIRA

20,3

14,0

18,2

29,7

ÉVORA

34,4

40,8

30,8

24,4

NAZARÉ

20,4

28,7

28,4

30,5

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

26,0

24,9

27,1

PENAFIEL

5,2

12,8

SETÚBAL

23,1

24,3

VILA NOVA DE GAIA

48,0

41,3

CELORICO DA BEIRA

8,6

2015

38,1

Receita
efetiva
(2015)

Financiamento
PAEL aprovado
até 31/12/2015

Pagamentos em atraso (PA)

PA/Receita
efetiva (%) 2015

Quadro 23: Municípios com os 20 maiores volumes de pagamentos em
atraso a 31/12/2015
(M€, exceto quando outra unidade é indicada)

49,5

77,0%

-

30,3

24,1

125,8%

29,4

42,2

69,8%

-

20,2

16,1

125,1%

7,1

8,8

11,0

21,1

51,9%

3,4

9,5

10,9

33,6

32,4%

32,2

26,8

24,5

10,6

68,9

15,4%

17,7

18,8

11,3

7,9

115,3

6,8%

22,8

5,5

8,3

8,3

7,0

9,0

77,3%

1,7
24,5

17,8

20,2

22,1

11,9

6,7

12,8

52,6%

TOMAR

5,2

4,5

8,4

7,7

6,7

23,1

29,0%

-

ALCOCHETE

3,8

6,0

6,8

6,9

5,4

14,1

38,3%

19,8

3,4%

CARTAXO

CASCAIS
PORTIMÃO
PAREDES

18,0

10,3

12,9

6,2

5,0

148,5

109,3

97,4

96,1

86,5

4,6

46,5

9,8%

25,2

31,4

3,0

7,8

3,3

42,5

7,8%

16,8

REGUENGOS DE MONSARAZ

5,9

6,7

4,6

3,4

2,6

12,1

21,4%

SINES

5,9

5,9

1,5

3,0

2,4

18,0

13,1%

4,7

OURIQUE

3,5

2,9

3,0

2,9

2,3

9,0

26,0%

7,7

TABUAÇO

4,3

3,3

2,6

1,9

2,3

7,8

29,5%

VILA DO BISPO

5,9

4,8

4,6

3,0

2,3

11,0

20,7%

423,7

416,1

358,6

328,0

208,8

725,1

28,8%

1 470,7

1 160,2

584,5

410,1

243,1

7 245,4

3,4%

624,9

28,8%

35,9%

61,4%

80,0%

85,9%

10,0%

n.a.

24,8%

TOTAL 20+
TOTAL MUNICÍPIOS
% dos “20 +” no total

154,9

Fontes: DGAL e cálculos dos autores.

A dimensão global do problema está a diminuir, mas há situações individuais de difícil solução exclusivamente através de meios próprios. Verifica-se
no Quadro 23 que os pagamentos em atraso são cada vez mais um problema
confinado a um número relativamente reduzido de autarquias. Os 20 municípios
que no final de 2015 apresentavam um maior stock de pagamentos em atraso
197

Finanças Locais: princípios económicos, instituições e a experiência portuguesa desde 1987

concentravam também quase 86% do total registado pelos 308 municípios. A
mesma ideia resulta da seguinte comparação. Os 20 maiores devedores a fornecedores no final de 2015 conseguiram reduzir estes passivos em 50,7% face ao nível
registado no final de 2011 (redução de cerca de 215 M€). Já para o total de 308
municípios, esta redução do problema foi muito mais expressiva: 83,5% ou quase
1228 M€.

Esta concentração vem crescendo desde 2011 e explica-se pelo facto de entre essas 20 autarquias o volume de pagamentos em atraso representar uma
percentagem da receita efetiva muito superior à média nacional — em 2015
as percentagens são cerca de 29% entre os “20+” e 3% nos 308 municípios. Portanto, a dimensão global do problema está em queda acentuada no subsector
alargado e no universo mais restrito dos municípios. Porém, olhando para os
dados individuais, percebe-se que a situação de alguns municípios é deveras
complicada. Pagamentos em atraso valendo mais de 100% da receita efetiva
anual não serão resolvidos em poucos anos apenas com excedentes dos próprios. O recurso ao Fundo de Apoio Municipal (FAM) poderá ter que ser encarado

para eliminar estas situações particulares no caso de municípios que não reúnam as
IV
condições de adesão obrigatória. O FAM é explicado no Anexo IV.

Depois do agravamento durante a crise, só muito recentemente é que os
prazos médios de pagamento a fornecedores começaram a melhorar. O
tempo que uma entidade leva a solver os seus compromissos perante fornecedores de bens e serviços é outro indicador habitualmente usado para medir as
dificuldades de pagamento. De acordo com os dados da DGAL, o prazo médio
de pagamento dos municípios portugueses, a 31 de dezembro de 2015, confirmou a inversão ocorrida em 2013 da tendência de aumento que se verificava
nos últimos anos e, pela segunda vez desde o início da série estatística disponível, terá ficado abaixo dos 60 dias — ver painel da direita do Gráfico 25. Assim,
no final de 2015, em média, os municípios pagavam aos seus fornecedores a
cerca de 50 dias, colocando-se em linha com os objetivos traçados no PAEF e
legislados através da LCPA.
Importa fazer aqui um esclarecimento de natureza metodológica acerca do
cálculo desta estatística e da sua comparabilidade entre subsectores das AP.
Em cada trimestre, o prazo de pagamento é definido através da multiplicação de
365 dias pelo rácio entre os pagamentos em dívida no final desse período e o
montante das aquisições de bens e serviços acumulado nesses três meses. A
título de exemplo, o prazo de 10 dias significa que as dívidas de curto prazo a
fornecedores equivalem a 10 dias de compras. Note-se que a fórmula não capta,
pois, o número de dias que cada município leva efetivamente a pagar, em média,
as faturas ou documentos equivalentes desde o dia em que são emitidos, na
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medida em que o indicador despreza os pagamentos efetuados dentro do prazo
contratual. Neste sentido, o indicador mede o prazo de pagamento de dívidas
e não o prazo de pagamento de aquisições. Uma vez que tanto o numerador
como o denominador podem ter comportamentos sazonais diferenciados, o indicador em uso é o prazo médio de pagamento (PMP): trata-se da média aritmética dos prazos de pagamento verificados nos quatro últimos trimestres (portanto, é uma média móvel). Esta fórmula está fixada num despacho ministerial.97
Repare-se que o PMP, assim definido, pode baixar porque subiram as aquisições
(um fluxo) nos quatro trimestres a que se refere ou porque diminuíram, de facto,
as dívidas a fornecedores (um stock), sejam as dívidas contraídas nesse período
ou as que transitaram de períodos anteriores. É de assinalar a existência de diferentes definições de numerador consoante o subsector; por exemplo, no caso
dos serviços integrados da AdC, o PMP é calculado com base em contabilidade
orçamental; no caso dos municípios usa a contabilidade patrimonial.98
Sem prejuízo do acima exposto, cerca de um quinto dos municípios continua a ter prazos de pagamento (de dívida comercial) bastante alargados
(i.e., superiores a 90 dias), tendo-se verificado em 12 deles o acréscimo dos
prazos médios de pagamento no final de 2015 relativamente a 2014 (6 municípios com PMP superior a 90 dias no final de 2014 agravaram em mais de 10% o
PMP). No Quadro 24 é ainda possível identificar autarquias com prazos superiores a um ano (8) e outras em que o prazo ultrapassa os seis meses (28). Por outro
lado, 247 municípios (80% do total) apresentam prazos de pagamento inferiores
a 90 dias e mais de metade (186) registava já um PMP inferior a 30.

N.º 4 do Despacho n.º 9870/2009, de 13 de abril, do Ministro de Estado e das Finanças.
Conjugado com a alínea c) do n.º 7 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/2008, de
22 de fevereiro, o numerador não integra, no caso dos municípios, a conta 268 (outros credores e devedores) o que poderá implicar alguma subestimação deste indicador, particularmente
nas situações em que a conta referida não seja materialmente residual.
97

98 Atendendo aos princípios contabilísticos da consistência e da materialidade, tendo em vista
a obtenção de “uma imagem verdadeira e apropriada da situação financeira” das autarquias
locais, como refere o POCAL, a fórmula deveria incluir, à semelhança do que ocorre com indicadores análogos na esfera das empresas (nomeadamente as públicas), todas as dívidas a
fornecedores cuja maturidade originária seja de curto prazo, excluindo as aquisições de imobilizado não onerosas, como doações, transferências das contas de imobilizações em curso
para as contas (definitivas) de imobilizado, etc.. Um relatório da IGF relativo a programas extraordinários de regularização de dívidas do sector público justificou a necessidade de alteração da metodologia subjacente ao apuramento do PMP (IGF, 2012), aconselhando a adoção
de um referencial contabilístico comum a todos os subsectores que minimizasse, se não
mesmo eliminasse, os problemas de comparabilidade.
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Quadro 24: Número de municípios por escalões de PMP, 2008-2015
PMP

2008

> 1 ano

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

8

7

19

15

27

21

15

8

> 6 meses mas < 1 ano

39

48

51

67

57

29

23

20

> 90 dias mas < 6 meses

68

83

90

82

57

58

34

33

Subtotal > 90 dias

115

138

160

164

141

108

72

61

< 90 dias

193

170

148

144

167

200

236

247

< 60 dias

149

122

104

113

129

163

207

222

< 30 dias

86

63

49

62

77

102

143

186

308

308

308

308

308

308

308

308

TOTAL

Fontes: DGAL e cálculos dos autores.

O Quadro 25 apresenta os 20 municípios com maiores prazos médios de pagamento a fornecedores em 2015 (máximo de 1437 dias registado no Município
de Portimão) e a respetiva variação relativamente a 2012, relevando-se o facto
de quatro destes municípios terem prazos médios de pagamento superiores a
dois anos.
Quadro 25: Municípios com os 20 maiores prazos médios de pagamento a
31/12/2015 (n.º de dias)
MUNICÍPIO

PMP
2012

2013

2014

2015

Variação (2012/2015)

PORTIMÃO

1 088

1 054

3 347

1 437

349

NAZARÉ

1 464

421

3 411

1 275

- 189

CELORICO DA BEIRA

511

370

465

1 255

744

PAÇOS DE FERREIRA

1 335

874

1 363

957

- 378

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

317

1 580

1 175

638

321

ALCOCHETE

257

353

616

528

271

ÉVORA

541

755

526

500

- 41

MACEDO DE CAVALEIROS

284

364

165

382

98

MOURÃO

343

161

328

363

19

ALANDROAL

377

410

556

351

- 26

SÃO VICENTE

647

436

1 088

351

- 296

SANTA COMBA DÃO

249

414

740

348

100

TOMAR

153

363

331

307

154

AVEIRO

250

179

89

300

50

OURIQUE

130

245

225

286

155

VILA NOVA DE POIARES

172

236

266

254

82

BELMONTE

186

103

252

254

68

2 194

1 612

582

244

- 1 950

CARTAXO

470

373

257

225

- 245

MANTEIGAS

239

76

367

215

- 24

PORTO SANTO

Fontes: DGAL e cálculos dos autores.
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Por seu turno, o Quadro 26 dá nota dos 20 municípios com os menores prazos
médios de pagamento registados em 2015. Nenhum leva mais de três dias a
pagar (as suas dívidas).
Quadro 26: Municípios com os 20 menores prazos médios de pagamento a
31/12/2015 (n.º de dias)
MUNICÍPIO
SANTA CRUZ DAS FLORES

PMP
2012

2013

2014

2015

2

1

1

0

-1

23

9

2

1

- 22

SANTA CRUZ DA GRACIOSA

6

13

3

1

-5

OVAR

2

2

4

1

-1

ANADIA

0

1

2

1

1

CASTELO BRANCO

3

1

2

2

-2

VELAS

PAMPILHOSA DA SERRA

1

0

3

2

0

VILA REAL

45

35

2

2

- 43

SINTRA

25

9

8

2

- 24

MURTOSA

10

2

6

2

-8

9

27

25

2

-7

32

14

11

2

- 30

VILA DO PORTO
VOUZELA
ALMODÔVAR
CORVO
PENEDONO
LAGOA (SÃO MIGUEL)
AMARANTE
SANTANA
ARRONCHES
LAGOA (ALGARVE)

5

9

8

2

-3

14

0

5

2

- 11

15

23

7

3

- 13

106

82

22

3

- 103

15

19

6

3

- 13

329

494

22

3

- 326

4

3

1

3

-1

180

71

18

3

- 177

Fontes: DGAL e cálculos dos autores.

7.3.5

Variação (2012/2015)

Ilações da análise conjunta dos princípios de caixa e de compromisso
da contabilidade orçamental

A evolução na assunção de compromissos (despesa realizada) e na liquidez
dos recursos (receita cobrada) alertou com anos de antecedência para o
risco de uma crise financeira significativa em muitos municípios portugueses. Os compromissos assumidos para pagamento em cada ano excederam durante muitos exercícios a liquidez disponível para os satisfazer em largas dezenas
de autarquias. Esta situação produziu o recurso sistemático à sobreorçamentação da despesa para se conseguir encaixar nas previsões de pagamento os compromissos transitados e os compromissos a assumir no próprio ano. A necessidade de respeitar a regra de equilíbrio orçamental ex ante implicou forçosamente a sobreorçamentação da receita.
E qual é o problema da sobreorçamentação reiterada? Ineficácia dos orçamentos na orientação das decisões políticas e de gestão com impacto na
201
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assunção de compromissos financeiros. Quando uma organização dispõe de
orçamentos realistas quanto à capacidade efetiva de arrecadação de recursos e
libertação de meios de pagamento, os políticos e os gestores podem confiar
neles como bússolas para as decisões com efeitos financeiros a tomar durante
cada exercício económico. Conhecendo-se os recursos disponíveis, é possível
assumir apenas os compromissos que se conseguem pagar. Durante muitos anos
a prática de sobreorçamentação persistiu sem problemas financeiros de maior
porque as restrições orçamentais locais iam crescendo fruto da expansão da economia, da atribuição de maior autonomia fiscal ao poder local, da receção de
volumes crescentes de transferências intergovernamentais nacionais e europeias
e da facilitação do acesso ao financiamento bancário. Porém, a chegada em força
da crise económica e financeira em 2009 colocou a nu, de repente, as fragilidades
deste arranjo institucional. O financiamento bancário secou, o Estado começou
a cortar nas transferências, a baixar os tetos legais do endividamento e a exigir
o duplo cabimento dos compromissos na despesa orçamentada e nos fundos
disponíveis a três meses, as receitas fiscais diminuíram, ao mesmo tempo que as
comunidades locais pressionavam para mais despesa, nomeadamente de cariz
social. Com todo este condicionamento, o atraso no pagamento a fornecedores
de bens e serviços (a par da redução na despesa de capital examinada no início
do capítulo) emergiu como a válvula de escape, até porque a regra da dívida
vigente na lei das finanças locais até 2007 excluía os pagamentos em atraso do
indicador a cumprir.
A persistência de dívidas a fornecedores e a morosidade no seu pagamento
não é sadia para as economias locais nem para as finanças locais. Uma parte
significativa do tecido empresarial que fornece as autarquias com bens e serviços
não-financeiros é constituída por micro e pequenas empresas, para as quais os
municípios geograficamente mais próximos têm um peso expressivo no volume
de negócios. Atrasos no recebimento significam custos acrescidos para as empresas, seja em encargos financeiros junto da banca para apoio ao fundo de
maneio, seja em muitas situações limite que aconteceram no passado recente,
através de reduções de escala e mesmo falências. As implicações para os trabalhadores são óbvias. Mas a persistência dos pagamentos em atraso acaba por se
virar contra o interesse das próprias autarquias porquanto, uma vez internalizado
este fenómeno pelas empresas, os preços de encomendas futuras passarão a
incorporar aqueles custos e/ou a qualidade dos fornecimentos baixará.
Ora os dados analisados nesta secção deixam alguns sinais de alerta para o
futuro. Os indicadores de desequilíbrio na estrutura financeira aqui conjugados,
após anos de desempenho preocupante, apontam nos exercícios mais recentes
no sentido da melhoria. Todavia, em matéria de sustentabilidade das finanças
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públicas, importa olhar para a frente não apenas numa perspetiva de curto prazo,
mas igualmente de médio e longo prazos. Os compromissos assumidos para
pagamento em exercícios futuros estão a subir a um ritmo muito elevado. A regularização dos pagamentos em atraso está a aliviar as pressões financeiras no
curto prazo, mas a retirar espaço orçamental aos exercícios futuros em muitas
autarquias. Daí a recomendação para cada município ser bastante cuidadoso
no planeamento orçamental de médio prazo.
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Um saldo é uma medida sintética da atividade financeira de uma organização durante determinado período. Sendo a diferença entre receitas e despesas
acumuladas durante o período, exprime a contribuição das operações subjacentes a esses fluxos para a situação patrimonial líquida da organização. Se a diferença for positiva, o património financeiro (líquido de obrigações ou responsabilidades) aumenta face ao valor verificado no final do período anterior; se for
negativa, o património financeiro líquido diminui face ao período anterior.
Existem tantos saldos quantos os tipos de receita e despesa que o analista queira
considerar. O saldo porventura mais frequente nas análises de finanças públicas
no regime de caixa modificado é o saldo global. Mede a diferença entre receitas
efetivas e despesas efetivas. Se, no final do período em apreço, um município
tem um saldo global positivo, isso significa que acumulou (princípio de caixa) ou
teve direito a acumular (princípio do compromisso) recursos financeiros durante
esse lapso de tempo. Tem contrapartida no acréscimo de um ativo financeiro
(por exemplo, entrada de fundos numa conta de depósitos à ordem) ou na diminuição de um passivo financeiro (por exemplo, amortização de um empréstimo). Esta acumulação (ou direito a acumular) património financeiro líquido é o
resultado financeiro das transações em que a autarquia participou durante tal
exercício. Como se explica na Secção VI.11, p. 411, ficam de fora deste saldo as
transações com ativos e passivos financeiros, as restituições e reembolsos, e o
saldo da gerência anterior.
A Secção 8.1 faz o sobrevoo desta série, o saldo global, e nota a existência de
ciclos nos 29 anos observados. Aproveita para justificar e calcular o ajustamento
das contas agregadas dos municípios nos anos de 2012 a 2015 em resultado da
deteção de operações materialmente relevantes com efeito temporário. A Secção 8.2 introduz os outros tipos de saldo comuns no sistema de contabilidade
orçamental, cruzando os princípios de caixa e compromisso com a natureza económica das operações municipais. A evidência empírica ao longo do tempo sobre os vários conceitos de saldo é mostrada e interpretada na Secção 8.3. Por
que representa graficamente as séries nas perspetivas de caixa e compromisso,
esta secção permite explorar uma relação com os indicadores de desequilíbrio
financeiro estudados no final do capítulo anterior. A fechar, a Secção 8.4 prepara
o leitor para o capítulo da dívida, explicando como se passa do saldo primário
para a variação da dívida e por que é que a correlação entre as duas variáveis,
sendo forte, não é perfeita. O Anexo V recorre à literatura especializada para
mostrar uma relação de causalidade entre o saldo global e os atos eleitorais autárquicos.
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8.1

Visão diacrónica

A série mais longa de saldos que se consegue construir para o conjunto dos
municípios portugueses é, precisamente, a do saldo global. Está disponível para
o período 1987–2015 segundo o princípio de caixa e representada no Gráfico 26,
em percentagem da despesa efetiva. Não está ajustada de eventuais operações
temporárias nem de operações não-recorrentes.
A história dos últimos 29 anos está repleta de défices globais. Ocorreram
excedentes em apenas nove anos, dos quais cinco desde 2010 (inclusive). Após
os valores mínimos, na ordem dos – 10%, terem sido atingidos no início da década de 2000, iniciou-se um processo de melhoria paulatina até 2007 (+1,5%),
com quedas rápidas nos dois anos seguintes. A partir de 2009, inicia-se nova
fase de melhoria, com saldos sempre positivos, excecionando-se o ano de 2013
(– 0,9%), e picos de + 11% em 2012 e 2015; este último é o máximo absoluto
dos últimos 29 anos.
Gráfico 26: Saldo global em percentagem da despesa efetiva, 1987 a 2015
(%, princípio de caixa)
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Fontes: DGAL e cálculos dos autores. | Valores não ajustados de operações temporárias nem de operações não-recorrentes.

De assinalar que os anos de 2012 a 2015, em particular, se encontram afetados
por operações de carácter temporário ou carácter não-recorrente que foi possíCaixa 4
vel identificar e quantificar na Caixa
4, p. 208
208. Expurgando essas operações, resultaria um menor excedente em 2012 (7,8%), um saldo positivo em 2013 (5,9%)
e mais positivo em 2014 (8,5% contra 6,4%).
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Em 2015, observa-se novamente um acréscimo relativamente ao ano imediatamente anterior, situando-se o saldo global em percentagem da despesa efetiva em 11,4% (11,6% se expurgada a despesa paga ao abrigo do PAEL
nesse ano).
Uma observação atenta dos momentos em que os mínimos locais ocorrem
sugere uma coincidência desses momentos com anos de eleições (gerais)99
autárquicas. O Gráfico 27
27 acrescenta retas verticais ao Gráfico 26 nos anos em
que estas eleições aconteceram.
Gráfico 27: Regularidade estatística e ciclos político-económicos
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Fontes: DGAL e cálculos dos autores. | Valores não ajustados de operações temporárias nem operações
não-recorrentes. As barras verticais sinalizam os anos de eleições autárquicas.

A investigação formal sobre a existência de e as explicações para motivações
políticas por detrás de variáveis que caracterizam o desempenho orçamental dos
governos merece atenção há muito tempo na literatura de economia política
conhecida por “ciclos político-económicos” (political business cycles). As justificações divergem consoante as circunstâncias institucionais e económicas em
presença. No caso dos municípios portugueses, Baleiras e Costa (2004) encontraram evidência empírica a favor de uma explicação para a regularidade estatística de a despesa de investimento municipal (o saldo global) tender a aumentar (diminuir) em período pré-eleitoral e a diminuir (aumentar) no período póseleitoral seguinte. A justificação encontrada é a preocupação dos presidentes de
Câmara com o efeito do resultado eleitoral no seu bem-estar: o desfecho é incerto e é natural o candidato preocupar-se com o seu futuro pessoal nas duas

99 Gerais no sentido de ocorrerem no mesmo dia em todas as autarquias do país. Circunstâncias locais podem determinar eleições intercalares num município em particular.
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situações possíveis após as eleições, vitória e derrota. Esta preocupação, associada às prerrogativas legais do cargo, levam-no a utilizar o investimento da autarquia como uma variável estratégica para otimizar a sua satisfação. Na medida
em que a satisfação no período pós-eleitoral é incerta, por depender do resultado da eleição, a satisfação pós-eleitoral é descontada pela probabilidade de
reeleição, pelo que um euro de despesa de investimento no período pré-eleitoral
contribui mais para a sua utilidade do que um euro de investimento no período
pós-eleitoral. A assimetria da despesa (e do saldo) em torno dos momentos eleitorais advém deste comportamento. O Anexo V contém um resumo desta explicação. Não se nega que possa existir outro tipo de razão institucional para a
ciclicidade detetada nas séries, como seja a necessidade de tempo para programar a despesa de investimento após a entrada em funções de um novo executivo
municipal (tempo para identificar ideias, elaborar projetos de especialidade, candidatar a financiamento comunitário e executar física e financeiramente as
obras). No entanto, os estudos econométricos citados tomam em conta a influência destas tarefas e, mesmo assim, conseguem isolar o efeito da motivação
política.
Caixa 4: Ajustamentos nas contas municipais de 2012 a 2015
(regime da contabilidade pública, princípio de caixa)
As contas de uma entidade são, por vezes, influenciadas por operações temporárias e operações não-recorrentes realizadas em determinado ano e que têm impacto financeiro nesse
ano ou num conjunto reduzido de anos seguintes, mas não afetam a posição orçamental
intertemporal dessa entidade. Dito de outro modo, a trajetória plurianual das contas não é
afetada por aquele tipo de operações. Se a análise pretende atender sobretudo aos efeitos
duradouros e ao sentido de marcha das contas, é conveniente expurgar tais efeitos das
mesmas.
Este raciocínio tanto se pode aplicar a dados em contabilidade pública como a dados em
contabilidade nacional. As instituições nacionais e internacionais que acompanham a situação agregada das finanças públicas portuguesas realizam este ajustamento no âmbito da
segunda ótica. Por exemplo, o CFP costuma analisar a execução orçamental do conjunto
das Administrações Públicas em termos assim ajustados. Para uma elucidação mais detalhada sobre a natureza destes ajustamentos, ver a Caixa 5 em CFP (2013b).
Tanto quanto os autores conhecem, o conteúdo desta caixa representa o primeiro exercício
de ajustamento de contas municipais para expurgo de operações orçamentais de natureza
extraordinária. É executado na ótica da contabilidade pública. A sua realização é motivada
pelo conhecimento de duas operações materialmente relevantes ocorridas em 2012 e 2013:
aquisição pelo Estado ao município de Lisboa dos terrenos do aeroporto de Lisboa e Programa de Apoio à Economia Local (PAEL). Produziram efeitos relevantes nas contas das
autarquias abrangidas, mas também no conjunto do subsector AdL. Como se perceberá
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pelos detalhes abaixo, estas operações tiveram contrapartida simétrica nas contas do Estado, pelo que são neutras do ponto de vista consolidado das Administrações Públicas.
Atendendo ao significado material das operações, os autores consideraram interessante,
para efeitos de análise, expurgar as contas da AdL destas operações a fim de se obter um
relato mais fidedigno da posição orçamental intertemporal no período em apreço. Para o
efeito, os próximos parágrafos vão caracterizar aquelas operações e aplicar a metodologia
do CFP acima exposta, mas com uma diferença importante. Em vez de as contas de base
estarem expressas na ótica da contabilidade nacional, nesta caixa o ajustamento será feito
sobre contas na perspetiva da contabilidade pública (e segundo o princípio dos fluxos de
caixa).

1. Operação com terrenos no concelho de Lisboa
O Estado Português assinou em 2012 com o Município de Lisboa um memorando de entendimento através do qual ficou definida a atribuição e o pagamento de uma compensação à autarquia no montante de 286 M€, correspondente ao montante da avaliação efetuada aos terrenos afetos ao Aeroporto de Lisboa.
Neste âmbito, o Estado transferiu para aquele município, em 2012, o montante de 271 M€,
o qual terá sido utilizado em 245 M€ para amortizar o passivo financeiro e os restantes
26 M€ para reduzir pagamentos em atraso, tanto na aquisição de bens e serviços como na
aquisição de bens de capital. Os restantes 15 M€ apenas foram registados no orçamento
municipal em 2013, não sendo possível apurar quais as rubricas da despesa que foram
diretamente influenciadas por este montante. O Quadro 27 sistematiza estas operações.
Quadro 27: Ajustamentos na receita e na despesa decorrentes da operação com
terrenos no concelho de Lisboa, 2012 e 2013 (M€)
Operação com terrenos no
concelho de Lisboa

Ajustamentos

2012

2013

Receita
Outras receitas de capital

-271,0

Receitas de capital

-271,0

-15,0

TOTAL

-271,0

-15,0

-26,0

-15,0

-15,0

Despesa
TOTAL

Fontes: DGAL, Município de Lisboa e cálculos dos autores.

2. Programa de Apoio à Economia Local (PAEL)
O PAEL está explicado no Anexo II
II. Segundo a informação financeira aí prestada (Quadro
Quadro
36), dos 620,9 M€ de financiamento atribuído pelo Estado aos municípios aderentes, estes
36
pagaram o montante total de 603,6 M€, distribuído pelos anos 2012 a 2015 do modo que
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o Quadro 28 indica. Estes valores anuais, correspondentes a uma medida com efeitos temporários (PAEL), devem então ser deduzidos da despesa efetiva nos anos respetivos para
se apurarem as contas ajustadas.
Quadro 28: PAEL. Ajustamentos na despesa, 2012 a 2015 (M€)
Ajustamentos

Pagamentos efetuados ao abrigo do PAEL
2012

2013

2014

2015

Soma

Despesas correntes

-7,7

-223,6

-80,3

-5,5

-317,1

Despesas de capital

-10,2

-227,2

-42,8

-6,3

-286,5

TOTAL

-17,9

-450,7

-123,2

-11,8

-603,6

Fontes: DGAL, DGO e cálculos dos autores.

3. Contas ajustadas
Por não ser possível apurar quais as rubricas da despesa afetadas em 2012 e 2013 em resultado da operação com terrenos no concelho de Lisboa, optou-se por deduzir, respetivamente em cada ano, os montantes de 26 M€ e 15 M€ apenas ao “Total ajustado” e não
a cada um dos agregados. Resulta então do acima exposto o Quadro 29
29, que relata a execução da AdL nos anos 2012 a 2105 expurgada das duas operações temporárias detetadas
pelos autores, e que, nos casos concretos, também não são operações recorrentes.
Quadro 29: Contas ajustadas, 2012 a 2015 (M€)
2012

2013

2014

2015

Receitas correntes

5 564,2

5 935,7

6 215,4

6 518,7

Receitas de capital

1 600,7

1 051,1

715,6

716,6

8,9

13,4

8,8

10,1

7 173,9

7 000,2

6 939,9

7 245,4

2012

2013

2014

2015

Despesas correntes

4 793,1

4 943,1

5 042,0

5 089,5

Despesas de capital

1 885,1

1 683,0

1 355,7

1 402,8

Despesa efetiva ajustada

6 652,3

6 611,1

6 397,7

6 492,3

2012

2013

2014

2015

521,6

389,1

542,2

753,1

RECEITA

Reposições não abatidas aos pagamentos
Receita efetiva ajustada
DESPESA

SALDOS
Saldo global ajustado

Fontes: DGAL, DGO e cálculos dos autores.

Importará notar que os autores não procederam a ajustamentos nas contas de anos anteriores por desconhecerem a existência de medidas temporárias ou medidas não-recorrentes relevantes a nível agregado.
Das contas acima ajustadas emergem as seguintes conclusões: o saldo global é positivo ao
longo dos três anos (seria negativo em 2013 sem o ajustamento) e o máximo da série 19872015 ocorrer em 2015. A melhoria do saldo em 2014 resulta da diminuição das despesas
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de capital uma vez que as correntes aumentaram sempre de ano para ano desde 2012. Do
lado das receitas, o decréscimo das receitas de capital é evidente, pese embora a quebra
de 2012 para 2013 ser inferior em termos ajustados. Como se viu anteriormente, parte desta
evolução decorre da alteração quanto à afetação, em termos percentuais, a uma natureza
corrente ou de capital, das transferências recebidas do Orçamento do Estado a título de
Fundo de Equilíbrio Financeiro.

8.2

Tipos de saldo

Consoante o interesse do analista, é possível considerar outros saldos, para além
do saldo global apresentado na secção anterior. O objetivo desta secção é explicar os tipos de saldo mais comuns na análise das finanças locais.
A Figura 2 mostra os saldos mais frequentes no contexto da Contabilidade Pública e aplica-se tanto às autarquias locais como a qualquer outro conjunto de
administrações públicas em Portugal. De acordo com a explicação no Anexo
Anexo VI
VI
(Elementos de Contabilidade), aquela estrutura-se em três sistemas de relato:
orçamental, patrimonial e analítico (vide Secção VI.3). As análises económicas das
finanças públicas têm privilegiado até hoje o sistema orçamental, por razões históricas (foi o primeiro a ser aplicado e é sobre ele que há mais capacidade humana instalada nos serviços) e de política orçamental, nacional e europeia (a
implementação dos outros sistemas não foi considerada uma prioridade durante
décadas). Por isso, ainda hoje não existem contas consolidadas das AP em contabilidade patrimonial. As experiências de contabilidade analítica são ainda mais
dispersas e de fiabilidade mais heterogénea no universo público.
Figura 2: Saldos na contabilidade pública orçamental

Existem dois princípios diferentes para registar as operações de uma entidade pública no seu sistema de contabilidade orçamental: caixa e compromisso. Distinguem-se quanto ao critério de periodização do registo. O princípio
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de caixa regista uma operação de acordo com o momento em que produz efeitos na tesouraria da organização. Seguindo o princípio do compromisso, a operação é reconhecida no momento em que produz efeitos no património financeiro da organização. Ver pormenores na Subsecção VI.2.4.
Os vários saldos utilizados na contabilidade orçamental distinguem-se entre si quanto à natureza económica das operações neles integradas. Esta natureza é o tipo de recurso transacionado na operação. Pode ser um serviço
(como o factor trabalho ou um projeto de engenharia), pode ser um bem fruível
num exercício económico e por isso designado como “bem corrente” (tinteiro e
esferográfica) ou um bem que proporcione utilidade durante vários anos e por
isso designado como “de capital” (exemplo: uma ponte). Por convenção, os bens
e serviços são agrupados de acordo com as designações enunciadas no lado
direito da Figura 2. Assim, indo do saldo mais abrangente para o mais particular,
tem-se:







Saldo total — diferença entre receita total e despesa total;
Saldo orçamental — diferença entre receita do exercício e despesa total
(despesa total = despesa do exercício);
Saldo global — diferença entre receita efetiva e despesa efetiva;
Saldo primário — diferença entre receita efetiva e despesa primária;
Saldo corrente — Diferença entre receita corrente e despesa corrente;
Saldo de capital — Diferença entre receita de capital e despesa de capital.

Os vários tipos de receita e despesa referidos estão explicados na Secção VI.11
e foram ilustrados com a realidade recente nos capítulos 5 e 7. Todos estes tipos
podem ser calculados segundo o principio de caixa ou segundo o do compromisso. A informação veiculada é diferente. Os exemplos seguintes ajudam a
compreender as diferenças.
De acordo com o primeiro princípio, as operações são registadas segundo o momento em que ocorre a entrada e a saída de fundos na entidade analisada. Na
maior parte dos casos, o direito a receber (a obrigação a pagar) nasce antes do
momento em que a receita é cobrada (a despesa é paga) e é por causa deste
desfasamento temporal que os saldos segundo o princípio de caixa ou tesouraria
diferem dos saldos homónimos segundo o princípio do compromisso. Tal assim
acontece quando a movimentação da tesouraria é antecedida pela emissão de
documentos que consubstanciam direitos e obrigações entre as partes envolvidas nas operações económicas. Por exemplo, no caso de uma operação de aquisição de bens a uma empresa por parte de um município, a celebração do contrato faz nascer para o município a obrigação de pagar a contrapartida acordada
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pela entrega do bem. Assim, o valor do contrato é despesa comprometida,100 a
registar nos mapas contabilísticos com a data do contrato; o pagamento ocorre
tipicamente alguns dias após a entrega da fatura e do bem e origina o registo
nos mapas de despesa paga, registada com a data da saída de fundos da tesouraria do município. Já no caso de uma taxa municipal, o direito a receber nasce
quando a autarquia emite a chamada nota de liquidação, que deve fixar o prazo
para o destinatário pagar; assim, a nota de liquidação origina receita segundo o
princípio do compromisso e a nota de cobrança, emitida como prova do recebimento por parte do município, origina receita segundo o princípio de caixa. A
primeira forma de receita é designada nos mapas contabilísticos como receita
liquidada e a segunda como receita cobrada.
Como se disse acima, durante muitos anos os sistemas de informação nas administrações públicas apenas registavam os movimentos segundo o princípio de
caixa, o que levou a confundir-se, na linguagem corrente, o próprio regime de
contabilidade pública com o princípio de caixa. A emergência da preocupação
com o crescimento da dívida pública levou a que se desse mais atenção na padronização contabilística ao princípio do compromisso, a ponto de se dizer que
a contabilidade orçamental hoje em dia tem uma “base de caixa modificada”.
Esta consiste, simplesmente, na utilização simultânea dos dois princípios na contabilidade orçamental das administrações públicas. Mas a própria noção de compromisso, como se dá conta no anexo de contabilidade, sendo uma aproximação, não se confunde com o de obrigação a pagar, pelo que se espera que a
concretização do próximo sistema de normalização contabilística para o universo
das administrações públicas (o já referido SNC-AP) possa melhorar o conhecimento e a gestão dos ativos e das responsabilidades das AP, tanto a nível de
cada organização como a nível consolidado.
A secção seguinte retomará a exposição e a compreensão dos desenvolvimentos
municipais portugueses, apresentando e comentando os saldos apurados desde
2008 segundo os dois princípios de periodização.
8.3

Evidência recente: diferenças entre os saldos segundo o princípio de
caixa e o princípio do compromisso

Do cruzamento de saldos apurados segundo os dois princípios de periodização
da contabilidade pública orçamental, resulta informação adicional relevante que
importa analisar. Porém, só é possível realizar esta comparação para os anos

100 A “despesa comprometida” é designada por “despesa realizada” nos mapas contabilísticos
da despesa.

213

Finanças Locais: princípios económicos, instituições e a experiência portuguesa desde 1987

2008 a 2015. Com efeito, nos dados disponibilizados pela DGAL não é possível
obter, para os anos anteriores a 2010, os números relativos à receita liquidada e
aos compromissos assumidos. O ano mais recuado para o qual os autores conseguiram obter informação comparável em base de compromissos é 2008, na
fonte Carvalho et al. (2016).101 O Gráfico 28
28 foi, pois, construído com base nesta
referência bibliográfica porque se pretende, precisamente, interpretar a conduta
orçamental das autarquias à luz combinada dos dois princípios de registo contabilístico. Esta combinação não é usual nas análises de finanças públicas. Os
saldos apurados segundo o princípio de caixa estão representados por linhas
sólidas, enquanto as linhas ponteadas mostram os mesmos saldos de acordo
com o princípio do compromisso. Os valores inseridos no gráfico ajudam a perceber a magnitude dos saldos da AdL.
O primeiro princípio, que é o mais usado na monitorização dos desenvolvimentos orçamentais públicos, mostra uma tendência recente de melhoria
dos saldos no universo dos 308 municípios, embora com oscilações. Em quatro dos oito anos observados, as receitas excedem as despesas em todas as definições de saldo. Embora os autores não tenham analisado formalmente a existência de motivações político-económicas por detrás das oscilações, o conhecimento reportado no Anexo V permite suspeitar informadamente de que as eleições autárquicas ocorridas em outubro de 2009 e 2013 não são alheias aos “vales” registados nesses anos. Os saldos global e primário apresentam comportamentos aproximadamente paralelos, o que traduz estabilidade na despesa com
juros. A curva que retrata o saldo orçamental denuncia um comportamento mais
estável deste agregado, face aos outros saldos na base de caixa. Isso é natural
porquanto inclui todas as origens e aplicações de recursos (orçamentais e financeiras) geradas no próprio exercício; o total é menos variável que as parcelas que
o constituem. O agregado mais abrangente, saldo total, excede sempre o saldo
orçamental, o que não surpreende porquanto a despesa é comum aos dois conceitos e a receita do saldo total excede a do orçamental no montante combinado
das RNAP e do saldo da gerência anterior — como se explicou, umas e outro são
fundos transitados de exercícios anteriores. De uma maneira geral, a tendência
subjacente aos quatro saldos é de melhoria. Este facto não espanta, em virtude
das análises empreendidas nos capítulos anteriores aos desenvolvimentos da receita e da despesa. Com efeito, os anos 2011 a 2015 (um pouco mais de metade
da amostra) constituem um período de ajustamento face aos desequilíbrios acumulados no passado e de recuperação financeira dos municípios.

Trata-se da edição de 2016 do projeto “Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses”
explicado na nota de rodapé 88.
101
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Gráfico 28: Saldos da Administração Local, princípios de caixa e do
compromisso (M€, 2008–2015)

Fontes: Carvalho et al. (2016). Cálculos dos autores. | Notas: Os valores para o período podem apresentar
diferenças ligeiras face aos disponíveis no SIIAL para os mesmos anos; entre as causas, contam-se as datas
distintas em que os dados foram recolhidos e tratados, bem como arredondamentos.

Não existe um padrão territorial definido para o saldo global de 736 M€ a
nível agregado. A Figura 17
17 cartografa esta variável na pág. 436
436. A esmagadora
maioria dos concelhos, incluindo os que têm maior dimensão, apresenta saldos
positivos em 2015 e esta situação ocorre em praticamente todas as geografias
económicas. Os municípios com contas deficitárias estão assinalados com os
dois tons mais claros nesse mapa e há-os tanto no interior como junto à costa.
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É interessante ver agora o desempenho orçamental pelo lado dos direitos
de cobrança e da despesa comprometida ou realizada (linhas a ponteado).
Por comparação com a análise segundo o princípio de caixa, os mesmos
saldos segundo o princípio do compromisso revelam como que uma mudança de escala no eixo vertical. Os anos de agravamento e melhoria dos saldos são sensivelmente os mesmos que segundo o princípio de caixa, mas a amplitude dos valores monetários é muito maior (por exemplo, o saldo global varia
sensivelmente entre – 2700 M€ e +300 M€, contra – 660 M€ a + 740 M€ na base
de caixa). Note-se também que os saldos no princípio do compromisso, embora
todos com trajetória de melhoria significativa no período analisado, são sempre
negativos, exceto em 2015, e sempre inferiores aos valores dos saldos homónimos na ótica de caixa. Estes factos decorrem de um aspecto estrutural do sistema
estudado no capítulo anterior: despesa comprometida do exercício bastante superior à despesa paga nesse exercício. Tal como no princípio de caixa, os saldos
deterioram-se nos anos eleitorais. Regista-se, a terminar, que os saldos segundo
o princípio do compromisso se estão a aproximar bastante dos valores homónimos segundo o princípio de caixa, o que também evidencia a correção em marcha do desequilíbrio estrutural documentado na Secção 7.3.
Restringir a monitorização do desempenho orçamental das entidades públicas à observação dos fluxos de caixa é uma conduta perigosa pois esconde a capacidade real de satisfazer responsabilidades e não permite vislumbrar os riscos de solvabilidade nos anos seguintes. Um dos aspectos inovadores deste trabalho é a análise conjunta de dados orçamentais nas duas perspetivas de registo contabilístico. A comparação entre as duas perspetivas, primeiro em termos de receita no Capítulo 5 e de despesa no Capítulo 7, e agora
sintetizada nos dois painéis do Gráfico
Gráfico 28
28, ilustra bem quão ilusória é a medição
do (des)equilíbrio orçamental baseado exclusivamente no princípio de caixa. Por
exemplo, os défices globais em caixa inferiores a 10% da despesa efetiva ao
longo da década passada até podem parecer moderados, à luz da capacidade
que as autarquias foram encontrando para os financiar com dívida — repare-se
que a linha do saldo orçamental está acima da do saldo global nos anos de défice
global, no painel superior do Gráfico 28
28. Todavia, a acumulação ao longo dessa
década (e possivelmente em períodos anteriores) de défices globais segundo o
princípio do compromisso acima dos 20% da despesa efetiva realizada no próprio ano não poderia augurar a sustentabilidade deste caminho assim que o
mercado financeiro deixasse de financiar tamanhos desequilíbrios. A partir de
2010, inclusive, os agregados na perspetiva de caixa até transmitem uma sensação de tranquilidade na capacidade de o conjunto dos 308 municípios pagar a
sua despesa; porém, em cada exercício esse conjunto foi deixando uma fração
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enorme de responsabilidades por pagar, seja por insuficiência no esforço de liquidação de receita, seja pela assunção excessiva de compromissos face à real
capacidade económica para os financiar. É por isso que se escreveu na p. 201
(primeiro parágrafo da Subsecção 7.3.5) que os registos contabilísticos segundo o princípio do compromisso foram sinalizando com anos de antecedência o perigo para que o sector local, globalmente considerado, se estava
a encaminhar.
A terminar, uma palavra sobre o saldo total. Este distingue-se do saldo orçamental por englobar duas fontes de financiamento para a execução no ano presente
que foram geradas pelo comportamento orçamental de anos anteriores: as Reposições não abatidas aos pagamentos (RNAP) e o saldo da gerência anterior. O
apuramento definitivo dos seus valores não está disponível aquando da aprovação, tipicamente em novembro do ano t  1 , do orçamento de cada município
para o ano t.
O aparecimento destes recursos a meio da execução corresponde, de alguma maneira, a uma receita inesperada (“windfall revenue”) face à previsão inicial, permitindo às autarquias a revisão intercalar das suas opções de
receita e despesa, após a incorporação de tais ganhos no seu orçamento.
Naturalmente, o saldo total excede o saldo orçamental em todos os anos, permitindo cobrir mais despesa do exercício presente. Já o mesmo não se pode
afirmar ao comparar aquele com o saldo primário. É que este não incorpora as
operações com ativos e passivos financeiros nem os encargos com a dívida. Ora
bem, os anos mais recentes são anos de desendividamento acentuado, como se
estudará no próximo capítulo, a ponto de as amortizações de dívida (o grosso
da despesa com passivos) excederem consideravelmente os novos empréstimos
obtidos (o grosso das receitas com passivos), fazendo com que a tal “receita
inesperada” seja, ao longo do período examinado, cada vez menos necessária
para financiar despesa primária e mais utilizada para pagar juros e amortizações.
8.4

Do saldo primário para o nível da dívida

O saldo primário reflete o grau de cobertura das despesas efetivas, excluindo os
juros sobre a dívida, pelas receitas efetivas. Quando este saldo apresenta valores
negativos na ótica de caixa, significa que as despesas pagas são superiores às
receitas cobradas nesse mesmo ano, o que só é possível de acontecer se a autarquia tiver recorrido ao excedente proveniente da gerência anterior ou obtido
fundos junto de um credor para financiar a parte da despesa primária não coberta e os juros da própria dívida (ou seja, a diminuição de um ativo financeiro
ou o acréscimo de um passivo financeiro).
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Neste sentido, a existência de saldos primários negativos em alguns períodos
específicos das últimas décadas teve como contrapartida o aumento da dívida
dos municípios ou uma diferença negativa entre o saldo de gerência no final do
exercício e o saldo de gerência no seu início. Em termos aritmeticamente rigorosos, aquele acréscimo de dívida é dado pela soma da variação em todos os
tipos de passivo, com exceção da dívida a fornecedores (por esta ser a contrapartida de despesa efetiva assumida e ainda não paga, conceito que não entra
na definição de saldo primário segundo o princípio de caixa).
A evidência empírica confirma a ligação estreita entre a acumulação de passivos financeiros e a evolução dos saldos primários. O Gráfico 29 compara a
evolução no período 2002 a 2015 entre o saldo primário segundo o princípio de
caixa obtido nos mapas de execução orçamental e o nível da dívida total presente nos balanços. O coeficiente de correlação entre o saldo primário e a variação anual da dívida é – 0,876. Trata-se de uma associação estatística forte entre
as duas variáveis, como seria de esperar em face da explicação acima. Esta associação nota-se no gráfico. Grosso modo, a diminuições do saldo primário, tais
como as verificadas entre 2007 e 2009, corresponderam aumentos nos níveis de
dívida total, do mesmo modo que melhorias do saldo primário (por exemplo,
2013 a 2015) estão associadas a movimentos de desendividamento.
Gráfico 29: Saldo primário na ótica de caixa versus dívida total, preços
constantes, 2002 a 2015 (M€, base 2015)

Fontes: BdP (PIB a preços correntes e constantes), DGAL (dados dos balanços municipais no SIIAL) e documentos de prestação de contas dos municípios de Lisboa (2007-2012), Vila do Bispo e Seia (2013), Sintra
e Vila Real de Santo António (2014), bem como cálculos dos autores. | Notas: 1) As barras representam a
dívida bruta total titulada diretamente pelos municípios e constante dos respetivos balanços — exclui,
portanto, a de entidades participadas. Ver mais explicações na Subsecção 9.3.1. 2) O saldo primário deste
gráfico é a série da DGAL de acordo com o princípio de caixa. Por isso, não coincide com a série homónima
representada no gráfico anterior (que provinha de outra fonte). Optou-se pela mudança de série para
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permitir a comparação mais longa com a série da dívida. 3) O deflator do PIB foi calculado a partir da
fonte BdP para converter as séries nominais em séries a preços constantes do ano de 2015.

A correlação não é nem pode ser perfeita (coeficiente unitário) porque a variação
no “stock” de dívida registada nos balanços não é exatamente igual ao saldo
primário. Há todos os anos e na generalidade dos municípios um conjunto de
operações não refletidas no saldo primário que fazem variar a dívida. Ilustrações
são: aquisição líquida de ativos financeiros (e.g., subscrição do capital do FAM),
passivos não incluídos na dívida que passam a estar considerados e outras variações na dívida (e.g., anulação, redução) ou utilização de receita não orçamental
(e.g., operações de tesouraria) para pagamento de despesas orçamentais.
A terminar, uma nota mais técnica. Não foi possível aos autores proceder à demonstração quantificada, ano a ano, da passagem do saldo primário para a variação da dívida (o chamado ajustamento défice–dívida) por razões metodológicas ligadas à origem dos dados. Primeira, a estrutura dos mapas de controlo
orçamental da despesa e da receita não permite, por si só, a reconciliação direta,
uma vez que nos compromissos assumidos se incluem compromissos de anos
anteriores. Segunda, há compromissos por pagar no final do ano transato que,
por definição, entram na despesa primária, mas que não correspondem a obrigações exigíveis (e.g., parte de contratos de fornecimento de bens por executar).
Terceira, a receita liquidada não inclui a receita por liquidar no início do ano e,
apesar desta informação se encontrar disponível no mapa do controlo orçamental da receita, haveria que ter em conta apenas as liquidações respeitantes a direitos (e.g., ativos).
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Este capítulo encerra o estudo das finanças locais portuguesas desde 1987. Começa por recordar as condições de racionalidade económica no uso de dívida
para financiar a atividade de governos locais com as características económicoinstitucionais dos municípios portugueses. A fim de se compreender a relação
entre a dívida e o orçamento, a Secção 9.2 informa quais são as categorias de
passivo incluídas no conceito mais abrangente de dívida para o qual é possível
construir uma série nacional. A secção seguinte descreve e interpreta a evolução
das mesmas e quantifica a comportabilidade do agregado resultante da soma
dessas categorias, a que chama “dívida bruta total”. A Secção 9.4 documenta a
evolução da variável “dívida de Maastricht”, relacionando-a com o conceito homónimo dos outros subsectores públicos e a noção de dívida bruta total presente no sistema de contabilidade patrimonial dos municípios. Com a Secção
9.5, retorna-se ao tema das regras orçamentais para explicar o conceito de dívida
usado na LFL-2013 para estabelecer como regra um teto à capacidade de acumulação de responsabilidades. Aproveita ainda para comparar este conceito
com os anteriores e para explicar o funcionamento da regra da dívida e dos mecanismos previstos para correção automática de dívida excessiva. A Secção 9.6
mostra com os dados mais recentes (2014 e 2015) a situação de cada um dos
308 municípios perante os limites da dívida e os mecanismos de recuperação
financeira previstos na lei. Esta visão territorializada é completada com mapas
do território português no Anexo VII
VII. A terminar, a Secção 9.7 informa sobre o
regime de crédito das freguesias e das entidades intermunicipais.
9.1

Racionalidade económica no recurso à dívida como instrumento de
financiamento local

A dívida de um governo em determinado momento consiste no conjunto
de obrigações pecuniárias futuras que este assumiu perante as entidades
que aceitaram fornecer-lhe benefícios no passado em troca da promessa de
pagamento em momento posterior. Esses benefícios tanto podem ser bens ou
serviços colocados à disposição do governo (ou da comunidade que ele serve,
por seu intermédio) como crédito, i.e., meios de pagamento detidos por terceiros
e por estes cedidos temporariamente ao governo para que ele os utilize no financiamento da aquisição de bens, serviços e património. Tipicamente, o pagamento da dívida é acompanhado do pagamento de uma remuneração pela utilização de meios financeiros alheios (juros e encargos conexos, incluindo impostos).
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Decorre das explicações apresentadas nas Subsecções 3.1.2 e 3.3.2 que há uma
boa razão económica para o recurso à emissão de dívida ou endividamento por
parte dos municípios. Do leque de atribuições legais faz parte a aquisição e a
manutenção de infraestruturas físicas e outros bens de capital (escolas do primeiro ciclo, estradas, canalizações de águas residuais, equipamentos tecnológicos, etc.). Por definição, estes bens geram benefícios para as comunidades locais
que se espraiam por muitos anos. Se tivessem que ser pagos integralmente no
ano em que são adquiridos ou postos à disposição com as receitas orçamentais
desse ano e saldos da gerência anterior, seguramente que seria fornecida às comunidades uma quantidade inferior à que maximizaria o bem-estar social — os
beneficiários são não apenas os utentes contemporâneos dos equipamentos
acabados de construir ou dos demais bens de capital recentemente disponibilizados à comunidade, mas também as gerações futuras de utentes. Por isso, faz
sentido chamar estas gerações futuras a também contribuir para o financiamento daquelas provisões, através das tarifas, das taxas e dos impostos que vierem a pagar. Estes contributos servem para o município satisfazer o chamado
serviço da dívida: reembolso do capital ou crédito recebido e pagamento dos
juros e demais encargos da dívida.
Dito isto, importa salientar que este princípio de eficiência económica no recurso
ao endividamento enquanto receita local se aplica aos bens de capital, ou seja,
aos bens que produzem benefícios sociais durante muitos anos. Porém, os governos por vezes também acumulam dívida sob a forma de pagamentos em
atraso aos fornecedores de bens correntes, i.e., de produtos ou serviços cujos
benefícios se esgotam num ano ou num número muito reduzido de anos. Em
teoria, não deveria haver pagamentos em atraso, mas eles tendem a emergir em
situações de crise financeira e sempre que a gestão orçamental pública é temerária. Uma vez que o período longo e o número elevado de governos locais
abrangidos por esta publicação contêm vários episódios de pagamentos em
atraso, adotou-se aqui uma definição lata de dívida, que inclui não apenas os
agregados tradicionais de dívida (e que são os chamados passivos financeiros),
mas também os pagamentos em atraso a fornecedores de bens e serviços (dívida
comercial ou a fornecedores).
O recurso ao endividamento por parte dos municípios deve apenas servir
para financiar a aquisição de bens e serviços coletivos locais. Com efeito, é
também útil frisar que, ao contrário do que pode ser recomendável para um
governo central, os governos locais não devem poder emitir dívida para financiar
operações de estabilização macroeconómica. Com efeito, no âmbito da função
de estabilização macroeconómica, explicada na Subsecção 2.2.1, um governo
222

9. Dívida

com jurisdição sobre um território suficientemente fechado (o que não é, seguramente, o caso dos concelhos portugueses) consegue ampliar o efeito contracíclico da sua política orçamental se financiar o aumento da despesa com endividamento em conjunturas negativas e pagar a dívida em épocas positivas.102 Ora,
como se justificou na Secção 2.2, os espaços locais não são suficientemente
grandes e fechados para haver estabilização macroeconómica nem para redistribuição de rendimento ou património promovida pelos respetivos governos.
Daí que o princípio da eficiência económica iniba o acesso à dívida para financiar
o exercício descentralizado da função orçamental de afetação (provisão de bens
e serviços coletivos geradores de benefícios sobre territórios locais). Também se
explicou na Secção 2.2 que a mobilidade relativamente elevada das pessoas entre jurisdições locais desaconselha o exercício descentralizado da função redistribuição, pelo que os municípios não devem poder usar dívida com o propósito
de transferir rendimento ou património de uns cidadãos locais para outros cidadãos locais.
Sendo o conceito de dívida simples, as medidas numéricas do mesmo podem ser uma fonte de confusão. Como se verá a seguir, tanto a política orçamental nacional como a gestão das finanças de cada um dos municípios é condicionada por regras que pretendem disciplinar o grau de discricionariedade no
recurso ao endividamento em cada ano. O conjunto de regras vigente para as
Administrações Públicas como um todo é diferente do conjunto de regras aplicáveis a cada município e, ao longo do tempo, as regras sobre dívida têm variado
nos dois conjuntos. Esta diversidade no tempo e nos subsectores públicos explica por que é que há tantas medidas de dívida pública nas estatísticas oficiais,
o que não deixa de ser uma fonte de confusão até para os especialistas na matéria. No fundo, distinguem-se entre si na combinação de critérios contabilísticos
que cada uma utiliza e no âmbito de entidades abrangidas. Quer isto dizer que
podem diferir quanto aos instrumentos de financiamento considerados, quanto
ao período contratado para amortizar totalmente a dívida, quanto ao universo
de emitentes considerado (por exemplo, só a dívida do município ou a dívida

Tecnicamente, diminuição do saldo orçamental e emissão de dívida quando o produto
observado é inferior ao produto potencial e melhoria do saldo e amortização da dívida
quando o produto observado excede o produto potencial. A eficácia desta prescrição de política orçamental depende, entre outras coisas, da expectativa dos agentes económicos durante a conjuntura negativa quanto à magnitude de impostos adicionais no futuro para servir
aquela emissão de dívida. Se eles acreditarem que mais dívida hoje equivale a mais impostos
amanhã então exercerão um papel pró-cíclico (não gastando tanto na fase baixa do ciclo e
não reduzindo tanto a despesa na fase boa), assim reduzindo a capacidade da função de estabilização macroeconómica do governo.
102
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deste e de entidades por si controladas) e quanto às exceções legalmente admitidas em indicadores de dívida usados pelas regras de comportamento orçamental (por exemplo, que empréstimos não contam para o cumprimento dessas regras).
A exposição seguinte não pretende ser exaustiva nem demasiado técnica, mas,
atendendo à centralidade das regras da dívida nos processos orçamentais nacional e locais, terá que introduzir as medidas de dívida relevantes para a aplicação
das regras atualmente em vigor: explicar as medidas, mostrar a sua evolução no
tempo e comentar alguns aspectos dessa dinâmica. Começa-se, contudo, por
explicar na Secção 9.2 o que é que está incluído na medida mais abrangente de
dívida local que as estatísticas portuguesas permitem calcular: passivo exigível
ou dívida bruta total. As secções seguintes darão conta das medidas especializadas de dívida utilizadas por algumas regras de disciplina das finanças públicas.
9.2

A dívida nos balanços municipais

Como já se referiu, com a entrada em vigor do POCAL, todos os municípios portugueses passaram a dispor de um sistema de contabilidade patrimonial. O Balanço é um dos principais documentos de relato deste sistema. Dele constam os
passivos da entidade autárquica. O Balanço é a principal fonte informativa para
a análise neste capítulo.
A série da dívida total apresentada no final do capítulo anterior tem origem no
balanço de cada um dos 308 municípios. Respeita aos passivos titulados diretamente por eles, não incluindo, portanto, a dívida assumida por outras entidades
do sector local por eles controladas. Esta precisão é importante porque, como
se dará nota na Secção 9.5 adiante, a regra da dívida que atualmente cada município deve respeitar abrange também a dívida assumida pelas entidades que,
nos termos da LFL, integram o chamado grupo municipal.
A dívida que se analisa neste capítulo é apenas a parte do Passivo habitualmente designada como Passivo Exigível. Consiste nas obrigações de pagamento por liquidar constituídas perante terceiros através de documento vinculativo com montante certo e prazo de pagamento conhecido.103 O adjectivo “exi-

É por esta razão que nem toda a despesa realizada (ou comprometida) por pagar é classificada como passivo exigível. Um contrato para fornecimento de serviços de telecomunicações, por exemplo, que preveja despesa no ano t de 100 m€ (despesa comprometida, portanto) só origina para o cliente a obrigação de pagar os valores que vierem a constar das
103
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gível” é justificado por se querer incluir neste agregado todas as responsabilidades financeiras da autarquia cuja satisfação, liquidação ou pagamento será exigido ou reclamado no momento em que elas se vencerem. Decompõe-se em
dívida a fornecedores, empréstimos e outras dívidas a terceiros sem carácter financeiro. Na primeira categoria incluem-se todas as obrigações por pagar perante
agentes económicos que são fornecedores de bens e serviços às autarquias tituladas por diferentes formas documentais (faturas, contratos de locação financeira, acordos de regularização de dívida…). O POCAL define o tipo de entidades
externas que devem ser classificadas como fornecedores. Na categoria Empréstimos, estão os que foram concedidos por entidades bancárias, os atribuídos
pelo Estado (por exemplo, no âmbito do PAEL) e pelos Governos Regionais e
ainda as emissões obrigacionistas (cerca de meia dúzia de municípios emitiu
obrigações antes da crise financeira recente). Finalmente, a categoria Outras Dívidas sem Carácter Financeiro integra as obrigações por pagar sem natureza financeira constituídas perante todos os terceiros que não sejam considerados
fornecedores pelo POCAL. Note-se que se incluem nas categorias do Passivo
Exigível tanto as obrigações por pagar ainda dentro do prazo acordado para o
efeito (e.g., rendas de contratos de locação financeira exigíveis em exercícios futuros e cauções prestadas por terceiros relativamente a contratos ainda em execução) como aquelas cujo prazo para pagar já tenha sido ultrapassado (e.g., pagamentos em atraso a fornecedores e prestações vencidas e não pagas de um
empréstimo obtido).
A Figura 3 mostra uma arrumação possível do Passivo num balanço municipal.
Todas as caixas são explicadas com maior desenvolvimento na Secção VI.12, que
apresenta também alguns exemplos de operações contidas em cada categoria
de passivo.
Nesta arrumação, sobram duas classes de Passivo que não serão consideradas
neste capítulo: Passivo Não-Exigível e Passivo Contingente. O Passivo Não-Exigível agrega obrigações a vencer no futuro para as quais ainda não há fatura ou
documento igualmente vinculativo a fixar a data e o montante certo do seu vencimento. Podem até não requerer qualquer saída de recursos da entidade em
análise (caso dos proveitos diferidos). O Passivo Contingente reúne as obrigações
com materialização ou concretização incerta à data do registo contabilístico, seja
quanto à exigência do seu cumprimento, ao momento em que devam ser pagas
ou mesmo quanto ao valor a pagar.
faturas entretanto emitidas. Assim, apenas se tornam passivo exigível a 31 de dezembro do
ano t os valores faturados por conta desse contrato que permaneçam por pagar naquela data,
quer o prazo de pagamento já se tenha escoado ou ainda esteja a decorrer nesse dia.
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Figura 3: Uma estrutura possível do Passivo
Empréstimos

Exigível

Dívida a
fornecedores
Outras dívidas
sem carácter
financeiro

Passivo

Acréscimos de
custos
Não-Exigível
Proveitos
diferidos
Contingente

Notas: Estão assinaladas com fundo escuro e letras brancas as categorias de passivo que serão objeto de
estudo neste capítulo. A Secção VI.12 explica em detalhe todas as categorias.

As razões pelas quais a análise subsequente só se debruçará sobre o Passivo
Exigível são as seguintes. Primeira, o capítulo é sobre dívida e só as categorias
de Passivo Exigível é que constituem, à data do seu registo, contas por pagar, ou
seja, dívida. Segunda, as entidades municipais, por receberem habitualmente
transferências avultadas de outras AP para co-financiar despesa de capital, detêm pesos de proveitos diferidos tipicamente superiores aos de entidades privadas e cuja inclusão numa análise sobre dívida distorceria as conclusões, já que
não se trata de obrigações incumpridas. Finalmente, o Passivo Contingente fica
de fora porque também não inclui obrigações certas e com período definido de
exigência para a sua satisfação. Como é óbvio, os desenvolvimentos futuros de
cada município poderão determinar, a seu tempo, a conversão de passivos nãoexigíveis e passivos contingentes em passivos exigíveis.
9.3

Evidência empírica principal

9.3.1

Abrangência dos dados

Não é possível apresentar uma série abrangente e coerente de dívida da
AdL desde 1987. Existem regras a limitar o recurso dos municípios à emissão de
dívida desde a primeira lei das finanças locais, publicada em 1979. A definição
operacional de dívida utilizada para este efeito variou com as sucessivas gerações de LFL bem como com alterações introduzidas por leis orçamentais anuais.
Até à entrada em vigor da LFL de 2007, as regras que existiram não incidiram
sobre a totalidade do Passivo Exigível. A recolha e o tratamento de dados sobre
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dívida por parte das entidades da AdC legalmente habilitadas para o efeito adaptaram-se à definição das regras vigente em cada momento e, por isso, não é
possível apresentar neste capítulo uma série tão longa da dívida total da AdL
como foi possível construir para outros agregados nos capítulos anteriores.
Embora os dados relativos à dívida financeira de médio e longo prazo sejam
comparáveis ao longo do período 1987 a 2015, a informação sobre a dívida a
fornecedores e outros credores não financeiros apenas é coerente a partir de
2002, na sequência da adoção plena do POCAL nesse ano. Ainda assim, entre
2002 e 2006 não é possível distinguir entre estes dois tipos de credores, mas
passou a ser possível apurar o montante total da dívida não financeira. A possibilidade de consolidar a dívida de cada município com a dívida de entidades por
si controladas só aparece em 2007, com a entrada em vigor da Lei n.º 2/2007, de
15 de janeiro (LFL-2007) — ano a partir do qual passou a ser recolhida dívida
consolidada de cada município com entidades empresariais detidas por este a
100%. O perímetro de consolidação de dívida dos 308 grupos autárquicos foi
alargado no início de 2014 a todas as entidades sobre as quais o município
exerce uma relação de domínio, com a entrada em vigor da Lei n.º 73/2013, de
3 de setembro (LFL-2013).
A fonte para os dados do passivo exigível neste capítulo é o SIIAL. Houve, no
entanto, necessidade de recorrer diretamente aos balanços de cinco municípios
para suprir uma lacuna no reporte efetuado à DGAL nos anos de 2007 a 2014.
Há certas contas da classificação patrimonial no POCAL que requerem o registo
de saldos devedores e saldos credores. Aqueles municípios, no reporte ao SIIAL,
transmitiram como dívida bruta total a diferença entre os dois saldos nas contas
em causa, resultando assim um somatório híbrido de dívida bruta e dívida líquida
(de saldos credores). Por isso, os autores reconstruiram para este documento a
série do SIIAL com a informação sobre saldos devedores que recolheram diretamente nos documentos de prestação de contas daquelas autarquias. Deste
modo, a série nacional abaixo divulgada é coerente com a noção de dívida bruta.
Apesar destas limitações, crê-se que os gráficos seguintes permitem uma leitura
diacrónica útil do recurso a este instrumento de financiamento público local.
9.3.2

Dívida bruta total

Comece-se então por analisar a evolução da dívida bruta total (ou passivo exigível) do conjunto dos 308 municípios no período iniciado em 2002, correspondente à vigência do POCAL. O Gráfico 30 condensa a informação disponível a
preços constantes de 2015.
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Gráfico 30: Dívida bruta total de todos os municípios e decomposição por
tipo de credor, 2002 a 2015, preços constantes (base 2015, M€)

Fontes: BdP (PIB a preços correntes e constantes), DGAL (dados dos balanços municipais no SIIAL) e documentos de prestação de contas de Lisboa (2007-2012), Vila do Bispo e Seia (2013), Sintra e Vila Real de
Santo António (2014), bem como cálculos dos autores. | Notas: 1) A soma das componentes pode não
corresponder exatamente, para alguns anos, à divida bruta total devido a arredondamentos. 2) A dívida
representada é a contraída diretamente pelos municípios e exclui a dívida de entidades participadas ou
de outras com as quais o município tenha uma relação de domínio. A única exceção é a dívida contraída
por serviços municipalizados (SM); estes podem contrair empréstimos para financiar a sua atividade, mas,
por não deterem personalidade jurídica própria, têm a sua contabilidade contida na do município respetivo. Este reflete na sua contabilidade a dívida à instituição financiadora e, por contrapartida, um ativo
sobre o SM (à partida, numa conta específica criada pelo POCAL para o efeito – 26431). O SM, por seu
turno, regista um débito pela entrada de liquidez e credita uma conta com o valor da dívida ao Município
(à partida a 2642, uma subconta da 264 – Adm. Autárquica). 3) Como exposto na Secção VI.12, a dívida
considerada ao longo de todo o período inclui a que resulta de operações orçamentais e operações nãoorçamentais. A partir de 2013 inclusive as fontes apresentam esta decomposição e é possível dizer que a
dívida bruta resultante de operações não-orçamentais valeu em 2013, 2014 e 2015 cerca de 2,7%, 3,1% e
3,3%, respetivamente, da dívida bruta inscrita nos balanços municipais (189,6 M€ em 2015). 4) Para os
anos de 2007 a 2012 foram corrigidos os valores respeitantes à dívida do Município de Lisboa inscritos
no SIIAL tendo por base informação dos balanços constantes dos correspondentes documentos de prestação de contas da autarquia, por forma a espelhar a respetiva dívida em termos brutos (estava registada
em termos líquidos no SIIAL). Idêntico critério foi seguido pelos autores para os anos acima indicados
quanto aos seguintes municípios: Seia, Sintra, Vila do Bispo e Vila Real de Santo António.

A tendência linear dos 14 anos observados sugere um nível constante de
dívida, mas com oscilações substanciais. Na perspetiva larga deste período
não há evidência significativa de um padrão permanente de crescimento ou decrescimento no valor real das responsabilidades contraídas perante terceiros —
vide declive próximo de zero da reta da tendência linear. A dívida total em 2015
(5783 M€) excede em cerca de 23% o valor registado em 2002, mas esta diferença não deve ser valorizada porquanto 2002 foi o primeiro ano de aplicação
do POCAL e é natural que tenham então ocorrido erros involuntários no registo
de dados com maior materialidade que nos anos subsequentes — aliás, o salto
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de 4702 M€ em 2002 para 6592 M€ logo no ano seguinte dá crédito a esta interpretação. A imagem deixa claramente à vista a existência de ciclos. Há uma
primeira fase de expansão até 2005, seguida de contração nos dois anos seguintes, nova expansão até 2010, para depois se verificar uma redução consecutiva
até 2015. Este perfil está muito ligado ao andamento da economia, ao calendário
eleitoral e às medidas de política dirigidas especificamente à redução da dívida
no subsector. O primeiro factor influencia o recurso a este instrumento de financiamento através do nível da taxa de juro e da maior ou menor perceção de risco
na política de concessão de crédito por parte das instituições financeiras. Quanto
ao segundo, já se fez referência neste trabalho ao papel dos ciclos político-orçamentais amplamente documentados em vários estudos disponíveis na literatura
científica; os picos da dívida agregada tendem a coincidir com os anos de eleições autárquicas, com diluição natural desta pressão em fases recessivas e de
políticas ativas do Governo para restringir os limites legais de endividamento
local. Ora o período de 2010 a 2015 é, como já se viu claramente nos capítulos
anteriores, caracterizado por uma postura restritiva do Governo que, através de
medidas anuais (leis orçamentais) e de médio prazo (LFL), contraiu as restrições
orçamentais locais e, em particular, o recurso à dívida.
9.3.3

Categorias de passivos exigíveis

A dívida financeira perdeu peso até 2011 e a subida da dívida comercial é
um sintoma dos problemas de equilíbrio financeiro do subsector que se foram acumulando nos anos que antecederam a crise económico-financeira
mais recente no país. A leitura da composição da dívida bruta no Gráfico 30 é
interessante. Ocorrem diferenças significativas no peso dos vários tipos de passivos exigíveis. Os empréstimos representavam 77% da dívida total dos municípios em 2002; este peso foi caindo até 56% em 2011. Em contrapartida, cresce o
relevo da dívida não-financeira, constituída por dívida comercial (obrigações
ainda não liquidadas perante fornecedores de bens e serviços) e dívida sem natureza financeira constituída perante terceiros que não são considerados fornecedores pelo POCAL — informação sobre conteúdo das parcelas do Passivo Exigível na Secção 9.2 e, mais detalhadamente, na VI.12. Como se disse acima, só a
partir de 2007 há desagregação da dívida não financeira entre créditos de fornecedores e créditos de outras entidades. Esta desagregação foi uniformizada e
tornou-se conhecida com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/2008, de
22 de fevereiro. A alínea c) do seu n.º 7 vem identificar as contas do POCAL que
devem registar dívida a fornecedores de bens e serviços. O momento em que
esta clarificação contabilística acontece não é inocente. Na altura, havia uma perceção forte na sociedade de que os atrasos nos pagamentos a fornecedores
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eram grandes em todo o sector público e aquela resolução vem instituir um programa com recursos do Tesouro para apoiar extraordinariamente a regularização
de dívidas ao sector privado. Com efeito, o gráfico evidencia a subida em 31%
da dívida municipal a fornecedores entre 2008 e 2011 (cerca de 576 M€ em termos reais). Este trabalho já analisou detalhadamente na Secção 7.3 as causas do
endividamento comercial na década passada: sobreorçamentação sistemática da
receita e da despesa locais, desfasamento prolongado entre a assunção de compromissos e a cobrança de receita e a deterioração rápida das condições de crédito oferecidas pelos bancos a partir de 2008. Estes factores também contribuíram para a subida da dívida não financeira a outras entidades, nas quais merecem destaque as empresas multimunicipais de água e saneamento. A dívida a
estas sociedades, nas quais os municípios desempenham o duplo papel de cliente e coaccionista, é ainda explicada por desentendimentos entre, por um lado,
alguns municípios e, por outro, a holding Águas de Portugal, S.G.P.S. e a respetiva
tutela quanto ao cumprimento dos acordos parassociais (por exemplo, sobre o
pagamento de caudais mínimos).
Nota-se no Gráfico 30
30 que, a partir de 2011, os empréstimos voltam a crescer
em termos relativos (até atingirem o peso de 65% em 2014 e 64% em 2015), e a
dívida a fornecedores cai de modo muito expressivo em termos absolutos (de
2420 M€ em 2011 para 934 M€ em 2015, evolução a preços constantes). Já se
havia encontrado sinais convergentes de melhoria da situação financeira das autarquias no Cap. 7, seja na correção do desvio negativo entre compromissos de
despesa e direitos a receber (Subsecção 7.3.3), seja na redução expressiva do
volume de pagamentos em atraso e dos prazos médios de pagamento (Subsecção 7.3.4).
9.3.4

Empréstimos

A dívida financeira de curto prazo não tem expressão material. A lei (número
1 do art. 50.º na LFL-2013 e disposições semelhantes em gerações anteriores da
LFL) impõe as dificuldades de tesouraria como única justificação admissível para
a contratação pelos municípios de empréstimos de curto prazo e determina a
impossibilidade de os mesmos poderem transitar o dia 31 de dezembro de cada
ano com saldo em dívida. Quer dizer, as autarquias são obrigadas a amortizar
integralmente estes passivos no ano económico em que são contraídos. Portanto, teoricamente, o peso do curto prazo no conjunto dos empréstimos vivos
em 31 de dezembro deveria ser zero todos os anos. No entanto, devidos a eventuais lapsos ou omissões, assim não sucede. Por exemplo, 17 municípios comu-
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nicaram à DGAL saldos estritamente positivos em 31 de dezembro de 2015, ascendendo a 22,1 M€ ou 0,59% do montante total de empréstimos vivos nesse
ano.
Embora significativo, os empréstimos para financiar os estádios do Euro2004 não são a principal explicação para a fase de maior expansão do endividamento municipal no século XXI. A fase de maior crescimento da dívida
bruta total e dos empréstimos é constituída pelos anos 2002 a 2005. Poderia
pensar-se que o endividamento efetuado no período para financiar a construção
de estádios municipais para a fase final do Campeonato da Europa de futebol
realizada em Portugal em 2004 pudesse ser a principal explicação para esse crescimento acentuado. Porém, não há evidência empírica nesse sentido na perspetiva agregada de todo o subsector. Com efeito, o saldo em dívida dos empréstimos totais aos 308 municípios subiu 1076 M€ nesses três anos (ou 1208 M€ a
preços correntes). Os sete municípios promotores dos seis estádios públicos
(num total de 10 estádios) construídos ou profundamente remodelados para a
competição internacional contrataram empréstimos junto da banca em 2002 e
2003 no valor total de 300,8 M€ a preços correntes — Tribunal de Contas (2005,
p.145) — do qual utilizaram efetivamente 260,1 M€ (DGAL).104 Já na perspetiva
individual dos municípios promotores, as contas são bem diferentes. Segundo a
auditoria do Tribunal de Contas acima identificada (p. 148), o peso do capital
contratado com este fim específico no valor da dívida bruta total no final de 2004
variava entre os 25,4% no caso de Faro e os 87,5% no caso de Braga.
Os bancos são as fontes principais de crédito financeiro, mas o Estado assumiu um papel crescente neste tipo de financiamento a partir de 2009. Esta
intervenção intensificou-se através dos vários programas pontuais que desenhou para apoiar o pagamento de dívida, essencialmente comercial, dos municípios, que começaram a manifestar dificuldades preocupantes a este nível a partir de 2007. Merecem destaque o Programa Pagar a Tempo e Horas (Resolução
do Conselho de Ministros n.º 34/2008, de 22 de fevereiro),105 o Programa de Re-

104 No final de 2015 estavam por amortizar 116,5 M€. O serviço desta dívida totalizou 16,6 M€
em 2015, com 1,3 M€ sob a forma de juros.

Visou reduzir os prazos de pagamento então praticados por serviços e fundos da administração direta e indireta do Estado, Regiões Autónomas, municípios e empresas públicas. No
caso das Regiões Autónomas e dos municípios foram criados mecanismos de consolidação
de dívidas. Concretamente, puderam contratualizar empréstimos financeiros de médio e longo
105
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gularização Extraordinária de Dívidas do Estado (Resoluções do Conselho de Ministros n.º 191-A/2008, de 27 de novembro, e n.º 29/2009, de 30 de março)106 e,
mais recentemente, o Programa de Apoio à Economia Local (PAEL, Lei n.º
43/2012, de 31 de agosto). Neste último caso, presidiu à concessão de empréstimos por parte do Estado a vontade de reduzir os prazos de pagamento a fornecedores (concretamente, reduzir a dívida comercial vencida há mais de 90
dias) e reforçar a capacidade de restauro do equilíbrio financeiro de municípios
— ver explicação alongada do PAEL no Anexo IIII. Desde 2016 estão no terreno
empréstimos concedidos pelo Fundo de Apoio Municipal (FAM), instrumento
aberto em permanência e que tem uma orientação estrutural e não concentrada
na superação de pagamentos em atraso a fornecedores — detalhes no Anexo
IV.
IV.
Gráfico 31 decompõe, no painel da direita, a categoria empréstimos segundo
O Gráfico
o tipo de mutuante no final de 2015. A seguir à banca comercial (excluindo as
Caixas de Crédito Agrícola Mútuo), que representa 2,7 mM€ ou 47% dos créditos
concedidos (retângulo cinzento no painel da esquerda), o conjunto de todos os
demais empréstimos vale um pouco mais de mil milhões de euros ou 18%. De
entre esta fração, destaca-se o conjunto de empréstimos concedidos pelo Tesouro (Direção-Geral do Tesouro e Finanças, DGTF; são os empréstimos concedidos ao abrigo dos programas de regularização de dívidas criados pelo Governo), com 587 M€ ou 10%, seguido das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo (225
M€ ou 4%). Há também um conjunto de empréstimos concedidos pelo Estado
aos municípios no âmbito da política de habitação (IHRU, 130 M€ ou 2,2%) e da
gestão financeira do encerramento do QREN (37 M€ ou 0,6%). Finalmente, é curioso notar a relação financeira entre o subsector e as instituições de crédito de

prazos, financiados maioritariamente por instituições de crédito e, minoritariamente, pelo Estado, para substituir dívida comercial contraída, através da afetação dos fundos ao pagamento
de dívidas a fornecedores. Segundo a listagem disponível no Portal Autárquico, o Estado emprestou 31,5 M€ e os bancos 47,2 M€, repartidos por 34 municípios.
106 A deterioração acentuada no acesso ao crédito bancário e o reconhecimento de que os
critérios de elegibilidade do programa anterior eram demasiado restritivos quanto ao valor
previsível da dívida das AP ao sector privado levaram o Governo a adotar este programa poucos meses depois do primeiro. A saúde, muitas empresas públicas, a AdL e a AdR eram as
áreas de maior preocupação. Para além de medidas administrativas visando a agilização do
acesso dos fornecedores ao reembolso dos créditos vencidos, o Estado autorizou-se a emprestar até 500 M€ ao conjunto de Regiões Autónomas e municípios cujas candidaturas viessem a ser aprovadas. Após duas fases de candidaturas, foram aprovadas linhas de financiamento a 95 municípios, cujos tetos globais (soma dos 95 aderentes) ascenderam a 201,7 M€
por parte do Estado e 302,7 M€ por parte das instituições de crédito.
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raiz mutualista local (as referidas caixas de crédito). Embora sem expressão subsGráfico 31,
31 vale a pena notar que
tancial em termos agregados, como se vê no Gráfico
muitos municípios em territórios de baixa densidade têm, em 2015, mais de metade dos seus empréstimos concentrada nestas instituições. Historicamente, as
Caixas de Crédito Agrícola Mútuo têm tido maior implantação nos concelhos
predominantemente rurais do que nos demais.
A composição dos credores confirma com números da dívida a natureza dos
desequilíbrios financeiros acumulados por muitos municípios até final da
década passada. O ano de 2010 é o mais recuado para o qual existe informação
com este nível de detalhe. A comparação da ventilação entre este ano e 2015
confirma o impacto que os desequilíbrios financeiros crescentes ao longo da
década anterior tiveram na estrutura da dívida. Cotejando o Gráfico
Gráfico 32 com o
anterior, vê-se que a dívida a fornecedores era, no dealbar da crise financeira,
muito maior que em 2015 (2,3 mM€ ou 28% da dívida bruta total em 2010 contra
935 M€ ou 16% cinco anos depois) e que a dívida ao Tesouro cresceu substancialmente, passando de cerca de 170 M€ para 587 M€, como já referido. Também
a banca comercial tinha então maior exposição ao universo municipal (4,1 mM€)
do que em 2015 (2,7 mM€), embora mantendo um peso aproximado na dívida
total. Como se evidenciou na Secção 7.3 e no Cap. 8, os problemas financeiros
com materialidade significativa a nível agregado lavravam há vários anos em variáveis a que as regras orçamentais e as entidades de monitorização prestavam
historicamente pouca atenção (défices na ótica de compromissos, dívida não financeira, atrasos crescentes no pagamento a fornecedores que não contavam
para as regras de disciplina vigentes…). A análise nesta secção confirma essa
descrição, agora com os dados da dívida.
A terminar a comparação entre os dois anos, refira-se que em 2010 os empréstimos das autoridades de pagamento do FEDER e do Fundo de Coesão não existiam porque se estava a meio do ciclo de programação e aqueles créditos se
destinam a agilizar o fecho dos quadros comunitários.
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Gráfico 31: Ventilação dos passivos exigíveis e dos empréstimos vivos em
31 de dezembro de 2015 segundo o tipo de credor
(preços correntes em M€ e % da dívida bruta total)

Fontes: DGAL (SIIAL) e cálculos dos autores. | Notas: 1) Aplicam-se a este gráfico as notas 2) e 3) do Gráfico 30.

Gráfico 32: Ventilação dos passivos exigíveis e dos empréstimos vivos em
31 de dezembro de 2010 segundo o tipo de credor
(preços correntes em M€ e % da dívida bruta total)

Fontes: DGAL (SIIAL) e cálculos dos autores. | Nota: aplicam-se a este gráfico as notas 2) a 4) do Gráfico
30. * Cinco municípios contêm no SIIAL dívida líquida em vez de bruta nos anos de 2007 a 2014. O valor
indicado no “elemento corretivo” é a diferença apurada pelos autores no balanço de 2010 dessas autarquias que deve acrescer às demais parcelas para se obter a dívida bruta total. Não foi possível refletir a
correção nas parcelas, mas apenas na sua soma.

A experiência demonstrou a vulnerabilidade de mecanismos de correção
automática de desequilíbrios financeiros assentes na disponibilidade de
234

9. Dívida

crédito bancário. Ao longo de sucessivas gerações de leis de financiamento local sucederam-se vários mecanismos criados pelo Estado para evitar situações
de rutura financeira municipal. Nuns casos apoiavam e noutros forçavam a correção de desequilíbrios económico-financeiros graves, mas todos assentaram na
convicção de que a banca estaria sempre disponível para consolidar passivos
mediante a apresentação de planos individuais de reestruturação municipal supostamente credibilizados com a aprovação do Estado. A profundidade da crise
financeira que se abateu em Portugal a partir do final da década passada veio,
no entanto, demonstrar a falibilidade desse pressuposto, com muitos municípios
a não encontrarem ofertas de empréstimo por instituições financeiras a preço
comportável mesmo quando tinham na candidatura um programa austero de
reequilíbrio validado pelo Estado. Esta conjugação de razões esteve na base da
criação de um instrumento permanente alicerçado em capitais públicos capaz
de prestar assistência financeira condicional à adoção de medidas de ajustamento orçamental dos municípios que a ele viessem a recorrer. Esta ideia foi
concretizada com a criação do Fundo de Apoio Municipal (FAM), um instrumento
de raiz mutualista cujo capital é constituído por contribuições obrigatórias de
todos os municípios e do próprio Estado — ver o que é o FAM e a sua racionalidade económica no Anexo IV
IV. Há outras vulnerabilidades por detrás dos mecanismos de correção automática de situações de grave desequilíbrio económicofinanceiros de governos locais, mas a sua análise está para além dos objetivos
desta publicação. Será, no entanto, útil dar atenção no futuro próximo a este
tema para se evitar a frustração das expectativas criadas com o aparecimento do
FAM.
9.3.5

Comportabilidade da dívida

As subsecções anteriores olharam para a dívida bruta em termos absolutos, tanto
ao nível do seu total como dos vários passivos exigíveis que a compõem. A comparação do valor da dívida com o de outros agregados oferece leituras e observações adicionais.
Uma primeira comparação é com a produção de bens e serviços finais no território nacional, avaliada a preços de mercado (PIBpm). Esta variável é utilizada em
muitas análises como medida da dimensão económica de um país e, como tal, é
muito útil para construir uma medida da dimensão relativa da dívida local. Uma
vez que o PIBpm está altamente correlacionado com várias bases tributárias e
algumas outras receitas públicas importantes, também costuma ser utilizado em
análises de agregados orçamentais da despesa e da dívida como primeira aproximação à capacidade de pagamento dos compromissos públicos (ou comportabilidade desses compromissos).
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A evolução em percentagem do PIB não é substancialmente diferente da
evolução em euros a preços constantes. A dívida bruta dos municípios em
percentagem do PIBpm apresenta um comportamento semelhante ao que foi exibido em valor a preços constantes na Subsecção 9.3.2. As subidas e descidas
ocorrem nos mesmos anos — atente-se no paralelismo quase perfeito entre a
curva do Gráfico 30
30 e a curva do Gráfico 33
33. Assim, os movimentos de subida
(descida) no valor real da dívida coincidem no tempo com crescimentos percentuais da dívida nominal maiores (menores) do que do produto nominal.
Gráfico 33: Rácio da dívida bruta total relativamente ao PIBpm, 2002 a
2015

Fontes: INE para o PIB a preços de mercado e DGAL para a dívida bruta total (dados dos balanços municipais no SIIAL) e documentos de prestação de contas de Lisboa (2007-2012), Vila do Bispo e Seia (2013),
Sintra e Vila Real de Santo António (2014), bem como cálculos dos autores. | Notas: Aplicam-se a este
gráfico as notas 2) a 4) do Gráfico 30.

O coeficiente de correlação parcial entre o numerador e o denominador deste
rácio é 0,75. Há algumas razões económicas para a evolução do PIB prender a
evolução da dívida agregada dos 308 municípios, não permitindo que esta divirja
demasiados anos seguidos daquele. A associação entre as duas variáveis é indireta e um pouco complexa. Indireta por dois canais: condições de acesso ao crédito bancário e efeito do PIB na própria definição de endividamento. Quando,
através do primeiro canal, a conjuntura arrefecida é acompanhada de agravamento da avaliação do risco de crédito, o endividamento tende a ser menor. O
segundo canal de associação indireta advém do facto de a diminuição da dívida
ser, em larga medida, o resultado da diferença entre receita e despesa efetivas.
A relação é complexa porque a ligação entre o produto e estes agregados não é
igual para os dois lados do orçamento nem para todos os municípios. As transferências do Estado incluídas no FEF refletem o andamento do PIB com dois anos
de desfasamento e têm mais impacto nas autarquias pequenas e médias, como
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se explicou na Secção 5.6. O IMT depende do ciclo imobiliário e afeta sobretudo
as autarquias médias e grandes (Secção 5.7). O investimento, que é uma despesa
historicamente substancial em todos os municípios, é elástico e reage significativamente aos anos eleitorais (2005, 2009, 2013); também depende muito do
cofinanciamento comunitário mas não há razão para crer que a abundância relativa deste dependa do ciclo político-económico (Secção 7.2 e Anexo VV). Finalmente, o próprio andamento da economia acaba por ter influência na postura
das regras orçamentais locais, com estas tendendo a ser mais relaxadas (apertadas) em anos de expansão (contração) da atividade — Anexo II.
Gráfico 34: Evolução da dívida e da receita efetiva cobrada, 2002 a 2015,
preços correntes

Fontes: para a receita, DGAL; para a dívida, DGAL (dados dos balanços municipais no SIIAL) e documentos
de prestação de contas de Lisboa (2007-2012), Vila do Bispo e Seia (2013), Sintra e Vila Real de Santo
António (2014), bem como cálculos dos autores. | Notas: 1) Receita efetiva cobrada: é a soma das cobranças (líquidas de restituições e reembolsos) registadas no ano em causa nos agregados de receita corrente,
receita de capital e reposições não abatidas aos pagamentos. Exclui, por isso, o saldo de gerências anteriores (porque estes foram cobrados em anos anteriores). 2) Aplicam-se a este gráfico as notas 2) a 4) do
Gráfico 30.

Os municípios são responsáveis pelo pagamento da dívida que geram. Na verdade, o Estado passou a estar legalmente incapacitado de assumir passivos dos
municípios e das freguesias a partir da LFL de 2007 (na geração em vigor esta
proibição de “bailouts” consta do número 3 do art. 57.º). Assim, para aferir a
capacidade de os municípios pagarem os seus passivos exigíveis (e, deste modo,
a própria credibilidade daquela regra) é talvez mais interessante comparar a dívida bruta com a receita efetiva do que com o PIB. É a leitura que o Gráfico 34
34
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oferece. Implicitamente, assume que qualquer tipo de receita gerada pela atividade autárquica serve para pagar a dívida. Ver-se-á adiante que a regra da dívida
atualmente em vigor é alegadamente mais exigente na medida em que impõe
um teto à dívida bruta em percentagem da receita corrente.107
No conjunto dos 308 municípios o “stock” da dívida e a receita efetiva cobrada evoluem de modo muito aproximado. O coeficiente de correlação no
período analisado é 0,81. Com exceção dos anos 2009 a 2011, a receita efetiva
nominal excedeu sempre o valor nominal da dívida. Não há uma tendência divergente entre as duas variáveis; em rigor, a tendência polinomial associada ao
rácio da dívida relativamente à receita efetiva é, para os anos 2002 a 2015, uma
curva com máximo naqueles anos intermédios e o ajustamento representado é
estatisticamente relevante, com um coeficiente de determinação de 74%.
Na realidade, o “stock da dívida a 31 de dezembro de um ano não é suposto ser
pago integralmente com a receita efetiva do ano seguinte; seguramente não será
esse o caso dos empréstimos de médio e longo prazo. Ora existe informação
disponível para o período mais longo, 1987 a 2015, acerca dos juros e das amortizações da dívida financeira de todos os municípios (empréstimos de todas as
maturidades e todos os tipos de credores). Por isso, pode ser ainda mais interessante analisar a comportabilidade desta dívida através da relação entre o seu
serviço em dado ano e a receita efetiva contemporânea (Gráfico
35). Ora esta
Gráfico 35
relação é qualitativamente diferente das anteriores.
O serviço da dívida financeira sobe continuamente, em valor absoluto e em
percentagem da receita efetiva, ao longo dos últimos 29 anos. A soma a
preços constantes dos juros com as amortizações do capital cresceu de modo
exponencial até 2012. Dos 148,1 M€ em 1987 chegou a 778,1 M€ em 2015, com
o mínimo em 144,4 M€ em 1989 e o máximo a valer 1093,3 M€ em 2012. Em
percentagem da receita efetiva cobrada, a história é semelhante: 1,6% em 1987
e 1989, máximo de 13,3% em 2012 e 10,7% em 2015. Quando cotejada com o
nível da dívida financeira registada no Gráfico 30
30, sobressai o facto de o fardo
dos empréstimos sobre os orçamentos anuais ser cada vez maior apesar de o
valor (também em termos reais) dos mesmos ser mais ou menos constante entre
2002 e 2015, e com ligeira diminuição desde 2013.

107 Escreveu-se “alegadamente” porque esta exigência adicional é contornável em larga medida devido à artificialidade na classificação em receita corrente ou de capital das transferências a título de FEF. Vide Secção 5.3.
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Gráfico 35: Serviço dos empréstimos aos municípios, 1987-2015 (M€ a
preços de 2015 e %)

Fontes: BdP (deflator do PIB), DGAL (dados dos balanços municipais no SIIAL) e documentos de prestação
de contas de Lisboa (2007-2012), Vila do Bispo e Seia (2013), Sintra e Vila Real de Santo António (2014),
bem como cálculos dos autores. | Notas: 1) Aplica-se a este gráfico a nota 1) do Gráfico 34. 2) Aplicam-se
a este gráfico as notas 2) e 4) do Gráfico 30
30.

Importa, desde já, assinalar a ocorrência de um facto extraordinário no ano
de 2012: o acordo celebrado entre o Estado e o Município de Lisboa relativo
ao reconhecimento da posse pelo primeiro dos terrenos afetos à operação
aeroportuária na cidade de Lisboa. A Caixa 44, p. 208
208, dá os detalhes. Importa
reter, para este contexto, que o acordo permitiu a esta autarquia a amortização
extraordinária de 245 M€ dos empréstimos de médio e longo prazo que então
devia. Isto explica o pico de 2012 no Gráfico 35
35. Sem esta amortização de carácter irrepetível, o valor nacional das amortizações municipais seria de 692 M€
nesse ano, um montante em linha com o que foi praticado nos anos de 2011 a
2015.
Olhando para a composição do serviço da dívida, vê-se que os juros tiveram
um peso substancial nos primeiros dez anos, representando então entre 40
e 60% da totalidade, para pesarem entre 40% e 25% de 1997 a 2009, caindo
depois para o intervalo de 14% a 19%. Os pesos menores da série, na casa dos
14%, aconteceram em 2012 e 2015. As taxas de juro nos contratos de empréstimo estão tipicamente indexadas a uma referência do mercado que os municípios não controlam. A evolução deste peso reflete, por isso, tanto o valor da
dívida viva em início do ano, o risco intrínseco de cada autarquia (que os municípios são supostos controlar em larga medida) e o volume de receita efetiva

239

Finanças Locais: princípios económicos, instituições e a experiência portuguesa desde 1987

(também influenciável com significado pelas autarquias) como a evolução dos
indexantes no mercado de crédito (que lhes é exógena).
As amortizações anuais representam, pois, a maior fatia do serviço dos empréstimos, absorvendo 9,2% da receita efetiva cobrada em 2015. É do interesse de devedores e credores prestar atenção à evolução das taxas de esforço da dívida municipal. O retrato apresentado respeita ao universo local, e
as taxas de esforço no Gráfico 35 devem ser entendidas como referências agregadas. Haverá, por isso, municípios com taxas bem acima das aqui apresentadas.
Como se assinalou no estudo da despesa e, em particular, dos pagamentos em
atraso, muitos governos locais contraíram nos anos mais recentes empréstimos
de longo prazo para reestruturar dívidas a fornecedores. Este aspecto pode suscitar dificuldades de amortização nalguns anos futuros nos municípios mais endividados. É um tema que merece atenção por parte dos gestores e políticos
locais, bem como, naturalmente, por parte das entidades financiadoras e dos
serviços que monitorizam a situação das finanças públicas. Sem melhorias na
gestão das autarquias com maiores dificuldades, não se deverá confiar na disponibilidade permanente de o mercado financeiro aceitar o alisamento de picos
de amortização a preços comportáveis pelos devedores. A este respeito, o que
aconteceu entre 2009 e 2012 não deverá ser esquecido: no auge da crise financeira, os bancos deixaram de conceder empréstimos com taxas de juro suportáveis aos municípios mais endividados.
9.4

Dívida na ótica de Maastricht

Como se sabe, a solidez das finanças públicas nacionais é matéria de interesse
comum no âmbito da UE e as políticas orçamentais dos Estados-Membros são
objeto de coordenação multilateral. Neste contexto, foi entendido como conveniente a adoção de um conceito comum de dívida pública nacional, mensurável
e comparável internacionalmente. Esse conceito nasceu com o tratado que lançou o processo de união monetária que hoje existe na Europa e que foi assinado
a 7 de fevereiro de 1992 em Maastricht, Países Baixos — art. 2.º do Protocolo 12
(sobre o procedimento relativo aos défices excessivos) anexo aos Tratado da
União Europeia e ao Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.108 A
dívida das autoridades locais está incluída na chamada dívida de Maastricht mas

108 Na versão consolidada dos tratados publicada no Jornal Oficial em 26/10/2012, o quarto
travessão deste artigo define dívida como “dívida global bruta, em valor nominal, existente no
final do exercício, e consolidada pelos diferentes sectores do governo em geral (…)”. “Governo
em geral” neste contexto corresponde ao conceito das contas nacionais de sector institucional
das Administrações Públicas (AP).
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não através do agregado dívida bruta total analisado na secção anterior. A fim
de respeitar a definição de Maastricht, a AdL entra no agregado nacional de outro modo.
Para o que segue, importa explicar o que é a dívida pública na ótica de Maastricht. Primeiro, a dívida pública na ótica de Maastricht é um conceito compatível com a contabilidade nacional praticada nos Estados-Membros da UE pelo
que é construído com base na metodologia do SEC 2010; isto garante que a
dívida do sector das AP tem contrapartida em ativos dos outros sectores institucionais das contas nacionais e pode ser utilizada como agregado macroeconómico na descrição estatística da economia — breve introdução à contabilidade
nacional no anexo sobre contabilidade; Subsecção VI.13. Segundo, agrega as
responsabilidades brutas de todas as unidades que integram os subsectores das
AP, pelo que são ignorados os eventuais ativos que elas detenham. Terceiro, em
cada unidade institucional (por exemplo, um município) apenas são consideradas as responsabilidades com natureza financeira; em rigor, apenas entram os
instrumentos classificáveis, de acordo com o SEC 2010, numa das seguintes quatro categorias de responsabilidades: numerário, depósitos, obrigações e empréstimos. Quarto, é um conceito de dívida consolidada simultaneamente ao nível
do conjunto das AP e ao nível de cada subsector; são, por isso, excluídas da
carteira de dívida de qualquer unidade institucional as responsabilidades assumidas perante outra unidade institucional do subsector a que pertence ou perante unidades de qualquer outro subsector das AP. Em quinto e último lugar,
importa dizer que as responsabilidades são contabilizadas de acordo com o seu
valor nominal. Há uma precisão relevante a fazer a este respeito. Para efeitos do
procedimento relativo aos défices excessivos, o Conselho equiparou “valor nominal” a “valor facial” (número 5 do art. 1.º do Regulamento (CE) do Conselho
n.º 479/2009, de 25 de maio) pelo que a dívida na perspetiva de Maastricht é
registada segundo o valor contratualmente acordado que deverá ser devolvido (o
capital) aos credores na maturidade. Esta é, aliás a única diferença metodológica
entre a dívida pública de Maastricht e a dívida pública segundo o SEC 2010 (neste
caso, valor nominal significa valor de mercado no momento a que a estatística se
refere). A terminar, note-se que a dívida na ótica de Maastricht também é conhecida como dívida PDE, em que PDE é a abreviatura de Procedimento relativo
aos Défices Excessivos pois a definição aparece no protocolo sobre o PDE já referido e é ela que é usada na supervisão multilateral praticada no âmbito do PDE
— nomeadamente, é esta dívida que se encontra limitada, pelo protocolo 12
citado, a 60% do PIB. Para mais detalhes, ver Eurostat (2016, pp. 415 e seguintes).
Comparando com o conceito “dívida bruta total” explorado anteriormente,
emergem as seguintes diferenças: 1) a dívida da AdL na ótica de Maastricht
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exclui a dívida a fornecedores e a demais dívida não-financeira; 2) os emitentes
abrangidos são os municípios e os serviços municipalizados (tal como na dívida
bruta total), e ainda todas as outras unidades institucionais classificadas pela autoridade estatística nacional no subsector da AdL (estas não entram na definição
de dívida bruta total acima discutida; exemplos: associações de municípios e empresas municipais integradas no perímetro das AP); 3) a dívida do subsector é
consolidada com a dos demais subsectores das AP, pelo que ficam de fora deste
conceito, por exemplo, os empréstimos concedidos aos municípios pela DGTF e
pelo IFDR/ADC.
A dívida pública portuguesa na perspetiva de Maastricht é apurada pelo
Banco de Portugal, em articulação com o INE e a DGO, enquanto autoridade
estatística nacional e responsável pela elaboração das estatísticas monetárias,
financeiras, cambiais e da balança de pagamentos do país. Este apuramento segue critérios definidos pelo Eurostat.
Explicado o conceito, passe-se aos números. A dívida da AdL neste conceito
valia cerca de 4505 M€ no final de 2015. Compara com os 5783 M€ de dívida
bruta total do conjunto dos 308 municípios. Em termos relativos (Gráfico 36), a
dívida de Maastricht detida pela AdL representava nesse ano 1,9% da dívida pública consolidada do conjunto das AP e 2,5% do PIB. O peso do subsector no
total das AP está a cair desde 2003, sendo o número de 2015 o mais pequeno
desde 2000. As oscilações em proporção do produto são mais pequenas e a
queda nos últimos anos menos pronunciada do que em relação à dívida total
das AP.
O decréscimo da dívida (a preços constantes) a partir de 2010 é relativamente
mais forte na aceção de dívida bruta dos municípios (cai 33 pp) do que no de
dívida de Maastricht do agregado AdL (cai 29 pp). A principal explicação está na
dívida a fornecedores. Esta, que integra só o primeiro conceito, valia 2417 M€ (e
28% da dívida total) em 2010 e passou para 934 M€ cinco anos depois.
A larga maioria da dívida de Maastricht da AdL é constituída por empréstimos
contraídos por municípios, empresas municipais e intermunicipais, comunidades
intermunicipais e demais unidades institucionais locais junto da banca comercial.
Em 2015, por exemplo, eles representam 78% da dívida total. O Gráfico 37 descreve a evolução do valor total desses empréstimos desde 2000, a preços de
2015. O declínio a partir do início da crise (2010) é notório, tal como já se assinalara na Subsecção 9.3.4 para os empréstimos contraídos exclusivamente pelos
municípios (e serviços municipalizados). Os empréstimos no conceito de Maastricht são essencialmente de longo prazo (a mais de cinco anos). Em 2015, esta
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maturidade representa 91% do total de empréstimos devidos pelas entidades da
AdL.
Gráfico 36: Dívida da Administração Local na ótica de Maastricht, 2000 a
2015 (preços constantes de 2015)

Fontes: BdP, INE e cálculos dos autores. | Notas: Eixo à esquerda: M€. Eixo à direita: em % do PIB e da
dívida total das AP.

Gráfico 37: Empréstimos de OIFM à AdL, 2000 a 2015, preços constantes
(base 2015, M€)

Fontes: BdP e cálculos dos autores. | Nota: OIFM – Outras Instituições Financeiras Monetárias.
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A AdL não pode ter uma regra da dívida no ordenamento jurídico nacional
baseada no critério de Maastricht como o conjunto das Administrações Públicas tem no ordenamento jurídico europeu. Esta impossibilidade decorre,
desde logo, da inexistência da estatística PIBpm apurada anualmente pela autoridade estatística nacional. Mau grado algumas experiências com natureza exploratória — Ramos (1998), por exemplo —, o INE não produz esta estatística à
escala do concelho. Fá-lo apenas para os agregados territoriais iguais ou superiores à escala NUTS-III. Acresce como dificuldade prática a fragmentação natural
do tecido local, com muitas centenas de entidades a integrarem o perímetro do
subsector AdL revisto todos os anos pelo INE nos termos do SEC 2010. É mais
fácil procurar as responsabilidades das entidades classificadas nos balanços das
instituições financeiras do que nos documentos de prestação de contas dessas
entidades. Há também alguma desconfiança por parte do sistema estatístico nacional sobre a fiabilidade destes relatos financeiros, sobretudo os das entidades
mais pequenas e sujeitas a regimes contabilísticos simplificados. Finalmente,
mesmo que as dificuldades operacionais fossem ultrapassáveis, provavelmente
a dívida de Maastricht não daria um bom critério para induzir responsabilidade
financeira no subsector local, e por duas razões. Primeira, porque deixaria de fora
a dívida comercial. Ora este trabalho demonstrou já amplamente que boa parte
dos problemas financeiros municipais residiram precisamente na acumulação
excessiva de atrasos no pagamento a fornecedores, ou seja, numa faceta da realidade ignorada por tal regra, se ela existisse. A segunda razão que não recomenda o indicador de Maastricht para uma regra da dívida é o facto de ele excluir os passivos das entidades fora do subsector AdL na aceção do SEC 2010
cuja responsabilidade última recai sobre os municípios. Em situações de crise, a
experiência mostra que são os municípios que acabam por assumir esses encargos.
Ver-se-á na próxima secção que há uma regra de disciplina orçamental atual
ancorada na dívida local, mas que é diferente das duas medidas vistas até aqui
(dívida bruta total e dívida de Maastricht).
9.5

A regra da dívida em vigor

9.5.1

Enquadramento e conteúdo da secção

O enquadramento institucional das finanças locais portuguesas contempla
a existência de regras de disciplina orçamental. Desde a instauração do poder
democrático e consequente primeira lei das finanças locais que os governos municipais estão sujeitos a um conjunto de restrições numéricas na elaboração e na
execução dos seus orçamentos anuais. A Secção 3.5 explicou a utilidade de um
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regime de regras relativamente a um regime de discricionariedade total nas escolhas orçamentais e deu conta da evolução que houve desde a primeira LFL, em
1979. As Secções 10.1 e 10.2 resumem as regras de disciplina orçamental que
vigoraram entre 2007 e 2018. A presente secção vai debruçar-se específica e desenvolvidamente sobre a regra da dívida que vigora desde o início de 2014, a
data de entrada em vigor da sexta LFL (Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro), tomando igualmente em conta as alterações com validade anual impostas pelas
leis orçamentais para 2015, 2016, 2017 e 2018 com implicações nesta regra.
A Caixa
Caixa 55, p. 253
253, reproduz os artigos da LFL-2013 que caracterizam a regra da
dívida em vigor. Dá também conta das inúmeras exceções que, desde a aprovação da lei, foram introduzidas no ordenamento jurídico, umas com duração anual
e outras com validade permanente. A caixa é um elemento informativo a que a
análise nesta secção se referirá amiúde. A LOE-2018 trouxe cerca de uma quinzena de alterações à aplicação desta regra, a maior parte sob a forma de exceções e com validade anual. Dadas a extensão e a profundidade das mesmas, são
enunciadas num objeto autónomo, a Caixa 6
6, p. 283
283.
Serão apresentados nesta secção o indicador de dívida contemplado, a
meta numérica associada, as consequências em caso de incumprimento e
uma comparação com os indicadores de dívida buta total e dívida de Maastricht expostos nas secções anteriores. A secção seguinte apresentará um
primeiro ensaio de verificação da posição de cada município perante a meta numérica que a lei lhe impôs nos anos de 2014 e 2015. Aproveita-se ainda o ensejo
para indicar a situação dos municípios face aos mecanismos de correção dos
excessos de dívida decorrentes da aplicação da lei.
Não compete aos autores fazer o reconhecimento legal das situações individuais de incumprimento, o qual está sujeito a um regime próprio que contempla a aplicação de sanções. É por isso que o ensaio a apresentar na Secção
9.6 tem mero valor indicativo. Trata-se de uma peça de análise económica da
responsabilidade dos autores, baseada em dados provisórios apurados pela
DGAL, que faz todo o sentido integrar uma obra que caracteriza, em termos
agregados e individuais, o estado das finanças locais portuguesas.
9.5.2

Indicador, comparação com outros agregados de dívida local, meta numérica e penalizações

A dívida abrangida pela regra fixada na LFL-2013 diz respeito ao grupo municipal e não apenas ao município considerado isoladamente. O indicador
diz respeito à dívida viva em 31 de dezembro de cada ano contraída, não apenas
pelo município, mas também por todas as entidades que, independentemente
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do regime jurídico segundo o qual estão constituídas, prossigam competências
municipais, sejam participadas pelo município ou sobre as quais este exerça uma
relação de domínio. O art. 54.º da LFL especifica em concreto os critérios de pertença ao grupo municipal — norma reproduzida na Caixa 55, p. 253
253. Integram,
assim, o grupo municipal para efeitos da regra da dívida o próprio município, os
serviços municipalizados que eventualmente possua, os intermunicipalizados
que integre, bem como as entidades participadas total ou parcialmente, em proporção da participação desse município, direta ou indireta, nos respetivos capitais sociais — a título ilustrativo, empresas municipais, áreas metropolitanas, associações de municípios de fins específicos, empresas intermunicipais, cooperativas e fundações. Especificamente sobre empresas, diz aquele artigo que as participadas que sejam abrangidas pelo sector empresarial do Estado ou regional
não contam e que, das demais empresas participadas, apenas releva para o cálculo da dívida total do grupo a dívida das empresas que não cumprirem as regras
de equilíbrio de contas previstas para elas em lei específica.
Importa precisar que a dívida do grupo municipal considerada no indicador da
regra é a soma de passivos não-consolidada entre as entidades que o integram,
mas com exceções. Com efeito, o n.º 4 do referido art. 54.º estabelece: “Para
efeitos do apuramento da dívida total de cada município não é considerada a
dos serviços municipalizados e intermunicipalizados, bem como as das entidades
intermunicipais ou entidades associativas municipais que esteja simultaneamente reconhecida na contabilidade do município ou dos municípios detentores”.
A regra estabelece um teto para o indicador de dívida no ano presente, indexado à receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores. O
indicador de dívida consta do número 1 do art. 52.º: “dívida total de operações
orçamentais do município e das entidades (que integram o grupo municipal) em
percentagem da média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios
anteriores”. O conceito de dívida que consta do numerador é precisado no número seguinte: “A dívida total de operações orçamentais do município engloba
os empréstimos, tal como definidos no número 1 do art. 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”. Portanto, o indicador
exclui as responsabilidades decorrentes de operações não-orçamentais, conceito
explicado na Secção VI.12 (responsabilidades futuras para cuja satisfação a entidade devedora já recebeu financiamento específico) e que têm tipicamente um
peso residual na dívida municipal. Este conceito de dívida aplica-se ao município
e a todas as entidades que integram o grupo municipal nos termos do referido
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art. 54.º. Na prática, uma vez que estas entidades não estão todas sujeitas ao
mesmo sistema de normas contabilísticas, há algumas dificuldades no apuramento dos 308 numeradores reportados à DGAL.109
O denominador do indicador é formado pelo conjunto das receitas correntes
líquidas cobradas. Esclarece-se que se trata das receitas registadas nos capítulos
01 a 08 do classificador económico das receitas públicas — enunciadas no Quadro 41
41, p. 399
399; classificador aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de
fevereiro, com as alterações entretanto introduzidas). No caso de municípios
com serviços municipalizados ou participando em serviços intermunicipalizados,
a receita corrente dos mesmos conta para o indicador do município em causa
em termos consolidados, ou seja, são expurgadas do denominador a receita corrente líquida cobrada por aqueles serviços ao município e a receita corrente líquida cobrada pelo município ao serviço municipalizado, em cada um dos três
exercícios.
Alerta-se para o facto de o denominador do indicador abranger exclusivamente as receitas do município. A dívida incluída no numerador é a dívida total
não consolidada do grupo municipal, com as exceções acima apontadas. Porém,
a receita corrente líquida cobrada é estritamente a do município (consolidada
com a dos eventuais serviços municipalizados que possua e intermunicipalizados
que integre). Foi a opção do legislador e reconhece-se que é uma escolha mais
restritiva do que a contabilização no denominador da receita do município e da
receita das entidades participadas ou dominadas. A restrição do denominador à
receita corrente pode também ser discutível porquanto a classificação da receita
efetiva em corrente e de capital é bastante arbitrária e, na realidade, tanto uma
como outra pode ser mobilizada para pagar dívida. Como é óbvio, esta opção
incentiva cada município a manipular legitimamente, no seu próprio interesse, a
separação contabilística entre receita corrente e de capital — já se chamou a
atenção para este incentivo, porventura contrário ao desejado pelo legislador,
na Secção 5.3.

109 Os municípios seguem o POCAL na elaboração das suas contabilidades patrimonial e orçamental, mas há entidades que seguem normas diferentes. Por um lado, há entidades sujeitas
a normas contabilísticas empresariais (SNC) e, por outro, há entidades que embora sujeitas a
um sistema para o sector público (POCP e derivados sectoriais) não estão obrigadas a adotar
contabilidade patrimonial (é o caso das entidades abrangidas pelo regime simplificado do
POCAL). A DGAL disponibilizou chaves de correspondência entre planos e regimes contabilísticos para facilitar o cálculo da dívida a reportar para o numerador do indicador, mas subsistem ainda algumas dúvidas. Esta é uma das razões pelas quais se recomenda prudência na
análise dos dados adiante apresentados.
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Sendo este o terceiro agregado de dívida pública local estudado neste capítulo,
será útil a fixação dos elementos distintivos de cada um. É este o propósito do
30.
Quadro 30
As células do quadro são auto-explicativas e complementam o que acima já foi
escrito para caracterizar cada um dos indicadores. Basta chamar a atenção para
o facto de o indicador mais à direita ser o único que é utilizado como regra de
disciplina orçamental do sector local em geral e dos municípios em particular. O
indicador da dívida no sentido de Maastricht faz parte do indicador no mesmo
sentido respeitante ao universo das AP e este está sujeito a uma meta numérica
por cujo cumprimento responde o Estado-Membro.
Quadro 30: Características dos indicadores de dívida local

Características

Sistema de normas
contabilísticas
Inclui dívida não financeira (fornecedores e outros)?
Responsabilidades
brutas ou líquidas?

Entidades devedoras incluídas no indicador

Dívida
bruta total
(Sc. 9.3)

Dívida na ótica de
Maastricht (Sc. 9.4)

Dívida total (art. 52.º LFL de
2013; Sc. 9.5)

POCAL

Contabilidade Nacional
(SEC 2010)

POCAL (regimes geral e simplificado),
SNC e outros

Sim

Não

Sim

Brutas

Brutas

Brutas

Só municípios

Municípios e as demais
entidades do conjunto
de entidades incluídas
no subsetor da administração local das administrações públicas
no âmbito do SEC 2010,
nas últimas contas setoriais publicadas pela
autoridade estatística
nacional

Grupo municipal: municípios, entidades intermunicipais e associativas municipais, bem como as demais entidades, qualquer que seja o seu regime
jurídico, sobre as quais os municípios
exerçam uma influência dominante
(nos termos do art. 54.º da LFL de
2013)

Consolidação de
passivos entre entidades compreendidas no âmbito do
indicador?

Não

Sim

Critério valorimétrico

Valor indicado
nos documentos que titulam as responsabilidades (POCAL
subponto 4.3,
valor nominal)

Não, mas com exceções. É consolidada apenas a dívida simultaneamente reconhecida no município e
em serviços municipalizados ou intermunicipalizados, e nas entidades intermunicipais e entidades associativas
municipais em que o município se integre ou participe.

Valor facial [número 5
do art. 1.º do Regulamento (CE) do Conselho n.º 479/2009, de 25
de maio]

POCAL subponto 4.3 e Norma 27 do
SNC: valor nominal sujeito a correção
por imparidades e critério do justo
valor com contrapartida reconhecida
na demonstração de resultados

Sim

Sim

Sim

Operações orçamentais incluídas?
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Características

Operações não-orçamentais incluídas?

Exceções ao indicador da dívida ou às
consequências legais decorrentes da
ultrapassagem do
limite da dívida,
sem limite temporal
de validade (detalhes nas Caixa 5 e 6)
1

Exceções ao indicador da dívida ou às
consequências legais decorrentes da
ultrapassagem do
limite da dívida,
com validade de um
ano (detalhes nas
Caixas 5 e 6) 1

Dívida
bruta total
(Sc. 9.3)

Sim (por opção neste
texto; separação nos balanços entre os
dois tipos de
operação só é
possível a partir de 2013 inclusive)

Dívida na ótica de
Maastricht (Sc. 9.4)

Não

Dívida total (art. 52.º LFL de
2013; Sc. 9.5)

Não

A) Empréstimos contraídos para financiar: i) recuperação infraestruturas
danificadas por calamidade pública,
suj. a autoriz Governo (art. 53.º LFL); ii)
contrapartida nacional de projetos
próprios c/ financ europeu [al. b) do
n.º 5 do art. 52.º LFL)
B) Assunção de passivos de empresas
locais extintas (art. 51.º da Lei n.º
50/2012, de 31 de agosto)
C) Subvenções reembolsáveis e outros instrumentos financeiros do Portugal 2020 [al. b) do n.º 5 do art. 52.º
da LFL]
A) Dívida contraída para financiar a
contrapartida nacional de projetos
com financ europeu da AC assumidos,
por acordo, pelos municípios (arts.
82.º da LOE-2017 e 102.º da LOE2018)
B) Valor das unidades de participação
no FAM por subscrever (norma inserida pelas LOE para 2015 a 2018)
C) Empréstimos contraídos para: i) suportar encargos de decisões judiciais
ou arbitrais sobre contratos de concessão no âmbito do ciclo urbano da
água; ii) financiar investimentos
PERSU 2020, suj a autoriz Governo
(n.º 3 art. 66.º da LOE-2017; art. 86.º
da LOE-2018)
D) Valor de taxas e tarifas de água e
resíduos exigido em recuperação financ municipal mas dispensado nos
termos do n.º 2 do art. 66.º da LOE2017 e do art. 84.º da LOE-2018
E) Assunção de passivos de sociedades POLIS liquidadas (art. 80.º da
LOE-2017 e art. 100.º da LOE-2018)
F) Medidas na LOE-2018 designadas
com os números 3.3, 3.5 e 3.9 a 3.11
na Caixa 6
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Características
Exceções no cálculo
da margem de endividamento para
municípios abaixo
do limite da dívida

Dívida
bruta total
(Sc. 9.3)

Dívida na ótica de
Maastricht (Sc. 9.4)

Dívida total (art. 52.º LFL de
2013; Sc. 9.5)

Medidas 3.7 e 3.8 na Caixa 6, introduzidas pela LOE-2018

Fontes: pesquisa legislativa efetuada pelos autores. | Notas: 1 – Apesar do esforço considerável de pesquisa, os autores não conseguem garantir ter encontrado todas as exceções previstas em lei ao indicador
da dívida ou às consequências legais decorrentes da ultrapassagem do limite da dívida. As normas legais
habilitantes de todas as exceções acima listadas constam da Caixa 5
5, p. 253
253, e da Caixa 6,
6 p. 283.
283

A utilização do indicador da dívida total como regra de disciplina orçamental local compreende exceções e as mesmas prejudicam a eficácia da própria
regra. A Caixa 5 dá conta das disposições legais mais relevantes sobre o regime
de crédito a que os municípios estão subordinados. Reproduz integralmente os
artigos 52.º e 54.º da LFL-2013, que estabelecem a regra numérica de disciplina
orçamental assente neste indicador, as entidades que concorrem para o seu cálculo, as entidades a responsabilizar em caso de incumprimento, as sanções nesta
eventualidade e uma exceção na lista de responsabilidades que devem contar
para o respeito pelo teto de dívida. Essa caixa, em particular o seu final, explica
pormenorizadamente as outras situações de exceção entretanto criadas e as
mesmas estão assinaladas de forma resumida nas três últimas linhas do Quadro
30.
30 O número 1 do art. 52.º, conjugado com o número 1 do art. 53.º, sujeita a
este limite todos os passivos exigíveis com exceção dos empréstimos contraídos
para financiar a reabilitação de infraestruturas públicas locais danificadas por situações de calamidade pública. Logo no final de 2014, a lei que aprovou o OE
para 2015 acrescentou uma segunda exceção a este limite, que é o valor registado nos balanços municipais das unidades de participação no capital do FAM a
subscrever em anos futuros. Exceção repetida pelas leis orçamentais seguintes.
As leis do OE para 2016 a 2018 alargaram a lista de empréstimos e outros encargos que deixam de relevar para o cumprimento do teto e das sanções em caso
de ultrapassagem do teto numérico devida ao efeito marginal de tais responsabilidades. Umas exceções têm validade anual e outras validade permanente,
umas exceções foram expressamente aditadas ao texto atualizado da LFL e outras constam apenas das leis que as instituíram. O final da Caixa 5 explica ainda
uma complicação adicional introduzida pelas exceções. O legislador não determina a mesma forma de registo contabilístico nem a mesma consequência para
todas as exceções: há exceções cujos passivos não entram sequer no indicador
da dívida total (embora, como é evidente, representem responsabilidades perante terceiros) e há outras cujos passivos entram no indicador mas que isentam
o município das consequências da ultrapassagem do teto de 150%, no caso de
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o montante da dívida em excesso ser menor ou igual ao valor dos passivos excecionados. Finalmente, de entre as exceções que justificam a ultrapassagem do
teto de 150%, há umas que isentam o grupo municipal das reduções mínimas
obrigatórias nos anos seguintes e há outras que mantêm essa obrigação. A lista
de exceções e novas condicionalidades, a maioria com validade temporária, cresceu imenso com a LOE-2018 e estendeu-se a outras regras orçamentais, razão
por que os autores as analisam na Subsecção 10.3 e na sua Caixa 6,
283.
6 p. 283
Tudo isto torna complexo e moroso o processo de determinação do incumprimento da regra. As instruções de reporte que as autarquias locais têm de
cumprir ao longo de 2018 perante a DGAL só em matéria de passivos excecionados, para além de todas as outras a que já estavam sujeitas, são elucidativas
da carga administrativa que todo este processo exige — ver http://www.portalautarquico.dgal.gov.pt/pt-PT/alertas/disponibilizacao-de-inputs-no-siial-2.
Resta saber se depois a DGAL terá capacidade para, em tempo útil, verificar e
dar préstimo a este trabalho a mais exigido aos respondentes.
Em quatro anos e meio apenas de vigência desta LFL já existe uma fragmentação considerável nas normas que definem a regra da dívida total. Não se
trata de uma inovação, é a repetição de uma prática recorrente na história
de décadas do subsector. Sucedeu o mesmo durante a vigência das LFL anteriores. Por isso, justificam-se algumas palavras de alerta para os inconvenientes
do excecionamento. Percebe-se que algumas exceções têm uma motivação de
política sectorial louvável (ambiente, cidades e desenvolvimento regional na lista
atual de exceções), mas não se pode esquecer que estas responsabilidades abatidas ao indicador da regra não deixam de ser dívida e ter que ser pagas pelas
entidades que as contraíram. Retirá-las do radar da monitorização do cumprimento da regra é um sinal que contribui, ainda que involuntariamente, para a
despreocupação com o verdadeiro nível de dívida das entidades locais, a começar pelos municípios. Seria preferível assumir a subida da meta numérica ou desenhar as políticas sectoriais de outra maneira do que fragilizar a regra. Deve
também merecer reflexão por parte dos interessados nestas matérias as enormes
dificuldades práticas que a multiplicação de exceções, cada uma com consequências legais próprias e diferentes das demais, cria aos municípios no reporte
das suas responsabilidades e às entidades da AdC responsáveis por fiscalizar,
monitorizar ou analisar a situação financeira verdadeira do sector público local.
As dúvidas na aplicação da lei vão gerar situações de conflito e prejudicar o processo de avaliação do cumprimento e da aplicação das sanções previstas, por
muito diligente que seja o SATAPOCAL (grupo de apoio técnico à aplicação do
POCAL) a procurar uniformizar a aplicação dos registos contabilísticos exigidos
pelas exceções. Como é evidente, o apelo que as exceções fazem implicitamente
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aos gestores e políticos municipais para que se concentrem sobretudo na gestão
das responsabilidades que contam para a regra não é um bom conselho de gestão financeira. Dívida é dívida, quer conte para a regra, quer não.
A meta numérica é um valor não superior a 150%. Por outras palavras, considera-se que um município cumpre a regra da dívida total quando o indicador da
mesma, acima exposto e comentado, é menor ou igual à grandeza 1,5. Se a dívida total do grupo exceder o nível correspondente a 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada exclusivamente pelo município nos três exercícios
anteriores, então esse município deve ser declarado pela DGAL em situação de
incumprimento. Esta declaração está sujeita a um processo formal que exige a
verificação da informação reportada, incluindo a dos instrumentos de dívida que,
nos termos legais, embora sejam dívida, não contam para o limite legal ao
“stock” de dívida. Repare-se que o limite à dívida é um número fixado arbitrariamente na lei, no sentido de que não está associado a nenhum fundamento
económico que diga a partir de que valor uma dívida é considerada economicamente perigosa, para o devedor ou para os credores. Claro que esse perigo
existe, mas ninguém sabe exatamente qual é. No fundo, depende da situação
financeira concreta de cada agente e de perceções do mercado quanto à evolução da capacidade de pagamento dos compromissos. De qualquer modo, parece
razoável assumir que essa capacidade depende crucialmente dos recursos da
autarquia (e das demais entidades do grupo que contraíram aquela dívida) gerados pela sua atividade normal. Dito isto, o que é que deve suceder no caso do
valor 1,5 ser excedido?
Há penalizações no caso de incumprimento do teto à dívida total. A resposta
está na alínea a) do número 3 e no número 4 do art. 52.º da LFL-2013 (reproduzidos na Caixa
5, p. 253
253). Por um lado, o município incumpridor no ano t está
Caixa 5
obrigado a reduzir no ano t+1 o “stock” de dívida em, pelo menos, 10 por cento
do valor em excesso. O município mantém-se em posição de incumprimento no
final de t+1 se, nessa data, a dívida total continuar a exceder a média da receita
em mais de 150%; se isto suceder, terá que proceder a nova redução no ano
seguinte de, pelo menos, 10 por cento do desvio excessivo e assim sucessivamente até eliminar completamente a dívida excessiva. A esta obrigação financeira do município, podem acrescer multas a aplicar pelo Tribunal de Contas às
pessoas consideradas financeiramente responsáveis pelo incumprimento do limite da dívida total — vide Cap. V (“Da efetivação de responsabilidades financeiras”) na atual Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas.
Por aqui dá para perceber como é que a introdução de exceções ao longo do
tempo na lista de responsabilidades que relevam para efeitos do limite complica
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crescentemente o cálculo dos limites em euros aplicáveis a cada grupo municipal. Desejavelmente, para ajudar a uma boa gestão local e a uma monitorização
eficaz, este número deve ser conhecido sem reservas pela gestão autárquica e
pela DGAL no dia 1 de cada ano. Como há passivos que contavam nuns anos e
deixam de contar noutros e a lista dos mesmos vai mudando todos os anos, há
um desgaste considerável de tempo no apuramento correto de cada situação
individual e, muito provavelmente, se a prática de excecionamento persistir, irão
aumentar os conflitos no reconhecimento das situações de incumprimento entre
municípios e as entidades responsáveis pela fiscalização, monitorização e análise
económico-financeira do subsector local.
Existe ainda um limite superior para o acréscimo de dívida dos grupos municipais cumpridores do teto à dívida total. Com efeito, os municípios cuja
dívida no final de determinado ano esteja abaixo do limite numérico de 150% da
receita corrente média podem aumentar a sua dívida (melhor, a dívida total do
grupo) no ano seguinte, mas há um limite superior fixado na LFL (alínea b) do
número 3 e número 4 do art. 52.º) para esse aumento. O endividamento possível
(i.e., o acréscimo máximo permitido por lei) no ano t+1 está limitado a 20 por
cento da diferença verificada no final de t entre a dívida total do grupo e a média
trianual da receita corrente líquida cobrada pelo município. Trata-se de um critério de prudência imposto pela lei à autonomia local na gestão da dívida dos
grupos municipais. De algum modo serve para moderar e distribuir ao longo dos
anos a capacidade legal de assunção de responsabilidades. O eventual desrespeito por esta limitação ao endividamento também está sujeita à responsabilização financeira pessoal por parte do Tribunal de Contas. Todavia, a LOE-2018
também aqui veio criar exceções. Pelo art. 106.º, alargou aquele limite para 60%
no caso de a folga adicional servir para o município substituir, com poupança
em encargos mensais, contratos de locação com opção de compra por empréstimos para financiar a aquisição dos bens locados. Pelo art. 107.º, subiu o limite
de 20% para 30% no caso de esta diferença ser exclusivamente preenchida por
empréstimos a contrair em 2018 para financiar operações de reabilitação urbana.
Sobra a incerteza sobre a continuidade destas exceções em anos futuros.
Caixa 5: Regime de crédito e endividamento municipal
A LFL-2013 estabelece no seu Capítulo V, Secção I (arts. 48.º a 54.º), o regime de crédito e
endividamento municipal. Começa por elencar os princípios orientadores, destacando a
minimização de riscos e a distribuição de custos por diversos orçamentos anuais (art.º 48.º).
Fixa condições para o recurso a empréstimos e à emissão de obrigações (art.os 49.º a 51.º).
Estabelece um teto à dívida total de cada grupo municipal como regra de disciplina orçamental (art. 52.º), determina de que modo empréstimos para reparar estragos causados
por situações de calamidade pública não contam para a regra (53.º) e define o âmbito dos
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grupos municipais cuja dívida releva para o teto que vincula os municípios (art.º 54.º). Na
Secção III, o mesmo capítulo trata os mecanismos de alerta precoce e de recuperação financeira municipal (que, no caso deste último, se articula com o respetivo regime jurídico,
aprovado pela Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto e que criou o FAM). O desencadeamento
destes mecanismos assenta sobretudo no valor do indicador de dívida total usado pela
regra acima, e acessoriamente no de outro indicador (taxa de execução da receita nos dois
últimos exercícios).
Transcrevem-se, de seguida, as normas relativas ao limite da dívida total e às entidades
cuja dívida releva para essa regra. Desde o dia em que a LFL-2013 foi aprovada, várias
alterações foram introduzidas na regra da dívida, tanto no texto da própria LFL como noutros diplomas. Esta caixa dá também conta destas alterações, tendo o mérito de reunir no
mesmo texto disposições importantes dispersas por várias leis. A análise à regra da dívida
realizada no corpo principal da presente publicação remete várias vezes para o acervo legislativo desta caixa.
Artigo 52.º
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.
5 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, para efeitos do apuramento da dívida total dos municípios referida no n.º 1, não é considerado:
a) O valor dos empréstimos destinados exclusivamente ao financiamento da contrapartida nacional de
projetos com comparticipação dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) ou de outros
fundos de apoio aos investimentos inscritos no orçamento da União Europeia; e
b) O valor das subvenções reembolsáveis ou dos instrumentos financeiros referidos no n.º 1 do artigo 7.º
do Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro.
6 - Para efeitos do disposto no número anterior, no caso de existirem diferentes fontes de financiamento
reembolsáveis pelos municípios, a não relevância para efeitos do apuramento da dívida total dos municípios é na proporção dos montantes obtidos no âmbito do Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro.
[número 5 aditado pelo art. 192.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março e alterado pelo art. 302.º da Lei
n.º 114/2017, de 29 de dezembro (LOE para 2016 e 2018, respetivamente). O número 6 foi aditado
pelo mesmo artigo da LOE-2018].
Artigo 54.º
Entidades relevantes para efeitos de limites da dívida total
1 — Para efeitos de apuramento do montante da dívida total relevante para o limite de cada município,
são ainda incluídos:

254

9. Dívida
a) Os serviços municipalizados e intermunicipalizados, neste último caso, de acordo com o critério previsto no n.º 4 do artigo 16.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto;
b) As entidades intermunicipais e as entidades associativas municipais, independentemente de terem sido
constituídas ao abrigo de regimes legais específicos ou do direito privado, de acordo com o critério a
estabelecer pelos seus órgãos deliberativos, com o acordo expresso das assembleias municipais respetivas, ou, na sua ausência, de forma proporcional à quota de cada município para as suas despesas de
funcionamento;
c) As empresas locais e participadas de acordo com os artigos 19.º e 51.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de
agosto, exceto se se tratar de empresas abrangidas pelos sectores empresarial do Estado ou regional, por
força do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 558/99, de 17 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 300/2007,
de 23 de agosto, e pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, e 55-A/2010, de 31 de dezembro,
proporcional à participação, direta ou indireta, do município no seu capital social, em caso de incumprimento das regras de equilíbrio de contas previstas no artigo 40.º daquela lei;
d) As cooperativas e as régies cooperativas, de acordo com o disposto no artigo 19.º e no n.º 3 do artigo
58.º do regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais, aprovado pela Lei n.º
50/2012, de 31 de agosto, proporcional à participação, direta ou indireta, do município, em caso de
incumprimento das regras de equilíbrio de contas previstas no artigo 40.º daquele regime; [redação dada
pela Lei n.º 69/2015, de 16 de Julho; aproxima estas entidades das regras aplicáveis ao sector empresarial local]
e) As cooperativas não previstas na alínea anterior e as fundações, proporcional à participação, direta ou
indireta, do município. [alínea aditada pela Lei n.º 69/2015, de 16 de Julho; anterior alínea e) passa a f)]
f) As entidades de outra natureza relativamente às quais se verifique, de acordo com o n.º 4 do artigo
75.º, o controlo ou presunção de controlo por parte do município, pelo montante total.
2 — As entidades previstas na alínea b) do número anterior incluem também as associações participadas
não exclusivamente por municípios, desde que tenham por objeto a prossecução das atribuições e competências destes.
3 — Caso, nas situações referidas nas alíneas c) a e) do n.º 1, sejam entidades intermunicipais ou entidades associativas municipais a participar no capital ou a deter o controlo ou a presunção de controlo
sobre entidades dessa natureza, a respetiva percentagem do endividamento relevante a imputar a cada
município resulta da que lhe corresponde na entidade associativa, de acordo com as regras constantes
da alínea b) do n.º 1.
4 — Para efeitos do apuramento da dívida total de cada município não é considerada a dos serviços
municipalizados e intermunicipalizados, bem como as das entidades intermunicipais ou entidades associativas municipais que esteja simultaneamente reconhecida na contabilidade do município ou dos
municípios detentores.

******
São já inúmeras as alterações ao regime de crédito e endividamento municipal. De
seguida, procura-se reunir nesta caixa todas as alterações no modo de aplicação da
regra da dívida total que os autores detetaram até à publicação da Lei n.º 42/2016,
de 28 dezembro (LOE-2017). Configuram exceções à regra. Devido à sua extensão, ficam de fora desta análise as alterações introduzidas pela LOE-2018. A bem da compreensão do enquadramento legal aplicável, esclarece-se que o legislador nem sempre altera a
letra da LFL para impor alterações no âmbito de aplicação da própria LFL. Cingindo-se à
regra da dívida total e à LFL aprovada em 2013, informa-se que a compreensão do regime
legal aplicável obriga a dar atenção a três técnicas de redação legislativa, a saber:
A) normas que uma lei (tipicamente a do OE mas há casos de outras leis) estabelece de
modo permanente (entenda-se até ser revogada ou alterada por outro diploma legal)
alterando a letra da LFL;
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B) normas que uma lei estabelece de modo permanente sem alterar a letra da LFL;
C) normas que uma lei estabelece com validade limitada no tempo sem alterar a letra da
LFL (caso típico nas LOE).
Os casos da técnica A) referentes à regra da dívida estão identificados nas citações legais
acima através das notas escritas em cor grená, entre parêntesis retos. Também incluem as
duas exceções previstas na redação original da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro: empréstimos para recuperação de infraestruturas danificadas por situações de calamidade pública
(art. 53.º) e passivos excecionados antes da entrada em vigor desta lei e transitados ao
abrigo do seu art. 84.º. Identificam-se seguidamente as alterações à regra que não foram
transpostas para dentro da própria LFL (sublinhados dos autores).
Caso da técnica B)
1. Art. 65.º-A do regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais
(Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, com as alterações sucessivas até à mais recente, a
Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro), que dispõe sobre “Internalização e integração
no município” (artigo aditado pela Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto):
1 — O limite da dívida total previsto no n.º 1 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, não prejudica a assunção da dívida da empresa local, no caso de integração ou internalização da respetiva atividade ao abrigo dos artigos anteriores.
2 — Caso a integração ou internalização da atividade cause a ultrapassagem do limite de dívida referido no número anterior, o município fica obrigado ao cumprimento do disposto na
alínea a) do n.º 3 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.
3 — Aos municípios que ultrapassem os fundos disponíveis e aumentem os seus pagamentos
em atraso em resultado da assunção dos compromissos da empresa local cuja atividade tenha
internalizado não é aplicável o disposto no artigo 11.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro,
alterada pelas Leis n.os 20/2012, de 14 de maio, 64/2012, de 20 de dezembro e 66-B/2012, de
31 de dezembro.

Casos da técnica C)
2. Art. 66.º da LOE para 2017 (Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro), que dispõe sobre a
“Eficiência nos sistemas municipais ou intermunicipais”:
1 — Os municípios que assegurem níveis de eficiência nos respetivos sistemas municipais ou
intermunicipais, em termos a definir no decreto-lei de execução orçamental, são dispensados
da obrigação de adoção de taxas ou tarifas relacionadas com os serviços municipais de abastecimento de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos, por decorrência de mecanismos de recuperação financeira municipal, conforme previsto
no artigo 35.º da Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto, e no artigo 59.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de
setembro, nos termos do número seguinte.
2 — A dívida resultante da aplicação da dispensa prevista no número anterior, devidamente
comprovada pelos municípios em apreço, releva para efeito de justificação do incumprimento
do disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, bem como para
os efeitos previstos no n.º 4 do mesmo artigo.
3 — Por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, das autarquias locais e do ambiente podem ser excecionados dos limites de endividamento previstos
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no artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, os empréstimos destinados ao financiamento de investimentos no âmbito do Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos (PERSU
2020), realizados por municípios ou associações de municípios, no âmbito da exploração e
gestão de sistemas municipais agregados ou intermunicipais, que nos últimos três exercícios
tenham apresentado um resultado operacional bruto positivo.

3. Números 1 e 2 do art. 80.º da LOE para 2017 (idem), que dispõe sobre “Liquidação
das sociedades Polis” (repete art. 62.º da Lei do OE para 2016):
1 — O limite da dívida total previsto no n.º 1 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, não prejudica a assunção de passivos resultantes do processo de liquidação das sociedades Polis.
2 — Caso a assunção de passivos resultante do processo de liquidação das sociedades Polis
faça ultrapassar o limite de dívida referido no número anterior, o município fica obrigado ao
cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de
setembro. [no fundo, pode violar a meta numérica da regra mas fica obrigado a cumprir a sanção].

4. Art. 82.º da LOE para 2017 (idem), que dispõe sobre “Assunção pelas autarquias locais
de despesa referente à contrapartida nacional de projetos cofinanciados por fundos
europeus”:
Em 2017, sempre que, por acordo com a administração central, uma autarquia local assumir a
realização de despesa referente à contrapartida nacional de projetos cofinanciados por fundos
europeus e certificada pela autoridade de gestão, a mesma não releva para o cumprimento
das obrigações legais estabelecidas quanto ao limite da dívida total previsto na Lei n.º 73/2013,
de 3 de setembro, e ao apuramento dos pagamentos em atraso e cálculo dos fundos disponíveis nos termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, bem como das obrigações previstas de
redução de pagamentos em atraso no âmbito da Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto.

5. Número 8 do art. 98.º da LOE para 2015 (Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro),
número 5 do art. 55.º da LOE para 2016 (Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março) e número
4 do art. 74.º da LOE para 2017 (idem), todos dispondo sobre “Redução do endividamento”, repetem o texto:
O montante referente à contribuição de cada município para o FAM não releva para o limite
da dívida total previsto no n.º 1 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.

6. Art. 48.º da LOE para 2016 (idem) e art. 68.º da LOE para 2017 (idem), que dispõem
sobre “Pagamento a concessionários decorrente de decisão judicial ou arbitral ou de
resgate de contrato de concessão”
1 — O limite previsto no n.º 1 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, alterada
pelas Leis n.os 82-D/2014, de 31 de dezembro, 69/2015, de 16 de julho, e 132/2015, de 4 de
setembro, pode ser excecionalmente ultrapassado pela contração de empréstimo destinado
exclusivamente ao financiamento decorrente do cumprimento de decisão judicial ou arbitral
transitada em julgado relativa a contrato de concessão de exploração e gestão de serviços
municipais de abastecimento público de água e ou saneamento de águas residuais urbanas
ou do resgate de contrato de concessão de exploração e gestão daqueles serviços que determine a extinção de todas as responsabilidades do município para com o concessionário.
2 — O disposto no número anterior é ainda aplicável aos acordos homologados por sentença
judicial ou arbitral ou acordo extrajudicial com o mesmo âmbito nos casos relativos a situações
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jurídicas constituídas antes de 31 de dezembro de 2015 e refletidos na conta do município
relativa a esse exercício.
3 — O valor atualizado dos encargos totais com o empréstimo, incluindo capital e juros, não
pode ser superior ao montante dos pagamentos determinados pela decisão judicial ou arbitral
transitada em julgado ou pelo resgate de contrato de concessão.
4 — Ao empréstimo previsto no n.º 1 aplica-se o disposto no n.º 3 do artigo 51.º da Lei n.º
73/2013, de 3 de setembro, alterada pelas Leis n. os 82-D/2014, de 31 de dezembro, 69/2015,
de 16 de julho, e 132/2015, de 4 de setembro, podendo o respetivo prazo de vencimento, em
situações excecionais e devidamente fundamentadas, ir até 35 anos.
5 — A possibilidade prevista nos n.os 1 e 2 não dispensa o município do cumprimento do
disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, alterada
pelas Leis n.os 82-D/2014, de 31 de dezembro, 69/2015, de 16 de julho, e 132/2015, de 4 de
setembro, exceto se o município tiver acedido ao FAM, nos termos da Lei n.º 53/2014, de 25
de agosto, alterada pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho.

Notas finais:
A) Apesar do esforço considerável de pesquisa, os autores não conseguem garantir
ter encontrado todas as exceções ao cumprimento do limite da dívida total e às reduções
obrigatórias da dívida decorrentes do incumprimento desse limite previstas em lei.
B) Nem todas as exceções criadas ao regime de crédito e endividamento municipal
fixado na LFL acima identificadas se traduzem numa subtração à soma dos passivos a registar no indicador da dívida total usado para efeitos da regra da dívida e de acesso aos
mecanismos de recuperação financeira municipal. É preciso muito cuidado na leitura das
normas legais habilitantes das exceções para perceber as consequências destas. Com base
na lista de exceções identificadas pelos autores nesta caixa, é possível oferecer aos leitores
a seguinte sistematização:
i.
Só são abatidos (i.e., subtraídos) a essa soma os passivos cuja norma habilitante
diga que não relevam para o apuramento da dívida total ou para o limite da
dívida total referida no número 1 do art. 52.º;
ii.
São incluídos no indicador da dívida os passivos assumidos ao abrigo das exceções cujas normas habilitantes digam que não se aplicam as consequências previstas na LFL para a ultrapassagem do limite definido no número 1 do art. 52.º
no caso de a assunção desses passivos determinar aritmeticamente a ultrapassagem do limite.
Recorrendo à numeração das exceções acima apresentadas, podem dar-se como exemplos
das exceções do tipo i. as seguintes: número 5 do próprio art. 52.º (que foi aditado pela
LOE para 2017); exceção 5. Como ilustrações das exceções do tipo ii., sugerem-se as que
têm os números 1 e 6. As exceções do tipo ii. têm, portanto, de ter os seus passivos incluídos no indicador da dívida. Servem então para quê? Para justificar a ultrapassagem do teto
legal de 150%. Sem essa justificação haveria consequências indesejadas para os municípios:
o Tribunal de Contas não emitiria vistos favoráveis à contração desses passivos, os dirigentes e os autarcas poderiam ser julgados por responsabilidade financeira e os municípios
seriam forçados a recorrer a um dos mecanismos de recuperação financeira (vide Figura 4
4),
com o condicionalismo nas suas opções de política que os mesmos imporiam. Por aqui se
percebe que o eventual apuramento de um indicador acima de 150%, embora sinalize a
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existência de dívida excessiva face à regra, não comporta automaticamente o juízo de incumprimento da regra; este juízo tem de ser feito caso a caso pela DGAL tendo em conta
as justificações permitidas pelas normas legais das exceções.

9.5.3

Mecanismos de alerta precoce e de recuperação financeira municipal

O indicador da dívida total acima definido tem outras utilizações no processo orçamental local. Pode-se afirmar que o objetivo deste indicador de dívida é limitar o nível de responsabilidades futuras dos grupos municipais e, desta
forma, mitigar o risco de as entidades locais verem ameaçada a sua sustentabilidade financeira ou constituírem uma ameaça para a sustentabilidade das finanças públicas portuguesas e para a violação da regra da dívida a que Portugal,
enquanto Estado-Membro, está sujeito no quadro do euro. Este objetivo é prosseguido através da fixação da meta numérica discutida na subsecção anterior,
mas também através de utilizações complementares daquele indicador.
Com efeito, o indicador é também utilizado para sinalizar aos interessados a
aproximação ao nível crítico de 150% e para obrigar os municípios em situações
de maior desequilíbrio financeiro a empreenderem medidas concretas de correção da trajetória económico-financeira.
A primeira utilização complementar reveste a natureza de alerta precoce,
para usar a linguagem da LFL (art. 56.º). A campainha toca quando o indicador
da dívida total atinge ou excede o número 100%. É a DGAL que deve fazer “soar
o alarme” através de notificação obrigatória (vide número 1 desse artigo) dos
“membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e das autarquias
locais, bem como os presidentes dos órgãos executivo e deliberativo do município em causa, que informam os respetivos membros na primeira reunião ou sessão seguinte”. A intenção desta disposição é despoletar a preocupação com a
evolução da dívida do grupo municipal em causa perante quem tem responsabilidade políticas por essa evolução, pela tomada de medidas preventivas e, finalmente, pela aplicação de sanções se a situação se agravar e ultrapassar o nível
150% e for necessário ativar um plano de recuperação financeira. Aquelas personalidades, bem como o Banco de Portugal, devem também ser informadas
sempre que o indicador atinja ou ultrapasse o nível 150% (número 2 do art. 56.º).
O número 3 do mesmo artigo prevê um outro sinal de alerta: as entidades acima
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referidas devem receber da DGAL a notificação dos municípios cuja taxa de execução da receita110 em dois anos consecutivos seja inferior a 85% do valor orçamentado. É uma campainha que visa responder a outro sintoma de perigo que
este trabalho explicou e quantificou anteriormente (Secções 5.4 e 7.3): a sobreorçamentação. A criação deste dispositivo de alerta precoce é uma inovação do
quadro legal adotado em 2013.
A segunda utilização complementar do indicador de dívida total ocorre no
âmbito dos chamados mecanismos de recuperação financeira municipal. Há
dois, com as seguintes designações na LFL (arts. 56.º a 64.º): saneamento financeiro e recuperação financeira.111 São um conjunto de instruções a seguir facultativa ou obrigatoriamente pelos municípios em função da gravidade relativa
dos desequilíbrios financeiros. As instruções visam fazer recuar o rácio da dívida
relativamente à média da receita corrente líquida cobrada para níveis inferiores
a 1,5. Compreendem o recurso a um empréstimo para consolidação de passivos
e reprogramação temporal do pagamento a credores, bem como um plano com
metas, medidas, acompanhamento e sanções. O indicador sinaliza o grau de desequilíbrio financeiro e determina o mecanismo a que os municípios em dificuldades poderão ou terão que recorrer, bem como a severidade das condições
associadas ao empréstimo.112
A lei cria a figura de “rutura financeira” e define-a como uma situação em que o
indicador da dívida total é superior a 3. O fluxograma na Figura 4 explica esta
segunda utilização complementar do indicador da dívida total definido na LFL.
O empréstimo associado obrigatoriamente a estes mecanismos pode ser contratado com a banca ou com a banca e o Fundo de Apoio Municipal (FAM), dependendo do mecanismo em causa, da gravidade do desequilíbrio económicofinanceiro e da disponibilidade de crédito junto da banca. É importante sublinhar
que existe uma cláusula de “no bailout” na LFL. De facto, o número 3 do art. 57.º
proíbe a assunção pelo Estado de responsabilidades próprias dos municípios e
110 Na lógica do capítulo da LFL em que o art. 56.º se insere (capítulo sobre endividamento),
esta receita deveria ser a corrente líquida. Porém, o legislador escreveu apenas “receita”, o que
deixa a dúvida e a necessidade de interpretação sobre os agregados de receita envolvidos.

A utilização da mesma expressão para designar o conjunto dos mecanismos e um em particular não é feliz, mas é o que está escrito na lei.
111

112 A prevenção de eventos de insolvência deve constituir um elemento estruturante da arquitetura institucional das finanças públicas. Existem soluções diferentes no mundo, umas aplicáveis a governos nacionais e subnacionais e outras apenas disponíveis para autoridades locais e regionais. O artigo Herold (2018) é uma boa resenha de princípios teóricos e comparação de experiências em diferentes geografias.

260

9. Dívida

das freguesias. Sendo importante para criar um ambiente de responsabilidade
financeira junto de todos os operadores no mercado (Estado, autarquias, credores financeiros e não financeiros), a verdade é que a credibilidade desta norma
só será adquirida com o teste do tempo.
Figura 4: Indicador da dívida total e recurso a mecanismos de recuperação
financeira

Notas: a expressão “indicador” é o rácio da dívida total do grupo municipal a 31 de dezembro de determinado exercício económico relativamente à média nos três exercícios anteriores da receita corrente líquida cobrada pelo município. Dívida total e grupo municipal estão explicados na Subsecção 9.5.2. As
normas legais indicadas referem-se à LFL-2013. *) A LOE-2018 (art. 98.º) veio alterar este intervalo para
[2,00 3,00], com efeitos limitados ao ano de 2018.

A LFL estabelece os princípios a que os dois mecanismos de reequilíbrio financeiro devem obedecer nos artigos já referidos. O mecanismo de saneamento
financeiro existe para corrigir desequilíbrios menos graves (indicador de dívida
inferior a 3 unidades) e consiste na autorização para o município contrair um
empréstimo no mercado para consolidação de passivos, com maturidade até 14
anos e um período máximo de carência de juros de 12 meses, do qual não poderá resultar aumento da dívida. Exige o estabelecimento de um plano de recuperação (chamado “plano de saneamento”), cujas elaboração e fiscalização competem aos órgãos da própria autarquia. Já no caso do mecanismo de recuperação financeira, também com conhecido pela designação do fundo público
subjacente (FAM, Fundo de Apoio Municipal), o empréstimo é feito pelo FAM
(podendo ser complementado com empréstimo bancário) e o plano de recuperação (designado como “plano de ajustamento”), embora elaborado pelo município, tem de ser aprovado pelo FAM, entidade à qual compete também a verificação do seu cumprimento. Exige, ainda, o estabelecimento de um plano de
reestruturação de dívidas com o acordo dos credores. Há regras complementa261
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res detalhadas sobre o modo de acesso a este mecanismo e à construção, monitorização e fiscalização do cumprimento dos dois planos de condicionalidades
acima referidos. Constam da lei que estabelece o regime jurídico da recuperação
financeira municipal e o regulamento do FAM (Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto,
com as alterações entretanto introduzidas). O Anexo
Anexo IV sintetiza os aspectos
mais importante do FAM, e oferece evidência quantitativa da sua utilização.
Pelo fluxograma da Figura
Figura 44 se percebe também que mexer de modo legislativo avulso nas operações que entram ou são excluídas do indicador ou
dos efeitos determinados pela ultrapassagem do nível de referência 1,5 tem
muito mais consequências do que incorrer ou evitar uma sanção no ano
seguinte a essa ultrapassagem — sanção exposta no final da Subsecção 9.5.2.
É o próprio processo de reequilíbrio financeiro de muitas autarquias que pode
ficar comprometido por vários anos, tornando mais penosas as medidas de correção que se revelarem imprescindíveis mais tarde.
9.6

Situação de cada município face à regra da dívida em vigor

Esta secção mostra como é que os 308 grupos municipais portugueses se
distribuíram face ao valor do indicador da dívida total a 31 de dezembro de
2014 e 2015. O conhecimento desse número também permite identificar os municípios que podem, nuns casos, e devem, noutros, aderir a um mecanismo de
recuperação financeira no ano seguinte àquele em que o indicador registou um
número superior a 1,00.
9.6.1

Complexidade do processo de monitorização

O exercício preparado para esta parte do relatório recorreu à lei (vide as referências na Caixa 5
5) e à informação quantitativa disponibilizada pela DGAL à data de
28 de dezembro de 2016. Esta informação compreende as médias trianuais da
receita corrente líquida cobrada (são do domínio público, constam do Portal Autárquico) e a dívida total na aceção dada pela LFL para efeitos de regime de
endividamento. Esta dívida total, exibida nos quadros adiante, já está deduzida
(pela DGAL) das operações excecionadas para efeitos da violação da meta “ 1,5”
nos termos da legislação produzida após a publicação da versão original da LFL
de 2013 (inventariados tão exaustivamente quanto possível na referida Caixa 5,
5
e ainda no Quadro 30 e na Figura 11; as exceções indicadas na Caixa 6,
6 introduzidas pela LOE-2018, não são relevantes para este fim porque não têm efeito retroativo). Adiante se explicará como é que as exceções legais criadas antes da
LFL atual (Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro) irão ser tidas em conta. O apuramento pela DGAL daqueles dados tem que ser muito cuidadoso por causa das
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penalizações às autarquias e aos seus líderes que o eventual incumprimento determina e que foram resumidas nas Subsecções 9.5.2 e 9.5.3. A multiplicação de
exceções, com efeitos diversos, torna o processo de identificação formal das situações de cumprimento e incumprimento bastante moroso.
Para se ter uma ideia do tempo envolvido no apuramento definitivo das
consequências a extrair da posição devedora de cada grupo municipal,
atente-se na seguinte descrição. No que diz respeito ao apuramento da situação de cada grupo municipal face ao limite da dívida total a 31 de dezembro de
2014, a DGAL publicou os dados provisórios da dívida total (numerador do indicador da dívida) apenas em fevereiro de 2016. Seguiu-se a validação dos dados
reportados pelos municípios e a análise subsequente por parte da DGAL, nomeadamente para verificação das exceções legais, apuramento das capacidades de
endividamento adicional em 2015 e das situações de recurso obrigatório e facultativo a mecanismos de recuperação financeira em 2015, e ainda para identificação de situações de incumprimento da regra da dívida em 2014. Paralelamente, a DGAL reviu as contas de gerência municipais de 2014 e 2015, o que
levou a correções pontuais ao longo de 2016 em receitas correntes e, consequentemente, no teto legal para a dívida (150% da média trianual da receita
corrente líquida cobrada) de alguns municípios. À data de fecho na recolha de
dados numéricos para este capítulo (28 de dezembro de 2016), não era ainda
conhecido o apuramento definitivo das situações de incumprimento legal relativas à dívida em 2014 nem 2015. Já em 2017, a DGAL publicou a evolução da
dívida total, por município, relativa àqueles dois anos tendo por base dados extraídos do SIIAL em 15 de fevereiro. Uma vez que o ano de 2016 se encontra
ancorado no de 2015, para efeitos de variação da dívida total, não se exclui que
os dados possam ainda vir a ser pontualmente revistos.113
O apuramento de eventuais penalizações, sejam as obrigações de redução mínima no ano seguinte de 10% da dívida acima do teto 1,5, sejam as penas a
pessoas singulares a aplicar pelo Tribunal de Contas, decorrerá mais tarde e não
resultará automaticamente dos incumprimentos identificados nos termos explicado nos parágrafos anteriores. É que aos municípios que em 2014 excederem
o limite de 1,5 terá ainda que ser aplicada a norma transitória entre leis de finanças locais expressa pelo art. 84.º da LFL de 2013. E aqui se reencontram as dificuldades práticas criadas à eficácia da regra da dívida pelas exceções ao regime
de endividamento. Manda esse artigo que não sejam aplicadas sanções no caso
Designadamente quanto à contribuição das entidades participadas para a dívida total, aos
montantes reportados de responsabilidades não orçamentais e aos valores inscritos nos passivos municipais respeitantes à contribuição para o capital social do FAM.

113
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de a ultrapassagem do limite de 150% se dever a empréstimos e outros passivos
constituídos até 31 de dezembro de 2013 e que eram até então excecionados
ao abrigo de disposições legais.
Por estes parágrafos se percebe que a eventual penalização efetiva por incumprimento da regra da dívida em 2014 só ocorrerá em 2017 ou 2018.
Haverá com certeza alguns municípios que não terão reduzido em 2015 o excesso de dívida em 2014 que vier a ser apurado em definitivo mais tarde porque,
alegarão, esse excesso de dívida não pôde ser reconhecido em tempo útil durante 2015. O período entre a ocorrência dos factos e a aplicação das penalizações afigura-se excessivo e não contribui para dissuadir comportamentos financeiros menos responsáveis. Com probabilidade elevada, o custo político do incumprimento já não recairá sobre os responsáveis porque eles já não estarão em
funções. Porém, o custo administrativo de toda a tramitação, pelos meios humanos e tecnológicos afetos, não deixa de ser considerável. O arrastamento no processo de apuramento definitivo da dívida que conta para o limite legal tem ainda
consequências sobre contratação de novos empréstimos e a concessão do visto
prévio pelo Tribunal de Contas nos casos de fronteira. Estas duas decisões que,
em face da lei, deveriam assegurar a não ultrapassagem do limite de 150% no
ano em que o novo empréstimo for assumido, acabam por ter que ser tomadas
por quem de direito sem conhecer com segurança absoluta qual é o valor limite
em euros. Trata-se de mais consequências indesejáveis da longa prática portuguesa de criação de situações de exceção na aplicação dos regimes legais.
Pelas razões detalhadamente expostas, o ensaio a seguir apresentado não
corresponde ao reconhecimento oficial de nenhuma situação de incumprimento legal. O que se mostrará aqui é um exercício com o propósito único de
completar a avaliação económico-financeira das autarquias locais e de informar
sobre a posição dos municípios face às regras de endividamento do subsector.
9.6.2

Dívida total em 2014

Tendo em conta o nível do indicador da dívida total disponível, pode concluir-se que a grande maioria dos municípios estava em condições de cumprir folgadamente a meta legal em 2014. A dívida total compreendida no indicador usado pela LFL para limitar a assunção de passivos valia 6.387 M€ no
final de 2014, espelhando uma redução de quase 915 M€ ao longo do ano. O
Quadro 31 mostra que uma maioria expressiva dos grupos municipais (243 em
308) tinha uma dívida total igual ou inferior a 150% da média no triénio anterior
da receita corrente líquida cobrada. A dívida desta maioria representava no final
do ano 4022 M€ ou cerca de 63% da dívida do universo. O teto para o conjunto
destes 243 municípios era 7634 M€.
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Quadro 31: Distribuição dos grupos municipais por patamares do
indicador da dívida total em 31 de dezembro de 2014
Nível do indicador da dívida total
("rácio da dívida")

N.º de
municípios
em
31/12/2014

… da qual
Dívida total Dívida total respeitante a
Limite da
População
em
em
entidades
dívida to(n.º hab.)
01/01/2014 31/12/2014 participadas
tal (M€)1
(M€)2
(M€)2
ou dominadas (M€)3
345 034
310,8
877,5
845,3
67,6

Indicador2014 > 3,00

16

2,25  Indicador2014  3,00

13

318 970

269,6

482,2

462,3

30,1

1,50 < Indicador2014 < 2,25
SITUAÇÕES ACIMA DO
LIMITE DA DÍVIDA TOTAL
(>1,50)
1,00  Indicador2014  1,50

36

1 268 119

877,7

1 247,5

1 057,3

51,3

65

1 932 123

1 458,0

2 607,2

2 364,9

149,1

65

2 662 932

2 367,0

2 364,3

2 042,2

150,2

Restantes municípios
Indicador2014 < 1,00

178

5 806 082

5 266,8

2 329,7

1 979,7

190,2

SITUAÇÕES NO LIMITE
OU ABAIXO DO LIMITE
DA DÍVIDA TOTAL (
1,50)

243

8 469 014

7 633,8

4 694,1

4 021,9

340,4

308

10 401 137

9 091,8

7 301,3

6 386,8

489,5

4

TOTAL

Fontes: DGAL, INE e cálculos dos autores. | Notas: apuramento provisório. 1 – 150% do valor médio da
receita corrente líquida cobrada dos municípios nos exercícios de 2011, 2012 e 2013, calculado município
a município; 2 – é o numerador do indicador da regra da dívida. Mostra a soma de todos os passivos dos
grupos municipais que contam para a regra da dívida total, deduzida das exceções legais aplicáveis ao
cálculo do numerador no ano de 2014. Este valor não está expurgado das exceções a transitar nos termos
do art. 84.º da LFL nem das exceções aplicáveis em 2014 unicamente aos efeitos legais da violação do
limite (pormenores na Caixa 55); 3 – são todas as entidades identificadas no art. 54.º da LFL atual; 4 – O
alerta precoce é desencadeado pela DGAL em relação aos municípios cujo indicador da dívida total iguale
ou exceda a unidade (mais no Quadro 33).

Há 65 municípios em risco de serem declarados incumpridores da regra da
dívida em 2014. No caso de a informação provisória constante deste quadro se
tornar definitiva, os municípios cujo indicador exceda o nível 1,5 não terão conseguido cumprir a meta da dívida no final de 2014. A situação mais grave corresponde ao primeiro patamar no quadro, aquele em que o indicador supera as
três unidades e implica a declaração legal de rutura financeira. Existem 16 grupos
municipais em risco de cair nesta situação. A soma da sua dívida vale 845 M€,
que compara com o teto admissível para o conjunto de 311 M€. Apesar de tudo,
estes 16 grupos diminuíram a sua exposição a terceiros ao longo do ano, em
pouco mais de 32M€ (– 3,7%). A redução da dívida foi relativamente maior nos
dois patamares seguintes (– 4,1% e – 15,2%, respetivamente).
A análise dos dados permite mais conclusões. Primeira, os municípios com
maiores rácios da dívida (superiores ao triplo da receita relevante para o cálculo
do limite) têm uma dimensão média de 21,6 mil habitantes em 2014, um número
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um pouco abaixo da média nacional (33,8 mil residentes), embora com amplitude considerável — adiante se dirá mais sobre a distribuição territorial. Segunda, embora congregando apenas 3,3% da população portuguesa, concentravam 13,2% da dívida total dos grupos. Terceira, o conjunto de 65 grupos municipais que, individualmente, estão em risco de serem declarados incumpridores, tem uma diferença de 907 M€ entre a dívida observada e o teto legal. Nenhum destes grupos poderá aumentar a sua dívida em 2015; na verdade, sendolhes confirmada a situação de incumprimento em 2014, ficam todos eles obrigados a reduzir a dívida total em, pelo menos, 10% do montante em excesso do
limite de 150% (norma explicada na secção anterior).
As entidades participadas ou dominadas pelos municípios foram responsáveis em 2014 por cerca de 30% da redução total na dívida dos grupos municipais. É interessante ter uma ideia do contributo que estas entidades têm na
dívida total dos grupos municipais. O Quadro 31 tem indicações a este respeito.
No final de 2014, as entidades participadas ou sob influência dominante dos
Caixa 5,
5 p. 253
municípios (vide definição no art. 54.º da LFL, Caixa
253) oneravam com
490 M€ a dívida total dos grupos (6387 M€). A dívida a 1 de janeiro destas entidades era de 763 M€, pelo que a reduziram em quase 274 M€ até final do ano.
Este valor representou cerca de 30% da redução total do conjunto dos grupos
municipais, uma percentagem que se destaca devido ao peso relativamente pequeno que estas entidades têm na dívida inicial dos grupos a que pertencem. A
explicar este resultado concorre o movimento de reestruturação dos grupos desencadeado pela publicação do regime jurídico da atividade empresarial local e
das participações locais (Lei n.º 50/230123, de 31 de agosto, em especial os arts.
61-ºa 67.º-A) e que resultou na extinção, redução ou integração nos municípios
de muitas destas entidades, movimento acompanhado da passagem dos passivos remanescentes para os balanços dos próprios municípios. Esta passagem
trouxe consigo a primeira exceção legal à regra da dívida total, como dão conta
a Caixa 55, o Quadro 30 e a Figura 11 — via art. 51.º da Lei n.º 53/2014, de 25 de
agosto (regime jurídico da recuperação financeira municipal). Neste caso concreto, se a ultrapassagem do teto 1,5 for igual ou inferior ao valor dos passivos
assumidos, a ultrapassagem fica automaticamente justificada e é dispensada a
obrigação de adesão a um mecanismo de saneamento financeiro, embora se
aplique a obrigação de redução nos anos seguintes da dívida excessiva em, pelo
menos, 10% por ano.
Embora a regra da dívida total não vigorasse em 2013, o Quadro 35
35 no
Anexo
II
Anexo II, p. 355
355, mostra como é que os 308 grupos municipais se posicionavam em função do indicador desta regra. É um exercício meramente especulativo porque a regra só se tornou conhecida em setembro desse ano e só
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entrou em vigor no dia 1 do ano seguinte. Sob esta reserva, pode dizer-se que
houve em 2014 uma melhoria geral na situação financeira local. Teria caído de
20 para 16 o número de grupos com indicador acima do valor 3 (a situação mais
grave) e de 7301 M€ para 6387 M€ a dívida total do universo (308 grupos).
9.6.3

Dívida total em 2015

O número de municípios em situação de rutura financeira deverá cair em
2015, passando de 16 para 12, e a dívida total do universo de grupos municipais também, em 644 M€. O Quadro 32 documenta a situação de acordo com
o tratamento feito à informação provisória da DGAL. A dívida total dos 12 grupos
em situação mais complicada (675 M€) é significativamente menor do que acontecia no final de 2014 (845 M€). Note-se que os concelhos em cada patamar não
são os mesmos nos dois anos, pois houve grupos que mudaram de patamar em
2015. É por isso que a dívida total em 1 de janeiro de 2015 para cada patamar
(Quadro 32) difere da dívida total em 31 de dezembro de 2014 (Quadro 31);
obviamente, as duas dívidas são iguais para a soma dos 308 grupos (linha “Total”
dos dois quadros).
Quadro 32: Distribuição dos grupos municipais por patamares do
indicador da dívida total em 31 de dezembro de 2015
Nível do indicador da dívida total
("rácio da dívida")

… da qual resN.º de
Limite da Dívida total Dívida total
peitante a enmunicípios População
dívida
em
em
tidades partiem
(n.º hab.)
total
01/01/2015 31.12/2015
cipadas ou do31/12/2015
(M€)1
(M€)2
(M€)2
minadas (M€)3

Indicador2015 > 3,00

12

264 634

265,3

726,1

675,4

54,1

2,25  Indicador2015 
3,00

10

285 790

246,8

432,5

413,8

22,9

24

975 036

639,7

826,0

769,4

48,6

46

1 525 460

1 151,8

1 984,5

1 858,6

125,6

50

1 961 382

1 985,0

1 854,2

1 726,8

88,3

Restantes municípios
Indicador2015 < 1,00

212

6 854 488

6 246,4

2 548,1

2 157,5

188,5

SITUAÇÕES NO LIMITE
OU ABAIXO DO LIMITE
DA DÍVIDA TOTAL (
1,50)

262

8 815 870

8 231,3

4 402,3

3 884,3

276,8

308 10 341 330

9 383,1

6 386,8

5 742,9

402,4

1,50 < Indicador2015 <
2,25
SITUAÇÕES ACIMA DO
LIMITE DA DÍVIDA TOTAL
(>1,50)
1,00  Indicador2015 
1,50 4

TOTAL

Fontes: DGAL, INE e cálculos dos autores. | Notas: apuramento provisório. 1 – 150% do valor médio da
receita corrente líquida cobrada dos municípios nos exercícios de 2012, 2013 e 2014, calculado município
a município; 2 – é o numerador do indicador da regra da dívida. Mostra a soma de todos os passivos dos
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grupos municipais que contam para a regra da dívida total, deduzida das exceções legais aplicáveis ao
cálculo do numerador no ano de 2015. Este valor não está expurgado das exceções a transitar nos termos
do art. 84.º da LFL nem das exceções aplicáveis em 2015 unicamente aos efeitos legais da violação do
limite (pormenores na Caixa 5
5); 3 – são todas as entidades identificadas no art. 54.º da LFL atual; 4 – O
alerta precoce é desencadeado pela DGAL em relação aos municípios cujo indicador da dívida total iguale
ou exceda a unidade (mais no Quadro 33
33).

Para a redução da dívida total dos 308 grupos, as entidades participadas pelos
ou sob influência dominante dos municípios contribuíram com perto de –87 M€
(portanto, em muito menor proporção do que no ano de 2014). No final de 2015,
a contribuição destas entidades para o stock de dívida total ascendeu a cerca de
402 M€.
O excesso de dívida relativamente ao limite legal atingiu quase 707 M€ no final
de 2015, o que constitui uma diminuição de cerca de 200 M€ face ao ano anterior
— vide linha das situações acima do limite da dívida total.
De referir que o teto legalmente admissível para a dívida total do universo
municipal aumentou neste ano (+291 M€). Tal sucedeu porque a média móvel
que surge no denominador do indicador da regra é mais elevada em 2015. Com
efeito, a receita corrente líquida cobrada, em média, entre 2012 e 2014, por comparação com os anos de 2011 a 2013, subiu cerca de194 M€.
Há também melhorias expressivas nos escalões de dívida abaixo do limite
legal. De um ano para o outro, subiu de 243 para 262 o número de grupos municipais nesta situação, representando a respetiva dívida total (na aceção do indicador legal) no final de 2015 quase 68% da do universo, contra 63% um ano
antes. Os casos com dívida abaixo da média móvel da receita são mais numerosos, constituindo 69% das 308 observações contra 58% no final de 2014, e, em
proporção da dívida do universo, representam 38% em 2015, mais 7 p.p. que no
ano anterior.
O desenho das regras de disciplina orçamental comporta um incentivo, porventura indesejado pelo legislador, ao aumento do espaço orçamental legal
por simples opção contabilística dos municípios. O espaço legal é ilusório
quanto à capacidade financeira de pagar compromissos. A interpretação da
melhoria da receita corrente acima assinalada não pode esquecer o comportamento estratégico dos municípios proporcionado pelo desenho da regra da dívida, e também da regra do saldo corrente modificado.114 Esta questão foi inicialmente apresentada na Secção 5.3, p. 88, e retomada no início da Subsecção

A LFL-2013 estabelece uma regra baseada no saldo orçamental corrente. Estabelece o número 2 do art. 40.º para cada município que “a receita corrente bruta cobrada deve ser pelo
114
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5.6.1. O legislador permitiu aos municípios escolherem como repartir contabilisticamente em cada ano a transferência total que recebem ao abrigo do FEF.
Quanto maior for a percentagem afeta à receita corrente, maior é o teto da dívida permitido pela regra em vigor (que é 150% da média móvel de três anos da
receita corrente líquida cobrada). Logo, maior é o espaço orçamental de que
passa a usufruir no curto prazo (ano em que assume dívida). Mais, o espaço orçamental também cresce por efeito da regra do saldo corrente modificado, pois
a maximização da fatia de FEF transformada em transferência corrente faz crescer a capacidade legal de despesa corrente. Porém, tem que se sublinhar que
estes acréscimos de espaço orçamental são meramente legais; mexer na classificação contabilística das transferências recebidas nada altera em termos da verdadeira capacidade económica para pagar dívida. Serve esta observação para
alertar os leitores para o cuidado que deve haver no desenho das regras e, naturalmente, nas alterações às mesmas, incluindo as exceções a elas. Em CFP
(2013a, Subsecção 3.1), publicado justamente durante a preparação parlamentar
da LFL ora vigente, houve oportunidade de justificar por que é que não é economicamente recomendável desenhar regras com base na receita corrente e no
saldo corrente, tendo aquele estudo proposto regras alternativas que não foram
consideradas pelo legislador.
É interessante concluir a apreciação da exposição à dívida com uma leitura
territorializada. Para o efeito, considerem-se os mapas na Figura 18
18 e na Figura
19,
438, respetivamente). Quanto mais clara a
19 ambas no Anexo VII (pp. 437 e 438
tonalidade, menor é o valor do indicador da dívida total. Da consideração em
simultâneo dos dois mapas, sobressaem vários aspectos da distribuição espacial
do indicador nos dois anos em apreço. Primeiro, o tom mais claro domina o
território nacional e corresponde aos concelhos cujos grupos municipais têm o
indicador inferior à unidade. Segundo, as manchas mais problemáticas (dívida
acima de 150% da receita média trianual) estão dispersas e não parecem revelar
correlação com a densidade populacional nem com qualquer indicador habitualmente usado para medir o rendimento ou a riqueza. De norte para sul, essas
manchas estão em partes de algumas regiões NUTS III: zonas sul e central de
Terras de Trás-os-Montes, nordeste do Douro, parte da Área Metropolitana do
Porto, zona leste de Viseu Dão-Lafões, zonas oeste e central de Beiras e Serra da
Estrela, faixa costeira das regiões de Aveiro e Coimbra, Lezíria do Tejo, faixa leste
do Alentejo Central, incluindo Évora, Faro, o corredor Lagos-Portimão, quatro
concelhos na ilha da Madeira e metade da ilha de São Miguel. Terceiro, os mapas
menos igual à despesa corrente acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio
e longo prazos”. A Subsecção 10.2 elenca esta e as demais regras de disciplina orçamental
vigentes a partir de 1 de janeiro de 2014.
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mostram onde ocorreu a melhoria do indicador da dívida total ao longo de 2015.
A generalidade das manchas problemáticas acima assinaladas encolheu. Muitos
concelhos ganham tonalidade mais clara, como Olhão, os do Alto Alentejo, vários em Terras de Trás-os-Montes, quase todos na ilha da Madeira e três no arquipélago dos Açores. Muitos outros com dívida entre 100% e 150% da receita
média em 2014 baixam de patamar no ano seguinte.
9.6.4

Posicionamento dos municípios perante o alerta precoce e os mecanismos de recuperação financeira

O acervo informativo trabalhado para caracterizar os grupos municipais perante
a regra da dívida permite ainda saber quais são os municípios que, face ao valor
do indicador registado em 2014 e 2015, serão encaminhados, por força da lei,
para um dos mecanismos de recuperação financeira. Recorde-se que estes mecanismos, bem como a sinalização precoce de aproximações à situação de dívida
excessiva (indicador acima de 1,5), foram criados para prevenir desequilíbrios
financeiros e acelerar o regresso a situações de equilíbrio. O Quadro 33 diz-nos
quantos municípios serão abrangidos pela obrigação de alerta precoce e recurso
a um mecanismo de recuperação financeira no caso de o nível dos respetivos
indicadores da dívida se tornar definitivo.
Quadro 33: Alerta precoce e mecanismos de recuperação financeira
legalmente previstos em função do indicador da dívida, 2014 e 2015
Nível do indicador da
dívida total que desencadeia alerta precoce
(t = 2014 ou 2015)

Tipo de
alerta
precoce

N.º de municípios4
Mecanismo(s) a recorrer

31/12/2014 31/12/2015

Se Indicadort > 3,00 então
16
12
Adesão obrigatória à Recuperação Finan3
ceira (FAM)
Se 2,25  Indicadort  3,00 então
Sim, Tipo Adesão obrigatória ao Saneamento Finan13
10
11
ceiro ou à Recuperação Financeira (FAM);
Indicadort  1,50
opção é do município
Se 1,50 < Indicadort < 2,25 ou “Dív total – Empréstimos” > 0,75 vezes a média
Sim, Tipo nos três exercícios anteriores da receita
36
24
11
corrente líquida cobrada então
Adesão obrigatória ao Saneamento Financeiro
1,00 ≤ Indicadort < 1,50
Se 1,00 ≤ Indicadort  1,50 então
Sim, Tipo
65
50
ou Taxa de execução da
Adesão facultativa ao Saneamento Finan2
2
receita em t e t-1 < 85%
ceiro
Nenhum. Município em equilíbrio nos ter178
212
Indicadort < 1,00
Não
mos da LFL
Fontes: Elaboração própria com base na Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, suas alterações e nos dados
do SIIAL/DGAL (cálculos dos autores). | Notas: 1) Tipo 1 de Alerta Precoce — Ocorre quando o indicador
da dívida iguala ou supera o limite legal. A DGAL informa Presidentes da câmara e da assembleia municipal, bem como os Membros do Governo da área das finanças e com a tutela administrativa das autarquias
Sim, Tipo
11
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locais e ainda o Governador do Banco de Portugal. 2) Tipo 2 de Alerta Precoce — Ocorre quando se
verifica um dos seguintes eventos: “indicador da dívida maior ou igual a 1 e não superior a 1,5” ou “taxa
de execução da receita inferior a 85% em dois anos consecutivos”. O número de municípios indicado no
quadro como estando sujeitos a este tipo foi calculado com referência apenas ao nível do indicador da
dívida. A DGAL informa as mesmas personalidades que no Tipo 1, com exceção do Governador do Banco
de Portugal. 3) FAM – Fundo de Apoio Municipal, criado pela Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto, que regulamenta o mecanismo de recuperação financeira municipal. 4) Números provisórios; referem-se aos municípios que cabem nos intervalos do indicador da dívida usado para identificar o mecanismo a que podem ou têm de recorrer (coluna central).

Desconhece-se se, para além da informação prestada através do SIIAL a cada
município, a DGAL notificou as personalidades indicadas nas notas 1) e 2) deste
quadro nos termos literalmente previstos no art. 56.º da LFL-2013. A dívida é
reportada trimestralmente pelos municípios à DGAL via SIIAL — número 3 do
art. 78.º da LFL. Os autores apuraram que tanto os municípios como o TdC têm
acesso ao SIIAL e a um relatório trimestral elaborado automaticamente pelo sistema, com base na informação reportada, que indica a situação de cada município relativamente a cada um dos indicadores legalmente previstos, pelo que poderá não existir a prática de comunicação formal aos autarcas. No que se refere
ao BdP, existirá um entendimento anterior para informar o banco central com
base nas prestações de contas municipais devidamente validadas pela DGAL, o
que poderá ser entendido como meio bastante de comunicação de alertas precoces de desvios.
Este quadro confirma a redução em 2015 na exposição à dívida já observada
nos dois quadros anteriores. Esta conclusão, naturalmente, carece de confirmação após o apuramento definitivo dos dados. Porém, o estado preliminar da
informação permite destacar já a diminuição na alavancagem financeira dos grupos municipais. Aumenta em 34 o número de grupos com indicador abaixo de
100%, fazendo com que 212, num total de 308, não necessitem de recorrer a
qualquer mecanismo de recuperação financeira. Diminui o número de grupos
municipais em todos os escalões com indicador igual ou acima de 100%.
9.7

Regime de crédito das freguesias e das entidades intermunicipais

A terminar esta resenha sobre o enquadramento legal da dívida do sector público local, umas palavras sobre as regras aplicáveis a freguesias e a entidades
intermunicipais e alguma evidência empírica sobre a verificação das mesmas.
As possibilidades legais de constituição de dívida por parte das freguesias
são reduzidas. O ordenamento jurídico competente é o art. 55.º da LFL-2013.
Em matéria de aberturas de crédito e empréstimos, estão limitadas ao curto
prazo e ao apoio à tesouraria. Estes passivos têm que ser obrigatoriamente
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amortizados na íntegra até 31 de dezembro do ano em que tenham sido contratados. O stock respetivo não pode ultrapassar 10 por cento da transferência
recebida do Estado pela freguesia através do Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF).115 É possível a celebração de contratos de locação financeira até
cinco anos. No caso da aquisição de bens imóveis, os encargos têm de estar
suportados em receitas próprias de igual montante. Finalmente, o valor dos passivos com origem orçamental que não sejam empréstimos não pode exceder em
cada ano metade da receita total cobrada no ano anterior. Este limite é fixado
pelo n.º 8 do citado art. 55.º. Basicamente, o indicador a ele sujeito é dívida a
fornecedores. Se uma freguesia ultrapassar num ano este teto, é obrigada a reduzir em 10% o valor total desta dívida, em cada ano subsequente, até que o
“stock” deixe de ultrapassar 50% da receita total cobrada no ano anterior (n.º 9
do mesmo artigo).
A evidência empírica disponível é parcial e não permite inferir sobre o universo. De entre a população observada, pelo menos 222 em 229 freguesias
observadas cumpriu em 2015 o teto legal fixado para a dívida de operações
orçamentais sem empréstimos. Na sequência de um processo de reorganização administrativa (Lei n. 56/2012, de 8 de novembro, e Lei n.º 11-A/2013, de 28
de janeiro), há 3091 freguesias no território nacional desde novembro de 2013
(em rigor, desde o dia das eleições autárquicas de 2013). Entre 1987 e 2013 existiram mais de 4000 freguesias. A informação que os autores conseguiram apurar
é a seguinte. Do universo indicado, 1982 freguesias (64% desse universo) transmitiram à DGAL através do SIIAL o mapa-resumo de fluxos de caixa referente ao
exercício de 2014. Dele constam a receita orçamental cobrada e a despesa orçamental paga. Até fevereiro de 2017, só 257 freguesias remeteram o mapa de
dívidas a terceiros relativo ao ano de 2015, mapa que, nos termos do POCAL,
exclui empréstimos. Sucede que este mapa inclui a dívida de operações nãoorçamentais, pelo que sobreavaliará ligeiramente a dívida sujeita a teto legal.
Nem todas estas freguesias transmitiram o referido mapa-resumo de fluxos de
caixa. Com efeito, cruzando as duas peças de informação, conclui-se que só há
numerador e denominador do indicador da dívida sem empréstimos aplicável
ao exercício de 2015 em 229 freguesias. Estas representam 20,2% (2,1 milhões
de habitantes) da população residente em Portugal — dados do recenseamento
geral da população feito em 2011.
No seu conjunto, as 229 freguesias cobraram receitas no valor total de 122,3 M€
em 2014, pelo que o teto legal para o indicador da dívida em 2015 foi de 61,2
115 A título ilustrativo, note-se que o FFF aprovado para 2015 ascendeu a 187,1 M€ (cf. Mapa
XX LOE-2015), pelo que o limite global para esse ano correspondeu a 18,7 M€.
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M€. A dívida a terceiros sem empréstimos em 2015 ascendeu a 5,9 M€, valor que
inclui uma parcela não identificada de dívida gerada por operações não-orçamentais que não conta para o limite legal. Este valor está claramente abaixo do
teto. Porém, a regra aplica-se ao nível de cada freguesia e não a um conjunto de
freguesias. A informação disponível indica que sete das 229 freguesias em questão poderão ter excedido, em 2015, este limite (previsto no n.º 8 do artigo 55.º
da LFL). A confirmar-se este incumprimento, o n.º 9 do mesmo artigo determinaria a estas freguesias a redução em, pelo menos, 10% no exercício de 2016 do
montante da dívida (e não do excesso, como sucede no caso dos municípios).
No exercício dos autores, a dívida das freguesias nesta situação ascende a 1,3
M€ em 2015, pelo que deveriam ter reduzido em 2016 o “stock” dessa dívida em,
pelo menos, 0,13 M€. Este apuramento é aproximado porque sobrevaloriza a dívida relevante ao incluir no indicador as responsabilidades não-orçamentais por
pagar (que são tipicamente uma pequena percentagem do total).
As Áreas Metropolitanas e as Comunidades Intermunicipais podem contrair
empréstimos, mas com limites indexados à capacidade legal de endividamento dos municípios participantes. Quando se explicou na Subsecção 9.5.2
o indicador da dívida total que serve de base ao limite a que cada município está
sujeito, foi dito que todos os passivos exigíveis das entidades intermunicipais
contam para a regra a que os municípios estão subordinados, na proporção da
quota de cada um no pagamento das despesas de funcionamento da entidade
intermunicipal que integra. Daí se justificar a inexistência de limites próprios para
a dívida destas entidades. As mesmas podem então contrair empréstimos de
curto, médio e longo prazos para financiar os fins gerais que prosseguem. Porém, nenhum destes empréstimos pode ser utilizado em proveito próprio dos
sócios (municípios).
No ano de 2015, de acordo com os dados disponíveis no SIIAL, a dívida a terceiros das Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto e das 21 Comunidades Intermunicipais (CIM) existentes perfez 11,1 M€ (10,9 M€ em 2014), da qual 0,7 M€ diz
respeito a empréstimos de médio e longo prazos. Ressalve-se que não existe
esta informação no SIIAL para uma CIM, abrangida pelo regime simplificado do
POCAL. No entanto, de acordo com as respetivas prestações de contas, não tinha
quaisquer valores em dívida no final de 2014 e 2015.
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Parte III: Epílogo

Esta Parte conclui o corpo principal do trabalho. O seu primeiro capítulo retoma
um tema central no enquadramento orçamental das entidades públicas subnacionais, as regras orçamentais. São supostas desempenhar um papel nuclear na
demarcação do espaço de escolhas compatível com a restrição de sustentabilidade das finanças públicas. Analisa como têm sido concretizadas duranta a alçada das duas últimas leis de finanças locais, sendo dado destaque ao período
2014–2018. O capítulo seguinte conclui. Por um lado, resume as evidências principais do percurso orçamental das autoridades locais e, por outro, sistematiza as
recomendações de política que foram sendo justificadas ao longo dos capítulos
anteriores.

Cap. 10 — Regras orçamentais locais entre 2007 e 2018
Cap. 11 — Conclusão

275

10 Regras orçamentais locais entre 2007 e 2018
A legislação aplicável ao processo orçamental da AdL contempla desde a primeira lei de finanças locais, em 1979, um conjunto de regras destinadas a enquadrar a elaboração e a execução dos orçamentos municipais. As sucessivas leis
de finanças locais, articuladas com as leis do OE e a LEO, estabeleceram regras
de equilíbrio orçamental, tetos de despesa e limites à dívida, de aplicação transversal a toda a AdL. Este tipo de regras visa ajudar a garantir a sustentabilidade
das finanças locais e são, nesta aceção, conhecidas na literatura de economia
pública como regras de disciplina orçamental ou simplesmente regras orçamentais.
No caso português, faz sentido acrescentar ao conjunto de regras orçamentais
as regras numéricas sobre a formação do principal programa de transferências
orçamentais da AdC para a AdL, que é o FEF. Os autores tomam esta opção por
duas razões. A primeira é a expressão material muito relevante do FEF para quase
todos os 308 municípios; não se pode ignorar o impacto estrutural nas escolhas
locais de uma fonte de financiamento que representou em 2015 24% da receita
efetiva agregada dos municípios. A segunda razão é o facto de as normas sobre
o FEF partilharem dois defeitos graves com as demais regras orçamentais, que
são a instabilidade e a imprevisibilidade para o enquadramento orçamental que
decorre das sucessivas suspensões anuais da sua vigência legal.
Nesta aceção lata, as regras orçamentais constituem os pilares do enquadramento orçamental do subsector público local, embora não o esgotem. Justificam, por isso, um capítulo próprio neste livro sobre os fundamentos económicos
e institucionais das finanças locais portuguesas.
As regras orçamentais foram variando ao longo do período coberto por este
livro. Não podendo ser exaustivo, o corpo principal da publicação deu destaque
aos anos mais recentes e ao enquadramento sobre dívida. Depois da centralidade da regra da dívida nos anos de 2014 e 2015, fornecida nas Secções 9.5 e
9.6, justifica-se alguma atenção a esta e às demais regras orçamentais que vigoraram entre 2007 e 2013, o período de validade da anterior LFL — Lei n.º 2/2007,
de 15 de janeiro —, e também às que vigoraram entre 2014 a 2018, o período
de vigência da atual LFL — Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro. Consideram os
autores que a consideração deste tempo mais longo ajudará o leitor a formar
uma opinião acerca da qualidade do enquadramento orçamental português e
da eventual necessidade de introdução de melhorias.
Assim, a Secção 10.1, num estilo bastante sintético, enuncia as regras orçamentais locais que vigoraram entre 2007 e 2013. No mesmo estilo, a Secção 10.2
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enumera as regras orçamentais instituídas pela LFL que entrou em vigor no início
de 2014. O Anexo II apresenta um pequeno exercício numérico que consiste em
saber como é que os 308 municípios estariam em 2013 perante a regra da dívida
estreada em 2014 caso esta tivesse sido aplicada naquele ano. Por que a instabilidade do enquadramento orçamental tem sido frequente, desde há muito, em
Portugal, a Secção 10.3 expõe-na. Remete o leitor interessado nos detalhes dos
anos 2001 a 2017 para o Anexo I e foca a atenção nas alterações ao enquadramento introduzidas pela lei orçamental para o exercício económico de 2018.
Identifica os riscos da instabilidade. Finalmente, a Secção 10.4 conclui com um
balanço crítico das dificuldades que os autores identificam na observância do
enquadramento orçamental estabelecido na LFL.
10.1

Regras de disciplina orçamental entre 2007 e 2013

A previsão e a execução orçamentais entre 2007 e 2013 estiveram sujeitas às
seguintes normas:
1. O Orçamento do Estado atribuía ao conjunto dos municípios uma subvenção geral designada como Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF) e cujo valor no ano t era igual a 25,3% da
média aritmética simples da receita líquida cobrada nos três principais impostos nacionais
(IRS, IRC e IVA) no ano t  2 (após exclusões definidas na lei).
2. A dotação nacional do FEF era repartida por cada um dos municípios através de uma expressão aritmética (fórmula de perequação financeira).
3. Cada município podia decidir a distribuição orçamental da transferência recebida do Estado através do FEF entre receita corrente e receita de capital, sujeito, no entanto, à restrição
de a parcela registada como corrente não poder exceder 80% da dotação recebida do FEF.116
4. Não existiram regras sobre saldos nem limites à despesa na LFL. Porém, o diploma legal
que regula o POCAL estabelecia à época (e ainda hoje!) a obrigação de cada município ter um
saldo corrente não-negativo, a chamada Regra de Ouro das finanças públicas — criticada em
CFP (2013a, Sc 3.1) pelas suas dificuldades práticas. Esta norma designa-se por “princípio do
equilíbrio” no POCAL — vide o Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, concretamente a
alínea e) do ponto 3.1.1 do seu anexo, ponto que elenca os princípios orçamentais a que a
elaboração e a execução do orçamento das autarquias locais deve obedecer.

A chave de repartição começou por ser 65% (para receita corrente) e 35% (para receita de
capital), na redação original da LFL de 2007. A LOE para 2012 (Lei n.º 64-B/2011, de 30 de
dezembro) mudou-a, criando um regime normal 80-20 e um regime excecional 85-15 para os
municípios que provassem necessitar da margem adicional de 5 pp para realizar despesa social — vide Secção 5.3.
116
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5. A dívida líquida total do município, em 31 de dezembro de cada ano, não podia exceder
125% do montante das receitas apuradas no ano anterior.117
6. Um município que não cumprisse o limite no número 5 acima deveria reduzir em cada ano
subsequente, pelo menos, 10% do montante em excesso do seu limite de dívida líquida, até
que aquele limiar fosse respeitado.
7. A violação do limite de dívida líquida tinha como sanção a redução no mesmo montante
das transferências orçamentais devidas no ano subsequente pelo Estado, o qual era afeto ao
Fundo de Regularização Municipal.
8. Complementarmente, as leis do OE para 2011 e 2012 restringiram os limites de endividamento líquido existentes no final de cada um destes anos ao valor do endividamento líquido
registado no ano imediatamente anterior.
9. Havia também dois tetos fixados especificamente para empréstimos contraídos por municípios. O valor dos empréstimos vivos de curto prazo (médio e longo prazos) em qualquer
momento (em 31 de dezembro) não podia exceder 10% (100%) da soma das receitas cobradas
durante o ano anterior.
10. O incumprimento do teto fixado para os empréstimos de médio e longo prazos referido
no número 9 acima implicava a redução, em cada ano seguinte, de, pelo menos, 10% do valor
em excesso desse limite, até o mesmo ser satisfeito.
11. A assunção de novos empréstimos dependia do montante global das amortizações efetuadas pelos municípios no penúltimo ano anterior, rateado proporcionalmente à capacidade
de endividamento disponível para cada município.
12. Obrigações extraordinárias de diminuição de dívida foram introduzidas por várias leis orçamentais anuais, nos montantes seguintes: (i) redução de 10% no valor de pagamentos em
atraso a fornecedores face ao “stock” registado no final do ano anterior; (ii) redução de pagamentos em atraso no valor correspondente à redução das remunerações de pessoal118 e; (iii)
consignação obrigatória do acréscimo da receita do IMI decorrente da reavaliação geral das
bases à redução da dívida de médio e longo prazos.

10.2

Regras a partir de 1 de janeiro de 2014

As execuções orçamentais posteriores a 2013 passaram a estar enquadradas pela
Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, nos seguintes termos:
1. A subvenção geral FEF tem uma dotação nacional igual no ano t a 19,5% da média aritmética simples da receita líquida cobrada nos três principais impostos nacionais (IRS, IRC e
IVA) no ano t-2 (após exclusões definidas na lei).

Receitas em sede de impostos municipais, participações do município no FEF, participação
no IRS, derrama e participação nos resultados das entidades do sector empresarial local.
117

Decorrente das medidas de ajustamento relacionadas com a supressão dos pagamentos
dos subsídios de férias e de Natal aos funcionários públicos.
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2. A dotação nacional do FEF é repartida por cada um dos municípios através de uma expressão aritmética (fórmula de perequação financeira).
3. As entidades intermunicipais têm direito a uma subvenção geral com duas parcelas: uma
é atribuída pelo OE e vale 1% (0,5%) do FEF atribuído aos municípios que integram as respetivas Áreas Metropolitanas (Comunidades Intermunicipais); a outra parcela é distribuída em
função do desempenho dos territórios NUTS-III respetivos no Índice Sintético de Desenvolvimento Regional (ISDR) apurado pelo INE. A dotação desta parcela para cada entidade intermunicipal é obtida por subtração de 0,25% aos valores do FEF e da participação variável no
IRS atribuídos aos municípios que a integram.119
4. O número 3 do art.º 31.º permite aos municípios decidir como repartir as transferências
recebidas no âmbito do FEF entre receita corrente e de capital, não podendo a parte corrente
exceder 90% da transferência recebida.
5. O número 2 do art.º 40.º veio introduzir uma versão modificada da “Regra de Ouro” das
finanças públicas, que é: diferença entre a “receita corrente bruta e a despesa corrente acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazos”. Exige que esta diferença seja não-negativa. Trata-se, portanto, de uma regra de saldo corrente modificado. A
amortização média é calculada com base no montante total correspondente ao capital contratado a médio e longo prazos, independentemente da cronologia do seu pagamento efetivo, protegendo assim o espírito da regra contra eventuais manipulações no escalonamento
das amortizações, como o “empréstimo balão”, em que todo o capital se vence apenas no
final do contrato.
6. O município não é considerado em incumprimento da regra do saldo corrente modificado
indicada no número 5 acima se o módulo do valor negativo não ultrapassar 5% das receitas
correntes totais e o compensar totalmente no ano seguinte.
7. O município está obrigado a adotar em cada ano (t) um quadro orçamental plurianual (art.
44.º) em simultâneo com a adoção do orçamento para o ano t+1. Tem base móvel para os
quatro anos seguintes (t+1 a t+4). Impõe tetos para a despesa do município, vinculativos para
t+2 e indicativos para os demais anos.
8. A dívida total de operações orçamentais 120 do município, incluindo a das entidades participadas ou sob influência dominante, não pode ultrapassar, em 31 de dezembro de cada ano,

119 A LFL-2013 estabeleceu o exercício de 2016 como o primeiro ano de aplicação desta segunda parcela. No entanto, as leis orçamentais para 2016 a 2018 suspenderam sucessivamente a entrada em vigor desta norma.

A dívida total de operações orçamentais dos municípios engloba os empréstimos, os contratos de locação financeira e quaisquer outras formas de dívida contraída por iniciativa dos
municípios, junto de instituições financeiras, bem como todos os restantes débitos a terceiros
decorrentes de operações orçamentais.

120
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1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores (conforme
arts. 52.º e 54.º).121
9. Sempre que um município não cumpra o limite referido no número 8 acima, deve reduzir
no exercício seguinte, pelo menos, 10% do montante em excesso, e manter este comportamento em anos futuros até voltar a cumprir o teto da dívida. Caso cumpra o limite, só pode
aumentar a dívida no exercício seguinte até 20% da margem disponível no final do exercício
anterior. Há ainda sanções para as pessoas que venham a ser condenadas pelo Tribunal de
Contas por responsabilidade financeira.
10. O Incumprimento do teto referido no número 8 dá ainda origem ao acionamento do alerta
precoce de tipo 1 e a adesão obrigatória a um mecanismo de recuperação financeira, con270
forme sintetizado no Quadro 33
33, p. 270.
11. Também a Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, que aprovou o OE para 2014, veio criar
regras adicionais para redução da dívida dos municípios, ao definir que até ao final do ano de
2014 as entidades incluídas no subsector da AdL deveriam reduzir, no mínimo, 10% do montante dos pagamentos em atraso com mais de 90 dias registados em setembro de 2013, do
qual 5% deveria ser reduzido até ao final do primeiro semestre de 2014. 122
12. No caso de incumprimento das obrigações referidas no número 11, há lugar a uma redução no valor das transferências do OE definidas na LFL, no montante igual ao da redução em
falta, com o limite de 20% da dotação global daquelas transferências. Esta sanção tem sido
repetida nas leis orçamentais subsequentes (vide exemplo na mais recente, número 3 do art.
93.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro).

10.3

Instabilidade do regime de regras

As versões das leis de finanças locais no momento em que entram em vigor
assentam no primado das regras sobre a discricionariedade. A LFL vigente foi
adotada há menos de cinco anos. O processo orçamental que ela perfilhou, aliás
à semelhança das LFL anteriores, reconhecia o primado das regras sobre a discricionariedade na definição dos limites legais à gestão orçamental e dos passivos financeiros das entidades do sector público local. A sua filosofia assentava
na crença de que a previsibilidade do enquadramento num horizonte de médio

Não contam para o teto da dívida total os empréstimos excecionados ao abrigo da legislação anterior, que tenham contribuído para o excesso verificado, bem como vários outros
passivos excecionados através de legislação avulsa documentada na Caixa 5
5, na Caixa 6 e, em
alternativa, no Quadro 30
30 e na Figura
Figura 1.
1

121

A esta redução acresce a obrigação também criada em lei orçamental de reduzir os pagamentos em atraso em montante correspondente à redução remuneratória aplicável aos funcionários do respetivo município. Leis orçamentais subsequentes dispuseram também sobre
pagamentos em atraso e criaram igualmente exceções nessas obrigações de redução. Pormenores no Anexo II.
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prazo favorecia a qualidade das políticas públicas e acautelava os interesses dos
contribuintes.
As leis anuais do Orçamento do Estado introduzem instabilidade nas regras
e imprevisibilidade sobre o enquadramento relevante para as decisões com
impacto financeiro plurianual. Menos de três meses após a aprovação da LFL2013, a Assembleia da República introduzia com o OE para 2014 as primeiras
exceções àquele primado. Retomava, assim, uma prática com décadas no processo orçamental português. As sucessivas leis anuais do OE alargaram as exceções, suspenderam, modificaram e revogaram regras, várias vezes em sentido
contrário, criando enorme instabilidade quanto ao quadro legal vigente e dificultando, com isso, a tomada de decisões com implicações financeiras plurianuais. A quantidade e a profundidade das medidas de alteração introduzidas através da última LOE aprovada (LOE-2018, Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro)
ultrapassaram de tal modo a prática recorrente de alterações anuais no enquadramento orçamental local que se pode mesmo questionar se, em Portugal,
ainda existe um regime de regras.
Desde o início do século XXI, só num ano as regras orçamentais não foram
alteradas. O Anexo I regista as medidas tomadas nas leis orçamentais anuais
para alterar regras orçamentais locais, entre 2001 e 2018. Nele se constata que,
em 18 anos, apenas num a LOE se absteve de mexer no enquadramento de médio prazo: ano de 2009. Em todos os outros, houve mexidas em, pelo menos, um
dos seguintes conjuntos de regras: participação nos impostos do Estado (transferências), dívida, despesa com pessoal, e outras regras de gestão orçamental ou
financeira (como regras para cabimentação de despesas e receitas, orçamentação de receitas imobiliárias, metas numéricas para redução de pagamentos em
atraso, etc.). As notas ao Quadro 34
34, p. 345
345, elucidam sobre as principais medidas
de alteração no enquadramento orçamental das autarquias locais desde o início
do século. São patentes as mudanças de sentido das alterações: umas vezes expandem as restrições orçamentais locais, outras contraem-nas, no mesmo ano
chega a haver medidas de efeito contrário. Com tanta volatilidade em pilares
essenciais do regime de médio prazo, as regras perdem as suas finalidades principais, que são ser uma bússola para os decisores políticos e gestores financeiros
locais, uma âncora de estabilidade para promover a qualidade das políticas e
serviços públicos e a melhoria das organizações e da engenharia dos processos
e, ainda, uma ferramenta poderosa para apoiar o Governo na condução de uma
política orçamental sã.

282

10. Regras orçamentais locais entre 2007 e 2018

As alterações para valer no ano de 2018 são inúmeras. A LOE-2018 (Lei n.º
114/2017, de 29 de dezembro) é um caso notável neste processo de desestabilização do regime de regras. As alterações são tantas e tão profundas que merecem ser contadas com destaque neste capítulo. Para o efeito, exibem-se na
Caixa 6 as medidas que, na avaliação dos autores, têm maior impacto no enquadramento orçamental. Outras há na LOE-2018 que ficaram de fora desta caixa
por razões de espaço.
Contabilizadas na Caixa 6 estão 34 medidas, algumas mexendo em mais do que
uma regra. Sintomaticamente, não há nenhuma medida que operacionalize finalmente as duas regras orçamentais criadas na LFL-2013 e que permanecem
sem aplicação: regra do saldo corrente modificado e regra da despesa plurianual
ou quadro de programação orçamental de médio prazo — descritas nos números 5 a 7 da Secção 10.2.
Decorre da leitura da Caixa 6 que, em termos de técnica legislativa, há três tipos
de medidas, tipos esses explicados na Caixa 55, p. 253
253, a propósito da regra da
dívida (nomenclatura “A-B-C” aí introduzida). O tipo A integra as medidas da
LOE-2018 que alteram a letra da LFL ou de outros diplomas legais, tendo, por
isso, um efeito permanente (enquanto as normas assim revistas permanecerem
em vigor). O tipo B são normas da LOE-2018 que, sem alterar a letra de qualquer
diploma legal, produzem efeitos económicos em 2018 e anos seguintes (e.g.,
determinado passivo contraído em 2018 que não conte para o teto da dívida
neste ano e nos seguintes). Finalmente, as normas de tipo C produzem efeitos
que se iniciam e esgotam no exercício económico de 2018.123
Caixa 6: Modificações nas regras de finanças locais introduzidas pela lei do
Orçamento do Estado para 2018
A LOE-2018 repete algumas normas temporárias da lei orçamental do ano anterior e introduz inúmeras alterações adicionais no enquadramento orçamental local. Na maior parte
dos casos, são mudanças com a validade de um ano (2018), embora possam gerar efeitos
que perdurem por vários. Os outros são aditamentos ou alterações de normas com carácter
permanente na LFL e em outros diplomas com incidência no processo orçamental. Esta
caixa enuncia as alterações principais no juízo dos autores, deixando de fora as demais, por
limitações de espaço. Por conveniência expositiva, a apresentação das medidas está assim
organizada. O grupo 1 reúne as medidas relativas aos principais programas de transferências do OE para entidades da AdL. O grupo 2 junta as alterações que só abrangem a LCPA.
O grupo 3 agrega as medidas que alteram apenas a regra da dívida total. O grupo 4 dá

Omite-se esta classificação no interior da Caixa 6 para não a sobrecarregar. Com a enunciação acima dos critérios, o leitor interessado pode facilmente fazer a afetação de cada medida
aos tipos A a C.

123
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conta das alterações ao regime dos mecanismos de recuperação financeira municipal. As
medidas que alteram diretamente mais do que uma dimensão do enquadramento orçamental surgem no grupo 5 (dimensões consideradas: dívida, LCPA, PAEL e processos de
saneamento e reequilíbrio financeiros lançados antes e depois da legislação de 2014). O
grupo 6 reúne as medidas dirigidas em simultâneo à gestão de recursos humanos e aos
mecanismos de recuperação financeira aprovados ao abrigo da Lei n.º 53/2014, de 25 de
agosto. Finalmente, o grupo 7 enuncia duas alterações em procedimentos orçamentais.
1. Quanto à participação nos recursos públicos, destacam-se duas medidas. Ambas suspendem a aplicação em 2018 das regras de formação das dotações a transferir pelo OE,
traduzindo-se num envelope financeiro inferior ao que resultaria das normas fixadas na
LFL:
1.1. Art. 77.º — as transferências, incluindo a participação variável no IRS, crescem à taxa
aproximada de 1,5% para todas as autarquias locais;
1.2. Art. 91.º — é novamente suspenso o cumprimento do art. 89.º da LFL, i.e., a entrega
às comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas de uma transferência baseada no desempenho dos territórios NUTS-III no Índice Sintético de Desenvolvimento Regional. As transferências do OE para elas cresce em 2018 à mesma taxa
das transferências para os municípios.
2. No que se refere em exclusivo à LCPA, salientam-se quatro medidas:
2.1. Art. 82.º — repetição da norma anual (desde 2016) que alarga a janela temporal
para determinação dos fundos disponíveis, de três para seis meses;
2.2. Art. 82.º — exclui em 2018 do âmbito de aplicação da LCPA os municípios e as
freguesias que tiverem cumprido em 31/12/2017 os limites de envidamento previstos na LFL, bem como as obrigações de reporte ao TdC e à DGAL;
2.3. Art. 82.º — a noção de “fundos disponíveis” é alargada com a inclusão da receita de
origem europeia prevista nas candidaturas aprovadas (que, como se sabe, é incerta
no tempo e no montante, pois só é encaixada se os beneficiários das candidaturas
as conseguirem executar nos termos contratados com as autoridades de gestão);
2.4. Art. 83.º — determina o seu número 6 que os compromissos assumidos em acordos
celebrados ou alterados em 2018 para regularização de dívidas a entidades gestoras
do Ciclo Urbano da Água (CUA) ou de sistemas de resíduos urbanos passam a ficar
isentos das restrições impostas pela LCPA, por força da sua não sujeição a alguns
artigos desta lei (teto de fundos disponíveis, obrigação de autorização prévia pela
Assembleia Municipal e obrigação de inscrição dos compromissos plurianuais nas
plataformas informáticas de controlo orçamental). Resta a dúvida sobre se estas
isenções se manterão nos anos vindouros aos acordos celebrados ou alterados em
2018, o que complica a monitorização do cumprimento da LCPA.
3. Exclusivamente quanto à dívida, merecem realce as seguintes disposições:
3.1. Art. 83.º — possibilidade de celebração em 2018 de acordos para regularização até
ao limite de 25 anos de dívidas vencidas e reconhecidas com entidades gestoras de
sistemas multimunicipais de abastecimento de água, saneamento de águas residuais ou gestão de resíduos urbanos. Era de cinco em 2017 na LOE/2017; acordos de
regularização celebrados no passado podem ser alterados em 2018 para passarem
a beneficiar desta extensão de maturidade;
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3.2. Art. 83.º — É aligeirado o poder de controlo das Assembleias Municipais relativamente à aprovação dos acordos no número anterior, por força da suspensão em
2018 de normas da LFL e da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. Deixa de ser necessária maioria absoluta para acordos que se estendam por dois ou mais mandatos
e deixa de ser necessário demostrar àqueles órgãos a capacidade de endividamento
e as condições comerciais oferecidas, em alternativa, por três entidades bancárias;
3.3. Art. 83.º — se estes acordos, que têm de ser contabilizados como passivos, vierem
substituir dívida que não estava reconhecida em 31 de dezembro de 2017 como tal
nos balanços das autarquias locais, então um despacho conjunto de três ministros
pode autorizar a ultrapassagem do teto à dívida total fixado na LFL ou o agravamento da ultrapassagem, sem que estes factos constituam infração à regra da dívida. O despacho pode também dispensar a redução obrigatória em 2019 da dívida
excessiva prevista no n.º 3 do art. 52.º da LFL ou fixar condições especiais de redução
da dívida excessiva por parte destas autarquias;
3.4. Art. 86.º — os empréstimos contraídos para financiar o cumprimento de sentenças
judiciais nos domínios do CUA e da gestão de resíduos sólidos urbanos não contam
em 2018 para o teto da dívida total. Nos casos em que o teto seja superado com a
contração de tais empréstimos, os municípios em causa ficam obrigados a acabar o
exercício de 2018 com uma diferença entre 150% e o indicador da dívida sem aqueles empréstimos pelo menos igual à que tinham no início do ano. A LOE designa
esta diferença como margem disponível de endividamento do município;
3.5. Art. 90.º — A dívida que vier a ser transferida em 2018 para os balanços municipais
em resultado do processo de descentralização de competências fica totalmente excluída da disciplina financeira da LFL (em rigor, de todos os seus artigos que formam
o capítulo intitulado “Endividamento”). Toda a dívida e receita adicionais que resultem do referido processo não contam em 2018 para a regra da dívida total fixada
no art. 52.º da LFL. A norma desta exceção não é suficientemente clara quanto à
origem desta dívida e desta receita: refere-se só às que forem transferidas da AdC?
Inclui também os empréstimos que os municípios venham a contratar para poderem
desempenhar as responsabilidades a transferir? Inclui a receita própria que os municípios venham, por sua iniciativa, a cobrar para ajudar a financiar a despesa inerente ao exercício das competências transferidas?
3.6. Art 100.º — a eventual assunção de passivos das sociedades Polis a liquidar justifica,
até ao seu valor, a ultrapassagem do limite da dívida total, disposição que repete
norma da LOE-2017. Porém, enquanto esta não isentava o município que ficasse
com dívida acima do limite 150% da obrigação de redução da dívida no ano seguinte, incluindo os passivos Polis assumidos, a LOE-2018 anula esta obrigação e
introduz outra: o município em causa, excluindo o impacto desta operação, não poderá apresentar no final de 2018 uma margem de endividamento inferior à registada
do início do ano;
3.7. Art. 106.º — cria uma exceção em 2018 na parte da regra da dívida total que limita
a capacidade de endividamento dos municípios com indicador de dívida abaixo do
limiar 150% — alínea b) do n.º 3 do art. 52.º da LFL. Em vez de só poderem aumentar
a dívida total em 2018 até 20% da margem disponível, poderão com esta alteração
aumentá-la até 60% da margem, desde que a diferença entre 20% e 60% seja exclusivamente preenchida por empréstimos para financiar a aquisição de bens até aí
285

Finanças Locais: princípios económicos, instituições e a experiência portuguesa desde 1987

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

submetidos a contratos de locação com opção de compra. O aproveitamento deste
alargamento da capacidade de endividamento fica, no entanto, sujeito à condição
de os encargos mensais com os novos empréstimos serem inferiores aos dos contratos de locação a substituir, condição essa que tem de ser reconhecida em parecer
conjunto de dois membros do Governo;
Art. 107.º — cria outra exceção à regra de aproveitamento da margem disponível
para contração de novos passivos. O referido limite de 20% passa em 2018 para
30% no caso de a folga adicional ser preenchida exclusivamente por empréstimos
para financiar operações de reabilitação urbana;
Art. 108.º — a implementação do SNC-AP trará diferenças no registo contabilístico
face ao POCAL. Se, em virtude dessas diferenças, a dívida total de um município em
2018 ultrapassar o teto legal ou agravar o seu incumprimento, aquele artigo da LOE
remove a responsabilização financeira dos responsáveis autárquicos. Como o arranque do novo sistema contabilístico veio a ser prorrogado posteriormente por um
ano, esta norma tornou-se ineficaz;
Art. 109.º — qualquer forma de dívida contraída em 2018 exclusivamente para a
recuperação de áreas afetadas pelos incêndios de junho e outubro de 2017 não
conta para calcular, em euros, os limites da LFL (número 3 do art. 52.º) à variação
do “stock” de passivos exigíveis no ano seguinte. A redação não é suficientemente
clara quanto à continuidade dos efeitos nos exercícios seguintes, até à extinção
completa daquelas formas de dívida;
Art. 154.º — autoriza a DGTF a conceder empréstimos ao FAM para que este empreste aos municípios e estes a agregados familiares verbas para apoiar a reconstrução de habitações não-permanentes danificadas pelos grandes incêndios de junho e outubro de 2017. Os empréstimos dos municípios às famílias em 2018 estão
excecionados dos limites à variação da dívida em 2018 fixados no número 3 do art.
52.º da LFL;
Art. 302.º — altera os arts. 51.º e 52.º da LFL. Adita um número 6 ao art. 51.º para
excecionar os empréstimos contraídos para financiar projetos no âmbito do Portugal 2020 das limitações que aquele artigo impõe quanto ao período sem amortizações (passa a poder exceder dois anos) e ao montante mínimo das amortizações
anuais (desaparece, para estes empréstimos, o chão 80%, referente à amortização
média na carteira municipal de empréstimos). Esta disposição favorece a contração
de empréstimos-balão. No art. 52.º da LFL (limite da dívida total), é aditado o número 6 para dizer que os instrumentos financeiros de dívida de que um município
beneficie no âmbito do Portugal 2020 não contam para o indicador da regra da
dívida na proporção dos “montantes obtidos no âmbito do” Portugal 2020. É uma
norma cujo alcance não se entende.

4. No regime dos mecanismos atuais de recuperação financeira (estabelecidos ao
abrigo da Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto) há alterações introduzidas que não têm
diretamente a ver com outras dimensões do enquadramento orçamental:
4.1. Art. 83.º — os municípios que, por força do passivo reconhecido nos acordos de
regularização de dívidas às entidades gestoras de resíduos sólidos e do CUA, ultrapassem o limiar legal da rutura financeira (nível 300% no indicador da regra da dívida total, conforme art. 52.º da LFL), ficam isentos da obrigação de recorrerem ao
Fundo de Apoio Municipal (o art. 61.º da LFL não lhes é aplicado);
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4.2. Art. 90.º — uma exceção importante à disciplina dos mecanismos de recuperação
financeira é a seguinte determinação deste artigo da LOE: as obrigações assumidas
pelos municípios nos instrumentos de acesso a tais mecanismos, incluindo os celebrados ao abrigo de regimes jurídicos anteriores à LFL-2013, não relevam para impedir a assunção em 2018 pelos municípios de obrigações a pagar (incluindo posições contratuais em empréstimos e locações financeiras) a transferir no âmbito do
processo de descentralização;
4.3. Art. 98.º — é suspensa no ano de 2018 uma regra dos mecanismos de ajustamento
financeiro. Sem referir o número 3 do art. 58.º da LFL, o intervalo que nele determina
o recurso obrigatório a um dos dois mecanismos previstos é alargado em 2018 de
[2,25 3,00] para [2,00 3,00], em que os limites dos intervalos se referem à média da
receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores;
4.4. Art. 303.º — altera o art. 19.º da Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto, que aprova o
regime jurídico da recuperação financeira municipal regulamentando o FAM, para
reduzir o capital social deste fundo, progressivamente, de 650 M€ em 2017 para 417
M€ em 2021;
4.5. Art. 304.º — adita o art. 35.º-A à citada Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto, para permitir aos municípios sujeitos ao FAM a dispensa da obrigação prevista no número
1 do art. 35.º de fixarem a taxa de IMI no seu nível máximo. Esta dispensa fica condicionada à demonstração pelo município da capacidade de satisfação integral dos
encargos decorrentes do Plano de Ajustamento Municipal aprovado.
5. Afetando, pelo menos, duas das seguintes dimensões do enquadramento orçamental, dívida, LCPA, PAEL e processos de saneamento e reequilíbrio financeiros, sobressaem:
5.1. Art. 82.º — vem remover em 2018 a inibição que existe na LCPA de submissão de
candidaturas a cofinanciamento europeu que impliquem a assunção de compromissos em excesso dos fundos disponíveis nos termos (ora revistos) daquela lei —
repete norma da LOE-2017;
5.2. Art. 84.º — os municípios que, por estarem sujeitos a mecanismos de recuperação
financeira municipal, deveriam agravar taxas e tarifas nos serviços ligados ao CUA e
à gestão de resíduos, ficam dispensados de o fazer se assegurarem níveis de eficiência a definir no decreto-lei de execução orçamental. No caso de a perda de receita
decorrente do não agravamento destas taxas e tarifas determinar aritmeticamente
a ultrapassagem do teto da dívida total, tal incumprimento fica automaticamente
justificado e os municípios em questão dispensados da redução obrigatória da dívida em excesso no ano de 2019. Esta norma repete outra igual na LOE-2017;
5.3. Art. 93.º — as contribuições vincendas para o capital do FAM não contam para o
teto da dívida total — repete norma de leis OE anteriores;
5.4. Art. 93.º — obrigação de reduzir em 2018, pelo menos, 10% do montante de pagamentos em atraso há mais de 90 dias, à exceção dos municípios vinculados a um
programa de ajustamento municipal ao abrigo do FAM — repetição de leis de OE
anteriores;
5.5. Art. 97.º — Os municípios submetidos a um contrato de reequilíbrio financeiro (regime jurídico dos mecanismos de recuperação financeira anterior à LFL-2013) ficam
dispensados de obter a autorização prévia por parte do Governo para a assunção
de encargos em 2018 com financiamento da UE;
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5.6. Art. 97.º — a despesa de investimento em 2018 constante dos contratos de reequilíbrio financeiro deixa de estar limitada à dotação FEF de capital desse ano;
5.7. Art. 102.º — a despesa que uma autarquia local assumir num projeto da AdC a título
de contrapartida nacional do financiamento comunitário não conta em 2018 para o
cumprimento das obrigações legais estabelecidas quanto ao limite da dívida total,
ao apuramento dos pagamentos em atraso, ao cálculo dos fundos disponíveis nos
termos da LCPA e às reduções de pagamentos em atraso no âmbito do PAEL.
6. No que se refere aos mecanismos de recuperação financeira em vigor e a despesa
com pessoal ou a regime dos recursos humanos, há a referir:
6.1. Art. 53.º — repete as disposições seguintes da LOE-2017: a) estabelece, para os municípios abrangidos pelo mecanismo de saneamento financeiro (art. 58.º da LFL), o
princípio da proibição de abertura de concursos e uma exceção ao mesmo. A proibição pode ser removida, em situações excecionais, por autorizações da assembleia
municipal em 2018, não podendo da autorização resultar o aumento da despesa
total com pessoal relativamente a 2017; b) o plano de ajustamento a celebrar deverá
contemplar as autorizações dadas por este órgão; c) nestes municípios, deixa de
estar impedida a satisfação de necessidades excecionais de trabalhadores em atividades abrangidas por competências transferidas da AdC na área da educação;
6.2. Art. 53.º — Os municípios sujeitos ao mecanismo de recuperação financeira podem
abrir concursos em 2018 para integração de trabalhadores precários das AP;
6.3. Art. 85.º — as contratações de pessoal efetuadas em 2018 por pessoas coletivas de
direito público e empresas locais gestoras de sistemas do CUA e de resíduos sólidos
urbanos ficam apenas condicionadas ao cumprimento do equilíbrio financeiro por
parte destas entidades;
6.4. Art. 298.º — altera dois artigos na Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto. As alterações
removem as indexações existentes no número máximo de diretores municipais e
diretores de departamento municipal. A última indexação fora introduzida pela LOE2017. Doravante, estes cargos dirigentes passam a poder ser providos desde que
assegurada a correspondente cobertura orçamental e demonstrados critérios de racionalidade organizacional face às atribuições e competências detidas.
7. Em matéria de procedimentos orçamentais, avultam:
7.1. Art. 104.º — flexibiliza a utilização do saldo de gerência anterior decorrente de operações orçamentais, ao permitir que este possa ser integrado e, portanto, utilizado
no orçamento de 2018 antes de as contas do ano anterior serem aprovadas pela
Assembleia Municipal (o que sucede, tipicamente, em abril de 2018). Essa integração
é possível através de uma alteração orçamental em 2018 logo que a Câmara Municipal aprove o Mapa de Fluxos de Caixa;
7.2. Art. 105.º — repete a norma de outras LOE, desde a de 2014, e que amarra a previsão
para 2019 da receita de venda de bens imóveis às vendas observadas nos 36 meses
anteriores ao mês da elaboração do orçamento municipal.

Percorrendo a lista de medidas na Caixa 6,
6 percebe-se que as regras de formação das dotações nacionais das transferências orçamentais, para autarquias
locais e entidades intermunicipais, fixadas na LFL foram trocadas em 2018 por
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decisões discricionárias (medidas 1.1 e 1.2). Em termos da regra da dívida, há
várias mudanças importantes. São repetidas exceções da LOE-2017 e acrescentadas novas exceções na definição do indicador da regra. Mais passivos exigíveis
deixam de contar para o cumprimento do teto numéricos de 150% — constam
das medidas 3.3 a 3.6, 3.9, 3.10, 3.12, 5.2, 5.3 e 5.7. Outros há que, embora relevando para o teto da dívida, deixam de contar para a obrigação de redução da
dívida excessiva em anos seguintes (medidas 3.3, 3.6 e 5.2). Algumas exceções
vêm acompanhadas de condicionalidades específicas, cuja observação pelas entidades responsáveis pela monitorização e controlo das finanças locais é difícil,
se não mesmo impossível sem auditorias casuísticas (medidas 3.1 a 3.12 e 5.2).
Todos os passivos que a AdC venha a passar para os balanços municipais por
força das competências que vierem a ser transferidas ficam completamente isentos das restrições inerentes à regra da dívida (medidas 3.5 e 4.2). Envolvendo a
regra da dívida e os mecanismos de recuperação financeira, há também medidas discricionárias de excecionamento. Com efeito, é alargado o leque de municípios que terá obrigatoriamente de se submeter a um dos dois mecanismos
de recuperação financeira (medida 4.3), mas, ao mesmo tempo, é reduzido o
“poder de fogo” do FAM, com a diminuição em quatro anos do seu capital social
(medida 4.4). Os municípios que entrem em situação de rutura financeira (indicador de dívida acima de 300%) por terem assumido em 2018 acordos para regularizar dívidas às entidades gestoras de resíduos e do CUA ficam isentos da
obrigação de adesão ao FAM e, consequentemente, aos respetivos planos de
condicionalidades para recuperação financeira (medida 4.1). A medida 4.5 permite abrandar o esforço de correção dos desequilíbrios financeiros dos municípios sujeitos a planos de recuperação, alterando a norma na lei destes mecanismos que determina a fixação da taxa de IMI no seu nível máximo. Iniciativa com
o mesmo propósito, mas apenas válida em 2018 (embora repetindo norma igual
da LOE-2017), é a medida 5.2, que permite afastar a obrigação de agravamento
dos tarifários de água e resíduos. São medidas discriminatórias na medida em
que não se aplicam aos municípios sujeitos a um processo de recuperação financeira no âmbito do PAEL. Quanto à Lei dos Compromissos e dos Pagamentos
em Atraso (LCPA), esta deixa de se aplicar em 2018 a todos os municípios e
freguesias em posição de equilíbrio financeiro no final de 2017, conforme medida 2.2. Compromissos nos sectores de água e resíduos, bem como no âmbito
das candidaturas a fundos europeus, deixam de ficar submetidos em 2018 a várias restrições desta lei (medidas 2.3 e 2.4). Os autores encontraram também algumas normas cuja redação não é suficientemente clara, deixando dúvidas na
interpretação do seu significado (medidas 2.4, 3.5, 3.10 e 3.12).
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O que resulta deste vasto conjunto de alterações discricionárias no regime
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Caixa 33), resulta a sensação neste capítulo de que as disposições sobre o enquaCaixa
dramento orçamental e financeiro local são alteradas demasiadas vezes, com
uma perspetiva de curto prazo e de forma avulsa para contemplar preocupações
de diferentes áreas sectoriais. No final, perde-se, em larga medida, a visão sistémica e o reconhecimento da importância de haver um quadro estável de médio
prazo para gerir as instituições e as políticas locais. Como é evidente, não é por
criar exceções na lei que os passivos deixam de ser exigíveis. Mas a multiplicação
destas situações avulsas torna as regras orçamentais inúteis e até perigosas. Elas
deixam de ser instrumentos de orientação fiável para condutas economicamente
sãs, podendo involuntariamente conduzir muitas gestões locais novamente para
cenários de grave crise financeira, como os que foram vividos na primeira metade da presente década.
Com efeito, convém ter presentes as causas dessas dificuldades, amplamente evidenciadas nos capítulos anteriores. A sobreorçamentação na gestão financeira e surtos de dívida em passivos excluídos da disciplina da regra da dívida correm o risco de ressurgir com algumas medidas introduzidas pela LOE-2018. As práticas de sobreorçamentação da despesa e da receita
e a emergência da dívida a fornecedores durante anos fora do radar das regras
de dívida existentes não devem ser esquecidas. Em larga medida, a sobreorçamentação foi possível porque não era exigida a disponibilidade de financiamento para assumir compromissos de despesa —conforme explicação na Subsecção 5.4.3. Assim, isentar os municípios com contas equilibradas da LCPA (medida 2.2), embora bem-intencionada, pode abrir a porta no futuro a nova vaga
de sobreorçamentação e pagamentos em atraso. Este risco é agravado através
das medidas 2.3 e 5.1 para os municípios que permaneçam na alçada da LCPA:
por um lado, porque a medida 2.3 cria uma exceção na definição de fundos disponíveis para financiar projetos com fundos comunitários, substituindo a regra
geral de seis meses pela dotação de receita prevista nas candidaturas aprovadas
(que, como se sabe, pode ficar disponível muito depois dos seis meses seguintes
à assunção do compromisso); por outro, porque através da medida 5.1 os municípios passam a poder submeter candidaturas que exijam compromissos de despesa acima dos fundos disponíveis. Ora deve recordar-se que os níveis mais elevados em euros de sobreorçamentação da receita se encontraram quase sempre
nas rubricas de transferências de fundos comunitários. Portanto, estas medidas, bem como a referida isenção de inúmeros municípios da disciplina da
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LCPA, devem ser vistas com enorme preocupação quanto ao risco de ressurgimento das práticas nefastas de sobreorçamentação na gestão das finanças municipais. As inúmeras exceções entretanto introduzidas ao teto da
dívida, à responsabilidade financeira de gestores e políticos em caso de incumprimento e à margem disponível para novas obrigações a pagar relembram o
radar parcial que existiu durante décadas sobre a acumulação de passivos e o
que veio a acontecer no início desta década. É certo que o livro mostra que uma
grande maioria de municípios reduziu substancialmente a dívida depois disso,
mas é bom recordar o Gráfico
35, p. 239
239, que, apesar dessa melhoria, mostra que
Gráfico 35
o serviço dos empréstimos, em termos agregados, entrou em crescimento exponencial.
O tecido normativo adquire, como se viu, uma enorme complexidade, tornando extremamente difícil e consumidora de tempo a sua apreensão por
parte dos profissionais interessados, desde os políticos e gestores locais até
ao próprio Governo e à Assembleia da República, passando pelas entidades da
AdC responsáveis pela monitorização e pelo controlo do cumprimento das regras de disciplina orçamental. O passado sugere que ainda o novo quadro legal
não estará devidamente assimilado e já uma nova vaga de exceções e condicionamentos há de surgir pela mão da lei orçamental seguinte. Infelizmente, é uma
experiência repetida vezes sem conta na história nacional das finanças públicas.
10.4

Balanço crítico da aplicação do enquadramento orçamental

Em próxima visita política ao tema das finanças locais, a coerência do regime de regras orçamentais deve ser cuidadosamente ponderada. Pelas razões amplamente documentadas na secção anterior, manter regras e a desestabilização contínua das mesmas é uma contradição perigosa que deve ser abolida. Os autores acreditam nas virtualidades de um regime de regras credível e
entendem ser preferível estudar a viabilidade técnica de se plasmarem na lei das
finanças locais limites numéricos mais generosos e tendencialmente sem exceções do que insistir no “status quo” de há décadas. O assentamento do SNC-AP
e do processo de descentralização de competências não deixarão de constituir
uma oportunidade para, com estudos técnicos e debate alargado, se revisitar
este tema.
Se dessa reflexão coletiva se concluir técnica e politicamente pela utilidade de
um regime de regras em alternativa a um regime de discricionariedade, então
os autores recomendam vivamente a tomada em consideração das limitações que identificam no regime atual. São demasiado sérias para permanece-
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rem sem resposta legislativa e regulamentar adequadas. Estão presentes em todas: equilíbrio corrente modificado, quadro orçamental plurianual (tetos de despesa), dívida total e transferências. Os mecanismos de alerta precoce e recuperação financeira fazem parte da regra da dívida. A utilização do indicador “receita
corrente” em regras orçamentais é, em si, um problema pelas razões apontadas
na Secção 5.3. Os próximos parágrafos recapitulam as insuficiências das regras
em vigor.
O CFP, em trabalhos produzidos antes e depois da proposta de lei que conduziu
à Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (CFP; 2012a, 2103a), teve oportunidade de
recomendar princípios para o enquadramento de médio prazo das finanças locais e comentou as regras então em discussão, designadamente a do saldo corrente modificado e a do quadro plurianual de programação orçamental. Em CFP
(2013a, Secções 2.3, 3.1 e 3.2) explicou com argumentos económicos por que
não advogava uma regra baseada no saldo corrente, justificou a fragilidade da
regra de programação de médio prazo, e propôs um conjunto de regras diferente, em coerência com os fundamentos económicos invocados em CFP (2012a)
para estruturar um enquadramento orçamental de médio prazo. Os autores
subscrevem estas posições e não consideram necessário repetir os argumentos
aqui.
A experiência entretanto vivida com o regime de regras saído da LFL-2013
permite extrair mais insuficiências nas regras legisladas. Começando pela
da dívida, merecem reflexão o uso do indicador baseado na receita corrente, em
vez de na receita efetiva, bem como o facto de a receita se limitar ao município
e não a todo o grupo municipal. As Secções 9.5 e 9.6 analisaram economicamente a regra da dívida com considerável extensão e julgam os autores que
nelas se encontra evidência suficiente acerca da complexificação crescente na
sua aplicação criada pela instabilidade legislativa, com a introdução todos os
anos de exceções quanto à composição do indicador legal e às consequências
da ultrapassagem dos limiares numéricos (1, 1,5, 2,25 e 3) que determinam redução obrigatória no ano seguinte, alerta precoce, sancionamento e recurso a
um mecanismo de recuperação financeira.
Há um incentivo porventura inesperado e indesejável nas regras do saldo
corrente modificado e da dívida. O seu desenho em concreto contém um estímulo contrário ao que o legislador porventura previa, e que os autores já tiveram oportunidade de expor na p. 268: ancorados os indicadores respetivos na
receita corrente, em vez de na receita efetiva, cada município tem o incentivo
(legítimo, note-se) para distender a sua restrição orçamental, maximizando o valor da transferência FEF que classifica como receita corrente.
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Passados mais de quatro anos e meio sobre a aprovação da LFL-2013, continua por publicar o decreto-lei que deveria regulamentar a aplicação das
regras orçamentais do saldo corrente modificado e do quadro de programação plurianual (incluindo os seus tetos à despesa). Com efeito, o art. 47.º
daquele diploma estabelece o seguinte: “Os elementos constantes dos documentos referidos no presente capítulo são regulados por decreto-lei, a aprovar
até 120 dias após a publicação da presente lei.” O capítulo em questão intitulase “regras orçamentais” e inclui todas as acima listadas, com exceção da dívida
total, que é tratada noutro capítulo da lei. Ora, até ao momento em que esta
secção é finalizada, ainda não foi publicada a regulamentação de duas regras de
disciplina orçamental. As regras são um elemento estruturante do enquadramento orçamental subnacional e a subsistência de dúvidas durante tanto tempo
sobre como se aplicam junto das partes interessadas é uma contradição grave
no próprio regime orçamental. Infelizmente, não é caso virgem. Também ao nível
das finanças das Regiões Autónomas, a redação das regras legisladas em 2013
continua a carecer de clarificação para as mesmas poderem ser operacionalizadas. Esta situação tem vindo a ser tratada no Conselho de Acompanhamento das
Políticas Financeiras, instância criada na Lei das Finanças Regionais (Lei Orgânica
n.º 2/2013, de 2 de setembro), mas persiste a não aplicação das regras.
Independentemente da utilidade económica da regra, a falta de regulamentação está a inibir a superação de dificuldades de natureza administrativa
na operacionalização do saldo corrente modificado como regra orçamental
a verificar ex post. Tal decorre de a redação da norma na LFL (art. 40.º) não ser
suficientemente clara para haver uma interpretação inequívoca quanto ao indicador que lhe subjaz. As dificuldades são, nomeadamente, duas. Primeira, a integração do saldo da gerência anterior (ano t-1), que tipicamente é apurado e
ocorre a meio da execução do ano t, deve ou não ser classificada como “receita
corrente bruta” do ano t e entrar no indicador da regra aplicável a esse exercício?
A segunda prende-se com o cálculo da amortização média de empréstimos, uma
vez que a LFL acolheu uma norma transitória quanto ao mesmo. Esta norma estabelece que, no caso de empréstimos já existentes, a amortização média resulta
da divisão do capital em dívida à data de entrada em vigor daquele diploma pelo
número de anos de vida útil. Esta derrogação do cálculo geral implica ter em
conta a utilização (total ou parcial) do capital contraído e o início do prazo de
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vencimento do empréstimo. A esta dúvida metodológica, à qual uma nota técnica do SATAPOCAL procurou atender,124 acrescem dificuldades de natureza informática atendendo a que o mapa de empréstimos do POCAL, e que os municípios devem reportar à DGAL, não possui todos os campos necessários ao cálculo da amortização média de empréstimos, nomeadamente no caso dos existentes à data de entrada em vigor da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. Por
exemplo, haverá que ter em conta a data da primeira utilização e se contratualmente o prazo de vencimento do empréstimo conta a partir daquela data e quais
os anos remanescentes. Esta questão levou a DGAL a alterar em 2016 o mapa de
empréstimos a ser reportado via SIIAL, introduzindo estes campos novos.
Tem havido reflexão e troca de impressões entre autarquias e agentes da AdC
com responsabilidades no acompanhamento das contas locais individuais, como
a IGF e a DGAL; o próprio SATAPOCAL, como referido, já elaborou notas explicativas quanto ao cálculo e implicações orçamentais e contabilísticas tendo em
vista o cumprimento da regra. Tanto quanto os autores conseguiram apurar, não
estão ainda reunidas as condições técnicas e operacionais necessárias para, na
prática, se exigir o cumprimento da regra e a aplicação da compensação obrigatória em caso de desvio superior a 5% da receita corrente total.
Ainda sobre esta regra, importa constatar o conflito potencial entre a lei
que a aprovou (LFL, Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro) e a que aprovou o
sistema de normalização contabilística POCAL (Decreto-Lei n.º 54-A/99, de
22 de fevereiro). O início da Secção 10.1 deu conta, sob o número 4, do estabelecimento neste decreto-lei do chamado princípio do equilíbrio, vertido no
ponto 3.1.1 do seu anexo:
Na elaboração e execução do orçamento das autarquias locais devem ser seguidos os
seguintes princípios orçamentais: (…) e) Princípio do equilíbrio — o orçamento prevê
os recursos necessários para cobrir todas as despesas, e as receitas correntes devem
ser pelo menos iguais às despesas correntes.

A disposição do POCAL citada exige saldo corrente não-negativo, que é uma
regra menos exigente que a da LFL atual. O CFP chamou a atenção pública para
esta contradição durante a discussão parlamentar da proposta de LFL — CFP
(2013a) e audições parlamentares de 3 e 24 de abril de 2013. Os autores não têm
conhecimento de que aquela disposição tenha, entretanto, sido revogada. Para

124Nota

técnica “Regra do Equilíbrio Orçamental”, disponível em http://www.portalautarquico.pt/pt-PT/financas-locais/pocal/satapocal/outros-entendimentos/. Em aditamento a
esta nota técnica, publicado já em 2017, e igualmente disponível naquele endereço eletrónico,
o SATAPOCAL veio preconizar a exclusão do saldo de gerência anterior do indicador a empregar para aferição da regra.
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complicar um pouco mais a tarefa aos gestores autárquicos e às entidades de
auditoria e acompanhamento, as variáveis “receita corrente” e “despesa corrente” não têm a mesma abrangência nos dois diplomas, como se constatará
pela comparação das redações respetivas. As diferenças serão materialmente
pequenas na maior parte dos municípios, mas, mesmo que não existissem, não
se compreende a manutenção em vigor de duas normas tendencialmente conflituantes — a verificação da regra na LFL implicaria automaticamente a satisfação da do POCAL, mas o contrário não seria verdade. Este problema foi entretanto reconhecido a nível técnico, por parte do SATAPOCAL, cujo parecer citado
na nota de rodapé 124 chega a defender a revogação tácita do “princípio do
equilíbrio orçamental consagrado no ponto 3.1.1., al. e), do POCAL”. A verdade
é que o legislador mantém as duas normas conflituantes em vigor.
A apropriação política do conceito de programação orçamental plurianual
necessita ser interpelada, e é uma condição prévia para resolver as insuficiências operacionais da norma em vigor. Consta do art. 44.º da LFL e está enunciada no número 7 da Secção 10.2. Não se conhece informação na DGAL que
permita monitorizar o cumprimento desta regra. Aliás, a lei é omissa sobre a que
agregados de despesa os tetos são aplicados. Acresce ainda que, para além de
não existir obrigatoriedade legalmente explícita quanto ao reporte desta informação à DGAL, a Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, ao remeter a respetiva regulamentação para legislação posterior, levou a que muitos municípios considerassem não estarem reunidas as condições legais e regulamentares para a plena
aplicação do quadro plurianual de programação orçamental ao nível municipal.125 A montante da regulamentação técnica, é preciso esclarecer se os representantes políticos aos níveis local e central se reveem na utilidade do estabelecimento ex ante de alguma forma de teto à despesa futura, seja apenas a um
ano ou a mais do que um. Sem um debate esclarecedor acerca da vontade política de condicionar numa moldura de médio prazo a elaboração e a execução
dos orçamentos anuais não vale a pena manter na lei uma regra com essa intenção que é sistematicamente ignorada por todos.
Finalmente, na próxima revisitação técnica e política do enquadramento orçamental deverão igualmente merecer atenção as regras sobre as transferências orçamentais do Estado para as entidades do subsector local. As justificações económicas para a sua existência e o seu desenho em concreto, analisadas na Secção 5.6, ajudarão a atualizar em concreto as regras sobre a formação
125 No artigo 47.º da Lei n.º 3/2013, de 3 de setembro, refere-se que os elementos constantes
dos documentos referidos no capítulo IV do diploma sob a epígrafe “Regras orçamentais”,
entre as quais o QPPO, serão aprovados até 120 dias após a publicação daquela lei.
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e a utilização das dotações para transferências a título de participação nos impostos do Estado e de cooperação técnica e financeira. Este livro chamou a atenção para alguns problemas de conceção no FSM, nomeadamente o facto de o
subsídio não depender parcialmente dos resultados contratados com a AdC. Deu
igualmente conta das inúmeras trocas da regra sobre formação da dotação do
FEF por decisões discricionárias anuais em sede de LOE. A concretização da descentralização de competências em preparação irá com certeza mexer com o volume de financiamento do subsector e, dependendo da natureza em concreto
das competências cujo exercício ficar nas entidades intermunicipais, municípios
e freguesias, poderá justificar-se uma reflexão aprofundada não só sobre o valor
das transferências como também sobre a sua articulação com preços, impostos,
taxas e dívida.
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11 Conclusão
As finanças locais são um conjunto de instrumentos, e bastante importante, para
os governos locais realizarem os seus fins. Não são a finalidade da sua atividade.
Aquela é servir os cidadãos através de boas políticas, contribuir para o bem-estar
de quem está nos territórios. Porém, a qualidade dos bens e serviços providos
pelas autoridades locais depende crucialmente do cuidado com que as partes
envolvidas manusearem esses instrumentos, sejam elas as entidades políticas e
administrativas nacionais, as entidades políticas e administrativas locais ou, claro,
os cidadãos, através do interesse e do escrutínio que exercerem sobre o modo
como os instrumentos orçamentais são utilizados.
Este livro é sobre a qualidade na utilização das finanças locais. Foi escrito para
ajudar a comunidade a refletir sobre o que está bem e o que pode ser melhorado. Não tem a pretensão de criticar ninguém nem de apresentar receitas. Pegou na imensa informação que o país foi acumulando nesta matéria e trabalhoua de modo sistemático para mostrar os resultados financeiros da utilização dos
recursos dos Portugueses na satisfação de bens e serviços de âmbito local. Esses
resultados têm reflexo na qualidade de vida contemporânea e futura dos cidadãos porque mexem com as suas preferências e as suas restrições orçamentais
intertemporais. Os resultados, bons ou menos bons, resultam em larga medida
da arquitetura institucional que molda os instrumentos de receita e despesa das
entidades públicas locais. Por isso, os autores quiseram também aproveitar a
apresentação dos resultados financeiros para evidenciar o contexto institucional
relevante, muitas vezes apelidado ao longo do livro de enquadramento orçamental.
Terminadas as análises na especialidade sobre cada instrumento, chegou o momento de sistematizar as conclusões. O capítulo está assim organizado. As duas
primeiras secções fazem o balanço da evidência apresentada e a terceira encerra
com sugestões de medidas de política para melhorar a qualidade do enquadramento orçamental. Por conveniência argumentativa, o balanço é dividido entre
uma súmula da evolução diacrónica e das diferenças territoriais nas principais
variáveis financeiras no período 1987–2015 (Secção 11.1) e uma síntese de características da arquitetura institucional que vem enquadrando as finanças locais
até 2018 (Secção 11.2). As recomendações de política constituem a Secção 11.3.
Antes de se avançar para as secções, deixa-se aqui uma pequena nota editorial.
Repete-se a apresentação por extenso de designações abreviadas já introduzidas em capítulos anteriores para não prejudicar a compreensão por parte de
quem leia este capítulo conclusivo sem ter passado antes pelos demais.
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11.1

Balanço quantitativo

Como foi dito acima, esta secção resume a traço largo a evolução nas variáveis
das finanças das entidades públicas locais entre 1987 e 2015. Dá também conta
das diferenças geográficas nos desenvolvimentos orçamentais.
11.1.1 Dimensão e rácios de descentralização
Em termos absolutos, a Administração Local (AdL) cresceu bastante, a preços constantes, até 2001, ano em que a despesa efetiva de 8220 milhões de euros
(M€) representou quase o triplo da cifra homóloga em 1987. Depois oscilou e
empreendeu uma tendência decrescente até chegar a 6504 M€ em 2015. As contas em percentagem do Produto Interno Bruto (PIB) ou da despesa do conjunto
das Administrações Públicas (AP) são bem diferentes. Dados em contabilidade
nacional, expurgados dos fluxos entre subsectores públicos, mostram que o peso
naquele conjunto tem oscilado entre os 9 e os 12 por cento, vindo a diminuir de
11,9% em 2008 para 9,2% em 2015.
A importância da AdL na economia portuguesa não se mede, todavia, apenas pelo seu peso no PIB ou no conjunto do sector das AP. Basta notar que
uma decisão municipal não precisa alterar qualquer um destes rácios para ter
um efeito considerável no bem-estar de alguns agentes. Será o caso de um ato
de política fundiária que mude a afetação de direitos de construção sobre determinado lote de terreno; só por si, este ato poderá alterar de um dia para o
outro a riqueza do proprietário imobiliário em milhões de euros.
Quando se discute a eventual descentralização de competências políticoadministrativas ou se fazem comparações internacionais daqueles rácios,
importa ter presente o que eles escondem. Um sistema de finanças intergovernamentais pode conter muita ou pouca autonomia de decisão política por
parte dos eleitos locais independentemente daqueles rácios. Note-se que um
euro de despesa própria local contribui exatamente o mesmo para aqueles indicadores quer esse euro resulte de uma decisão política local (e.g., quantos quilómetros de arruamentos urbanos requalificar), quer decorra de uma decisão
política do governo central (e.g., se este decidir baixar a comparticipação que
paga por cada refeição de alunos em escolas do primeiro ciclo do ensino básico,
a despesa própria do município aumenta a fim de manter fixo o preço pago pelas
famílias). Portanto, descentralização orçamental não é equivalente a descentralização política.
Os dados revelam maior descentralização orçamental do lado da despesa
do que do da receita. Novamente em contabilidade nacional, a despesa própria
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da AdL (i.e., despesa total expurgada da despesa paga a outros subsectores públicos) tem variado entre os 9 e os 12 por cento da despesa total do conjunto
das AP. Já a receita própria local (i.e., a receita total expurgada das receitas entregues pelo Estado e outros subsectores à AdL) tem oscilado entre os 7 e os 9
por cento da receita própria do conjunto das AP. A diferença tem vindo a diminuir, particularmente desde 2008. O maior grau de descentralização da despesa
é um facto natural, conhecido em todos os países com governos centrais e governos subnacionais, e que decorre de duas recomendações da teoria económica
explicadas no livro. Primeira, a eficiência no uso dos recursos preconiza a descentralização de parte da função orçamental de afetação (fornecimento de bens
e serviços coletivos); segunda, as propriedades normativas tipicamente preconizadas pela ciência económica para o desenho de impostos tornam o espectro
de possibilidades fiscais muito mais reduzido ao nível local do que ao nível nacional.
11.1.2 Receita efetiva
A receita efetiva a preços constantes cresceu 150% entre 1987 e 2001, ganhando maior volatilidade no século XXI e decaindo com expressão desde
2012. A evolução em proporção do PIB é paralela ao crescimento do peso das
AP como um todo no conjunto da economia e explica-se pela ampliação das
atribuições e das fontes de financiamento municipal ao longo dos 29 anos observados (1987 a 2015). Para estas, concorreram as transferências do Estado, com
expansões significativas nos anos 80 e 90, o acesso aos fundos estruturais —
cujas dotações cresceram nos três primeiros quadros comunitários de apoio
(portanto, até 2009) —, a valorização fiscal do património imobiliário, a participação dos municípios no IRS e, evidentemente, o alargamento das restrições
orçamentais das famílias e das empresas.
Os concelhos são muito diferentes entre si na contribuição para a receita
agregada do subsector. Os dez municípios com mais população cobraram em
2015 quase 24 por cento da receita arrecadada pelo universo de 308. Já os concelhos com menor densidade populacional e mais rurais nas atividades económicas têm, em média, mais receita por habitante que os demais. Estes e outros
contrastes geográficos no lado da receita decorrem de duas características económicas: capacidade fiscal e progressividade nas transferências do Estado. Os
territórios mais urbanizados têm rendimento per capita mais elevado e albergam
muito mais famílias e empresas que os espaços rurais, pelo que os municípios
respetivos têm bastante mais capacidade para viver de receitas próprias. O principal programa de transferências do Estado, o Fundo de Equilíbrio Financeiro
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(FEF), existe desde 1979 e pode ser afetado a qualquer despesa por opção política local. A soma do FEF com o Fundo Social Municipal atribuída a cada município tem de respeitar um limite inferior e um limite superior (normas-travão).
No seu conjunto, as normas-travão e as fórmulas de perequação financeira das
transferências sempre comportaram um elemento redistributivo deveras significativo que tende a favorecer os municípios mais pequenos e os territórios de
menor densidade populacional e económica.
A composição económica da receita alterou-se ao longo do tempo e evidencia assimetrias territoriais significativas. Em termos agregados, as transferências intergovernamentais têm sido a categoria dominante, mas estão em
queda ao longo do período; representando 58% da receita efetiva em 1987, valem 43% em 2015. Os impostos e o conjunto de tarifários, taxas e alienação de
património são as principais fontes de receita própria. Tanto a tributação como
este conjunto ganharam quota entre aqueles dois anos: a primeira passou de 26
para 37% e a segunda de 14 para 19%. A leitura territorializada mostra grande
heterogeneidade na composição da receita. Se em Lisboa as receitas próprias
representam 93% dos recursos não financeiros cobrados em 2015, elas não valem mais de 37% para metade dos 308 municípios. No outro extremo da distribuição territorial está o Corvo, para o qual as transferências constituem 97% da
conta desse ano. As comparações entre anos distantes são prejudicadas pelo
facto de os dados disponíveis se referirem exclusivamente aos municípios. Ao
longo do período várias funções com receitas próprias e despesas de investimento expressivas foram sendo externalizadas para entidades que não consolidam contas com os municípios, pelo que os pesos em 2015 não respeitam ao
mesmo universo de facto que os pesos 28 anos antes.
O ónus político oferece uma explicação plausível para a distribuição territorial das taxas dos impostos locais. Os concelhos com menor capacidade fiscal tendem a ter taxas mais baixas no Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e
na Derrama, provavelmente em resultado de as forças políticas dominantes nas
assembleias municipais entenderem que o custo político marginal de ter taxas
elevadas não compensa o benefício financeiro marginal a elas associado. A observação cartográfica da dispersão de taxas, não sendo o método mais apropriado para estudar fenómenos de concorrência fiscal, tem a virtude de sugerir,
pelo menos, que os concelhos vizinhos não receiam a diferenciação de taxas
entre si. Porventura, os intervalos de liberdade para fixarem taxas são demasiado
pequenos para compensarem aos agentes económicos a fuga de bases fiscais
para concelhos vizinhos fiscalmente mais baratos. A persistência de diferenciação territorial nas taxas de tributação é igualmente compatível com a ideia comum na literatura do federalismo orçamental de que as empresas e as famílias,
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quando decidem onde se (re)localizar, consideram não apenas o custo fiscal, mas
também o benefício proporcionado pelas decisões de despesa das autarquias,
além de amenidades próprias de cada local e exógenas às decisões autárquicas.
11.1.3 Despesa efetiva
A despesa efetiva a preços constantes conhece uma evolução muito semelhante à da receita. Revela dois padrões distintos, um primeiro de expansão
significativa até 2001 e outro de tendência descendente com oscilações até 2015.
O crescimento acelerado do primeiro período tem várias razões. As décadas de
80 e 90 são o ciclo da infraestruturação, dadas as insuficiências graves nesta matéria no início do poder local democrático e o aparecimento em força do financiamento comunitário com finalidade estrutural. Ao longo das três décadas em
análise, as autarquias receberam atribuições adicionais. É verdade que muitas
têm natureza imaterial e são relativamente pouco intensivas em despesa — ligadas ao licenciamento e à fiscalização de atividades económicas —, mas receberam outras com expressão significativa em despesa de investimento ou corrente
— casos de construção, manutenção e apoio a centros de saúde, creches e escolas do primeiro ciclo ou ainda a gestão de transportes escolares. Para além da
expansão das fontes de financiamento já referidas, importa reconhecer que o
acesso a crédito bancário relativamente fácil e barato, sobretudo desde meados
da década de 90, também ajuda a explicar o crescimento de longo prazo da
despesa.
A história da despesa torna-se mais frugal a partir de 2001, devido a uma
transformação gradual no papel económico dos municípios e à externalização de determinadas funções destas autarquias. Desde o início do presente
século é patente uma reorientação progressiva e mais ou menos generalizada
no papel económico dos governos locais. Estes ganham cada vez mais consciência do seu valor acrescentado como orquestradores de estratégias coletivas
de desenvolvimento económico. A própria política de desenvolvimento regional
vem incentivando progressivamente a emergência deste papel, colocando a escala supramunicipal e a exigência de planeamento territorial integrado no centro
da elegibilidade aos fundos da política de coesão europeia. Diminui a participação municipal como agente investidor, aumentando a sua atividade como agregador de programas de ação coletiva pública e privada. Acentua-se na década
passada o movimento de externalização de algumas funções municipais para
entidades de outros sectores institucionais: aconteceu em funções relativamente
intensivas em capital (casos das entidades de tipo empresarial nos domínios do
ciclo urbano da água, da recolha e valorização de resíduos, dos transportes coletivos) mas também em atividades com maior expressão na despesa corrente
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(casos da gestão de equipamentos culturais e desportivos, da exploração do estacionamento público e da promoção de eventos). A despesa nestes domínios
continua a ser feita, mas deixa de ser contabilizada integralmente na AdL.
Em consequência destas transformações no papel económico dos municípios e
da externalização de funções, mas também da quebra no financiamento a partir
do final da década anterior, a despesa de investimento chega a 2015 representando apenas 18% da despesa efetiva, após ter superado a marca dos 45% várias
vezes entre 1990 e 2002. As funções de cariz imaterial são pouco intensivas em
capital; em contraponto, requerem sobretudo recursos humanos, tanto dos quadros autárquicos como de “outsourcing”, o que explica a emergência das rubricas de pessoal e aquisições de bens e serviços — entre 1987 e 2015, as primeiras
passam de 30% para 34% e as segundas de 15% para 32%. Basta pensar no que
são as funções de gestão de equipamentos termais, desportivos e museológicos,
de planeamento territorial multi-escalas ou de emissão de pareceres no âmbito
de inúmeras políticas partilhadas com as administrações regional e central para
se perceber por que é que a evolução nas atribuições se tornou menos intensiva
em capital físico.
A crise económica e o modo como o Estado e os municípios a ela responderam tiveram reflexos no nível e na composição da despesa local. Após o máximo histórico em 2009, a despesa efetiva paga caiu 21% até 2015, avaliada a
preços constantes deste ano. O seu valor, 6504 M€, está ao nível dos verificados
em 1998 e 1999.
As razões são mais ou menos óbvias. A crise económica trouxe uma deterioração
no nível da receita efetiva e na capacidade de acesso a crédito. Aquela caiu 1,2%
entre 2010 e 2015; a maior redução ocorreu nas transferências (-499 M€ em 2015
face ao recebido em 2010, equivalente a mais de 7% da receita efetiva de 2015),
com destaque para as provenientes do Estado (-215 M€). Também diminuíram
os réditos do Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis (IMT),
impostos indiretos e taxas, embora a reavaliação da base urbana do IMI e acréscimos nas taxas respetivas por parte dos municípios com mais dificuldades financeiras tenham mais do que compensado aquelas perdas fiscais. A desalavancagem financeira em curso desde 2011, incluindo a redução da dívida a fornecedores, enfraqueceu a capacidade de financiar novos compromissos. A evolução da despesa reflete também as opções dos próprios governos locais que sentiram a necessidade de contrair para corrigir trajetórias perigosas do passado. O
governo central tomou medidas discricionárias entre 2011 e 2015 dirigidas pre-
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cisamente a conter os desequilíbrios orçamentais e financeiros entretanto acumulados. Algumas destas medidas têm sido renovadas até 2018, ano em que
esta obra foi concluída.
Para além da redução estrutural no financiamento do Estado, introduzida na Lei
das Finanças Locais (LFL) de 2013 através da percentagem de participação das
autarquias locais na receita dos três impostos nacionais principais, as leis orçamentais anuais impuseram, de facto, inúmeras limitações com validade anual,
mas sistematicamente repetidas. Alteraram parâmetros das regras na LFL relativas à dívida e ao endividamento, bem como à dotação global e à variação anual
nas parcelas de cada município nas transferências principais do Estado (Fundo
de Equilíbrio Financeiro — FEF— e Fundo Social Municipal — FSM). Estas alterações às regras orçamentais terão tido um impacto disseminado na generalidade
das rubricas de despesa, com particular incidência nas despesas de capital, dado
o efeito que o FEF e a dívida tradicionalmente têm no respetivo financiamento.
Foram introduzidas obrigações transversais de redução no número de cargos
dirigentes e de trabalhadores, o que terá tido um impacto direto nos encargos
com pessoal. Foi estendida à AdL a redução unilateral definida originalmente
para a Administração Central (AdC) nos valores dos contratos de aquisição de
serviços passíveis de serem renovados. Finalmente, foram impostos ritmos mínimos de redução nos pagamentos em atraso a fornecedores e consignados à
amortização de dívida em geral os ganhos em receita de IMI decorrentes da
revalorização da base tributável dos prédios urbanos. Para além destas medidas
dirigidas a todos os municípios, acresceram as medidas de contenção individuais
inscritas em cláusulas de condicionalidade nos contratos de empréstimo celebrados tanto no âmbito do Programa de Apoio à Economia Local (PAEL) entre o
Estado e os municípios com mais dificuldades no pagamento a fornecedores,
como no âmbito do Fundo de Apoio Municipal (FAM).
A heterogeneidade reina nas comparações entre concelhos. Os municípios
com mais despesa em termos absolutos estão nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, ao longo de quase toda a costa ocidental a norte do rio Sado, nos
municípios mais urbanizados do Algarve e nalgumas capitais de distrito do interior. Lisboa, com 541 M€ em 2015, destaca-se do segundo maior município,
Porto, que pagou 151 M€. O décimo maior é Almada, com 75 M€. Existe uma
extensa faixa no interior do continente e na zona raiana em que a despesa local
não chega a 10 M€. Nas regiões autónomas, Funchal e Ponta Delgada sobressaem, mas a generalidade dos concelhos tem despesa inferior a 10 M€.
Em termos per capita, a imagem é quase o negativo do retrato em termos absolutos. No continente, emergem como territórios com mais despesa por habitante
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(acima de mil euros por residente) os concelhos raianos e da faixa interior. Lisboa
foge um pouco a este perfil pois tem uma despesa relativa um pouco acima dos
mil euros. A média nacional é 629 €. A despesa por habitante mais elevada vale
3524 € (no Corvo) e a mais baixa 293 € (em Valongo).
11.1.4 Números da sobreorçamentação na receita e na despesa
A evidência sobre esta prática na gestão financeira municipal é muito sólida.
De 2009 a 2015 os 308 municípios acumularam um desvio médio anual de 2,9
mil M€ entre a previsão inicial de receita e o montante efetivamente arrecadado
no final de cada exercício. Descendo à escala individual, não foram poucos os
casos de taxas de cobrança inferiores a 50% do previsto nos respetivos orçamentos. A situação melhorou a partir de 2012, e 2015 encerrou com uma média nacional de 90%. Em torno dela, destacam-se 40 municípios com taxas iguais ou
superiores a 100% e 53 com taxas iguais ou inferiores a 80%.
Na despesa, sucedeu o mesmo e, apesar das melhorias progressivas desde 2012,
ainda se chegou a 2015 com uma taxa média nacional de execução da despesa
efetiva na ordem dos 77%. Uma larga maioria de 209 municípios pagou entre
70% a 90% do seu orçamento, havendo 47 com taxas de execução acima de 90%.
Em sentido contrário, há 16 municípios com taxa inferior a 60%. Tal como no
caso da receita, não se vislumbra um padrão territorial bem definido nas taxas
de execução, havendo municípios grandes e pequenos, do litoral e do interior,
nos extremos das distribuições. Esta prática não tem paralelo nos outros subsectores públicos,, sendo possível uma explicação de economia política para esta
singularidade: a composição do órgão político que aprova os orçamentos municipais — detalhes na Subsecção 5.4.1.
11.1.5 Saldos
Nos 23 anos decorridos até 2009 só aconteceram excedentes globais (excesso da receita efetiva sobre despesa efetiva) segundo o princípio de caixa
em quatro exercícios. A sobreposição entre picos de défice e anos eleitorais
autárquicos é evidente num dos gráficos do Capítulo 8 e a investigação de economia política nele citada consubstancia a convicção de que esta sobreposição
não é mera coincidência. No entanto, os ciclos político-orçamentais podem explicar aumentos de défice nos períodos pré-eleitorais seguidos de diminuições
nos períodos pós-eleitorais, mas não explicam a tendência dos saldos. A crise
económica, financeira e orçamental e as respostas a ela justificam a melhoria
expressiva das posições orçamentais agregadas do subsector identificadas a partir daquele ano. A série termina em 2015 com um excedente global superior a
11% da despesa efetiva, um resultado sem precedentes na história iniciada em
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1987. Mesmo corrigindo as contas de operações com natureza temporária ou
não recorrente que os autores identificaram entre 2012 e 2015, é inegável a melhoria expressiva do saldo global. O saldo primário, também medido na perspetiva de caixa, é maioritariamente positivo, com apenas três anos de valor negativo no período 2002–2015.
As conclusões não são qualitativamente diferentes se outras medidas de saldo
forem consideradas. Por exemplo, o saldo global medido segundo o princípio
do compromisso, apenas disponível a partir de 2008, mostra o mesmo tipo de
evolução no período comparável, mas com níveis absolutos mais expressivos —
os défices são maiores e os excedentes menores do que os saldos homónimos
no princípio de caixa. A trajetória do saldo primário é também, grosso modo,
paralela à do saldo homónimo segundo o princípio de caixa, mas com valores
positivos apenas em 2014 e 2015.
A diferença de escala que se nota entre as duas perspetivas contabilísticas decorre de um elemento estrutural do sistema de finanças locais que é dissecado
no Capítulo 7: a despesa comprometida do exercício é tipicamente bastante superior à despesa paga nesse exercício. Esta combinação de princípios de periodização no registo das operações contabilísticas permite comparar receitas e
despesas de uma maneira diferente, pouco habitual, mas muito útil para efeitos
de análise financeira.
Com efeito, a evolução na assunção de compromissos (despesa realizada) e
na liquidez dos recursos (receita cobrada) alertou com anos de antecedência para o risco de uma crise financeira significativa em muitos municípios
portugueses. Os compromissos assumidos para pagamento em cada ano excederam durante muitos exercícios a liquidez disponível para os satisfazer em largas dezenas de autarquias. Esta situação provocou a transição de compromissos
para o exercício seguinte, repetindo-se anos a fio, acreditando-se implicitamente
que haveria de ser possível financiar toda a despesa prevista. Com efeito, a fim
de a regra do equilíbrio orçamental ex ante poder ser respeitada, os orçamentos
anuais tinham que prever pagamentos correspondentes à soma das previsões
de compromissos transitados e de compromissos a assumir no próprio ano. Este
tipo de procedimentos conduzia assim reiteradamente à sobreorçamentação da
receita, i.e., a inscrever no orçamento um volume de recursos manifestamente
excessivo face ao nível que um planeamento realista das capacidades de liquidação e cobrança aconselharia a inscrever. O fenómeno da sobreorçamentação
é uma fragilidade do enquadramento orçamental que o final da próxima secção
retomará.
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11.1.6 Dívida
A diversidade de passivos abrangidos pela informação disponível aumentou ao longo do período. Até 2001 apenas há dados comparáveis sobre dívida
financeira. A adoção do plano de contas específico para o subsector, o POCAL,
permitiu recolher sistematicamente informação abrangente e comparável sobre
passivos financeiros e passivos não financeiros a partir de 2002. Esta abrangência
é importante porque, como o livro documenta, os excessos de dívida mais generalizados na década passada aconteceram na dívida a fornecedores de bens e
serviços e a outros credores não financeiros. Importa notar que as séries históricas apuradas para vários conceitos de dívida neste trabalho respeitam exclusivamente a municípios e serviços municipalizados, não existindo um relato consolidado longo e comparável das responsabilidades do conjunto do subsector local
nem, muito menos, das demais entidades públicas locais fora do perímetro da
AdL.
Em termos reais, o Passivo Exigível revela uma tendência linear com inclinação praticamente nula nos 14 anos observados, mas com oscilações substanciais. Após uma primeira fase de expansão até 2005, segue-se uma contração
nos dois anos seguintes, nova expansão até 2010, e depois uma fase de redução
consecutiva até 2015. É um perfil muito ligado ao andamento da economia, ao
calendário eleitoral e às medidas de política dirigidas especificamente à diminuição da dívida no subsector. A diversidade entre municípios é considerável, embora não haja um padrão territorial definido. Com efeito, não se detetam regularidades entre níveis absolutos ou relativos de dívida e geografia económica.
A dívida comercial emergiu nos anos que antecederam a última crise económica e financeira do país. A dívida financeira perdeu peso até 2011 a favor
da dívida sem carácter financeiro a fornecedores e a outras entidades. Foi um
sintoma das dificuldades de pagamento do subsector na aproximação à crise
económico-financeira mais recente no país e que se notou, naturalmente, nas
contas do subsector. Os empréstimos representavam 77% da dívida total dos
municípios em 2002; este peso foi caindo até 56% em 2011. Neste ano, a dívida
a fornecedores atingiu o máximo de 28,3% da dívida total, no breve período para
o qual há estatísticas deste subconjunto da dívida não financeira (2007 a 2015).
Desde 2008, foram lançados vários programas pelo governo central para reduzir
os pagamentos em atraso, nomeadamente através da concessão de empréstimos de longo prazo para consolidar a dívida comercial. Os empréstimos vivos
obtidos fora da banca representavam 7% do Passivo Exigível em 2010 e 18% em
2015. O atraso médio no pagamento de dívidas a fornecedores era de 77 dias
em 2008, atingiu o máximo de 128 dias em 2012 e caiu até 50 dias em 2015. O
número de municípios que consegue pagar nos primeiros 30 dias após a data
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de vencimento teve uma evolução paralela, descendo de 86 em 2008 para 49 em
2010, para depois subir continuadamente até 186 em 2015.
Há vários indicadores da comportabilidade da dívida. O serviço dos empréstimos pesa cada vez mais na receita efetiva arrecadada. O pagamento da
dívida advém das receitas que cada exercício económico consegue gerar. No
universo de 308 municípios, o “stock” da dívida e o fluxo anual de receita efetiva
cobrada evoluem de modo muito aproximado. Com exceção dos anos de 2009
a 2011, este excedeu sempre o valor nominal da dívida. Uma outra medida com
interesse para monitorizar a capacidade de pagamento é olhar para a relação
entre os encargos anuais com juros e amortizações de empréstimos e a receita
efetiva. Existe informação sobre esta relação desde 1987. O serviço da dívida
sobe continuamente, em euros e em percentagem da receita efetiva, ao longo
dos 29 anos observados. Esta dívida, que reúne os empréstimos contraídos junto
de bancos, Estado e mercado obrigacionista, representa cerca de dois terços do
Passivo Exigível nos anos mais recentes. A preços constantes, aqueles encargos
partiram de 148 M€ e 1,6% da receita efetiva em 1987 para chegar a 778 M€ e
10,7% da mesma variável em 2015. Este fardo crescente dos empréstimos sobre
os orçamentos anuais acontece apesar de o valor real dos passivos subjacentes
até estar a diminuir ligeiramente desde 2013, em termos agregados.
A chamada dívida de Maastricht da AdL vale menos que o Passivo Exigível
dos municípios, mas os conceitos são diferentes. Aquele conceito de dívida é
menos abrangente nas responsabilidades consideradas do que o de Passivo Exigível (deixando de fora a dívida a fornecedores e a entidades das AP), mas inclui
outros emitentes para além dos municípios e serviços municipalizados (todas as
entidades locais classificadas pela autoridade estatística nacional no subsector
da AdL, como associações de municípios e empresas locais). A dívida local segundo Maastricht vale 4505 M€ em 2015, que compara com 5783 M€ de passivos exigíveis nos balanços municipais. A primeira grandeza representa no
mesmo ano 1,9% da dívida pública consolidada nacional e 2,5% do PIB. Em volume, cresceu até 2010 e vem diminuindo desde então. Na definição de Maastricht, o peso do subsector no conjunto das AP está em queda a partir de 2003,
sendo a percentagem em 2015 a mais pequena desde 2000.
O indicador utilizado na regra da dívida introduzida pela atual LFL revela
uma melhoria na situação financeira da maioria dos municípios, e a subsistência de casos particulares bastante preocupantes. A LFL que entrou em vigor no início de 2014 estabeleceu um teto legal para o seguinte conceito de
dívida total municipal no ano t: soma de todas as responsabilidades do grupo
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municipal por saldar no final do exercício t decorrentes de operações orçamentais. Este indicador agrega as responsabilidades do próprio município e as que
tenham sido assumidas por todas as entidades sobre as quais ele tenha uma
relação de domínio (pormenores no Capítulo 9). O teto legal é 150% da média
da receita corrente líquida cobrada pelo município nos três exercícios anteriores.
A regra aplica-se, portanto, ao nível de cada município e não ao universo. A informação provisória apurada neste estudo leva a supor que 262 grupos municipais registaram no final de 2015 uma dívida inferior ou igual ao limite legal. Terão
sido mais do que os 243 casos verificados um ano antes. Em situação complicada, acima de 225% da receita corrente média, estarão 22 grupos, contra 29 em
2014. Não se encontrou evidência de um padrão territorial bem definido na distribuição do desempenho dos grupos perante esta regra. Um dos mapas publicados no último anexo mostra que as ultrapassagens do teto da dívida em 2015
terão acontecido, de norte para sul, em partes de algumas regiões NUTS III: zonas sul e central de Terras de Trás-os-Montes, nordeste do Douro, parte da Área
Metropolitana do Porto, zona leste de Viseu Dão-Lafões, zonas oeste e central
de Beiras e Serra da Estrela, faixa costeira das regiões de Aveiro e Coimbra, Lezíria
do Tejo, faixa leste do Alentejo Central (incluindo Évora), Faro, o corredor LagosPortimão, quatro concelhos na ilha da Madeira e metade da ilha de São Miguel.
A informação de base colhida pelos autores para a análise da regra da dívida
tem natureza provisória, podendo, entretanto, ter sido revista.
11.2

Balanço institucional

Esta secção recapitula as características da arquitetura institucional que mais
condicionaram, para o bem e para o mal, os desenvolvimentos orçamentais das
entidades públicas locais. Podem ser agrupadas em sete domínios: i) formas organizacionais; ii) afetação vertical de atribuições e recursos; iii) sensibilidade das
despesas e das receitas ao ciclo económico; iv) regras versus discricionariedade
no enquadramento orçamental; v) sistema contabilístico; vi) mecanismos de correção automática de desequilíbrios financeiros; vii) práticas de sobreorçamentação.
11.2.1 Formas organizacionais
As entidades públicas locais assumem várias formas de organização e assentam em diferentes regimes jurídicos. Os municípios e as freguesias constituem as autarquias locais e é nestas que assenta o poder político local. Este poder estende-se a outras formas organizacionais que se generalizaram nos anos
80 a 2000 e que continuam conhecendo alterações até à atualidade: entidades
intermunicipais, associações de autarquias locais com fins específicos, entidades
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empresariais locais, e ainda cooperativas, fundações e associações partilhadas
por municípios e outras entidades, algumas delas de direito privado.
O município é a espinha dorsal do sistema. Tem raízes históricas no período
suevo-visigótico e foi, ao longo dos séculos, um elemento de tensão construtiva
com o Estado na estruturação da organização político-administrativa nacional.
Em Portugal, há uma identificação profunda das populações com a instituição
municipal, mormente fora das grandes cidades, e este traço sociológico não
pode deixar de ser tido em conta em quaisquer reflexões que se venham a fazer
sobre a escala territorial ótima para prover bens e serviços de interesse coletivo.
O período analisado conheceu um movimento significativo de externalização de funções municipais para formas de organização inicialmente não
abrangidas pelo regime de enquadramento orçamental local. A criação de
empresas locais foi uma das manifestações desta externalização. Várias razões
poderão ter concorrido para o fenómeno, como a necessidade de focalização
organizativa na prestação de serviços mercantis, a busca de procedimentos de
gestão e contratação mais ágeis ou a vontade de contornar as regras de disciplina orçamental definidas para os municípios. Nos últimos dez a quinze anos,
coincidindo com a interiorização do novo papel económico para os municípios
enquanto orquestradores de estratégicas coletivas de desenvolvimento (acima
aludido), ganha força um movimento de cooperação entre municípios. Trata-se
de um desenvolvimento muito promissor quanto ao valor que o poder local
pode acrescentar ao bem-estar dos Portugueses. Valerá a pena o país potenciar
os ganhos de escala associados a formas organizacionais com intervenção em
territórios mais vastos do que os concelhos, sem que tal exija necessariamente a
redução no número de municípios.
Os sistemas de informação têm melhorado, mas continuam falhando na cobertura exaustiva do universo das entidades públicas locais. A informação
sobre as atividades orçamentais dos municípios melhorou imenso nos 32 anos
analisados, tanto no sistema de normalização contabilística como nas aplicações
informáticas destas autarquias, no sistema de recolha e divulgação pública de
informação gerido pela DGAL ou ainda na abrangência das regras de disciplina
orçamental. A pulverização de formas organizacionais é um desafio para o conhecimento integrado e sistemático sobre a atividade orçamental e os riscos financeiros das demais entidades públicas locais. São muitas e variadas as organizações de direito público ou privado por cujas decisões estratégicas o poder
político local é responsável e sobre as quais os contribuintes assumem o risco
financeiro em última instância. Claro que há contabilidade normalizada em cada
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uma destas entidades e muitas delas, mormente as entidades de natureza empresarial, estão profissionalmente bem apetrechadas nas áreas de gestão financeira. Todavia, permanecem por montar um sistema de contabilidade e um sistema de monitorização centralizado que divulgue ao público as contas de todas
elas e, sobretudo, que construa um retrato consolidado do universo local. Nem
sequer ao nível do subsector da AdL, uma unidade institucional das contas nacionais, existe cobertura integral. No fundo, foi por estas razões que o objeto deste
livro se teve de limitar, na maior parte das variáveis estudadas, às finanças municipais.
11.2.2 Afetação vertical de atribuições e recursos
O leque de competências confiadas por lei às entidades públicas com expressão local está genericamente de acordo com as prescrições da teoria
económica. Correspondem a políticas integradas na chamada função afetação
dos orçamentos públicos. De uma maneira geral, traduzem-se na provisão de
bens e serviços de interesse coletivo com benefícios geograficamente delimitados (serviços de proteção civil, distribuição de água potável e planeamento urbano são bons exemplos). Existe diversidade no território nacional nas procuras
ou nas ofertas destes bens e na maioria dos casos é mais económico para os
governos locais do que para o central aceder a informação sobre essas procuras
e ofertas e agir em conformidade com o interesse das comunidades locais. Este
quadro de referência deve ser tido em conta na reflexão que o país vier a fazer
a propósito das iniciativas de descentralização.
A estrutura da receita respeita, na generalidade, os princípios normativos
da literatura de finanças públicas subnacionais. O princípio do benefício parece organizar os instrumentos de financiamento, o que está em linha com a
natureza das despesas confiadas ao subsector local. As transferências do Estado
corrigem substancialmente as assimetrias na capacidade fiscal dos territórios de
baixa densidade e são atribuídas com ampla margem de escolha local quanto
aos bens e serviços a financiar. O reforço do ónus político local na captação de
recursos introduzido na LFL em 2007 ajudou na revelação de preferências dos
eleitorados locais e na moderação do crescimento da despesa. É positivo o facto
de os debates eleitorais se efetuarem hoje sobre propostas dirigidas aos dois
lados dos orçamentos locais.
No entanto, os autores reconheceram no Cap. 6 a existência de fragilidades
importantes nalguns instrumentos de receita. Primeiro, a apropriação política local pela captação de financiamento necessita ser reforçada. A participação
municipal no IRS com ónus político próprio foi uma boa medida para diversificar
as fontes de financiamento, mas a realidade atual requer nova atenção a este
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aspecto porquanto há sinais de dependência excessiva da receita própria relativamente ao património e à atividade imobiliários, o que, em si, é uma segunda
vulnerabilidade. O terceiro problema é o envolvimento crescente das autarquias
locais e de entidades que delas dependem politicamente na redistribuição do
rendimento. Um certo recuo territorial do Estado nos anos da crise mais recente,
a par de uma insuficiente consciência por parte da população em geral acerca
dos riscos na descentralização da função redistributiva, está a induzir esse envolvimento, tanto do lado da despesa como do lado da receita. Importa recordar
que os preços dos serviços coletivos e a Derrama sobre o IRC não são o instrumento de política adequado para promover o rendimento das famílias menos
prósperas. De igual modo, é o Estado e não as autoridades locais que dispõem
dos instrumentos mais capazes para o efeito (políticas sociais e impostos sobre
o rendimento e a riqueza) sem gerarem externalidades negativas entre concelhos. O quarto problema é a sobreposição de impostos sobre a transferência de
propriedade imobiliária. O IMT ajuda a reforçar os dois primeiros problemas,
porquanto os seus parâmetros não têm ónus político local e é mais uma receita
baseada na atividade imobiliária. Contribui ainda para seis outros problemas
identificados na Secção 6.5, texto que também reconheceu a bondade de argumentos a favor da sua manutenção. A Secção 11.3 irá retomar estas vulnerabilidades e propor modos de as mitigar.
11.2.3 Sensibilidade das despesas e das receitas ao ciclo económico
As competências das entidades públicas locais são pouco sensíveis ao ciclo
económico, mas é necessário perceber se as intervenções sociais dos últimos anos ganharão expressão no futuro. As atribuições procedem essencialmente da função orçamental de afetação e correspondem à satisfação de necessidades da sociedade relativamente permanentes no médio prazo. Neste sentido, o ciclo económico não influi diretamente sobre a procura por bens e serviços providos pelas autoridades locais; essa influência vem por via da flutuação
nas bases do financiamento a seguir comentada e manifesta-se, portanto, do
lado da oferta de bens e serviços de interesse coletivo. No entanto, a intensidade
da crise económica na presente década levou a pressões para aumento da despesa com finalidade de apoio social em inúmeros concelhos. Um certo recuo do
Estado nesta frente acentuou essa pressão sobre freguesias e municípios. Serão
necessários alguns anos de expansão económica para perceber se este acréscimo na intervenção social das autarquias veio para ficar e se representa um risco
para a eficiência na afetação de recursos, atentas as prescrições da teoria económica visitada na Secção 2.2.
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Do lado da receita, a exposição às flutuações da atividade económica existe
e impacta de maneira diferente os municípios mais urbanos e os municípios
mais rurais. Os municípios com maior peso das receitas próprias estão mais sujeitos a choques contemporâneos na atividade económica concelhia, mas, por
outro lado, têm uma maior capacidade para variar a sua receita total através de
alterações nos parâmetros de preçários, taxas, impostos e rendimentos de propriedade. Já os municípios com maior peso das transferências, nomeadamente
do Orçamento do Estado (OE), estão mais sujeitos a um risco nacional desfasado
na atividade económica, na medida em que a dotação em cada ano daquelas
transferências é uma percentagem da arrecadação efetuada dois anos antes pelo
Estado, no conjunto do país, em sede de IRS, IRC e IVA. A menor densidade de
contribuintes, tanto familiares como empresariais, bem como a menor capitação
de poder de compra, limitam a capacidade de reduzir significativamente a dependência destes territórios face a transferências intergovernamentais.
11.2.4 Regras versus discricionariedade no enquadramento orçamental
Esta é, porventura, a matéria mais estruturante do enquadramento orçamental das entidades públicas locais e tem efeito direto na política orçamental nacional e nas relações políticas e financeiras entre o poder central
e o poder local. Por razões amplamente documentadas no livro, é uma questão
muito mal resolvida, com riscos financeiros para cada organização local individualmente, para o Estado e, em última análise, para os contribuintes.
Por um lado, cumpre reconhecer o mérito da opção política, assumida
desde a primeira lei das finanças locais, em 1979, por um regime baseado
em regras em vez de medidas discricionárias. Desde esse momento que cada
autoridade orçamental local soube que podia exercer com legitimidade política
própria as suas escolhas com reflexos orçamentais e financeiros dentro de um
espaço de possibilidades legais devidamente balizado. Este tipo de regime precedeu, aliás, em muitos anos a chegada de regras numéricas à política orçamental nacional. O final do Capítulo 3 explica as virtudes das regras relativamente à
discricionariedade nos enquadramentos orçamentais. Em síntese, são duas, uma
para os governos locais e outra para o governo central. A primeira é tornar clara
a restrição orçamental de cada autarquia, a curto e a médio prazo. A segunda é
melhorar o planeamento da política orçamental e o cumprimento de regras definidas sobre o conjunto das AP.
Por outro lado, há uma prática recorrente de substituição de regras por decisões discricionárias de validade anual que sustenta a dúvida fundamental
se, de facto, as entidades públicas locais vivem num enquadramento de regras ou de discricionariedade. Com efeito, as leis anuais do OE (LOE) e, por
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vezes, outros diplomas, introduzem instabilidade nas regras e imprevisibilidade
sobre o enquadramento relevante para as decisões com impacto financeiro plurianual. Desde o início do séc. XXI, só num ano é que a lei do OE não alargou
exceções, suspendeu, modificou ou revogou regras. Umas vezes alarga, noutras
aperta as restrições orçamentais locais e tem havido casos de alterações em sentido contrário ao longo do mesmo ano ou em dois anos sucessivos. Tudo isto
cria enorme instabilidade quanto ao quadro legal vigente e dificulta a tomada
de decisões com implicações financeiras plurianuais. A profusão e a extensão das
medidas de alteração introduzidas através da última LOE aprovada (LOE para
2018) ultrapassaram de tal modo a prática recorrente de alterações anuais no
enquadramento orçamental local que se pode mesmo questionar se, em Portugal, ainda existe um regime de regras.
A instabilidade das regras e a imprevisibilidade quanto ao enquadramento
legal no ano seguinte não se coadunam com a natureza estrutural das competências nem com a plurianualidade dos compromissos financeiros. As autarquias locais têm competências permanentes em muitas políticas públicas. A
qualidade dos serviços prestados exige planeamento plurianual e previsibilidade
quanto às regras que condicionam o exercício daquelas competências e a mobilização e utilização de meios financeiros. A própria capacidade de pagamento de
compromissos plurianuais necessita de segurança quanto ao enquadramento
orçamental, nomeadamente nas normas que definem o volume de transferências do OE e as restrições legais de acesso ao endividamento.
A lista de características indesejáveis no regime de regras tem sido grande.
Para além da instabilidade e da imprevisibilidade já referidas, acrescem outras que o estudo evidencia em profundidade. O risco moral (“moral hazard”)
é a segunda. Grande parte desta instabilidade é justificada pelos seus proponentes como indispensável para fazer face aos desequilíbrios orçamentais do conjunto das AP. Mas as finanças municipais são feitas por 308 municípios com legitimidade política própria e condutas orçamentais independentes. Muitos municípios geriram com enorme responsabilidade e bons resultados as suas contas
e não esperaram pela Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso nem
por decisões das leis orçamentais anuais para efetuarem os ajustamentos económico-financeiros adequados para minimizar os efeitos das crises. Quando o
Parlamento impõe medidas de contenção iguais para todas as autarquias, independentemente da qualidade das finanças de cada uma e do esforço de ajustamento com ónus político próprio entretanto assumido, acaba desincentivando
no futuro estes comportamentos meritórios. Um terceiro elemento indesejável é
o abuso na criação de situações de exceção. Entende-se a utilidade de cláusulas de salvaguarda num regime de regras, nomeadamente perante circunstâncias
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particularmente gravosas cuja origem esteja completamente fora do controlo
dos governos locais, como calamidades. Porém, não é essa a prática nacional
que, aliás, tem décadas neste defeito. Muitas vezes justificadas por políticas sectoriais, a profusão de isenções e exceções desfaz a coerência do enquadramento
orçamental. Seria preferível alargar o espaço orçamental legal de cada autoridade local e acabar com as exceções do que mudá-lo todos os anos em função
de circunstâncias particulares. O quarto aspecto a rever é a qualidade da legislação. Por vezes, fixam-se em letra de lei regras sem antes ter havido o trabalho
técnico indispensável para assegurar que as normas são exequíveis na prática.
Há legislação contraditória, como ainda é o caso da regra do equilíbrio corrente
no decreto-lei do POCAL e na LFL. As regras da dívida, do saldo corrente modificado e da programação orçamental plurianual plasmadas na LFL-2013 não têm
redações suficientemente claras, não foram seguidas de regulamentação que especificasse sem margem para dúvidas como é que os respetivos indicadores deveriam ser construídos e o resultado é a não utilização das regras em tempo útil.
Por exemplo, todos os municípios deveriam saber no dia 1 de janeiro do ano t,
antes de celebrarem qualquer novo empréstimo, qual é o valor em euros do teto
de dívida que deverão respeitar no dia 31 de dezembro desse ano. A necessidade
parece óbvia, mas a regra da dívida não está construída para este fim.126 Por falta
da regulamentação prometida na própria LFL, ainda hoje as regras do saldo corrente modificado e da programação de médio prazo não são aplicadas. A profusão de isenções e exceções agrava esta dificuldade. Finalmente, todos estes
problemas convergem para outro inconveniente sério, que são a complexidade
e a morosidade na monitorização do cumprimento das regras. A finalidade
primária das regras deverá ser o fornecimento de orientação (bússola) aos gestores e políticos locais para condutas financeiramente sãs e, neste sentido, regras
estáveis e quantificadas ajudariam logo na fase de planeamento orçamental (ex
ante). Mas as regras também deveriam servir para desencorajar comportamentos
de risco e, para este fim, têm que ser mensuráveis em tempo tão próximo da
execução quanto possível (fases contemporânea e ex post do processo orçamental) a fim de produzirem em tempo útil a correção dos desvios e o sancionamento por eventuais incumprimentos. Conhecer a situação definitiva de cada

Até poderão ter no dia 1 do ano t uma informação dos seus serviços bastante aproximada
quanto à receita líquida cobrada em t  1 , mas que nunca será exata porque ocorrem quase
sempre ajustamentos até as contas serem encerradas meses mais tarde. Mais implausível é
conhecerem o valor exato da dívida a 31 de dezembro de t  1 das entidades participadas,
um dado essencial para poderem apurar rigorosamente a margem legal de endividamento.
126
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governo perante as metas numéricas vários anos após o fecho de contas não
pode ser considerada uma prática desejável.
A centralidade deste tema na qualidade do enquadramento orçamental das finanças locais justifica o seu desenvolvimento na Secção 11.3, com apresentação
de sugestões concretas para os problemas identificados.
11.2.5 Sistema contabilístico
Merece destaque positivo o progresso no sistema contabilístico local. A
adoção em 2002 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL) veio dotar um conjunto muito expressivo de entidades públicas locais de
um sistema integrado de relato financeiro, económico e patrimonial da atividade
desenvolvida. Aplica-se a freguesias, municípios, entidades intermunicipais, associações de autarquias locais com fins específicos, serviços municipalizados e
serviços intermunicipalizados. Passou a habilitar as equipas de gestão técnica e
política com instrumentos capazes de conciliar a contabilidade orçamental, ainda
hoje a base da política orçamental nacional, com a contabilidade patrimonial e
a contabilidade analítica. Embora a aplicação não seja perfeita, subsistam carências de capital humano importantes nesta área, a utilização da contabilidade analítica permaneça incipiente e a maior parte da informação patrimonial não seja
aproveitada pela AdC nas suas operações de acompanhamento e produção estatística consolidada, a verdade é que está sedimentada ao nível local a essência
do futuro Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP).
11.2.6 Mecanismos de correção automática de desequilíbrios financeiros
A experiência demonstrou a vulnerabilidade de mecanismos de correção
automática de desequilíbrios financeiros assentes na disponibilidade de
crédito bancário. Ao longo de sucessivas gerações de LFL sucederam-se vários
mecanismos criados pelo Estado para evitar situações de rutura financeira municipal. Nuns casos apoiavam e noutros forçavam a correção de desequilíbrios
económico-financeiros graves, mas todos assentaram na convicção de que a
banca estaria sempre disponível para consolidar passivos mediante a apresentação de planos individuais de reestruturação municipal supostamente credibilizados com a aprovação do Estado.
A profundidade da crise financeira que se abateu em Portugal a partir do
final da década passada veio, no entanto, demonstrar a falibilidade desse
pressuposto, com muitos municípios a não encontrarem ofertas de empréstimo
por instituições financeiras a preço comportável, mesmo quando tinham na can315
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didatura um programa austero de reequilíbrio validado pelo Estado. Esta conjugação de razões preocupantes esteve na base da criação de um instrumento
permanente alicerçado em capitais públicos capaz de prestar assistência financeira condicional à adoção de medidas de ajustamento orçamental dos municípios que a ele viessem a recorrer. Esta ideia foi concretizada com a criação do
Fundo de Apoio Municipal (FAM), um instrumento de inspiração mutualista cujo
capital é constituído por contribuições obrigatórias de todos os municípios e do
próprio Estado. O sucesso deste instrumento novo dependerá crucialmente da
vontade das partes em lhe proporcionar os meios indispensáveis ao cumprimento da sua missão. Não é demais salientar a importância de o mesmo ser
dotado de recursos humanos em qualidade e quantidade suficientes para prestarem a assistência técnica no terreno aos municípios que dela possam necessitar, tanto na fase preventiva como durante a execução dos programas de ajustamento municipais. Também neste aspecto os mecanismos anteriores falharam
redondamente.
11.2.7 Práticas de sobreorçamentação
O processo orçamental dos municípios teve durante décadas a sobreorçamentação da receita e da despesa como traço característico. Consiste na inscrição reiterada ano após ano de valores previsionais substancialmente superiores aos valores executados, tanto ao nível de liquidação e comprometimento,
como de cobrança e pagamento. É uma história com décadas no processo orçamental municipal e a evidência recolhida para este livro, resumida na Subsecção
11.1.4, é avassaladora. Os malefícios económico-financeiros tornaram-se evidentes a partir de 2008, assim que as fontes de financiamento anual, incluindo o
crédito bancário, começaram a diminuir com o advento da crise económica e
financeira recente que o país atravessou. Cresceram os pagamentos em atraso a
fornecedores de bens e serviços, acrescentando dificuldades às economias locais
que já viviam os problemas de uma séria crise nacional e internacional.
De facto, a prática repetida de sobreorçamentação é perigosa para a gestão
municipal e a economia que com ela interage. Torna os orçamentos ineficazes
na orientação das decisões políticas e de gestão com impacto na assunção de
compromissos financeiros. Quando uma organização dispõe de orçamentos realistas quanto à capacidade efetiva de arrecadação de recursos e libertação de
meios de pagamento, os políticos e os gestores podem confiar neles como bússolas para as decisões com efeitos financeiros a tomar durante cada exercício
económico. Conhecendo-se os recursos disponíveis, é possível assumir apenas
os compromissos que se conseguem pagar. Durante muitos anos a prática de
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sobreorçamentação persistiu sem problemas financeiros de maior porque as restrições orçamentais locais iam-se alargando, fruto da expansão da economia, da
atribuição de maior autonomia fiscal ao poder local, da receção de volumes crescentes de transferências intergovernamentais nacionais e europeias e da facilitação do acesso ao financiamento bancário. Porém, a chegada em força da crise
económica e financeira em 2009 colocou a nu, de repente, as fragilidades deste
arranjo institucional. O financiamento bancário secou, o Estado começou a cortar
nas transferências, a baixar os tetos legais do endividamento e a exigir o duplo
cabimento dos compromissos na despesa orçamentada e nos fundos disponíveis
a três meses, as receitas fiscais diminuíram, ao mesmo tempo que as comunidades locais pressionavam para mais despesa, nomeadamente de cariz social. Com
todo este condicionamento, o atraso no pagamento a fornecedores de bens e
serviços emergiu como a válvula de escape, até porque a regra da dívida vigente
na lei das finanças locais até 2006 excluía os pagamentos em atraso do indicador
a cumprir.
A persistência de dívidas a fornecedores e a morosidade no seu pagamento não
é sadia para as economias locais nem para as finanças locais. Uma parte significativa do tecido empresarial que fornece as autarquias com bens e serviços nãofinanceiros é constituída por micro e pequenas empresas, para as quais os municípios geograficamente mais próximos têm um peso expressivo no volume de
negócios. Atrasos no recebimento significam custos acrescidos para as empresas, seja em encargos financeiros junto da banca para apoio ao fundo de maneio,
seja, em muitas situações limite que aconteceram no passado recente, através
de reduções de escala e mesmo falências. As implicações para os trabalhadores
são óbvias. Mas a persistência dos pagamentos em atraso acaba por se virar
contra o interesse das próprias autarquias porquanto, uma vez internalizado este
fenómeno pelas empresas, os preços de encomendas futuras passarão a incorporar aqueles custos e/ou a qualidade dos fornecimentos baixará.
Por todas estas razões, causam estranheza e preocupação três medidas da
LOE para 2018. São as medidas 2.2, 2.3 e 5.1 apresentadas na Caixa 6.
6 A primeira
excluiu do âmbito de aplicação da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em
Atraso (LCPA) durante o ano de 2018 todas as autarquias locais que hajam cumprido em 31/12/2017 os limites de envidamento previstos na LFL, assim como as
obrigações de reporte ao Tribunal de Contas e à DGAL. Já se havia alargado nas
LOE mais recentes (e repetido nesta) de três para seis meses a janela temporal
para cálculo dos fundos disponíveis, uma derrogação da regra geral prevista naquela lei. Os municípios têm vindo a cumprir de forma bastante satisfatória os
procedimentos exigidos pela LCPA tendo, inclusivamente, adaptado os sistemas
informáticos para corresponder às necessidades de gestão próprias e de reporte
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previstas na lei, e não se tem conhecimento da manutenção dos
constrangimentos verificados aquando da entrada em vigor do diploma. Por
tudo isto, esta suspensão temporária de sujeição à LCPA é um sinal estranho,
atendendo à cultura de sobreorçamentação e às consequências nefastas a que
ela conduziu no passado recente. Crê-se que as duas outras medidas agravam
este risco, tanto para os municípios sujeitos à LCPA como para os demais. Com
efeito, no seu conjunto as medidas 2.3 e 5.1 vêm permitir aos municípios candidatar despesa a financiamento comunitário e depois assumir compromissos em
valor superior à receita disponível a seis meses. Ora, como se mostrou na Subsecção 5.4.3, as menores taxas de execução e, consequentemente, as fontes de
sobreorçamentação da receita, aconteceram tipicamente nas transferências de
fundos comunitários.
11.3

Recomendações de política

Sob esta epígrafe, são sugeridas várias medidas de política para melhorar o enquadramento orçamental das autoridades locais. Estão fundamentadas na análise dos capítulos anteriores e agrupadas em seis categorias: i) Regras vs discricionariedade; ii) Despesa — competências, supramunicipalidade e autonomia
municipal; iii) Receita em geral; iv) Receitas fiscais; v) Sistemas de informação e a
monitorização dos desenvolvimentos orçamentais; vi) Recomendação final.
11.3.1 Regras vs discricionariedade — fim da ambiguidade
O País necessita repensar a existência de regras de disciplina orçamental no
contexto institucional das finanças locais. A ambiguidade em que tem vivido
quase sempre, embora possa parecer resolver problemas no curto prazo, não é
benéfica para a qualidade das políticas públicas, para a gestão sã das instituições
locais nem para a sustentabilidade das finanças públicas. Compromete, a prazo,
a própria alternância de plataformas políticas nas jurisdições locais mais prejudicadas por gestões temerárias.
É conhecido da experiência internacional que as organizações públicas estão sujeitas a pressões deficitárias nas suas contas. O problema não está nas
propriedades intrínsecas das pessoas responsáveis pela gestão dessas contas;
aliás, a esmagadora maioria dá provas de elevada responsabilidade financeira na
conduta das finanças pessoais e das organizações privadas que tenham também
servido. A literatura económica especializada tem identificado várias causas para
este enviesamento deficitário e essas causas radicam nos modelos de governança das organizações públicas e no modo como as escolhas coletivas são tomadas pela sociedade. As regras de disciplina orçamental têm vindo a ser preconizadas como um pilar importante de um sistema articulado de incentivos
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para contrariar aquelas pressões. Tipicamente, consistem em tetos à despesa ou
a certas categorias de despesa, ao défice, à dívida ou ao serviço da dívida. Em
conjugação com algumas destas regras, também são frequentes os limites nominais, tetos ou chãos, às transferências a receber de níveis superiores de jurisdição territorial. Há ainda ordenamentos nacionais que reconhecem a importância de limitar abusos do poder de monopólio do Estado ou dos governos subnacionais na cobrança de impostos ou ainda a concorrência fiscal excessiva entre
governos do mesmo nível territorial, impondo, por isso, limites superiores e inferiores, consoante o caso, à fixação das taxas dos impostos.
Em tese, estas regras servem para promover condutas financeiramente sãs
na gestão financeira pública. O que se pretende é que as regras proporcionem
segurança a todas as partes interessadas sobre quais são, de facto, as restrições
orçamentais de cada governo. Não está em causa limitar a capacidade de qualquer autarquia para aumentar as suas receitas; o que se pretende é ajudá-las a
conhecer em cada momento os meios com que podem contar e permitir-lhes
assumir compromissos plurianuais à medida das suas possibilidades. Como é
evidente, estas possibilidades não se limitam às receitas próprias; devem também incluir as transferências intergovernamentais e a capacidade de endividamento.
Condutas financeiramente sãs não deverão ser pomo de discórdia ideológica. Pensar o contrário é pôr em causa a própria essência da democracia, que
consiste na possibilidade de periodicamente os cidadãos reverem as suas preferências ideológicas e elegerem propostas diferentes em matéria de políticas públicas, tanto do ponto de vista dos bens e serviços a fornecer como dos meios
empregues para financiar essa provisão. Se uma administração tiver tido uma
gestão financeiramente desastrosa, prejudica seriamente a capacidade de as plataformas concorrentes colocarem no terreno as suas próprias ideias, pois passarão boa parte dos mandatos seguintes a recuperar capacidade financeira.
Para cumprirem a sua finalidade, as regras têm que estar devidamente articuladas com outras características do enquadramento orçamental, como
sejam o quadro de competências, o ónus político na obtenção de parte das receitas e nas escolhas de quanto, como e em quê gastar, e ainda os instrumentos
usados para promover o equilíbrio orçamental vertical (i.e., entre os níveis central, regional e local das AP) e a equidade horizontal (meios para garantir níveis
de provisão considerados politicamente adequados em todas as parcelas do território nacional).
Para cumprirem a sua finalidade, as regras deverão estar desenhadas com
objetivos preventivos, corretivos e dissuasores. O primeiro objetivo é o mais
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importante porque i) radica no reconhecimento da sua utilidade por parte dos
próprios decisores políticos e gestores públicos e ii), se for eficazmente satisfeito,
torna os outros dois redundantes. Neste sentido, é importante fazer a pedagogia
da racionalidade de um sistema de regras na gestão financeira pública. Elas têm
que ser bem desenhadas e articuladas adequadamente com as outras dimensões
do enquadramento orçamental a que se aplicam. Os decisores políticos e os gestores públicos têm de sentir confiança na capacidade das regras para orientarem
as suas escolhas de modo financeiramente sustentável, ao longo de todas as
fases do processo orçamental — desde a do planeamento, passando pela da
execução e a da prestação de contas e terminando na da avaliação. Portanto, as
regras devem ser concebidas para poderem servir como um GPS, um sistema de
navegação no território desafiante da gestão das finanças públicas.
O objetivo corretivo das regras consiste em induzir nos processos de decisão
orçamental a correção automática de desvios da execução perante as metas numéricas estabelecidas pelas regras. A ideia é evitar o agravamento dos desequilíbrios ao longo de exercícios económicos consecutivos, forçando a tomada de
medidas pelos próprios decisores do governo em questão logo que os sinais
surjam no painel de monitorização. Isto requer um sistema de regras simples,
claras, objetivas e mensuráveis em tempo útil.
O objetivo dissuasor não pode ser dispensado no caso dos desvios mais graves
e persistentes. Desde sanções políticas e económicas às organizações públicas
em falta até à responsabilização pessoal dos dirigentes políticos e técnicos por
delitos financeiros, a aplicação de sanções visa demonstrar a todos que as regras
são credíveis, ajudando a interiorizá-las nos processos de decisão.
A análise neste livro evidenciou fragilidades estruturais nas regras de disciplina orçamental aplicáveis aos governos locais portugueses. As sucessivas
leis de finanças locais são concebidas para dar previsibilidade e segurança num
horizonte plurianual aos decisores locais quanto à dimensão das suas restrições
orçamentais. As regras têm esse efeito… se não forem suspensas ou alteradas
praticamente todos os anos pelas leis do Orçamento do Estado. Há, pois, uma
contradição fundamental no enquadramento orçamental em que as autarquias locais vivem: o enquadramento é, de facto, um regime de regras e
estabilidade plurianual ou é um regime de discricionariedade e instabilidade permanente? Esta é uma contradição com décadas nas finanças locais
portuguesas e consequências nefastas para todos os agentes envolvidos, incluindo os contribuintes e os destinatários das políticas públicas locais. Urge tomar
consciência desta contradição, de como ela prejudica a qualidade das políticas
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públicas, a sustentabilidade das finanças públicas e é uma causa de atrito recorrente entre os poderes central e local que a ninguém aproveita.
O apelo que as exceções fazem implicitamente aos gestores e políticos municipais para que se concentrem sobretudo na gestão das responsabilidades
que contam para a regra não é um bom conselho de gestão financeira. Em
pouco mais de quatro anos apenas de vigência da LFL-2013 já existe uma fragmentação considerável nas normas que definem a regra da dívida total. Exceções, isenções, suspensões de aplicação ou casos particulares são acrescentados
ou retirados todos os anos à definição das regras, há décadas que isto se passa.
As crises orçamentais nos governos locais também.
Percebe-se que algumas exceções têm uma motivação de política sectorial louvável (e.g., ambiente, cidades e desenvolvimento regional na lista atual de exceções), mas não se pode esquecer que estas responsabilidades abatidas ao indicador da regra não deixam de ser dívida e terão que ser pagas pelas entidades
que as contraíram. Retirá-las do radar da monitorização do cumprimento da regra é um sinal que contribui, ainda que involuntariamente, para a despreocupação com o verdadeiro nível de dívida das entidades locais, a começar pelos municípios. Seria preferível assumir a subida da meta numérica ou desenhar as políticas sectoriais de outra maneira do que fragilizar a regra.
O exemplo seguinte visa ilustrar a possibilidade de desenhar uma medida
favorável a um legítimo interesse sectorial sem prejudicar o regime de regras orçamentais locais. Certamente ninguém discute a bondade de os impostos dos Portugueses servirem para apoiar a reconstrução do património das famílias atingidas pelos incêndios terríveis de 2017. Todavia, se há municípios sem
capacidade financeira para pagar o serviço dos empréstimos que contraírem
para esse fim, não parece muito feliz a isenção plasmada na LEO-2018 de isentar
esses empréstimos dos limites à variação da dívida. No curto prazo, a medida
pode surtir o efeito sectorial pretendido (apoio às famílias), mas, se os municípios
em causa não conseguirem pagar a dívida no futuro, ela terá colocado em causa
a sustentabilidade financeira futura dessas autarquias, podendo a cura dessa
crise ser depois feita à custa das famílias ora apoiadas. A História da última crise
financeira está ainda bem viva nalguns concelhos. Em vez do excecionamento à
regra da dívida, teria sido preferível o Estado assumir o ónus do pagamento parcial do serviço daqueles empréstimos; afinal de contas, até tem capacidade para
se financiar mais barato do que qualquer município.
A multiplicação de exceções origina um desvio considerável de recursos
técnicos para tarefas de controlo da legalidade, em vez de os manter focados em finalidades socialmente mais úteis. Deve também merecer reflexão
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por parte dos interessados nestas matérias as enormes dificuldades práticas que
a multiplicação de exceções, cada uma com consequências legais próprias e diferentes das das demais, cria aos municípios no reporte das suas responsabilidades e às entidades da AdC responsáveis por fiscalizar, monitorizar ou analisar
a verdadeira situação financeira do sector público local. A análise no livro mostra
como mexidas avulsas no que conta e deixa de contar para o cumprimento da
regra gera um quadro confuso e pode comprometer por vários anos o processo
de reequilíbrio financeiro de muitas autarquias, tornando mais penosas as medidas de correção que se revelarem imprescindíveis mais tarde. As dúvidas na
aplicação da lei vão gerar situações de conflito e prejudicar o processo de avaliação do cumprimento e da aplicação das sanções previstas, por muito diligente
que seja o SATAPOCAL a procurar uniformizar a aplicação dos registos contabilísticos exigidos pelas exceções. As mudanças frequentes no âmbito de aplicação das regras viram-se também contra a eficácia na sua monitorização.
Como há passivos que contavam nuns anos e deixaram de contar noutros e a
lista dos mesmos vai mudando todos os anos, há um desgaste considerável de
tempo no apuramento correto de cada situação individual e, muito provavelmente, se a prática de excecionamento persistir, irão aumentar os conflitos no
reconhecimento das situações de incumprimento entre municípios e as entidades responsáveis pela fiscalização, monitorização e análise económico-financeira
do subsector local.
A experiência passada recomenda que haja no futuro maior cuidado na redação das normas que enformam as regras. Convém precisar os indicadores
à medida que se confirme a existência em tempo útil da necessária informação
de base para a sua construção. Por um lado, não faz sentido impor uma restrição
ao comportamento orçamental no ano t sem que a respetiva meta numérica seja
conhecida sem incerteza pelo destinatário da medida no primeiro dia desse ano,
nem tão pouco se compreende que regras legisladas não sejam aplicadas. Há
que realizar testes de viabilidade técnica das normas legais e partilhar os resultados com as partes interessadas, incluindo os grupos de trabalho na Assembleia
da República que fecharem a redação da lei.
Para serem eficazes, as regras têm que ser simples, estáveis, mensuráveis, tempestivas, monitorizáveis e consequentes, como se escreveu no final da Subsecção 3.5.1. Só se estas propriedades forem respeitadas é que as regras serão credíveis, ou seja, levadas a sério por quem tiver que as cumprir, por quem tiver que
as fazer respeitar e por quem tiver que negociar com os governos a elas sujeitos
(seja como fornecedor ou credor). Por estes motivos é tão importante a articulação entre o cuidado técnico e o rigor político na preparação da legislação e da
eventual regulamentação que for necessária. O que sucedeu com a LFL de 2013
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(bem como com a lei de finanças regionais do mesmo ano) não deverá voltar a
suceder. A informação necessária para apurar o teto numérico da dívida dos grupos municipais não é conhecida no primeiro dia do ano a que a regra se aplica.
Ainda hoje, quatro anos e meio volvidos sobre a aprovação daquele diploma,
está por regulamentar a operacionalização das regras do saldo corrente modificado e dos tetos à despesa de médio prazo.
Outro elemento para reflexão pública é a ancoragem das regras do saldo
corrente modificado e da dívida total na receita corrente. A receita corrente
entra no denominador dos indicadores destas regras como uma medida da capacidade de pagamento pelo município da sua despesa corrente e da dívida do
grupo municipal que dirige. Em CFP (2013a) houve oportunidade de justificar
com quatro argumentos por que é que a chamada regra de ouro das finanças
públicas (equilíbrio corrente) tem virtualidades teóricas que não se verificam na
prática. A utilização da receita corrente no indicador da dívida total, não tendo
aquelas virtudes ideais, sofre dos mesmos defeitos práticos. Só por si, aqueles
argumentos justificariam regras diferentes, como preconizou o CFP naquela publicação.
Na realidade, todos os recursos podem servir para pagar qualquer despesa. A
verdadeira capacidade de pagamento é dada pela receita efetiva. As Secções 5.3,
9.5, 10.2 e 10.4 chamaram a atenção para o incentivo, porventura inconscientemente atribuído aos municípios na redação das normas destas regras para, legitimamente, alargarem o espaço legal para despesa e endividamento. Basta explorarem as margens de discricionariedade operacional entre despesa corrente
e despesa de capital (empreitadas segundo administração direta ou adjudicação)
e a percentagem de FEF que podem afetar a receita corrente (opção contabilística no registo da dotação desta transferência) para esticar artificialmente o espaço orçamental limitado por estas regras. Uma regra que induza os destinatários da mesma a procurar evitá-la não é com certeza uma boa regra. Seria preferível basear a capacidade de pagamento da autarquia numa medida da receita
efetiva cobrada nos três anos anteriores.
Faria mais sentido uma regra de saldo global do que uma regra de equilíbrio
orçamental restringida a uma parte dos recursos não financeiros. Esta sugestão é um corolário dos argumentos acima contra o uso da receita corrente
como o indicador da capacidade de financiamento sem recurso a dívida. Acresce
que o apuramento do indicador respetivo seria muito mais simples do que o da
regra do saldo corrente modificado. Desde logo, evitaria a complicação administrativa de calcular e verificar todos os anos o valor médio das amortizações de
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médio e longo prazos. A oportunidade deveria ser aproveitada para remover do
POCAL a regra do saldo corrente simples.
Finalmente, sugere-se a reconsideração da regra de programação orçamental (ou tetos de despesa) de médio prazo. A LFL aprovada em 2013 inovou ao
exigir a criação de um instrumento de planeamento orçamental de médio prazo
para cada município, o Quadro Orçamental Plurianual (QOP). Em CFP (2013a)
apontaram-se fragilidades a este instrumento e sugeriram-se duas regras alternativas para introduzir a dimensão plurianual na programação orçamental, que
não foram acolhidas pelo legislador. Os autores revêem-se nessas propostas. A
previsibilidade plurianual nas transferências de receita do OE para as autarquias
locais deveria ter como contrapartida o compromisso de cada uma delas com
uma regra de saldo ou despesa também plurianual. A verdade é que a regra do
QOP não está ainda a ser monitorizada pela DGAL. A lei é omissa sobre a que
agregados de despesa os tetos se aplicam e remete os detalhes para um diploma
regulamentar que ainda não foi produzido.
As regras de médio prazo alternativas que os autores sugerem são: i) Equilíbrio de médio prazo no saldo global ou ii) Teto de médio prazo para a despesa.
A primeira consistiria na proibição de um saldo global negativo na média de
quatro anos, podendo o período corresponder a um mandato municipal completo ou os dois últimos anos de uma administração e os dois primeiros da seguinte. A segunda regra plurianual, alternativa a esta, consistiria num limite superior à despesa efetiva do ano t, que seria uma determinada percentagem da
média da receita efetiva líquida cobrada nos anos t  2 , t  3 , t  4 e t  5 . Ver
pormenores em CFP (2013a, pp. 26–28). Aqui fica mais esta sugestão para ponderação em próxima visita parlamentar à LFL.
11.3.2 Despesa — competências, supramunicipalidade e autonomia municipal
A descentralização de competências é uma oportunidade para reforçar a
cooperação entre autarquias — Os municípios portugueses são muito heterogéneos na geografia económica e na capacidade de intervenção, como o Cap. 3
deixou claro. Há atribuições, vide a promoção do desenvolvimento, o ordenamento do território, a gestão do ciclo urbano da água — mesmo no segmento
da distribuição em baixa —, em que a escala individual não será a mais eficaz em
territórios grandes e escassamente povoados. Poderá dizer-se o mesmo da manutenção e da promoção da utilização de equipamentos coletivos de porte elevado, em que a gestão conjunta com municípios vizinhos, incluindo os espanhóis
na faixa raiana, seria benéfica para as populações. Há, todavia, que ter em conta
o enorme peso da instituição municipal na sociedade portuguesa. O Cap. 2 expôs
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precisamente este ponto. Assim, sem colocar necessariamente em causa o número de municípios, é possível e desejável incentivar a cooperação entre eles. A
atribuição ao poder local de novas competências é uma oportunidade rara para,
em diálogo, promover, nos casos económica e politicamente adequados, o exercício conjunto de determinadas atribuições. Na secção intitulada “Intermunicipalidade e reorganizações administrativas”, Baleiras (2014b) apresenta exemplos
internacionais de como foi possível criar soluções institucionais interessantes a
partir da negociação entre quem cede e quem recebe competências e os recursos para as financiar. Naturalmente, não se advoga aqui que todas as atribuições
a descentralizar devam ser exercidas à escala supramunicipal; porém, ignorar os
ganhos de eficiência — que, no fim do dia, se traduzem em mais benefícios para
as comunidades — que esse patamar do poder local poderá gerar, será um erro.
Quando estiverem em causa custos fixos elevados e serviços prestados em rede,
a possibilidade de recorrer às entidades intermunicipais deverá ser ponderada.
Sugere-se uma reflexão sobre a uniformidade na organização dos serviços
municipais e na prestação de serviços às comunidades. A organização interna
dos municípios e das freguesias é muito condicionada por um regime legal definido nacionalmente. Atendendo i) à autonomia das autarquias locais, ii) à heterogeneidade das mesmas e dos contextos económicos em que intervêm, iii) ao
facto de o seu desempenho orçamental e financeiro já ser limitado nacionalmente por regras de disciplina para as organizações e de responsabilidade financeira para os seus dirigentes e, finalmente, iv), por que cada autarquia é responsabilizável politicamente pelos resultados e pelas escolhas de recursos que
faz, seria conveniente revisitar a legislação sobre organização interna e estatutos
do pessoal dirigente das autarquias locais, bem como contratos de delegação
de competências entre ministérios e municípios. Sugere-se uma revisita no sentido de identificar aspectos uniformizadores que sejam excessivamente invasivos
da capacidade de auto-governo das autoridades locais. Por exemplo, fará sentido o Estado impor tetos de dirigentes ou rácios de funcionários a empregar no
exercício de determinadas competências? Por que é que não se deixa à responsabilidade de cada autarquia decidir como se deve organizar para melhor responder na provisão de bens e serviços?
Uma das vantagens da governação descentralizada é a comparação de experiências e a emergência de boas práticas; favorece a inovação institucional. De facto, um benefício importante de haver múltiplos governos do mesmo
nível a atuar no território nacional é, precisamente, a possibilidade de poderem
ser experimentados modelos diferentes de organização, adequados a cada contexto concreto e visando atingir determinadas metas que, essas sim, fará sentido
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contratualizar nos casos de competências delegadas (relações mandante-mandatário). O mesmo se passa na engenharia dos processos, ou seja, no modo como
os bens ou serviços chegam aos seus destinatários. Trata-se de uma matéria cuja
ponderação é particularmente oportuna antes de se tomarem decisões definitivas sobre o futuro ciclo de descentralização de competências. A uniformidade
excessiva inibe a emergência de experiências diferentes, a comparação de resultados e a difusão de boas práticas; numa palavra, atrofia a inovação. Sempre que
adequado, poderão ser lançados projetos-piloto num número reduzido de autarquias para aprendizagem antes de se generalizar a descentralização duma
competência em particular a todo o território nacional.
11.3.3 Receita em geral
Premiar o mérito na cooperação à escala supramunicipal ajudaria a promover o desenvolvimento económico —as transferências do Estado poderiam
ajudar. As virtudes do associativismo municipal e até da gestão local de âmbito
supramunicipal têm vindo paulatinamente a ser reconhecidas. Persistem, no entanto, obstáculos, mormente de natureza comportamental, à partilha de vontades, meios e objetivos. Em várias facetas da vida em sociedade, os Portugueses
demonstram aversão excessiva à cooperação. As entidades intermunicipais,
tanto as Comunidades Intermunicipais como as Áreas Metropolitanas, estão
longe de esgotar a sua capacidade de realizar melhor e a custo menor várias
competências municipais. Mesmo sem ser dado o passo da eleição direta e por
sufrágio universal das suas lideranças, é útil pensar em como a cooperação pode
ser promovida. Já se disse acima que a negociação de novas competências é
uma oportunidade neste sentido. Outro instrumento importante é o financiamento.
A este propósito causa estranheza que persista sem aplicação o número 2 do art.
69.º da LFL-2013 (tem sido suspenso pelas leis orçamentais anuais), que prevê a
atribuição de uma transferência às entidades intermunicipais crescente com o
progresso verificado nos territórios respetivos em matéria de desenvolvimento
económico e aferido pelo Instituto Nacional de Estatística através do Índice Sintético de Desenvolvimento Regional. O índice é abrangente e influenciável por
escolhas públicas ao nível sub-regional (territórios NUTS-III). É um incentivo à
cooperação horizontal em prol do desenvolvimento e uma maneira de dar visibilidade a essa cooperação. A disponibilidade entretanto manifestada pelo Executivo para descentralizar competências e rever a LFL abre uma janela de oportunidade para se revisitar esta questão. Haverá quiçá uma maneira diferente de
desenhar este incentivo que mantenha o objetivo e ultrapasse as reservas políticas e técnicas que tem encontrado.
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É importante ponderar a viabilidade técnica e política de aumentar o ónus
político na arrecadação de recursos. A LFL de 2007 deu um passo legislativo
no sentido de aumentar o peso das receitas com ónus político local (as receitas
próprias). Criou a fonte “Participação variável no IRS”. Através dela, uma assembleia municipal pode devolver até 5% do IRS cobrado às famílias fiscalmente
residentes no seu concelho. Para uma taxa efetiva de tributação bruta de 12,23%
(número oficial em 2015, sem considerar a sobretaxa de IRS, segundo a Autoridade Tributária e Aduaneira, AT), aquele limite corresponde aproximadamente a
0,61% do rendimento bruto do contribuinte médio. Não se pode dizer que seja
uma percentagem bem visível.
O passo mantém-se hoje, mas não foi alargado. Maior ónus político junto dos
eleitores locais ajuda a revelar as preferências das famílias e das empresas por
despesa local e, deste modo, a limitar o crescimento da mesma na medida em
que aumenta a parcela de financiamento que sai dos orçamentos familiares para
as autarquias. Os consumidores-eleitores tornam-se mais exigentes para com os
seus eleitos e mais interessados em debater nas propostas eleitorais locais medidas dos dois lados do orçamento. Convém, no entanto, ter presente que a geografia económica do país impõe limites à capacidade de aumentar o peso das
receitas próprias nos territórios de baixa densidade, pelo que qualquer solução
de equilíbrio razoável entre eficiência e equidade terá sempre que consagrar um
maior peso das transferências para as autoridades locais dos espaços menos
densos.
Ainda assim, será possível desenhar medidas que aumentem a apropriação política sobre os recursos públicos locais e as suas utilizações. Se considerado politicamente interessante, estas medidas podem ser conjugadas com uma redução no volume global de transferências do Estado a fim de não ser aumentada a
carga fiscal nacional. Exemplos:






Elevação expressiva do teto da Participação Variável no IRS, em troca de
menor volume de transferências do governo central, pelo menos para os
municípios com capacidade orçamental acima de determinado limiar a
determinar politicamente;
Atribuir às assembleias municipais alguma autonomia para fixar parâmetros nos impostos que, do ponto de vista económico, são transferências
(tributos sobre a propriedade automóvel, a posse de prédios rústicos e
a transmissão de imóveis);
Atualizar sistematicamente as matrizes prediais rústicas, medida que favoreceria primordialmente as finanças dos concelhos mais rurais e dependentes de transferências do Estado, podendo ser equacionada, se
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não se quiser agravar a carga fiscal nacional, uma ligeira redução no volume de transferências para estes territórios;
Aumentar a perceção dos contribuintes acerca da restrição orçamental
consolidada local através da alteração no formato das notas de liquidação fiscal, por forma a nele incluir o logótipo da edilidade e informação
quantitativa básica sobre as finanças públicas do grupo municipal.

A concentração elevada de receitas próprias no património imobiliário e nas
atividades económicas nele assentes tem riscos e merece ser ponderada. A
análise nos Caps. 5 e 6 revelou uma dependência crescente da receita fiscal e das
taxas relativamente aos ativos imobiliários e às atividades económicas que os
utilizam intensivamente. O património imobiliário é diretamente responsável por
cerca de 80% da receita fiscal à escala nacional e contribui ainda, via loteamentos, obras, ocupação da via pública, etc., para uma parte substancial da receita
de taxas locais. Como se sabe, os mesmos ativos são ainda sujeitos a tributação
em impostos do governo central, taxas, emolumentos e comissões para uma
plêiade de entidades públicas e privadas (conservatórias do registo predial, cartórios notariais, agências imobiliárias e bancos). Esta concentração nas autarquias acabar por condicionar o seu comportamento no desenho das políticas
respetivas e de expor a sua situação financeira aos riscos de mercado e das avaliações imobiliárias para fins fiscais.
Algumas das medidas acima sugeridas, para além de melhorarem o grau de
apropriação política local das receitas, têm a vantagem adicional de não serem
geradas no sector imobiliário. Sem necessidade de alteração do quadro legal, os
próprios órgãos autárquicos podem trocar parte da base imobiliária por outros
elementos de incidência no catálogo de taxas que anualmente aprovam. Também as medidas fiscais recomendadas na próxima subsecção, com exceção das
que visam o IMI, contribuem para diminuir a dependência financeira face aos
ativos imobiliários.
Segue-se um conjunto de sugestões para o modelo de financiamento das
competências a descentralizar. No momento em que este texto está a ser fechado, deu entrada na Assembleia da República uma proposta do Governo com
alterações à LFL, em larga medida justificadas pelo pacote de descentralização
de competências também em apreciação parlamentar. Por isso, este livro não
teve o ensejo de comentar as propostas de lei. Uma vez que se antevê um processo político evolutivo, talvez ainda haja oportunidade de serem ponderadas
algumas notas em matéria de financiamento das competências locais futuras.
É desejável que as partes interessadas abordem o tema de mente aberta a soluções diferenciadas, algumas porventura pouco habituais em Portugal. Certas
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competências novas serão atribuídas em exclusivo às autarquias e outras serão
partilhadas (sob a forma regulamentar ou contratual) com a AdC ou a AdR. O
modo de financiamento deve ser ajustado a cada tipo em concreto de atribuição.
Os princípios económicos visitados nos Capítulos 2 e 3 contêm pistas úteis, mas
a solução em concreto terá que ser encontrada em diálogo entre as partes e com
aconselhamento técnico bem fundamentado.
De uma maneira geral, para as competências delegadas ou contratualizadas,
deverão ser especificadas metas em termos de produção (“outputs”) e o financiamento sob a forma de subsídios deverá premiar o desempenho registado no
respetivo cumprimento; subsídios pagos exclusivamente em função dos “inputs”
utilizados (tipicamente baseados em coeficientes técnicos definidos centralmente) não incentivam experiências diferenciadoras e melhorias na engenharia
dos processos. Já em competências que sejam atribuídas em exclusivo às entidades locais, deverão ser estudadas maneiras de introduzir ónus político local
na obtenção, na margem, de recursos financeiros a fim de as procuras locais
poderem influenciar os níveis de provisão. O exercício será necessariamente delicado porquanto terá que equilibrar coesão nacional (garantir patamares mínimos de acesso aos bens e serviços em todo o país) com valorização local das
competências transferidas e sustentabilidade financeira de cada entidade que as
vier a acolher.
Na medida do possível, o modelo de financiamento e as regras da descentralização em concreto deverão fomentar a inovação no modo como os
bens e serviços passarão a ser prestados às comunidades, permitindo às entidades recipientes diferenciarem-se entre si na combinação dos recursos humanos, físicos, tecnológicos e financeiros para atingir as metas em termos de “output” que fixarem elas próprias ou que venham a contratualizar com os ministérios sectoriais.
A este propósito, chama-se a atenção para que a eventual revisão da LFL que se
fizer no final do processo não deixe de se debruçar sobre a utilidade de rever
ou mesmo extinguir o Fundo Social Municipal previsto no seu art. 34.º. Criado
em 2007 para distribuir uma transferência do Estado consignada às funções sociais de educação, saúde e ação social, até hoje as sucessivas leis do Orçamento
do Estado nunca dotaram este mecanismo para intervir nas duas últimas funções. Em vez de as verbas (para qualquer função) premiarem os resultados, as
regras do Fundo distribuem a dotação nacional pelos municípios em função do
número de utilizadores de determinados equipamentos dessas funções, alguns
dos quais não pertencem nem são geridos pelos municípios (casos das escolas
do terceiro ciclo do ensino básico e centros de saúde). Porventura, será preferível
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canalizar as transferências para competências não exclusivas dos municípios e
outras entidades locais por outro mecanismo que associe o financiamento aos
resultados. Quanto às competências exclusivas, a parcela de financiamento sob
a forma de transferência figurará melhor dentro do Fundo de Equilíbrio Financeiro — por dar a cada município a liberdade de o afetar às despesas que melhor
entender — e a outra parcela deverá assumir a forma de receita própria capaz
de, na margem, captar os sinais da procura local.
Os tarifários locais não devem prosseguir fins redistributivos. Os preços são
o modo mais eficaz do ponto de vista social de financiar a provisão de bens e
serviços cujas quantidades consumidas sejam observáveis pelo respetivo fornecedor (bons exemplos são a água canalizada, a frequência de museus e a utilização de transportes coletivos). Os preços sinalizam a escassez relativa de bens e
serviços e constituem um sistema de informação que orienta os comportamentos de consumidores e produtores. A fim de cumprirem esta missão, os preços a
pagar por qualquer consumidor têm de refletir o custo social, na margem, das
quantidades fruídas. Neste sentido, os preços não podem servir para redistribuir
rendimento entre consumidores. Para redistribuir rendimento, há instrumentos
próprios, seguramente mais eficazes, e que só devem ser geridos a nível nacional
num país com a dimensão de Portugal. A Subsecção 6.2 explicou por que é que
a administração pelo governo central da função orçamental de redistribuição
deixa tanto os consumidores pobres como os consumidores ricos com mais
bem-estar por cada euro que o sector público decida consagrar a essa função,
em comparação com a situação de esse euro ser redistribuído através do sistema
de preços.
É preciso ter consciência deste argumento poderoso que, infelizmente, raramente é considerado no debate público. Percebe-se que possa ser contraintuitivo, mas isso não lhe retira seriedade. Exige com certeza um esforço acrescido
de esclarecimento da opinião pública e há secções nos Capítulos 2, 3 e 5 que
ajudam nesta tarefa. A concretização do mesmo obriga a uma coordenação entre níveis de governo por forma a que a ajuda ao rendimento chegue a quem
dela precise através do Estado e sem distorcer os preços. A distribuição de rendimento é intrinsecamente uma matéria de afetação interpessoal do rendimento
e não deve ser misturada com provisão de bens e serviços públicos. Se o objetivo
político é redistribuir rendimento, então os governos devem redistribuir rendimento, usando para o efeito os instrumentos apropriados, tais como medidas
fiscais e da segurança social. Esta chamada de atenção é tanto mais oportuna
quanto se sabe que a lei do Orçamento do Estado para 2017 autorizou o Governo a criar um regime de atribuição de tarifas sociais no fornecimento de serviços de água.
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11.3.4 Receitas fiscais
A isenção fiscal dos serviços das AP deveria desaparecer progressivamente
e de modo planeado. Em Portugal e muitos outros países, é prática corrente e
de há muitos anos os governos isentarem-se uns aos outros nos impostos que
cobram às famílias e às empresas. Esta prática tem efeitos perniciosos sobre a
eficiência na afetação de recursos. Os impostos alteram os preços relativos e,
com isso, as perceções dos agentes económicos acerca da escassez relativa dos
bens e factores de produção. A interferência fiscal neste mecanismo introduz
uma assimetria que não deveria existir, entre os agentes privados e os agentes
públicos. Afinal, o mercado de bens e o mercado de factores é o mesmo para
uns e outros e a noção de escassez relativa deveria ser comum. Como não é, por
causa das isenções genéricas para entidades públicas, os gestores destas e os
políticos que as tutelam tendem a gastar mais do que gastariam se suportassem
na compra de bens ou na posse de ativos o mesmo nível de tributação que as
famílias e as empresas. E tendem a carregar mais nas taxas dos impostos do que
carregariam se os próprios serviços tivessem que suportar carga fiscal.
Haveria, pois, vantagens em se terminar com a isenção baseada exclusivamente
na titularidade do sujeito passivo. Como é evidente, não se pode acabar com
esta isenção de um momento para o outro nem de modo assimétrico — por
exemplo, eliminar a isenção do Estado e dos Governos Regionais em todos os
impostos locais e manter a isenção das autarquias locais nos tributos nacionais
e regionais. É necessário montar uma estratégia a médio prazo e articulada entre
níveis de governo para eliminar no prazo de alguns anos a prática das isenções
gerais. Porventura, algumas exceções deverão ser contempladas, mas não podem ser a regra.
Uma próxima visita sistémica ao enquadramento orçamental local, que não se
deverá limitar à LFL, mas incluir também os códigos fiscais, o regime de taxas e
a própria Lei de Enquadramento Orçamental, será uma boa oportunidade para
iniciar esta estratégia.
A abolição do IMT é uma questão mal resolvida e, no contexto de uma revisão ampla das regras do financiamento local, deve voltar a ser colocada
sobre a mesa. A tributação local da transmissão da propriedade imobiliária foi
muito discutida no passado, desde o tempo da Sisa, e mantêm-se válidos os
argumentos económicos contra a sua existência que prevaleceram na reforma
das finanças locais de 2013. Esses argumentos foram explicados na Subsecção
6.5.6: 1) distorção nas escolhas entre formas de acumulação de poupança; 2)
travão à reafectações de recursos entre empresas e entre sectores de atividade;
3) travão à mobilidade geográfica do trabalho; 4) iniquidade horizontal (valor
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fiscal da riqueza vs capacidade de pagamento) e iniquidade vertical (contributo
para a regressividade na distribuição do rendimento). Acrescem mais duas razões para a sua extinção, expostas na Subsecção 5.5.2 e na Secção 6.4, respetivamente: 5) IMT não gera ónus político local; 6): receitas próprias das autarquias
estão demasiado dependentes das atividades imobiliárias. Os autores deram
também conta da existência de argumentos contra a extinção do IMT e explicaram-nos na Subsecção 6.5.5: 1) custos sociais da redução de despesa para compensar o fim da receita de IMT; 2) inexistência de alternativas no lado da receita
para as autarquias compensarem aquela extinção. Espera-se que a análise económica apresentada possa ajudar quem de direito a reequacionar a manutenção
do IMT.
As mudanças legislativas nesta matéria sinalizam duas características recorrentes na história longa da política fiscal portuguesa, que são a instabilidade das normas e a pouca atenção prestada às consequências das medidas
fiscais sobre a economia. A nova lei estabeleceu o prazo de três anos para a
extinção do IMT, a começar em 2016. Após o adiamento da sua entrada em vigor,
aprovado por lei em setembro de 2015, a medida acabou revertida com a lei
orçamental para 2016. Pelo meio, ainda se anunciou a intenção de compensar
metade da receita de IMT com agravamento da taxa da verba n.º 1.1 da tabela
geral do Imposto do Selo e foi aprovada numa lei o adiamento em um ano do
início do processo gradual de extinção. O adiamento e finalmente a anulação da
medida de extinção foram decididos basicamente com base no argumento de
que os municípios mais beneficiados com a receita do imposto não podiam prescindir dela nos seus orçamentos, apesar da evidência técnica contrária que já
existia no momento em que a reversão foi aprovada, conforme Caixa 2
2. Em síntese, prevaleceu nesta decisão o efeito direto da medida sobre o valor da receita,
não havendo evidência de que tenham sido ponderadas medidas alternativas
nem tão-pouco os efeitos da medida sobre a economia subjacentes aos seis argumentos contra o IMT acima enunciados. A intenção do Parlamento em rever
a LFL abre a oportunidade para o país reexaminar esta questão.
Diferenciar a taxa da Derrama consoante o volume de negócios das empresas deve ser repensado. A LFL permite a cada assembleia municipal introduzir,
a par de uma taxa geral até 1,5% do lucro tributável em sede de imposto sobre
o rendimento das pessoas coletivas (IRC), uma taxa de derrama inferior àquela
exclusiva para as empresas com volume de negócios até 150.000 €. Esta disposição parte do princípio que as empresas pequenas precisam de assistência pública para se manterem no território ou que os donos são pessoas singulares de
fracos recursos. A segunda hipótese está por demonstrar e a primeira é um entrave ao crescimento do negócio das micro e pequenas empresas e um incentivo
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para se irem embora se tiverem capacidade para vender mais do que aquele
limiar, deslocando-se para concelhos com taxa geral inferior. Acresce que uma
maioria considerável de micro e pequenas empresas não apresenta sequer lucro
tributável em sede de IRC. Parece, pois, haver um custo de eficiência sem se
perceber qual é o ganho de equidade.
Existem deficiências significativas no desenho do IMI a necessitar de atenção técnica e política. O assunto é sério porquanto o IMI é o principal imposto
local e há poucas bases de tributação teoricamente elegíveis para atribuição ao
poder local (no sentido de cumprirem razoavelmente um conjunto de nove critérios normativos). Quanto pior o IMI se comportar face a esses critérios, maiores
são os custos infligidos no bem-estar social. As conclusões que se seguem fundamentam-se na análise produzida na Subsecção 6.3. Enunciam os problemas e
sugerem remédios.
Este imposto é relativamente recente; vigora desde dezembro de 2003, tendo
vindo substituir a Contribuição Autárquica. O seu código foi alterado em 31 vezes nos 14 anos de vida que tem. Só os artigos das taxas mudaram 13 vezes nos
últimos 12 anos. A instabilidade legislativa é, pois, o primeiro problema. Mas
há mais. O segundo problema está no desrespeito crescente do principal argumento teórico a favor deste imposto, que é o princípio do benefício. Curiosamente, o IMI nasceu para combater a crítica universal à Contribuição Autárquica, que consistia na desatualização das matrizes e nas profundas injustiças
que essa característica determinava. Uma vez que a AT não promove realinhamentos sistemáticos das bases de incidência aos valores de mercado, a receita
do IMI torna-se, com a passagem dos anos, insensível a alterações nos níveis de
serviços prestados pelas autarquias. Ora isto mata o princípio do benefício, que
é a propriedade que manda o imposto captar os benefícios privados da provisão
de bens públicos locais para o financiamento respetivo. O terceiro problema
reside no estado de desatualização permanente de certos coeficientes que
entram na fórmula dos Valores Patrimoniais Tributários (a base do imposto)
com a finalidade de refletirem nos mesmos factores de variação frequente dos
preços de mercado dos prédios urbanos. O quarto problema está na base de
incidência dos prédios rústicos. O problema está identificado há muitos anos
e atinge várias propriedades desejáveis num bom imposto local; o preâmbulo
do diploma que aprovou o Código do IMI em 2003 reconhecia mesmo a necessidade de uma reforma global na avaliação destas propriedades. A LOE para
2017 chegou a anunciar para maio de 2017 uma proposta de lei neste sentido,
mas que ainda não terá sido possível concretizar. A reavaliação dos prédios urbanos, a par do adiamento na reavaliação dos prédios rústicos, agrava as assi333
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metrias financeiras entre autarquias dos territórios mais urbanizados e autarquias dos espaços mais rurais. O quinto problema reside na fraca apropriação
política local por este imposto. Já a subsecção anterior justificou, em termos
conclusivos, as vantagens de haver mais ónus político local na arrecadação de
receitas. A recomendação vale também para a receita fiscal e tem pertinência
plena no caso do IMI. Como se sabe, as autarquias não têm qualquer palavra na
fixação da taxa normal sobre os prédios rústicos (que é 0,8% em todo o país) e
a margem de liberdade para escolher a taxa normal sobre prédios urbanos tem
vindo a aproximar-se do nível de irrelevância; o intervalo começou em 2003 por
ser de 0,2% a 0,5% e está hoje compreendido nos limites 0,3% e 0,45%. Finalmente, o sexto problema identificado no estudo é a fragmentação da estrutura de taxas do IMI. Há pouca consciência pública deste facto, mas a verdade é que são já 12 as circunstâncias que justificam a fixação de majorações ou
minorações à taxa normal, a que se juntam as inúmeras circunstâncias, no código
do IMI, no Estatuto dos Benefícios Fiscais e noutros diplomas, em que o Estado
ou os municípios podem atribuir isenções, que correspondem a minorações extremas da taxa normal. A fragmentação é justificada pelo legislador com intuitos
louváveis das mais diversas políticas sectoriais, da cultura às florestas, passando
pelas cidades e a energia, a que se somam as não menos louváveis preferências
políticas locais. Porém, na prática são demasiados objetivos para um único instrumento (a taxa do imposto) e os objetivos acabam anulando-se uns aos outros
e, de permeio, corroem importantes propriedades normativas da tributação do
património imobiliário (princípio do benefício e princípio da equidade interpessoal, pelo menos). A análise identifica outros atropelos normativos causados pela
proliferação de taxas: eficiência económica, simplicidade administrativa, flexibilidade da receita, visibilidade das bases de incidência e equidade interpessoal.
Sem pretender esgotar o assunto, as conclusões acima sugerem algumas
medidas de política no âmbito do IMI:
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Acabar com a fragmentação da estrutura de taxas do imposto, incluindo
as isenções nesta revisão, devendo as políticas sectoriais procurar instrumentos mais eficazes para promoverem os seus objetivos. É uma recomendação semelhante à efetuada na Subsecção 11.3.1 acima a propósito
da depuração recomendada para a regra da dívida.
Colocar em marcha o novo processo de reavaliação dos prédios rústicos,
com uma programação credível de meios e finalidades. Desejavelmente,
o novo método de avaliação deveria assentar na digitalização completa
do cadastro predial. Porém, o País aguarda há décadas por este produto
e não parece razoável que a incompletude do Sistema Nacional de Exploração e Gestão de Informação Cadastral (SiNErGIC) continue sendo
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aceite como justificação para se adiar sine die a solução para este problema fiscal. Haverá com certeza inspiração em países da OCDE para
construir um novo método sem que o País tenha de esperar pela eternamente adiada digitalização do cadastro rural.
Introduzir um mecanismo de realinhamento regular entre os preços de
mercado e os valores das bases. Não se trata de meras atualizações administrativas que apliquem a mesma percentagem de aumento a todos
os imóveis do mesmo tipo (por exemplo, habitações ou espaços para
comércio, que é o que a AT faz frequentemente), pois estas não corrigem
distorções nos valores relativos das bases. Existe abundante experiência
internacional na utilização de métodos estatísticos de aproximação aos
preços de mercado que poderá servir de inspiração metodológica para
o novo mecanismo.
No que diz respeito especificamente aos prédios urbanos, instruir a AT
para proceder à atualização automática e anual do coeficiente de vetustez e do valor base dos prédios edificados, sem que seja necessário o
contribuinte solicitar a reavaliação dos seus imóveis. Estes parâmetros
entram na fórmula que origina a matéria coletável urbana e o objetivo
da medida é acabar com o atual comportamento administrativo assimétrico, que apenas muda automaticamente os parâmetros quando dessa
alteração resulta mais receita fiscal.
Dar ao poder político local a possibilidade de escolher a taxa de imposto
sobre os prédios rústicos dentro de um intervalo definido pela Assembleia da República. Para além do objetivo de reforçar o ónus político local
na gestão das receitas, esta medida teria a vantagem de contribuir para,
querendo, os municípios e as freguesias dos territórios de menor densidade económica e populacional compensarem no orçamento a escassez
relativa de património urbano nas suas fontes de financiamento.
Alargar a margem de autonomia política local para escolher a taxa normal sobre os prédios urbanos, alargando o intervalo aprovado pela Assembleia da República para este fim.
Finalmente, após a revisão do IMI tecnicamente sólida e politicamente
legitimada, tudo fazer para assegurar a estabilidade das normas. Talvez
não seja má ideia consagrar uma norma-travão que estabeleça uma moratória de três anos de estabilidade entre cada série de alterações no IMI,
salvaguardando motivos de força maior para revisões excecionais.
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11.3.5 Sistemas de informação e a monitorização dos desenvolvimentos orçamentais
É necessária a consolidação abrangente de contas entre as entidades públicas locais. A Subseccão 11.2.1 sintetizou a atomização deste universo como um
traço característico da arquitetura institucional das finanças locais. Espera-se que
a entrada em funcionamento nos próximos anos de um novo sistema de normas
contabilísticas (SNC-AP), comum a todas as Administrações Públicas e próximo
do SNC, permita resolver em definitivo a ausência de uma visão integrada de
todo o subsector público local. A este propósito, causa alguma inquietação o
facto de o diploma que aprovou o SNC-AP ir consagrar no universo de consolidação o perímetro usado para elaboração das contas nacionais (vide número 3
do art. 7.º do Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro). Trata-se de um universo mais estreito do que aquele que a LFL usa na regra da dívida. Chama-se,
por isso, a atenção para a conveniência do radar de monitorização das responsabilidades financeiras das entidades consolidantes não passar a excluir as responsabilidades das mesmas em entidades que, por este novo critério, não consolidarão contas com elas. Quer isto dizer que haverá necessidade de manter
regras de disciplina orçamental e a consequente prestação de informação tempestiva, sobretudo sobre a dívida, para um universo mais vasto do que aquele
que a autoridade estatística nacional definir em cada publicação de contas sectoriais.
Os municípios, e porventura outras entidades públicas locais, deverão ser
ajudados a reforçar competências na utilização dos sistemas de contabilidade analítica. Autores vários nesta área coincidem na opinião de que é o pilar
do POCAL menos conseguido. O investimento nesta capacitação técnica permitirá melhorar a eficiência e a equidade dos instrumentos de financiamento. O
estudo reconhece que as entidades referidas estão especializadas na provisão às
comunidades de bens e serviços coletivos. A Secção 3.3 mostrou como o conhecimento da estrutura de custos desta provisão é necessário para calibrar para
cada provisão os instrumentos de financiamento economicamente mais adequados em termos de eficiência na afetação de recursos e equidade entre utentes e
entre contribuintes. Ora sem a utilização proficiente da contabilidade analítica
dificilmente se conseguem atingir estas finalidades.
A relação entre receita total cobrada e os compromissos do exercício deve
ser acompanhada de perto, tanto na AdL como na AdC. No período de 2004
a 2015 para o qual foi possível reunir informação comparável, o universo municipal nunca conseguiu cobrir a totalidade da despesa realizada com os recursos
mobilizados (incluindo a utilização de empréstimos). Este é um sintoma importante de desequilíbrio financeiro porquanto significa que há sistematicamente
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uma parte dos compromissos para pagar em determinado ano (incluindo os
compromissos transitados do ano anterior) que fica por satisfazer, onerando automaticamente a execução do exercício seguinte. Este ponto ilustra a conveniência da análise à gestão orçamental não se limitar ao acompanhamento dos
fluxos de caixa; se o fizer, nunca conseguirá identificar esta origem de dificuldades financeiras futuras.
O Capítulo 7 revelou dois factos. Primeiro, o desequilíbrio notado a nível agregado não é partilhado por muitos municípios, que se têm distinguido por coberturas da despesa realizada superiores a 100%. Segundo, a situação a nível agregado melhorou francamente desde 2010. Em todo o caso, no final de 2015 ainda
subsistia um pequeno défice de 201 M€, o equivalente a 2,5% da receita total
cobrada (contra 33,3% em 2010).
Importa, pois, acompanhar com atenção regular a evolução deste indicador pela
utilidade que tem para detetar precocemente crises de tesouraria e porventura
de sustentabilidade. É uma matéria que motivará em primeira linha os próprios
políticos e gestores financeiros locais, mas tem também que merecer cuidado
por parte das entidades de controlo, assim como das entidades da AdC responsáveis pela monitorização e análise económico-financeira da AdL.
Importa verificar a fiabilidade do registo contabilístico de receitas liquidadas. Causa estranheza o valor crescente de anulações de receita liquidada que
se encontra reportado no Sistema Integrado de Informação das Autarquias Locais (SIIAL). De 2010, primeiro ano para o qual este dado existe, até 2015, as
liquidações anuladas passaram de 118,0 M€ para 486,1 M€. Dada a importância
da variável “receita liquidada” no diagnóstico do estado do equilíbrio financeiro,
é preciso perceber por que é que as anulações são cada vez maiores. Os autores
detetaram dois casos que, só por si, representaram 58% das liquidações anuladas
em 2015; um decorreu de um erro no registo contabilístico da liquidação original
e o outro do lançamento de uma só vez, em 2015, de receita liquidada em vários
exercícios anteriores. As entidades de controlo poderão ajudar a perceber se há
aqui uma falha sistémica que urja corrigir.
É conveniente esclarecer rapidamente se o registo de compromissos assumidos para pagamento em exercícios futuros é fiável. Se for, e a evolução
apurada pelos autores até 2015 se tiver entretanto agravado, então o sistema
poderá estar perante um sério problema financeiro.
O “stock” de compromissos para pagar em exercícios futuros mais do que duplicou entre 2010 e 2015. Nas contas deste ano estão registados compromissos de
6843 M€ para pagar em vários anos seguintes; valem tanto como 83% da despesa realizada desse ano, ou seja, dos compromissos para pagar em 2015. Trata337
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se de uma progressão materialmente relevante e que precisa ser acompanhada
pelos decisores locais e nacionais por causa das pressões que transporta para a
construção e a execução dos orçamentos futuros.
Uma boa parte desta dinâmica reflete tanto o problema dos pagamentos em
atraso e da dívida de curto prazo que afetou nos anos da crise mais recente um
número significativo de municípios, como as soluções encontradas para o superar. Como os Caps. 7 e 9 explicam, várias medidas de política do governo central
e iniciativas próprias dos municípios levaram à transformação da dívida a fornecedores em dívida a médio e longo prazos. Não é de excluir que outra parte da
dinâmica se deva a falhas de registo nos sistemas de informação. As inquirições
dos autores ao prepararem o Cap. 7 detetaram que em 2010 (primeiro ano para
o qual o SIIAL contém esta informação) 282 municípios (92% do universo) reportavam não ter qualquer compromisso para anos futuros relativamente a amortizações de passivos financeiros e 141 não registavam compromissos futuros em
qualquer agrupamento de despesa. São situações bizarras pois qualquer organização pública com as competências dos municípios portugueses tem que assumir compromissos plurianuais para exercer a sua atividade, mormente sob a
forma de amortização de empréstimos e despesa de investimento.
Portanto, há aqui matéria para intervenção por parte dos municípios e das entidades de controlo e monitorização no sentido de clarificar se: i) o registo dos
compromissos para anos futuros é fiável e então poderá estar a formar-se um
problema económico-financeiro sério em muitos municípios; ou ii) a informação
não é fiável e então torna-se urgente construir essa fiabilidade para que se possa
perceber se a dinâmica e o nível dos compromissos está ou não a transformarse numa ameaça séria aos equilíbrios financeiros no médio prazo.
A evolução no serviço dos empréstimos causa apreensão e deve merecer
vigilância apertada. Em termos agregados, o “stock” da dívida total nos balanços municipais parece controlado e a diminuir desde 2011 em percentagem da
receita efetiva. No entanto, o conjunto de amortizações e juros pagos em cada
ano pelos empréstimos vivos cresceu exponencialmente a preços constantes até
2012 e no final de 2015 ainda constitui um fardo pesado para os orçamentos
anuais (10,7% da receita efetiva cobrada em termos agregados).
Já se explicou que a consolidação da dívida de curto prazo a fornecedores (teoricamente sem juros) por empréstimos bancários e do Estado remunerados justifica parte expressiva do peso do serviço dos empréstimos. Porém, com uma
carga tão pesada em temos agregados, esta variável terá que ser vigiada de
perto, por parte das autoridades locais e das entidades de monitorização e aná338
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lise económico-financeira na AdC. Esta questão é agravada pela incerteza, explicada no Capítulo 9, quanto à margem legal disponível no dia 1 do ano t (futuro)
para contração de dívida nova — uma das fragilidades da regra da dívida total,
ainda por cima incrementada pela pulverização de exceções. Em termos da dívida, é muito importante não perder de vista a análise dos casos individuais. O
retrato em termos agregados melhorou francamente nos últimos anos e é provável que assim continue nos próximos, mas há entre duas a três dezenas de
grupos municipais que vão continuar a exigir muito rigor na gestão e cuidado
na monitorização.
Recomenda-se também a tomada de medidas que impeçam o regresso das
práticas de sobreorçamentação. Uma das lições da década passada, sumariada
na Subsecção 11.2.7, é a necessidade imperiosa de evitar o regresso às práticas
de sobreorçamentação da despesa e da receita. Nos dados até 2015 não há evidência de isso estar a acontecer, mas é imperioso manter sob vigilância os rácios
financeiros exibidos no Gráfico
23. A LCPA tem ajudado a mantê-los na trajetória
Gráfico 23
correta, e a lei pode sempre ser melhorada. Pode fazer sentido transpor as traves-mestras para a própria LFL pois é ela que, por construção, é suposta definir
o enquadramento orçamental das finanças locais. Neste sentido vai também a
sugestão de acolher como norma permanente desse enquadramento a exigência
feita avulsamente nas últimas leis orçamentais de as previsões de receita de alienação de património imobiliário a inscrever em cada orçamento anual ficarem
limitadas superiormente à receita média anual cobrada nos 36 meses anteriores
à elaboração da proposta de orçamento inicial. Finalmente, e em coerência com
o risco recordado naquela subsecção, recomenda-se vivamente a não repetição
nas leis orçamentais futuras das medidas 2.2, 2.3 e 5.1 da LOE para 2018 (medidas descritas na Caixa 6)
6 e, muito menos, a sua transposição para a LFL.
O Fundo de Apoio Municipal (FAM) deve ser reforçado com o capital humano indispensável para cumprir as suas funções atuais e poder, no futuro,
prestar assistência técnica nas suas áreas de especialidade. Como se notou
anteriormente, os mecanismos de correção de desequilíbrios financeiros graves
que existiram no passado assentaram na concessão de empréstimos públicos ou
na validação pelo Estado de condições de ajustamento económico e financeiro
nos municípios em apuros para lhes facilitar a celebração de acordos de regularização de dívidas com fornecedores e/ou a obtenção de empréstimos bancários
para consolidação de passivos. Apesar de os empréstimos e os planos de ajustamento durarem vários anos, a verdade é que o Estado nunca mobilizou recursos humanos para acompanhar no terreno de modo sistemático o cumprimento
das condições. O FAM foi estruturado para prestar apoio financeiro de modo
parecido ao que as instituições internacionais prestam à República desde 2011,
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o que pressupõe a realização de missões técnicas regulares aos municípios sob
plano de ajustamento e o seu acompanhamento permanente à distância. Até
ver, a capacidade do FAM para atuar deste modo é diminuta. Mais, deixa-se aqui
a sugestão de o Estado dispor de equipas apetrechadas para prestar assistência
técnica preventiva, i.e., assegurar serviços de consultoria económico-financeira
especializada a qualquer município, independentemente da sua saúde financeira. Como se sabe, aquelas instituições internacionais também prestam este
tipo de serviço aos Estados, pelo que talvez faça sentido o Estado português
fazer o mesmo relativamente aos municípios nacionais.
11.3.6 Recomendação final
Haja maturação e sentido de compromisso para estabilizar o enquadramento orçamental. Como se percebe da lista de sugestões nesta secção para
melhorar a qualidade das finanças públicas, todas apelam a mudanças de comportamento. Algumas são concretizáveis dentro do quadro legal existente e o
que requerem é o melhor aproveitamento dos sistemas de informação, mais capacidade de gestão nas instituições locais e mais capacidade de controlo, monitorização e análise económico-financeira do estado das finanças locais por parte
de entidades da Administração Central. Outras sugestões, para passarem ao terreno, exigem alterações legislativas e regulamentares.
Pode parecer uma contradição este livro criticar a instabilidade legislativa nesta
área das políticas públicas e, ao mesmo tempo, preconizar mais alterações legislativas. Os autores estão conscientes deste aparente paradoxo, mas gostariam
de explicar como é que ele deve ser superado. Creem que as soluções legislativas
aventadas visam corrigir debilidades com natureza estrutural e preparar as autarquias locais e as entidades intermunicipais para acolherem novas responsabilidades. Mais alterações legislativas serão justificáveis a esta luz se for possível
planeá-las com tempo, profundidade e envolvimento de quem conhece técnica
e politicamente os problemas.
O que está em causa não se resolve com pressas. É preciso ouvir as partes interessadas, recolher informação, fazer simulações e escrever as normas legais ao
mesmo tempo que se escrevem os indicadores e o modelo de monitorização das
disposições que ficarem consagradas. Esta é também uma lição do passado, nomeadamente das leis de finanças locais e regionais adotadas em 2013 e que, no
capítulo das regras orçamentais, pelo menos, não deveriam ter sido fechadas
sem, ao mesmo tempo, ser fechado um manual de operacionalização das mesmas. Outra importante lição complementar, dos anos seguintes, mas também do
longo passado desde 1979, é a parcimónia que deverá haver na introdução de
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exceções no que conta e deixa de contar para o cumprimento das regras. A previsibilidade das regras do jogo é um bem público que merece ser protegido.
Há um tempo para planear e legislar, um tempo para executar, um tempo para
avaliar e só depois se deve reiniciar o ciclo. Queimar ou sobrepor etapas não
ajuda a ter boas políticas.
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Parte IV: Anexos

Nesta Parte são apresentados sete anexos. Têm uma natureza instrumental face
ao conteúdo das partes anteriores. Por um lado, expõem uma série de noções
técnicas em linguagem acessível que são utilizadas no corpo principal do livro
para analisar as finanças locais — é o que faz o Anexo VI
VI. Por outro, fazem uma
aproximação ou observação alargada a aspectos particulares, mas importantes,
de temas abordados em capítulos anteriores, como algumas medidas de política
— casos dos demais anexos. Qualquer um pode ser lido per se, antes, durante
ou depois dos capítulos que a eles se referem. O Anexo VI tem uma finalidade
eminentemente pedagógica para públicos sem formação contabilística e com
interesse em conhecer as raízes contabilísticas da informação orçamental de
qualquer nível das Administrações Públicas. Pode ser lido do princípio ao fim
para uma apreensão sistemática dos conceitos ou ser utilizado à semelhança de
um dicionário para elucidar acerca de um conceito específico durante a leitura
do corpo principal. É por esta razão que o seu índice é bastante desagregado.

Anexo I — Alterações anuais no enquadramento orçamental de municípios e freguesias, 2001 a 2018
Anexo II — Verificação do cumprimento de regras da dívida em 2013
Anexo III — Programa de Apoio à Economia Local (PAEL)
Anexo IV — Fundo de Apoio Municipal (FAM)
Anexo V — Ciclos político-económicos nos municípios portugueses
Anexo VI — Elementos de Contabilidade
Anexo VII — Mapas com a distribuição territorial de indicadores de
finanças locais
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Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro

Lei n.º 67-A/2007, de 31 de dezembro

Lei n.º 60-A/2005, de 30 de dezembro
Lei n.º 53-A/2006, de 29 de dezembro

Lei n.º 55-B/2004, de 30 de dezembro

Lei n.º 107-B/2003, de 31 de dezembro

(T)

(S)

(O)
(P)
(Q)
(R)

(N)

(M)

Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro

Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro

Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro
Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro
Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro
Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março

Lei n.º 64- B/2011, de 30 de dezembro

Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro

(K), (L) Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril

(J)

(I)

(G)
(H)

(F)

(E)

(C), (D) Lei n.º 32-B/2002, de 30 de dezembro

Lei n.º 30-C/2000, de 29 de dezembro
Lei n.º 109-B/2001, de 27 de dezembro

Lei do Orçamento do Estado (LOE)

Lei n.º 51/2013, de 24 de julho (1.ª)

Lei n.º 64/2012 de 20 de dezembro (2.ª)

Lei n.º 39-A/2005, de 29 de Julho

Alterada pela Lei n.º 16-A/2002, de 31 de maio

Alterações a LOEs
(NB: apenas se indicam as alterações às
diversas leis do Orçamento do Estado com
implicações nas regras orçamentais locais)
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Fontes: leis do Orçamento do Estado e respetivas alterações (disponíveis no portal da DGO) e análise documental dos autores. | Notas: * apuramento feito até 22 de maio de
2018; excluem-se desta análise alterações nos códigos dos impostos locais interpostas pelas leis orçamentais, com exceção para o OE de 2016; significado das Obs. (A) a (S) é

2018
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Lei n.º 2/2007, de
15 de janeiro
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x
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Lei n.º 42/1998,
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Lei das Finanças
Despesas com
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Locais (LFL)
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aplicável
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(A)
x
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Alteração e/ou criação de regras orçamentais pelas leis do Orçamento do Estado
relativamente ao regime financeiro aplicável à Administração Local

Quadro 34: Modificações nas regras de finanças das autarquias locais via leis anuais do Orçamento do Estado com efeitos
entre 2001 e 2018*

Anexo I Alterações anuais no enquadramento orçamental de municípios e freguesias, 2001
a 2018

346

(A) Altera para 2001 a fórmula de repartição da participação dos municípios nos impostos do Estado, PIE (art.º 12.º); introduz, para
o ano de 2001, uma transferência não prevista na LFL, de montante igual para todos os municípios; vem garantir limite mínimo
de crescimento dos fundos de transferências do OE previstos na LFL para municípios e freguesias.
(B) Artigo 7.º da Lei n.º 16-A/2002, de 31 de maio (1.ª alteração à LOE-2002) vem impedir qualquer aumento do endividamento
líquido municipal, incluindo empresas, excecionando, porém, deste limite os empréstimos destinados à realização de infraestruturas do EURO2004, à habitação social e a assegurar a participação dos municípios em projetos comparticipados por fundos
comunitários, prevendo sanções eventuais (redução das transferências do OE) em caso de incumprimento.
(C) O n.º 3 do artigo 11.º reforça as transferências para os municípios (+44,7 M€) e freguesias (+3,7 M€), por forma a garantir os
crescimentos mínimos por autarquia local previstos na LFL.
(D) Norma idêntica à do ano imediatamente anterior e rateio da capacidade de endividamento para efeitos de contração de
empréstimos de médio e longo prazos (art.º 19.º).
(E) Idem (art.º 20.º).
(F) Reforço de transferências para os municípios (+20,1M€) e freguesias (+2,9 M€), por forma a garantir os crescimentos mínimos
por autarquia local previstos na LFL. Foi ainda inscrito um reforço adicional de 2,4 M€, tendo em vista assegurar o crescimento
mínimo de 2,5 % para os municípios com menos de 10 mil habitantes. Quanto ao endividamento, são definidos os limites e o
rateio para a margem disponível em empréstimos de médio e longo prazos e é introduzido um limite ao endividamento líquido
do conjunto dos municípios (teto de variação = 0%).
(G) Em 2006 a PIE mantém o nível de 2005, em vez de ser aplicada a regra de variação anual estabelecida pela LFL, o que, ainda
assim, implica um reforço de 43,3 M€ para os municípios e 9 M€ para as freguesias (no caso destas, para observarem o crescimento de 2,3%). Introduz também limitações quanto às despesas com pessoal e ao endividamento líquido de cada município,
para além do já imposto no ano anterior ao conjunto dos municípios.

Por conveniência de edição, identificam-se seguidamente todas as alterações sinalizadas na coluna de Observações do Quadro 34
34.

explicado de seguida, no texto que se segue a este quadro — descrevem as alterações ao conjunto de regras que enquadram as finanças das autarquias locais. Dada a extensão
das alterações introduzidas pela LOE-2018, o conteúdo da nota (T) consta da Caixa 6
6, p. 283
283.
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(H) Em 2007 a PIE mantém o nível de 2006, em vez de se aplicar a regra da LFL, e a LOE contém diversas normas quanto à
distribuição de fundos por autarquia na medida em que a nova LFL foi apenas publicada a 15 de janeiro de 2007, ocorrendo
situação similar quanto aos limites de endividamento.
(I) A LOE contém algumas disposições sobre o Fundo Social Municipal, atendendo a que em 2008 existia descentralização de
competências apenas na área da educação. Integra um reforço de 1, 4 M€ para as freguesias, de forma a garantir que a
participação de cada freguesia no FFF fosse igual ou superior ao montante de 2007. Acrescenta a parcela municipal do IUC ao
leque de impostos que entram na definição de capitação fiscal média nacional e, por esta via, altera oque a LFL previa para
repartição do Fundo de Coesão Municipal, do FFF e os limites máximo e mínimo para variação em 2018 das dotações municipais na PIE. Trata a participação no IRS como transferência, apesar dos poderes próprios dos municípios sobre a retenção do
seu valor. Quanto ao endividamento, introduz novas exceções relativamente aos limites para empréstimos destinados ao financiamento de investimentos no âmbito da Iniciativa Operações de Qualificação e Reinserção Urbana de Bairros Críticos. É
também alterada a própria LFL no sentido de a participação de empresas na regra do endividamento líquido não resultar numa
diminuição do endividamento líquido global municipal.
(J) Aplica-se o disposto na LFL quanto à distribuição nos fundos. De ressalvar que não se considerou como alteração o facto de,
por esta via, ser o Fundo de Financiamento das Freguesias a suportar integralmente as despesas asseguradas anteriormente
pelo Orçamento do Estado quanto a remunerações de eleitos locais de juntas de freguesias, bem como a situação da LOE
prever que os encargos com o pessoal abrangido pelo processo de transferência de competências para os municípios não são
contabilizados para efeitos do limite estabelecido pelo então Decreto-Lei n.º 116/84, de 6 de abril. O artigo 51.º adota uma
natureza interpretativa das normas da LFL quanto aos limites de endividamento e considera-se outra vez como exceção o
mesmo tipo de empréstimos mencionado na nota imediatamente anterior.
(K) Quanto à PIE, integra na LFL a alteração, que havia sido introduzida pela própria LOE só para o ano do OE, no cálculo do Fundo
de Coesão Municipal, com implicações na distribuição de verbas. Exceciona dos limites de endividamento previstos na LFL, em
adição às exceções já consideradas na LOE original, os empréstimos para aquisição de fogos, nos termos e para os efeitos do
disposto no n.º 2 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 159/2003, de 18 de julho, ao Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana,
I. P., os quais devem ser previamente autorizados por despacho do membro do Governo responsável pela área das finanças.
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Estende à AdL, com algumas adaptações, a regra de recrutamento de um trabalhador por, pelo menos, dois que saiam. Esta
regra aplica-se ao recrutamento de trabalhadores sem relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado. Havia
sido previamente estabelecida para serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação do objetivo definido no artigo 3.º da Lei n.º
12-A/2008, de 27 de fevereiro, no âmbito da carreira geral ou especial e das carreiras que ainda não tivessem sido objeto de
extinção, revisão ou decisão de subsistência.
(L) A Lei n.º 12-A/2010, de 30 de junho [medidas adicionais de consolidação orçamental, conhecida como PEC-II), embora não
seja uma lei orçamental, é relevante nesta lista porquanto opera para o ano em curso o seguinte: redução de 100 M€ na
dotação nacional para transferências do OE para os municípios; proíbe a celebração de novos contratos de dívida, sob todas
as formas, que elevem o endividamento líquido de qualquer município.
(M) Restringe o recrutamento de trabalhadores nas autarquias locais em situação de desequilíbrio financeiro estrutural ou de rutura
financeira (art.º 43.º). Suspende o cumprimento do disposto na LFL quanto a variações máximas e mínimas da PIE e altera
novamente a redação do artigo 29.º da lei. O artigo 53.º da LOE define também limites de endividamento adicionalmente aos
da LFL. Introduz ainda a transferência direta para a Administração Central dos Sistema de Saúde, I. P. do valor correspondente
à média dos encargos suportados pelos respetivos orçamentos próprios com despesas pagas, nos anos de 2008 e 2009, respeitantes a serviços prestados por estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde aos seus trabalhadores (através de retenção
nos programas de transferências do OE para municípios e freguesias). Estende à AdL o disposto para a AdC em relação à
aplicação das reduções remuneratórias na renovação de contratos de aquisição de serviços.
(N) Na PIE reduz o montante total a transferir para municípios face ao valor devido em caso de aplicação da regra na LFL. Suspende
o cumprimento do disposto na LFL quanto a variações máximas e mínimas da PIE e baixa para 80% o limite superior do FEF
passível de ser classificado por cada município como receita corrente. Insere na LFL normas permanentes que permitem ao
Governo limitar a autonomia local na assunção de compromissos financeiros, controlar o recrutamento de trabalhadores e
reduzir o número de cargos dirigentes e trabalhadores nas autarquias locais. Renova o disposto no ano anterior relativamente
às reduções remuneratórias para efeitos de renovação de contratos de aquisição de serviços. Introduz limites ao endividamento
municipal tendo por base o stock de dívida do ano anterior. Cria objetivos de redução dos pagamentos em atraso. De referir
que a segunda alteração, em 20/12/2012, à LOE de 30/12/2011 vem alterar as regras do endividamento introduzidas por esta.
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(O) Na PIE reduz o montante total a transferir para municípios face ao valor devido em caso de aplicação da regra na LFL. Suspende
novamente o estipulado na LFL quanto a variações máximas e mínimas da PIE. Repete normas da LOE anterior quanto ao
controlo e redução do número de trabalhadores das autarquias locais. Idem quanto à renovação de contratos de aquisição de
serviços. Define limites mais restritivos para o endividamento municipal e impõe reduções adicionais ao nível do endividamento
das entidades da AdL, em particular no que se refere aos pagamentos em atraso.
(P) Repete normas da LOE anterior quanto ao pessoal das autarquias locais e à aquisição de serviços. Quanto à PIE, faz duas
alterações face às regras estabelecidas na nova LFL aprovada apenas três meses antes: reduz a dotação total para o FEF e o
FSM; alarga a variação mínima (decréscimo) possível na transferência para cada município. Inibe a transferência para as entidades intermunicipais da participação que a nova LFL lhes dá no FEF dos municípios associados. Impõe um ritmo mais acelerado de redução dos pagamentos em atraso a fornecedores. Determina a aplicação obrigatória do acréscimo de receita do IMI
resultante da reavaliação da base tributária a finalidades de redução da dívida. Impõe teto à orçamentação da receita por
venda de bens imóveis, que fica no ano de aplicação da LOE limitada superiormente à receita realmente cobrada nos 36 meses
anteriores à elaboração do orçamento.
(Q) Renova as medidas da LOE anterior quanto ao pessoal das autarquias locais, embora considerando já as situações decorrentes
da LFL-2013, bem como quanto a contratos de aquisição de serviços. Reitera obrigações de redução do endividamento, designadamente em relação ao stock de pagamentos em atraso observado no ano anterior. No que respeita à PIE, de notar que
foi integrada no FSM a verba que em anos anteriores era processada autonomamente como compensação de encargos com
transportes escolares. Repete a norma da LOE anterior com teto para a orçamentação da venda de bens imóveis.
(R) São suspensas durante 2016 ou alteradas de modo permanente muitas disposições da LFL. Nas suspensões de regras sobre
transferências do OE, destacam-se: i) critérios de formação da dotação nacional e da repartição por municípios e freguesias
do FEF e do FFF, respetivamente, sendo substituídos pela decisão discricionária de crescimento de 1,2% face ao OE 2015 para
todas as autarquias e entidades intermunicipais (percentagem na dotação nacional inferior à que resultaria da aplicação do
estipulado na LFL); ii) variações máximas e mínimas obrigatórias no valor das transferências para municípios e freguesias; iii)
entrada em vigor em 2016 da consignação de uma percentagem do FEF para distribuição pelas entidades intermunicipais em
função do desempenho dos territórios NUTS-III respetivos aferido pelo Índice Sintético de Desenvolvimento Regional. Entre
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as alterações permanentes a regras da LFL, destacam-se: i) revogação da extinção do IMT; ii) introdução de exceções na regra
da dívida total (empréstimos destinados ao financiamento de projetos comparticipados por fundos comunitários deixam de
contar para teto da dívida total). À semelhança de orçamentos de anos anteriores, obriga à redução em 2016 de, pelo menos,
10% do montante de pagamentos em atraso há mais de 90 dias. Também repete norma das duas LOE anteriores que condiciona a previsão da receita da venda de bens imóveis a inscrever nos orçamentos municipais para o ano seguinte (2017 neste
caso). Altera várias leis fiscais, destacando-se: i) fim das isenções de que beneficiavam os fundos de investimento imobiliário e
de pensões em sede de IMI e IMT; ii) agravamento das tabelas de IUC na parte que é receita municipal; iii) torna clara no
Código Fiscal do Investimento a possibilidade legal de os municípios concederem isenções totais ou parciais de IMI e/ou IMT
para apoio a investimento realizado nos concelhos. Altera a LCPA, permitindo às entidades da AdL a consideração de seis em
vez de três meses quanto às receitas que relevam para cômputo dos fundos disponíveis. Em regras sobre pessoal, destaque
para: i) permissão do recrutamento de trabalhadores pelas autarquias locais e demais entidades da AdL, desde que respeitadas
as regras de equilíbrio orçamental e limites de endividamento e demais obrigações de sustentabilidade das respetivas finanças
locais; ii) para municípios em situação de saneamento financeiro ou de rutura está vedado o recrutamento visando a constituição de vínculo de emprego público por tempo indeterminado, dando, contudo, às respetivas assembleias municipais o
poder de, em situações excecionais, o autorizar, respeitando, no caso de municípios com planos de ajustamento, a evolução
prevista nos mesmos — da autorização não pode decorrer um aumento da despesa total com pessoal.
(S) A LOE-2017 introduz inúmeras alterações no enquadramento orçamental local, suspendendo e alterando normas da LFL e
estabelecendo normas próprias para vigorar apenas em 2017. Nas regras sobre transferências do OE, há a referir as seguintes
suspensões: i) os critérios de formação da dotação nacional e da repartição por municípios e freguesias do FEF e do FFF,
respetivamente, são substituídos pela decisão discricionária de crescimento de 2,9% face ao OE 2016 para todas as autarquias
e entidades intermunicipais (percentagem na dotação nacional é inferior à que resultaria da aplicação do estipulado na LFL);
ii) variações máximas e mínimas obrigatórias no valor das transferências para municípios e freguesias [no seguimento de i)];
iii) entrada em vigor da consignação de uma percentagem do FEF para distribuição pelas entidades intermunicipais em função
do desempenho dos territórios NUTS-III respetivos aferido pelo Índice Sintético de Desenvolvimento Regional [no seguimento
de i)). No que se refere exclusivamente à dívida, há a referir as seguintes decisões: i) obrigação de reduzir em 2017, pelo
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menos, 10% do montante de pagamentos em atraso há mais de 90 dias (repetição de leis de OE anteriores); ii) as contribuições
vincendas para o capital do FAM não contam para o teto da dívida total (repete norma de leis OE anteriores); iii) possibilidade,
embora dentro de certas condições, de excecionar empréstimos destinados ao financiamento de investimentos no âmbito do
Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos (PERSU 2020); iv) municípios que, por estarem sujeitos a mecanismos de recuperação financeira municipal deveriam agravar taxas e tarifas nos serviços ligados ao Ciclo Urbano da Água (CUA) e à gestão de
resíduos, ficam dispensados de o fazer se assegurarem níveis de eficiência a definir no decreto-lei de execução orçamental. A
perda de receita decorrente do não agravamento destas taxas e tarifas pode justificar o incumprimento da meta da dívida total
e das reduções obrigatórias na mesma em caso de ultrapassagem do teto; v) empréstimos contraídos para financiar o cumprimento de sentenças judiciais nos domínios do CUA e da gestão de resíduos sólidos urbanos não contam em 2017 para o
teto da dívida total; vi) a eventual assunção de passivos das sociedades Polis a liquidar justifica, até ao seu valor, a ultrapassagem do limite da dívida total. No que respeita exclusivamente à LCPA: i) é suspensa a eficácia de uma norma durante 2017
para permitir às entidades da AdL a consideração de seis em vez de três meses quanto às receitas que relevam para cômputo
dos fundos disponíveis (repete norma da LOE-2016). No que se refere à dívida, à LCPA e ao PAEL: i) possibilidade de a
despesa que uma autarquia local assumir num projeto da AdC a título de contrapartida nacional de projetos cofinanciados
não relevar em 2017 para o cumprimento das obrigações legais estabelecidas quanto ao limite da dívida total, ao apuramento
dos pagamentos em atraso e ao cálculo dos fundos disponíveis nos termos da LCPA, bem como das obrigações previstas de
redução de pagamentos em atraso no âmbito do PAEL; ii) permissão de candidatura em 2017 a projetos cofinanciados mesmo
que a autarquia não tenha fundos disponíveis para o efeito nos termos (ora revistos) da LCPA. No que se refere a despesa
com pessoal ou a regime dos recursos humanos, há a referir: i) a municípios abrangidos por um mecanismo de recuperação
financeira é vedada a abertura de procedimentos concursais, dando, contudo, às respetivas assembleias municipais o poder
de, em situações excecionais, a autorizar, respeitando, no caso de municípios com planos de ajustamento, a evolução prevista
nos mesmos — da autorização não pode resultar um aumento da despesa total com pessoal relativamente a 2016 (corrigida
das reversões das reduções remuneratórias); ii) a norma anterior não se aplica quando o recrutamento se refere a necessidades
excecionais de pessoal no âmbito de transferências de competências da AdC para a Local em diversos domínios (educação,
saúde, ação social, etc.); iii) são revogados os artigos relativos ao provimento de chefes de divisão municipal e de cargos de
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direção intermédia de 3.º grau ou inferior; iv) O número máximo de dirigentes em cada município passa a estar indexado ao
contributo dessa autarquia para a receita do conjunto dos 308 municípios, podendo este limite ser ultrapassado com recurso
a um critério de população residente nos casos em que, no ano anterior, a autarquia não tenha pagamentos em atraso nem
violação da regra da dívida. Trata-se de um mecanismo que liga despesa com pessoal a receita própria e a transferências da
AdC. Orçamentação de receita de alienação de património: i) repetição de norma que surge em várias LOE, desde a de
2014, e que amarra a previsão para 2018 da receita de venda de bens imóveis às vendas observadas nos 36 meses anteriores
à data de realização daquela previsão.
(T) As alterações introduzidas nos princípios de finanças locais pela LOE para 2018 são demasiado numerosas e importantes para
figurarem nesta lista de observações ao Quadro 34
34. São objeto de atenção especial na Secção 10.3 e enunciadas na Caixa 6
6, p.
283.
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Finanças Locais: princípios económicos, instituições e a experiência portuguesa desde 1987

Anexo II Verificação do cumprimento de regras da dívida em 2013
A regra de disciplina orçamental incidente sobre a dívida a que os municípios estiveram sujeitos até 2013 é complexa na sua apreensão. Decompunha-se em várias subregras, como se resumiu na Secção 10.1, que tinham a ver
com dívida total, apenas empréstimos, rateio da capacidade de endividamento
em função das amortizações processadas etc.. Identificar a situação individual
dos 308 municípios relativamente a cada uma das regras aplicáveis não era tarefa
simples para quem detinha a responsabilidade pela recolha de dados e fiscalização das situações de incumprimento. As sucessivas leis orçamentais complexificaram o exercício de monitorização por causa das sucessivas alterações e suspensões na eficácia legal das normas.
As dificuldades aumentavam no que diz respeito às regras sancionatórias porque
era preciso verificar igualmente em todos os municípios a eventual aplicação de
circunstâncias atenuantes. Pense-se nos cálculos que seria necessário efetuar
para monitorizar a situação em 2013. Havia dívidas contraídas nesse ano que não
relevavam para os limites dos passivos de médio e longo prazo pois deles estavam isentas por lei, sendo necessário expurgar do valor da dívida, município a
município, os contratos de empréstimo legalmente excecionados. O mesmo se
devia dizer do “stock” em 2013 formado por passivos contraídos no passado ao
abrigo de várias exceções. Depois, a trajetória legal da dívida em 2013 dependia
das sanções que tivessem sido aplicadas nos anos anteriores, que tipicamente
impunham a obrigação de redução do excesso de dívida líquida de um ano em
vários anos futuros. Cada município tinha a sua história e, portanto, a sua trajetória legalmente admissível.
Não estando o SIIAL dotado da informação com o nível de detalhe necessário
para permitir realizar este exercício, não é possível informar neste livro sobre o
estado de cumprimento, município a município, das regras de disciplina orçamental aplicáveis no exercício de 2013. A Caixa
Caixa 77 dá mais informação sobre as
dificuldades de identificação dos municípios incumpridores no período de vigência da anterior LFL.
Caixa 7: Mecanismo de sancionamento em 2013 por violação do teto de
dívida líquida
A complexidade na verificação dos municípios que ultrapassaram o limite legal para o valor
da dívida líquida em 2013 fica patente na seguinte explicação. Conforme se referiu na Secção 10.1, os municípios que não respeitassem os limites de dívida num dado ano ficavam
sujeitos a retenções das transferências do OE no ano seguinte. Contudo, em função da
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conjugação dos limites definidos na LFL-2007, e das regras impostas nas leis do OE posteriores, as sanções a aplicar variavam consoante a violação detetada, nos seguintes termos:127
i) Sanção igual à redução obrigatória de 10% acrescida do aumento verificado;
ii) Sanção igual à redução obrigatória de 10% deduzida da redução verificada (para
municípios com contrato de reequilibro financeiro que não cumprissem os limites
de endividamento líquido);
iii) Sanção igual ao excesso de endividamento líquido verificado no final do ano;
iv) Sanção igual ao excesso verificado a 1 de janeiro de 2014 face ao limite da dívida
líquida.
A avaliação do cumprimento deste conjunto de regras em 2013 impõe o conhecimento das
situações de incumprimento de anos anteriores, uma vez que as sanções a aplicar aos municípios que tenham entrado em incumprimento em 2013 é diferente da aplicada aos municípios que já estivessem a ser sancionados anteriormente.
Os municípios que tenham excedido em 2013 os limites de dívida líquida ficariam sujeitos
à obrigatoriedade de redução da totalidade do excesso, ao passo que os municípios que já
se encontrassem a exceder esse limite em anos anteriores apenas sofreriam uma redução
das transferências do OE, equivalente a 10% do montante em excesso.

Optou-se antes por um exercício especulativo neste anexo, porventura mais
interessante para estabelecer a ligação ao regime de crédito e endividamento que se passou a aplicar em 2014. A ideia nas próximas páginas é apurar
a situação a 31 de dezembro de 2013 de cada município face à regra da dívida
total que se tornou obrigatória a partir do exercício seguinte. Por outras palavras,
quanto valeria o indicador da dívida total dos 308 grupos municipais no final de
2013 se a regra nele baseada já estivesse em vigor? Como é evidente, este exercício é mecânico e não é suposto representar a situação verdadeira se a regra já
estivesse em vigor desde o início de 2013; em tal eventualidade, o comportamento das entidades cobertas pela regra seria, naturalmente, diferente. Recordese que a LFL que estabelece esta regra apenas se tornou conhecida do país no
dia em que foi publicada no jornal oficial, em 3 de setembro de 2013. O resultado

127 Os detalhes legais são os seguintes. A norma a ter em conta quanto ao teto para a variação
da dívida líquida e o teto para a dívida de médio e longo prazo é o número 1 do artigo 98.º
da Lei do Orçamento do Estado para 2013 (Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro). Citando:

1 — Nos termos do n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro (…), o limite de endividamento líquido de cada município para 2013, tendo em vista assegurar uma variação global nula
do endividamento líquido municipal no seu conjunto, corresponde ao menor dos seguintes valores:
a) Limite de endividamento líquido de 2012;

b) Limite resultante do disposto no n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro (…).
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deste ensaio consta do Quadro
35. O mesmo tem a vantagem de permitir ao
Quadro 35
Cap. 9 uma comparação com a situação apurada, ainda que provisoriamente,
para os primeiros dois anos de vigência desta regra —2014 no Quadro 31 e 2015
no Quadro 32.
Quadro 35: Resumo da situação de endividamento em 2013 face aos
limites da dívida total só aplicáveis em 2014 (M€)
Nível do indicador da
dívida total
("rácio da dívida")4

… da qual
respeitante
Dívida total
a entidades
em
participa31/12/2013
das
ou do(M€)2
minadas
(M€)3

Excesso
face ao limite
(M€)

N.º de municípios em
31.12/2013

Limite da
dívida total (M€)1

20

364,1

1 001,9

83,4

637,8

24

493,0

854,0

85,7

360,9

43

1 793,5

2 084,4

224,7

290,9

87

2 650,7

3 940,3

393,9

1 289,6

69

1 612,1

1 367,9

172,4

n.a.

152

4 761,5

1 993,2

197,2

n.a.

SITUAÇÕES NO LIMITE
OU ABAIXO DO LIMITE
DA DÍVIDA TOTAL
( 1,50)

221

6 373,6

3 361,0

369,5

n.a.

TOTAL

308

9 024,3

7 301,3

763,4

1 289,6

Indicador2013 > 3,00
2,25  Indicador2013  3,00
1,50 < Indicador2013 < 2,25
SITUAÇÕES ACIMA DO
LIMITE DA DÍVIDA TOTAL (>1,50)
1,00 < Indicador2013  1,50
Restantes municípios
Indicador2013  1,00

Fontes: DGAL e cálculos dos autores. | Notas: n.a. – não aplicável; 1 – 150% do valor médio da receita
corrente líquida cobrada dos municípios nos exercícios de 2010, 2011 e 2012, calculado município a município. No caso de municípios com serviços municipalizados, foram considerados apenas os anos de 2011
e 2012, por não existirem dados disponíveis para 2010 quanto ao contributo consolidado daquelas entidades para a receita corrente líquida cobrada; 2 – Soma de todos os passivos dos grupos municipais que
contam para a regra da dívida total; 3 – são todas as entidades identificadas no art.º 54.º da LFL-2013; 4
– o denominador do indicador teve quer ser modificado no caso dos municípios com serviços municipalizados por causa da indisponibilidade de dados sobre receita no ano de 2010, conforme assinalado na
nota 1.

A dívida total dos grupos municipais no final de 2013, segundo a definição
da regra da dívida vigente a partir de 2014, ascenderia então a 7301 M€,
dos quais quase 1290 M€ excederiam o teto estabelecido na atual lei, caso esta
se aplicasse ao exercício de 2013. Seriam 87 os grupos em incumprimento, respondendo por 3940 M€ ou 54% da dívida do universo local.
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O conjunto de grupos municipais a cumprir o teto legal de dívida representaria 72% do total. Este conjunto teria um “stock” de dívida substancialmente
abaixo do teto, em cerca de 3013 M€.
Os municípios deteriam diretamente cerca de 90% da dívida total capturada
pelo indicador legal. Com efeito, as entidades por eles participadas ou dominadas teriam em seu nome à volta de 10% das responsabilidades dos grupos,
uma repartição aproximadamente igual em todos os intervalos de dívida considerados no Quadro 35
35.
Chama-se a atenção para a adaptação que os autores tiveram de fazer no cálculo
do numerador do indicador da dívida, por não haver informação sobre o contributo consolidado dos serviços municipalizados para a receita corrente líquida
cobrada dos municípios em 2010. Para os municípios com serviços municipalizados, optou-se por usar uma média de dois anos (2011 e 2012) em vez da média
trianual 2010 a 2012 usada para as demais autarquias.
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Anexo III Programa de Apoio à Economia Local (PAEL)
O Programa de Assistência Económica e Financeira (PAEF) a Portugal (20112014) deu atenção particular aos atrasos nos pagamentos das Administrações
Públicas a fornecedores de bens e serviços e pretendeu inverter a acumulação
dos mesmos. Foi assumido o compromisso inicial de realizar o levantamento de
todos os pagamentos em atraso, definir uma estratégia para a sua redução e
avaliar regularmente os resultados.128
Apenas a partir da publicação do Decreto-Lei n.º 65-A/2011, de 17 de maio, do
qual consta uma definição padronizada quanto a pagamentos em atraso, começou a ser efetuada a recolha de informação comparável para todos os subsectores, incluindo a AdL. De acordo com o levantamento, constante do documento
relativo à estratégia para a redução dos pagamentos em atraso (Ministério das
Finanças, 2012), identificou-se que, a seguir à saúde (esta concentrava 45% do
total dos pagamentos em atraso do chamado sector público alargado), 30% do
valor em atraso correspondia à AdL (1617 M€). Desta fração, a maior parte estaria
nos municípios (1433 M€). A atualização desta informação, que este trabalho divulga no Gráfico 25 e no Quadro 23, mostra que em 2011 os pagamentos em
atraso na AdL e nos municípios seriam afinal 1648 M€ e 1471 M€ (89%), respetivamente, com o peso da AdL a subir para cerca de 35% do referido sector público alargado.
Neste contexto, foi aprovada a Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, LCPA) a qual, para além de sistematizar
os conceitos aplicáveis, estabeleceu regras de natureza imperativa quanto à assunção de compromissos. Importa aqui recordar dois aspectos desta lei. Primeiro, definiu pagamentos em atraso como “contas a pagar que permaneçam
nessa situação mais de 90 dias posteriormente à data de vencimento acordada ou
especificada na fatura, contrato, ou documentos equivalentes.” [al. e) do art.º 3.º].
Segundo, restringiu a assunção de compromissos aos “fundos disponíveis” no
muito curto prazo. Estes correspondem a um conjunto de determinadas receitas
arrecadadas e a arrecadar com elevado grau de probabilidade numa janela temporal móvel de três meses desde que não comprometidas nem gastas. A janela
temporal referida foi alargada para seis meses durante os anos de 2016 e 2017
— via LOE para esses anos, vide notas (R) e (S) ao Quadro 34
34.

Compromisso 11 na primeira versão do Memorando de Políticas Económicas e Financeiras
e Ponto 3.2 da primeira versão do Memorando de Entendimento sobre as Condicionalidades
de Política Económica (ambos de 17 de maio de 2011).
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Inventariada a situação de partida e definidas regras para o futuro, o passo
seguinte para se conseguir a redução na acumulação de dívidas a fornecedores de bens e serviços vencidas há mais de 90 dias foi a criação de um
instrumento de apoio financeiro temporário por parte do Estado, especificamente dirigido aos municípios: Programa de Apoio à Economia Local
(PAEL). Tinha como finalidade principal aquela redução e, por essa via, a reanimação financeira das empresas fornecedoras. Aliás, a designação do programa
advém deste impacto esperado nas empresas, por terem atividade maioritariamente localizada nos concelhos em torno dos municípios beneficiários. Mas o
PAEL tinha ainda um objetivo secundário, que era o de poder complementar
operações de retorno a situações de equilíbrio financeiro municipal. Para o
efeito, seria necessário cumprir as exigências legais próprias dos mecanismos de
reequilíbrio financeiro existentes à época. Deve esclarecer-se que o Estado permitia que os municípios aderentes ao PAEL pudessem também contratar empréstimos por sua conta e risco junto da banca para pagar aos fornecedores e
consolidar dívida. Note-se que na altura o acesso municipal ao crédito bancário
se tinha estreitado consideravelmente, com muitas instituições financeiras a recusarem a concessão de novos empréstimos ou a exigirem taxas de juro quase
proibitivas para a capacidade financeira das autarquias.
Para facilitar a regularização de dívidas, esta iniciativa contou com a dotação
máxima de 1000 M€ para possível assistência financeira do Estado aos municípios.129 Eventuais atrasos no pagamento de débitos à ADSE também foram elegíveis para financiamento pelo PAEL. Formalizado através da Lei n.º 43/2012, de
31 de agosto, o PAEL consistiu então na concessão de empréstimos do Estado
aos municípios consignados exclusivamente à regularização de pagamentos em atraso, independentemente do limite legal de endividamento de médio
e longo prazos,130 e condicionados ao cumprimento por aqueles de determinadas obrigações. Com efeito, a atribuição do empréstimo era condicional na

129
As bases do PAEL constam de um memorando assinado entre a Associação Nacional de
Municípios Portugueses e o Governo, em maio de 2012, o qual abrangeu ainda questões relativas à aplicação da LCPA. Pode ser consultado em http://www.qren.pt/np4/file/1707/
26_Memorando_de_Acordo_entre_Governo_de_.pdf.

A lógica desta opção decorreu do facto de a operação, ao consubstanciar-se na transformação de dívida não financeira (sobretudo dívida a fornecedores de bens e serviços, mas
também a outras entidades) em dívida financeira (o empréstimo do Estado), não alterar o valor
da dívida total de cada município aderente. Naturalmente, o alongamento das maturidades
inerente a esta reformulação de passivos é a característica central para viabilizar o serviço da

130
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aceitação pelas Partes de um Plano de Ajustamento Financeiro (PAF) através do
qual o município se comprometia a adotar determinadas medidas destinadas a
repor uma situação financeira equilibrada.
O PAEL desdobrou-se em dois Programas de financiamento: Programa I para
os municípios em situação de desequilíbrio financeiro estrutural, tendo em conta
a definição legal desta situação então aplicável,131 e Programa II para os restantes
municípios com pagamentos em atraso. O Programa I integrava ainda os municípios abrangidos por um plano de reequilíbrio financeiro, bem como permitia a
adesão facultativa dos restantes municípios com pagamentos em atraso. A adesão ao PAEL implicava o enquadramento num destes programas, sendo distintos não apenas os prazos e os montantes elegíveis de financiamento, mas
também as contrapartidas em termos de medidas integrantes do PAF. Este
devia acompanhar o pedido de adesão. O PAEL estabelece a obrigação de
acompanhamento da execução dos PAF.
No Programa I, o empréstimo a contrair tinha como prazo máximo 20 anos, sem
período de carência, sendo o montante de financiamento obrigatório igual à totalidade do montante elegível. Por seu turno, no Programa II o prazo era menor
(14 anos), sendo o montante de financiamento variável (entre 50% e 90% do
montante elegível). A taxa de juro em ambos os casos correspondia ao custo de
financiamento da República Portuguesa, acrescido de 15 pontos base.132
O montante elegível era, por lei, inferior ao stock de pagamentos em atraso
(PA) dos municípios. Como o fluxograma seguinte ilustra, resultava da subtração de várias parcelas ao stock inicialmente reportado à DGAL. As parcelas eram
obrigações constantes da Lei do Orçamento do Estado para 2012 quanto a reduções remuneratórias e de pagamentos em atraso a concretizar tanto por
meios próprios como através do eventual recurso ao FRM. Este fundo, previsto
na LFL então em vigor, era um veículo alimentado pelas sanções financeiras apli-

dívida por parte de municípios sem capacidade de satisfazer pelos seus meios e num prazo
reduzido os montantes devidos.
131 Constantes do Decreto-Lei n.º 38/2008, de 7 de março, que densifica também as regras
referentes ao Fundo de Regularização Municipal (FRM).

Conforme Portaria n.º 281-A/2012, de 14 de setembro, que regulamenta o PAEL e aprova
os modelos do PAF a apresentar.
132
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cadas aos municípios que violassem a regra de endividamento líquido e destinava-se originalmente a financiar a correção de situações de desequilíbrio financeiro estrutural ou de rutura financeira dos municípios.133
Figura 5: Apuramento do montante elegível para empréstimo do Estado

Montante elegível

PA a 31 de março
de 2012
reportados à
DGAL via SIIAL

Redução prevista
no n.º 3 do art.º
65.º da LOE-2012
(10% PA
registados em
30/09/2011)

Redução prevista
no n.º 4 do art.º
65.º da LOE-2012
(subsídios de
férias e Natal não
processados)

Utilização de
verbas do Fundo
de Regularização
Municipal (FRM)

Nota: PA — Pagamentos em Atraso.

Quanto à condicionalidade decorrente da adesão ao PAEL, de referir a obrigatoriedade de elaboração de um Plano de Ajustamento Financeiro (PAF)
com duração equivalente à do empréstimo, contendo um conjunto de “medidas
específicas e quantificadas”, tendo por objetivos: (i) a “redução e racionalização
da despesa”, (ii) a “existência de regulamentos de controlo interno”, (iii) a “otimização da receita própria”, impondo um ajustamento mais intenso nos primeiros cinco anos. Para os municípios do Programa I, o PAEL definiu um conjunto
de medidas obrigatórias, como a fixação ao nível máximo legal das taxas de participação variável no IRS e dos tributos locais IMI e Derrama, a revisão dos tarifários dos serviços no âmbito de água, saneamento e resíduos de acordo com as
recomendações da entidade reguladora, o aperfeiçoamento de processos e controlo da cobrança de receitas municipais, bem como medidas de racionalização
da despesa previstas no regime relativo ao reequilíbrio financeiro municipal então vigente. Outras obrigações para estes municípios incluíam ainda: submissão
à DGAL dos documentos previsionais durante cinco anos para apreciação técnica
anterior à sua apresentação, para aprovação, à Assembleia Municipal; não promoção de novas parcerias público-privadas; obrigatoriedade de autorização prévia pela Assembleia Municipal de encargos novos superiores a 0,5 M€ ou 5% da
despesa orçamentada (se superiores a 0,1 M€); comunicação prévia ao Governo
da aquisição de bens e serviços e adjudicação de empreitadas de valor superior

Porém, através da alteração introduzida pelo Decreto-Lei n.º 120/2012, de 19 de Junho, o
diploma do FRM (o citado Decreto-Lei n.º 38/2008), passou a contemplar também a utilização
da quota de cada município no pagamento de dívidas a fornecedores da autarquia respetiva
vencidas há mais de 90 dias.
133
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ao legalmente exigido para a realização de concurso público;134 pedido de autorização prévia ao Governo para realizar investimentos não previstos no PAF; inclusão de anexo na conta de gerência com a execução do PAEL.
De referir que, caso o município pretendesse ainda declarar a situação de desequilíbrio financeiro estrutural aquando do acesso ao PAEL, o seu pedido de adesão (neste caso, forçosamente ao Programa I) teria de incluir um plano de reequilíbrio financeiro, elaborado com base nos modelos aprovados para o PAEL,
especificando as dívidas a financiar pelo empréstimo do Estado (PAEL) e pelo
empréstimo a contrair junto da banca para este efeito.
O financiamento total do Estado contratado no âmbito desta iniciativa atingiu os 702,1 M€, abrangendo 108 municípios, dos quais 625,6 M€ correspondem a contratos entretanto visados pelo Tribunal de Contas (TdC) até
julho de 2016 — Quadro 36
36. O visto prévio do TdC é condição necessária para
que tenham eficácia jurídica. No final de 2012 todos os municípios do Programa
II tinham contratos assinados, ficando por assinar os do Programa I, alguns deles
acompanhados de planos de reequilíbrio financeiro, incluindo assim o recurso à
banca e abrangendo um maior conjunto de dívidas para além dos pagamentos
em atraso. Segundo informação da DGAL, os empréstimos bancários com visto
do TdC totalizam cerca de 133,3 M€ à data de 19 de julho de 2016. Estes empréstimos não constam do Quadro 36
36.

134 De acordo com o Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008,
de 29 de janeiro, os limites atualmente em vigor são 75.000 € para a aquisição de bens e
serviços e 150.000 € para a realização de empreitadas.
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Quadro 36: Contratação de financiamento do Estado ao abrigo do PAEL e
respetiva execução, 2012 a 2015
(M€, exceto quando indicado)

Elegíveis

N.º de municípios
PAEL

Programa I

e), f), g)

Programa II

e), h)

TOTAL
PAEL

Com contrato assinado

a)

2012 2013 2014 2015

31

7

27

29

População
Financiamento Financiamento Financiamento
residente
total aprovado anulado ou não
total
(milhões hab.,
b),c)
concedido
devido c)
31-12-2015)

29

0,7

317,6

268,1

1,2

82

81

79

79

79

2,7

384,5

357,6

3,5

113

88

106

108

108

3,4

702,1

625,6

4,7

Verbas libertadas (montante total desembolsado) d)
2012

2013

2014

2015

TOTAL

Pagamentos a fornecedores efetuados ao abrigo do PAEL
2012

2013

2014

2015

TOTAL

Programa I e), f), g)

0,0

139,5

109,0

12,4

260,8

0,8

131,3

112,9

10,9

Programa II e), h)

17,2

324,9

10,0

0,9

352,9

17,1

319,4

10,3

0,9

347,7

TOTAL

17,2

464,4

119,0

13,2

613,7

17,9

450,7

123,2

11,8

603,6

255,9

Fontes: DGAL, DGO, INE e cálculos dos autores. | Notas: a) Número acumulado até 31 de dezembro de
cada ano, excluindo eventuais adendas posteriores ao contrato; b) Após visto do TdC; c) Situação a 19 de
julho de 2016; d) Montante total transferido pelo Estado líquido de devoluções entretanto efetuadas pelas
autarquias; e) Um município elegível desistiu, não tendo assinado contrato; f) Em 19 de julho de 2016,
aguardavam visto do TdC três contratos de municípios do Programa I, importando no montante total de
27,2 M€ de financiamento por parte do Estado; g) Desistência de um município em 2014 que tinha assinado contrato em 2013; h) Desistência de dois municípios em 2013 que tinham assinado contrato em
2012.

A monitorização e o acompanhamento do PAEL cabem à Assembleia Municipal de cada autarquia (trimestralmente), à DGAL (anualmente) e à IGF, neste último caso através de auditorias sistemáticas ao Programa I e regulares ao Programa II.
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O regime financeiro das autarquias locais e entidades intermunicipais (RFALEI,
vulgo LFL), aprovado no final de 2013 e que entrou em vigor a 1 de janeiro de
2014 (Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro) previu, nos seus artigos 61.º e 62.º, a
constituição do Fundo de Apoio Municipal (FAM). A ele recorrem obrigatoriamente os municípios em situação de rutura financeira. Esta caracteriza-se, nos
termos legalmente definidos, pela existência de dívida total do grupo municipal
superior ao triplo da média da receita corrente líquida cobrada pelo município
nos últimos três exercícios — indicador da dívida total superior a 3,00; pormenores no Quadro 33. Com carácter facultativo, podem recorrer ao FAM os municípios cujo indicador da dívida total esteja compreendido entre 2,25 e 3,00 (intervalo mudou durante o ano de 2018 para 2,00 a 3,00, via exceção criada pelo
art. 98.º da LOE-2018).
A regulamentação quanto à constituição (capitalização), estrutura e funcionamento do FAM foi remetida para diploma próprio, tendo sido constituída uma
comissão de trabalho específica para elaborar a proposta de lei,135 a qual veio a
ser publicada em agosto de 2014 (Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto), prevendose, contudo, e desde logo, que as fontes de financiamento incluiriam obrigatoriamente a participação do Estado e de todos os municípios.
As razões que justificaram a criação do FAM radicam sobretudo: i) no crescimento mais rápido da dívida do que da receita efetiva, em particular a partir
de 2007, com a dívida bruta total a atingir o pico, em cerca de 8,6 mil M€ a preços
de 2015, nos anos de 2009 a 2011 (vide Gráfico
34); ii) na progressiva
Gráfico 30 e Gráfico
Gráfico 34
dificuldade de acesso a financiamento bancário em condições comportáveis;136
e (iii) na existência de diversos municípios com problemas de índole estrutural,

Despacho n.º 16443/2013, de 2013-12-02, dos Secretários de Estado da Administração
Local e Adjunto e do Orçamento que nomeia a Comissão para a Recuperação Financeira Municipal, publicado no Diário da República, Série II, n.º 246, de 19 dezembro de 2013.
135

O Gráfico 35 é elucidativo do ritmo exponencial de crescimento do serviço da dívida financeira em proporção da receita efetiva. Quanto a taxas de juro, não se dispõe de informação
sobre taxas marginais (as praticadas em empréstimos novos) mas é possível estimar a taxa de
juro implícita no stock existente através do quociente entre os juros pagos no ano t e a dívida
no final do ano imediatamente anterior (t-1). Esta atingiu 5,9% em 2008, o nível mais elevado
registado no período 2003 a 2014. De notar que para este cálculo contaram empréstimos
concedidos pelo Estado, nomeadamente ao abrigo de alguns programas pontuais de regularização de dívidas, tipicamente a taxas mais baixas do que as do mercado.
136
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com volumes de dívida total, incluindo a de entidades participadas ou sob influência dominante, a exceder a receita arrecadada anualmente e que deixaram de
apresentar capacidade de assunção de novos compromissos.137
A restrição orçamental dos governos subnacionais será tanto mais forte
quanto mais elevadas forem as expetativas de que outros níveis de governo
não assumirão, ainda que implicitamente, a dívida dos primeiros. É reconhecido na literatura que resgates de governos locais ou regionais em dificuldades
financeiras por parte do governo central sem quaisquer condicionantes ou restrições (ou não sendo estas credíveis) criam problemas de risco moral, introduzindo incentivos no sentido de uma menor responsabilização dos governos locais pelo seu desempenho orçamental e do recurso ao endividamento —entre
outros, Liu e Waibel (2008). Deste modo, a responsabilização de cada subsector
pelas decisões quanto ao endividamento e a proibição de garantias do Estado à
assunção de dívida por parte das administrações subnacionais tem sido uma recomendação frequente.138
A constituição do FAM buscou estabelecer um mecanismo permanente e
aberto a todos os municípios em caso de necessidade, evitando programas
pontuais de saneamento da dívida municipal. Tem regras objetivas e critérios
previamente determinados quanto ao acesso e quanto à condicionalidade a impor como contrapartida do apoio financeiro aos municípios que dele venham a
beneficiar. Foi concebido como um seguro mutualista, para ser capitalizado e
gerido pelo conjunto dos municípios, assim incentivando a supervisão multilateral pelos pares e a apropriação pelo subsector da vontade de ver respeitadas as
regras prudenciais e os limites legais à dívida e ao endividamento. A negociação
em torno da finalização do diploma resultou na participação do Estado em metade do capital social do fundo e na partilha com o subsector da governação do
instrumento. O regime de recuperação financeira consubstanciado no FAM
prevê a existência de negociações com os credores que permitam a redefinição
do perfil temporal do serviço da dívida ou a redução da dívida e dos respetivos

137 Compromissos de natureza financeira (empréstimos) mas também compromissos junto de
fornecedores. No seguimento da entrada em vigor da Lei dos Compromissos e Pagamentos
em Atraso das Entidades Públicas (LCPA), municípios houve que deixaram de apresentar fundos disponíveis para assumir novos compromissos, colocando em causa a prestação de diversos serviços de âmbito local.

Por exemplo, a Recomendação Rec(2005)1 do Comité de Ministros do Conselho da Europa
relativa aos recursos financeiros das autoridades regionais e locais.
138
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encargos.139 De facto, o anterior regime140 não terá conseguido dar resposta a
todas as situações de desequilíbrio financeiro identificadas com base nos critérios definidos, a que se juntaram as já referidas dificuldades de acesso a financiamento bancário, uma vez que ao abrigo daquele regime o financiamento do
reequilíbrio financeiro deveria ser exclusivamente assegurado pelo recurso ao
mercado.141
A adesão ao FAM implica a apresentação, por parte das autarquias locais
candidatas, de um plano de ajustamento municipal (PAM), correspondente
ao período de tempo considerado necessário para a recuperação financeira municipal (período necessário para que o rácio da dívida volte a respeitar o limite
de dívida total fixado no art. 52.º da LFL, i.e., 150% da média trianual da receita
corrente líquida cobrada). O PAM deve incluir medidas “específicas e quantificadas” de “reequilíbrio orçamental”,142 reestruturação da dívida e assistência financeira, devendo garantir o cumprimento do serviço da dívida municipal sem colocar em causa a prestação de serviços públicos essenciais.143 O Programa de
Reestruturação de Dívidas (PRD) é o elemento mais inovador deste mecanismo,

Veja-se, a este propósito, a exposição de motivos que acompanha a Proposta de Lei n.º
232/XII.
139

140

Decreto-Lei n.º 38/2008, de 7 de março.

De acordo com informação obtida a partir do SIIAL, 48 dos 308 municípios encontrar-seiam no final de 2013 em situação de desequilíbrio financeiro estrutural de acordo com os
critérios do regime anterior. Contudo, na mesma data, apenas 11 municípios tinham planos
de reequilíbrio financeiro aprovados com contratos de empréstimo bancário já celebrados,
cinco deles entretanto em articulação com o PAEL. O montante total utilizado destes empréstimos totalizava 242 M€, estando em dívida nessa data 208,9 M€ (decorrente sobretudo da
amortização de capital de contratos mais antigos, como Setúbal, Marco de Canaveses, Castanheira de Pêra ou Fornos de Algodres). Outros dois municípios tinham planos aprovados, mas
sem qualquer empréstimo celebrado.

141

142 Onde se incluem medidas similares às já consideradas no âmbito do PAEL quanto à redução/racionalização de despesa, maximização de receita própria e existência de regulamentos
de controlo interno, embora com alguma flexibilidade no sentido de, por exemplo, o aumento
da taxa de IMI poder ser faseado, caso o aumento para o limite legal superior represente mais
de 50% da taxa em vigor no momento de submissão do PAM.

Cuja definição consta do artigo 3.º da Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto, na qual se incluem
os serviços de proteção civil, abastecimento de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos,
manutenção das vias públicas, transporte e ação social escolar, bem como o regular funcionamento das escolas a cargo, apoio a pessoas em situações de vulnerabilidade, cemitérios
municipais, habitação social e outros, com carácter de urgência, relativos a situações que constituam perigo para a saúde ou segurança das pessoas.
143
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obrigando a uma negociação entre credores de natureza comercial ou financeira
e os municípios devedores, que permite suspender processos em contencioso e
o reescalonamento dos respetivos créditos. O FAM pode contribuir para este
efeito através da prestação de garantias.
O capital social do FAM é de 650 M€, contribuindo o Estado e o conjunto
dos municípios com igual montante. A contribuição de cada município decorre de uma fórmula que pondera o peso de cada um, em termos médios, na
receita de impostos municipais e das transferências a título da sua participação
nos impostos do Estado. A realização do capital social é efetuada em sete anos,
através de duas tranches semestrais em cada ano, sendo que, até se realizar o
capital total, e caso seja necessário, o Estado garantirá através do Tesouro a satisfação das necessidades de financiamento que decorram dos compromissos
assumidos quanto à assistência financeira (e.g., concessão de empréstimos aos
municípios por parte do FAM).
Assim, nos anos de 2015 e 2016 foram entregues pelo Estado e pelos municípios
um total de 185 M€ correspondendo esta soma ao capital do fundo que se encontraria imediatamente disponível a 31 de dezembro de 2016.144 Note-se que,
caso os empréstimos concedidos pelo Estado se encontrem amortizados e exista
um excedente relativamente às necessidades de financiamento da assistência financeira a prestar, pode haver lugar à redução do capital social do Fundo, embora nunca abaixo de 5% da dívida total municipal ou a 20% do excesso de endividamento verificado face ao limite.145, 146

O regime jurídico do FAM prevê a possibilidade de retenção de transferências do Orçamento do Estado e de receitas fiscais municipais caso as autarquias não procedam ao pagamento das referidas tranches. Até ao momento, de acordo com informação do FAM, apenas
11 municípios incumpriram com os pagamentos previstos, no montante total de 0,5 M€. Por
outro lado, quatro municípios anteciparam em 0,7 M€ a realização do capital social ao abrigo
das regras previstas no n.º 4 do artigo 98.º da Lei do Orçamento do Estado para 2015, o qual
determinou a consignação do aumento da receita de IMI decorrente do processo de reavaliação geral dos prédios urbanos a uma das seguintes finalidades: i) capitalização do Fundo de
Apoio Municipal; ii) pagamento de dívidas a fornecedores registadas no SIIAL a 30 de agosto
de 2014; iii) redução do endividamento de médio e longo prazos do município.
144

Nos termos do n.º 4 do artigo 21.º da Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto. Se aplicada esta
regra ao ano de 2014, o limiar mínimo para o capital social do FAM seria de cerca de 321 M€.
145

A LOE-2018 alterou a lei do FAM. Reduziu o capital social progressivamente até 417 M€
em 2021 e o ritmo de redução não está indexado à verificação destes requisitos. Veio também
relaxar a restrição sobre a taxa de IMI dos municípios sujeitos a um PAM. A Caixa 66, p. 283
283,
lista estas alterações permanentes, bem como as temporárias, com incidência no FAM.
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De referir ainda que, apesar de ser dada prioridade aos municípios que obrigatoriamente tenham de aderir ao FAM, os municípios podem solicitar a respetiva
adesão em termos facultativos, se o indicador da dívida total (definido na Subsecção 9.5.2) se situar entre 2,25 e 3,00 (extremos incluídos; intervalo é excecionalmente de 2,00 a 3,00 durante o ano de 2018, por força de medida da LOE2018).
À data de 31/12/2016, dos 19 municípios inicialmente identificados como
de recurso obrigatório ao FAM, 14 solicitaram a sua adesão ao mesmo, enquanto os restantes cinco pediram a suspensão, por estarem abrangidos
por outros mecanismos financeiros (saneamento, reequilíbrio e/ou PAEL).
Facultativamente, pediram adesão ao FAM quatro autarquias (Quadro
37). O
Quadro 37
montante total solicitado ascendeu a 503,5 M€ (77% do total do capital social
previsto para o Fundo). Até à mesma data, tinham sido aprovados doze planos
de ajustamento municipais (PAM) perfazendo o montante de assistência financeira aprovado cerca de 418,6 M€. Este montante excede o capital imediatamente disponível, o que implicou o empréstimo do Estado ao FAM da diferença
necessária para colmatar as necessidades de financiamento. Assinala-se ainda
que, na mesma data, cinco dos dez contratos de empréstimo celebrados se encontram visados pelo Tribunal de Contas (TdC) e os demais cinco aguardam a
conclusão do processo de fiscalização prévia.
Quadro 37: Ponto de situação de adesão ao FAM, à data de 31/12/2016
Solicitação de acesso ao FAM

Pedido de suspensão da obrigação
de adesão

Entregue

Aprovado

Número

Valor (M€)

Número

Valor (M€)

Número

Com contrato de empréstimo celebrado

(n.º de municípios, exceto quando indicado)

Obrigatória

19

467,0

410,6

14

5

14

11

10

12

492,7

2

74,2

5

224,0

Facultativa

4

36,5

8,0

4

n.a.

2

1

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

23

503,5

418,6

18

5

16

12

10

12

492,7

2

74,2

5

224,0

Solicitado

Aprovado

PAM

Fiscalização Prévia (TdC)

Submetidos

Recusados

Visados
Valor (M€)

Adesãoa)

Municípios

Montante
M€)

Fontes: Fundo de Apoio Municipal e cálculos dos autores. | Notas: a) Os pressupostos quanto à obrigatoriedade de adesão foram verificados em 18/12/2014, tendo por base dados da prestação de contas de
2013 dos municípios. n.a.: não aplicável. PAM: Plano de Ajustamento Municipal. TdC: Tribunal de Contas.
A aparente discrepância entre o número de contratos de empréstimo assinados (10) e o número de submissões ao TdC tem a seguinte explicação. Aveiro e Vila Franca do Campo tiveram um primeiro contrato
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celebrado cujos vistos foram recusados pelo TdC. Esses contratos foram anulados e, posteriormente, foram abertos novos processos do FAM com estas autarquias que conduziram à assinatura de novos contratos de empréstimo e que estavam à data de 31/12/2016 em apreciação no TdC.
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Anexo V Ciclos político-económicos nos municípios
portugueses
Baleiras e Costa (2004) confirmou sinais claros sobre a existência de ciclos político-económicos nas autarquias portuguesas.147 A despesa de investimento tem
picos em períodos pré-eleitorais e, curiosamente, estes são maiores quando o
presidente da Câmara não se recandidata. A evidência empírica foi encontrada
num painel de 30 municípios e 17 anos, para o qual se regrediu a despesa de
investimento por habitante e a preços constantes num conjunto de variáveis explicativas económicas e políticas. Os resultados econométricos de qualquer autarquia podem ser representados graficamente. Como ilustração, sugere-se Viana do Alentejo no Gráfico 38
38.
Gráfico 38: Ciclos político-económicos no município de Viana do Alentejo

Fontes: Baleiras (2005).

A linha contínua apresenta a trajetória que o (logaritmo do) investimento teria
tido se não houvesse explicações políticas locais para o mesmo. A principal explicação para essa trajetória são as transferências de capital provenientes do Estado e da União Europeia: elasticidade de 61 por cento entre 1977 e 1985 e 67

147

O presente anexo é uma adaptação do sumário não-técnico publicado em Baleiras (2005).
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por cento entre 1986 e 1993. Repare-se que essa linha já denota acréscimos do
investimento nos anos de eleições autárquicas, o que se deverá à ciclicidade das
transferências de capital para os municípios, um sinal porventura de motivações
políticas do governo central. Acrescentando as explicações políticas locais, a evolução estimada do investimento segue a linha quebrada. Considerou-se que os
períodos pré-eleitorais compreendem o ano das eleições e o ano imediatamente
anterior (só o ano eleitoral no caso dos mandatos de três anos, 1977–1985). Assim, os segmentos de reta verticais entre aquelas duas linhas sublinham a ciclicidade de origem local. Os saltos no investimento em períodos pré-eleitorais
com esta origem são significativos, embora menores nos mandatos mais recentes: 31 por cento em 1977–85 e 9 por cento em 1986–93 no caso dos presidentes
que não se recandidatam, e 12 e 4 por cento, respetivamente, no caso dos presidentes em corrida a novo mandato. Em Viana do Alentejo, houve recandidatura
nas eleições de 1979 e 1993.
Este trabalho econométrico visou encontrar evidência a favor de uma explicação
político-económica para a formulação de programas de investimento multianuais em governos locais. A explicação convencional na literatura, sobretudo orientada para a política orçamental dos governos centrais, é a maximização da
probabilidade de reeleição. Em Baleiras (1997) e Baleiras e Costa (2002) procurou-se uma justificação alternativa, mais de acordo com a realidade dos governos locais. Para o efeito, consideraram-se explicitamente os dois estados da natureza associados à incerteza do resultado eleitoral, vitória e derrota, preocupando-se o governante com a sua satisfação em ambos (ao contrário da explicação tradicional em que a preocupação se limita ao primeiro estado). A motivação para este ponto de partida diferente é o facto de a atividade política ter
risco pessoal para quem a exerce. Os lugares preenchíveis em resultado de eleições são escassos quando comparados com o número de candidatos potenciais.
As regras da democracia determinam taxas de rotação mais elevadas do que em
quase todas as outras atividades profissionais. Em geral, os governantes que falhem a reeleição não têm uma perspetiva segura de emprego na política nem no
sector público em geral. Parece, assim, razoável que governantes racionais possam, de alguma maneira, ter o rendimento esperado fora do sector público em
mente quando decidem no exercício das suas funções governativas. Um comportamento deste tipo é particularmente plausível ao nível local, já que a incerteza sobre futuras nomeações no sector público é, em média, maior para os políticos locais do que para os centrais. Os trabalhos citados desenvolveram um
modelo teórico dos autores que segue esta perspetiva e os resultados econométricos acima referidos visaram testá-lo. O ciclo surge porque, estando o autarca em funções, a utilidade no período pré-eleitoral é um acontecimento certo
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e a utilidade no período-pós-eleitoral é um evento incerto. A satisfação neste
período pode advir do exercício de funções autárquicas, com probabilidade inferior a um, ou de outra situação profissional, também com probabilidade inferior a um. Logo, variações pré-eleitorais na despesa local geram utilidade marginal completa enquanto que variações pós-eleitorais na mesma dão apenas uma
utilidade marginal probabilisticamente descontada. É esta menor utilidade marginal da despesa pós-eleitoral que leva o autarca a preferir mais despesa antes
que depois das eleições, assim criando o ciclo político-eleitoral.
Concluiu-se dos estudos acima que o modelo de governação local postulado é
compatível com a evolução observada das despesas de investimento dos municípios portugueses. Há evidência empírica de que os ciclos encontrados em
torno dos momentos eleitorais refletem preocupações políticas dos autarcas: estes tendem a gerir aquela despesa levando em conta o facto de o seu bem-estar
futuro depender do desfecho eleitoral.
A existência de motivações políticas na execução de variáveis orçamentais municipais em Portugal foi estudada posteriormente noutros trabalhos científicos,
que revelaram dimensões adicionais deste fenómeno, como a motivação política
para alterar a composição da despesa [Veiga e Veiga (2007)] e do emprego [Coelho et al. (2006)] em períodos pré-eleitorais, e o efeito das opções orçamentais
sobre o resultado eleitoral [Aidt et al. (2011)].
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Anexo VI Elementos de Contabilidade
A Contabilidade regista, classifica e relata as transações financeiras de uma determinada entidade. Em geral, esta é uma pessoa coletiva, podendo ou não prosseguir fins lucrativos. De uma maneira simples, pode dizer-se que a Contabilidade Pública é o ramo da Contabilidade que se ocupa das entidades do sector
público que não estão vinculadas ao regime geral da Contabilidade, i.e., o ramo
que trata das empresas e das entidades sem fins lucrativos. A informação sobre
a atividade financeira do sector público local repousa sobre a contabilidade das
entidades que o compõem. A análise presente no corpo principal deste livro necessita, em inúmeras ocasiões, de aludir a noções de contabilidade para estabelecer os seus argumentos. Para não desviar o leitor do que é essencial em cada
capítulo, as referências contabilísticas nesse corpo principal são mínimas e, porventura nalguns casos, a sua compreensão pode escapar a leitores menos familiarizados com a disciplina. Por isso, foi elaborado este anexo. Ele expõe, de
modo sistemático, as noções técnicas utilizadas no corpo principal. Pode ser lido
de duas maneiras. Primeira, apenas para obter informação sobre determinado
conceito, facilmente localizável através do índice ou de busca por palavras. Segunda, como apresentação pedagógica sobre princípios de contabilidade para
leitores sem esta formação, interessados numa iniciação abrangente à contabilidade pública.
Está organizado da seguinte forma. A Secção VI.1 estabelece a diferença entre,
por um lado, as noções de receita e despesa comuns na análise das finanças
públicas baseadas na execução orçamental e, por outro, os conceitos de proveito
e custo usados na análise económica dos processos produtivos das organizações, públicas e privadas. A secção seguinte introduz os princípios contabilísticos
gerais que serão adiante invocados para justificar determinadas características
dos instrumentos de escrituração das operações desenvolvidas por entidades
públicas locais. Os três sistemas em que se estrutura a contabilidade de uma
entidade (orçamental, patrimonial e analítico) são apresentados na Secção VI.3.
A Secção VI.4 faz uma resenha da evolução no enquadramento normativo da
contabilidade das entidades do sector público local. As interrelações entre os
sistemas orçamental e patrimonial são asseguradas neste sector por um plano
de contas desde 2002, matéria introduzida na Secção VI.5 e brevemente desenvolvida na seguinte, através da explicitação das contas de controlo orçamental e
de ordem. Os classificadores económicos, abundantemente utilizados na Parte II
desta obra, são apresentados na Secção VI.7, para a secção seguinte dar conta
dos classificadores funcional e orgânico. Matéria com interesse para a compreensão da execução orçamental são os circuitos da receita e da despesa, expostos
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nas Secções VI.9 e VI.10, respetivamente, nas quais se relacionam os processos
administrativos geradores daqueles fluxos com os lançamentos contabilísticos;
aquelas secções permitem, ainda, introduzir noções do regime de caixa modificado e da contabilidade patrimonial invocadas amiúde no livro, como previsões,
liquidações, cativações, compromissos, obrigações e pagamentos. A Secção
VI.11 expõe as agregações de receita e despesa, bem como os saldos entre uma
e outra, utilizados na Parte II. O capítulo da dívida recorre a informação nos balanços dos municípios e, por isso, a Secção VI.12 apresenta os vários elementos
do Passivo trabalhados nesse capítulo. Este anexo encerra dando conta do que
é a contabilidade nacional e de quais são as suas principais semelhanças e diferenças face à contabilidade pública.
VI.1

Distinção entre despesa e custo e entre receita e proveito

Na linguagem comum, é frequente utilizarem-se os vocábulos “despesa” e
“custo” como sinónimos e a palavra “receita” com o mesmo significado que “proveito”. Porém, em economia, isso não é verdade. A distinção é importante na
gestão de uma organização, pública ou privada, e, por isso, a contabilidade, enquanto instrumento essencial de apoio à gestão, distingue entre uns e outros
termos.
A despesa tem uma natureza financeira. Consiste no compromisso de transferir ou na transferência efetiva para determinada entidade de um determinado fluxo monetário. Esse fluxo monetário é a contrapartida pela prestação a
essa entidade de um determinado bem ou serviço, embora, no caso da despesa
contraída por entidades públicas, haja muitas situações em que a contrapartida
não é fornecida à entidade pública, mas a terceiros concretamente identificados
ou à sociedade em geral. Exemplos são o subsídio atribuído por um município a
uma instituição de solidariedade social que gere um equipamento de cuidados
continuados de saúde e o subsídio atribuído a uma associação cultural do seu
concelho: o serviço é fornecido aos utentes do equipamento (e é possível conhecer estes) ou à população que assistir aos espetáculos promovidos pela associação (geralmente, indivíduos não identificáveis).
O custo tem uma natureza económica. Designa o valor de determinado recurso consumido no período analisado para produzir bens ou serviços por
parte da entidade em apreço. Está, pois, associado ao processo produtivo. No
fundo, é o valor dos bens e serviços transformados ou, de algum modo, incorporados no processo produtivo. O custo é, pois, um conceito inerente à atividade
económica realizada pela entidade no período em causa. A entidade existe para
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produzir determinados fins148 e, para os conseguir produzir, consome matériasprimas, tempo de trabalho, energia elétrica, subsídios recebidos, etc.. Já os bens
ou serviços que entram na esfera patrimonial da entidade analisada, e que servem de contrapartida ao fluxo monetário de despesa, não são necessariamente
consumidos, nem parcial nem integralmente, na produção por ela realizada no
período em causa. Um custo do exercício mede, pois, o valor da utilização nesse
exercício de determinado factor de produção, quer o bem final seja concluído
no mesmo exercício ou num posterior.
Há casos em que despesa e custo têm o mesmo valor monetário e outros em
que isso não sucede. A verba atribuída durante um ano económico aos trabalhadores da entidade a título de retribuição pelo trabalho prestado é despesa e
é também custo, na medida em que mede o valor do recurso trabalho utilizado
para alcançar a produção (os fins) desse ano. Já a despesa com aquisição de
capital físico no ano t não é normalmente custo desse exercício. Ainda que um
edifício possa ter sido adquirido por um município no ano t, ele irá estar disponível para produzir bens e serviços durante muitos anos no futuro. Suponha-se
que X é a despesa com a sua aquisição no ano t. Este valor tem de constar da
contabilidade como despesa do ano t. A utilização do edifício no ano t não esgota, de modo algum, a capacidade que ele tem de contribuir para a produção
das finalidades da autarquia. Em cada ano económico, só uma fração de X (i.e.,
da despesa ocorrida em t) desaparece, é consumida, na produção desse período.
Esta fração é designada “amortização” pela contabilidade. A amortização é o
custo a imputar em cada exercício pela utilização do capital físico no processo
produtivo desse período.
Com receita e proveito, passa-se algo semelhante. A receita é um conceito financeiro. Consiste no direito a receber determinado fluxo monetário ou na
cobrança desse fluxo junto de outra organização. O fluxo monetário é a contrapartida pela prestação de um bem ou serviço a um agente bem identificado
ou à comunidade em geral. O bem ou serviço entregue em determinado ano
pode ter sido produzido nesse ano, em anos anteriores ou será produzido em
anos posteriores.
O proveito tem natureza económica. É o valor de determinada produção
realizada no ano económico a que as contas respeitam. Retomando a última
148 Estes fins não têm que ser transacionáveis no mercado. A maioria dos bens ou serviços
produzidos por uma empresa é transacionável e a maior parte da produção de uma entidade
da administração pública não o é, nem sequer tem necessariamente existência física. Pensese, por exemplo, nas atribuições de um município nos domínios da higiene urbana e do urbanismo.
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frase do parágrafo anterior, um proveito do ano t é o valor de um bem ou serviço
produzido no ano t. Representa, por isso, uma contribuição da organização em
causa para a produção agregada no ano t da comunidade em que ela se insere.
Imagine-se um departamento municipal cuja única produção são concertos musicais em salas fechadas com bilheteira e que a venda de bilhetes no ano t rende
X euros. O montante X é receita do departamento (ou do município, se aquele
não tiver contabilidade própria)149 no ano t. Se essa receita disser exclusivamente
respeito aos espetáculos a produzir nesse ano, então a totalidade daquela receita
é proveito do exercício t. Já se 30% da receita respeitar a espetáculos a produzir
apenas no ano t  1 , a contabilidade tem que registar 0,7X como proveito do
exercício t e 0,3X como proveito do exercício t  1 .150 Um outro caso de distinção
é o da venda de património imobiliário por parte da autarquia. Imagine-se que
vende no ano t por 9 M€ um edifício que havia sido adquirido por 10 M€ no ano
t-4 e que cujas amortizações acumuladas até ao ano t ascendiam a 2 M€. A receita apurada no ano t é de 9 M€, mas o proveito desta venda é de apenas 1 M€.
Com efeito, o valor contabilístico do edifício no momento da venda é de 8 M€
8 ). Se recebeu 9 M€, a contribuição desta venda para a produção do
( 10  2 
ano t, ou seja, o proveito do exercício por ela gerado, é de apenas 1 M€. A terminar, um detalhe mais. Quando a venda de edifícios não faz parte da atividade
habitual da entidade vendedora, o proveito associado à sua venda é classificado
como proveito extraordinário do exercício.
VI.2

Alguns princípios contabilísticos

A Contabilidade é uma ciência que assenta em princípios comumente aceites
pelos seus profissionais, que podem ter ou não tradução legal ou regulamentar
em planos oficiais de contas. Visam assegurar ou contribuir para vários fins,
como a legalidade das transações, a comparabilidade das contas, a fidedignidade da imagem da tesouraria, do património e da atividade económica das entidades, bem como a liquidez e a solvabilidade das mesmas. Os capítulos anteriores fizeram uso de alguns destes princípios.

Em rigor, se o departamento não for ele próprio um ente contabilístico, conceito a definir
na Subsecção VI.2.1.
149

150 Tecnicamente, o montante 0,3X é registado nas contas do ano t como proveito diferido
desse ano.
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VI.2.1 Princípio do ente contabilístico
Um ente contabilístico é uma entidade que dispõe de um conjunto de contas “auto-balanceadas”, o que significa estar em condições de produzir demonstrações financeiras próprias. Pode ou não ter personalidade jurídica própria.
Na situação portuguesa, o município tem personalidade jurídica própria e é um
ente contabilístico. Os serviços municipalizados exemplificam um ente contabilístico sem personalidade jurídica. Dispõem de uma organização própria, embora
integrada na do município, mas possuem os seus próprios documentos de prestação de contas. Houve anos em que a contabilidade do município apenas exibia
a receita total e a despesa total dos respetivos serviços municipalizados, no chamado mapa-resumo do orçamento municipal. Só a partir da LFL-2007 veio a consolidação das contas dos serviços municipalizados com as do município a ser
obrigatória.
VI.2.2 Princípio da especificação
A contabilidade deve informar com clareza sobre todas as origens e todas
as aplicações de fundos. Daí, haver este princípio, que determina a descrição
precisa das receitas e das despesas, bem como dos custos e dos proveitos. Decorrem do mesmo a existência de critérios de classificação das operações económicas (a examinar nas Secções VI.7 e VI.8 adiante). Este princípio visa garantir
a ausência de fundos secretos e dotações para utilização confidencial, devendo,
por isso, evitar-se a inscrição de montantes elevados em rubricas de natureza
residual (tipo “outras despesas correntes”).
VI.2.3 Princípio da especialidade
Trata-se de um princípio específico da chamada contabilidade orçamental (a
apresentar na Secção VI.3). Faz a ligação entre o processo político de aprovação
do orçamento e o princípio da especificação. Com efeito, o princípio da especialidade significa que a aprovação do orçamento não pode limitar-se a autorizar
a realização de um determinado montante global, devendo essa autorização
comportar limites parcelares que permitam perceber em que finalidades da entidade é o orçamento utilizado. Desdobra-se em três dimensões:
 Especialidade quantitativa — o montante inscrito em cada rubrica orçamental constitui um limite superior para a assunção de responsabilidades
e a realização de pagamentos;
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 Especialidade qualitativa — o montante inscrito em cada rubrica destinase a ser utilizado apenas nas finalidades dessa rubrica. Eventuais reafectações a outras rubricas durante a fase de execução do orçamento são possíveis apenas dentro do quadro legal estabelecido para autorização de alterações orçamentais;
 Especialidade temporal — as despesas só podem ser assumidas e pagas
durante o período para o qual as respetivas dotações foram aprovadas.
Como, no caso português, o período é anual e coincide com o ano civil,
este princípio impõe determinados cuidados na contabilização a 31 de dezembro dos compromissos assumidos e ainda não pagos nessa data, matéria a abordar adiante — Secções VI.6 e VI.10.
VI.2.4 Princípios de periodização (caixa, compromisso e especialização do
exercício ou acréscimo)
A Contabilidade aplica determinados princípios para reconhecer o período em
que os factos relatados produzem efeitos na tesouraria, no património financeiro
e na atividade produtiva (também dita de económica) do ente contabilístico.
Para efeitos na tesouraria, importa o princípio de caixa. De acordo com ele,
uma determinada operação é atribuída ao período em que gera entrada ou saída
de fundos na tesouraria. Assim, uma venda é registada no ano em que a cobrança acontece e uma aquisição no ano em que o pagamento ocorre.
Para efeitos no património financeiro, releva o princípio do compromisso.
Determinada operação é atribuída ao período em que o direito a receber nasce
ou a promessa de pagar é assumida. Em qualquer um dos casos, subjaz o compromisso entre as partes de transferirem entre si determinada quantia nesse período ou noutro posterior, em condições estabelecidas num contrato ou documento de natureza equivalente. Como se alertará adiante a propósito do circuito
da despesa (Secção VI.10), não se pode confundir contrato com fatura. Através
do primeiro, o adjudicante assume o compromisso de pagar até ao valor do
contrato e tipicamente o pagamento apenas se torna obrigatório com a emissão
da fatura, pois é ela que fixa a data e o valor concreto da obrigação de pagar.
Daí se ter afirmado acima que, do lado da despesa, a assunção do compromisso
corresponde à promessa de pagar até determinado montante nos termos das
condições definidas no contrato.
Finalmente, para efeitos da atividade produtiva ou económica, o princípio
relevante é o da especialização do exercício, também conhecido por princípio do acréscimo (do inglês “accrual”). A operação é atribuída ao ano em que a
produção a ela subjacente é realizada ou em que os factores produtivos são
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consumidos. É a aplicação deste princípio que permite reconhecer os proveitos
e os custos no período em que são obtidos e incorridos, respetivamente. Por
outras palavras, a operação é reconhecida quando acontece e não quando o
fluxo financeiro é recebido ou pago. O princípio do acréscimo também não se
confunde com o princípio do compromisso no caso da despesa e do custo porquanto, de acordo com o primeiro, é registado o valor da obrigação a pagar e
não o montante máximo que poderá ser pago quando a transação económica
(entrega do bem e concomitante faturação) se consumar. Já no caso da receita
e do proveito, os dois princípios não diferem tanto no momento a imputar à
operação. Estas diferenças ficarão mais claras quando se apresentarem os circuitos da receita e da despesa nas Secções VI.9 e VI.10, respetivamente.
Por estas explicações se percebe que receita e despesa são noções de tesouraria
e de património financeiro e que proveito e custo são noções de atividade produtiva (também designada por atividade económica em contabilidade). É a combinação dos princípios de caixa, compromisso e acréscimo que permite saber
quanto dinheiro do orçamento ficou indisponível para outros fins quando a autarquia lançou um concurso para aquisição de material informático, quanto se
pagou pela aquisição efetivamente realizada, e ainda em quantas unidades monetárias esse equipamento se desvalorizou nos três anos seguintes.
Apresenta-se, de seguida, um exemplo inspirado em Carvalho et al. (2006,
p. 178), que ajuda a compreender as diferenças e as interrelações entre estas noções e os princípios de periodização.
Considere-se um município que adquire no ano t por 2.000.000 € um edifício
para cujo financiamento usa um subsídio de 1.000.000 € recebido no mesmo ano
da AdC. Estima-se uma vida útil de 50 anos e um valor residual (valor do edifício
no fim daquela vida) de 500.000 €. O princípio de caixa obriga a efetuar os seguintes registos:
 Receita do ano t = 1.000.000 €
 Despesa do ano t = 2.000.000 €
Para se aplicar o princípio do compromisso, é necessário saber quando é que
nasceu o direito ao subsídio e quando é que foi assumida a promessa de pagar.
Assuma-se que um e outra aconteceram no ano t  1 por via de dois documentos com valor contratual assinados neste ano: um protocolo para o subsídio celebrado entre determinado serviço da AdC e o município e um contrato-promessa de compra e venda entre o município e a empresa proprietária da estrutura construída. Assim sendo, o princípio do compromisso determina os seguintes registos contabilísticos:
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Receita do ano t  1 = 1.000.000 €
Receita do ano t = 0 €
Despesa do ano t  1 = 2.000.000 €
Despesa do ano t = 0 €

Para aplicar o princípio da especialização ou do acréscimo, importa lembrar que
o edifício, uma vez na posse do município, se destina a contribuir para a produção durante os 50 anos seguintes ( t  1, t  2, t  50 ). Assim, em cada um desses
50 anos, são reconhecidos:
1.000.000€
 20.000€
50
valor de aquisição- valor residual 1.500.000€
Custo por ano =
  30.000€
n.º de anos de vida útil
50

 Proveito

por ano


Portanto, o proveito é diferido pelos anos em que o bem contribui para a produção. A receita do subsídio, que foi atribuído com a finalidade de financiar parte
da despesa de investimento, só deve ser reconhecida como proveito nos anos
em que o bem subsidiado originar custos.
Já agora, aproveita-se para introduzir a noção de resultado económico do
exercício. A operação deste exemplo, investimento com subsídio, origina o resultado económico de – 10.000 € em cada um daqueles 50 exercícios. Este é o
valor do contributo da operação para o resultado económico do município em
cada um desses anos. Naturalmente, uma organização tem, em cada período,
muitos mais proveitos e custos, pelo que o resultado económico de uma organização no ano t é a diferença entre a soma dos proveitos e a soma dos custos
reconhecidos em t.
VI.3

Sistemas contabilísticos

A contabilidade de uma organização estrutura-se segundo três sistemas:
 Contabilidade Orçamental;
 Contabilidade Financeira ou Patrimonial;
 Contabilidade de Custos, Analítica ou de Gestão.
No caso de uma organização do sector público, cada um dos sistemas pode ser
sintetizado como segue. A síntese aplica-se à realidade vigente após a entrada
em vigor dos planos oficiais de contas para as Administrações Públicas — vide
Subsecções VI.4.4 e VI.4.5.
A Contabilidade Orçamental visa, essencialmente, controlar o uso das autorizações dadas para as receitas a cobrar e as despesas a realizar em cada
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exercício. Elabora o orçamento segundo o princípio de caixa, nele prevendo a
cobrança das receitas e o pagamento das despesas. Recorre ao princípio de caixa
e ao princípio do compromisso, no que se se costuma apelidar de base de caixa
modificada, para controlar a execução do orçamento, registando e relatando
dotações, cabimentos, direitos a receber, compromissos, cobranças e pagamentos. Origina, como “outputs”, os mapas de modificação do orçamento, controlo
orçamental da receita e da despesa, fluxos de caixa e operações de tesouraria.
A Contabilidade Financeira ou Patrimonial serve primordialmente para revelar a situação financeira da entidade, reconhecendo direitos e obrigações
com reflexos na esfera patrimonial de terceiros — Bernardes (2003, p. 224). Os
documentos de prestação de contas que origina são os mapas de posição financeira ou balanço, e de demonstração de resultados. O primeiro revela o nível ou
“stock” de ativos e passivos em determinado dia e o segundo mostra os proveitos, os custos e o resultado líquido gerados ao longo do exercício. Para o efeito,
o princípio de periodização utilizado é da especialização ou do acréscimo.
A Contabilidade de Custos, também conhecida como Contabilidade Analítica ou ainda como Contabilidade de Gestão, visa dar a conhecer os proveitos e custos por centros de atividade da organização. É uma contabilidade
orientada para satisfazer necessidades dos gestores, pelo que os centros a considerar dependerão dos objetivos da análise, podendo ser funções da organização, bens produzidos ou serviços prestados. Na prática, esta contabilidade reclassifica os custos apurados na contabilidade patrimonial através de determinados métodos151 para apurar a contribuição quantitativa de cada centro de atividade para o resultado líquido da entidade. Por isso, quanto ao princípio de
periodização, baseia-se no do acréscimo.
Seguem-se alguns comentários.
É importante frisar que a contabilidade de custos tanto se ocupa dos custos
como dos proveitos. É certo que a designação “custos” para este sistema contabilístico é mais popular que “analítica” ou “de gestão”, mas a verdade é que os
dois lados que contribuem para o resultado económico da organização, lado dos
proveitos e lado dos custos, são igualmente importantes e apurados pelo sistema. A designação, não pode, pois, confundir quanto ao seu objeto.

151 Métodos de custeio total, custeio total industrial, custeio direto, custeio variável, custeio
racional, custeio teórico e custeio histórico. Ver pormenores em Carvalho et al. (2006, pp. 129
e seguintes).
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Os três sistemas de contabilidade estão interrelacionados. A contabilidade
patrimonial começa após a contabilidade orçamental registar a receita liquidada
(direito a receber) e a despesa comprometida (promessa de pagar). A interrelação passa por uma conta designada “devedores e credores pela execução do
orçamento”. Com a liquidação da receita (exemplo: taxa municipal de proteção
civil), é debitada a conta do devedor em causa (munícipes que são sujeitos passivos desta taxa). Enquanto esta conta não for creditada pelo valor da cobrança
da taxa, o seu saldo devedor constitui um ativo do município. No caso da despesa, a adjudicação origina o registo de um compromisso pela contabilidade
orçamental, mas só a receção da fatura inicia os registos na contabilidade patrimonial, através da inscrição da obrigação de pagar o valor faturado. A contabilidade analítica procede de duas contas específicas na contabilidade patrimonial,
“proveitos por natureza” e “custos por natureza”. Pega nestes registos para, através dos métodos próprios, apurar os proveitos e os custos por centro de atividade.
Apesar de uma organização pública não visar o lucro, os sistemas de contabilidade financeira e analítica fornecem informação útil para a sua gestão.
É sabida a importância do resultado líquido para a sobrevivência económica das
empresas privadas. Uma entidade do sector público, em princípio, não deriva a
sua sobrevivência da acumulação de lucros e da remuneração do acionista, pois
os seus objetivos são diferentes. Porém, isso não significa que o conhecimento
do resultado líquido, e, por conseguinte, o apuramento de proveitos e custos,
não sejam importantes para a organização pública. Com efeito, o público, seja
ele utente ou contribuinte, preocupa-se e exerce pressão, ainda que intermediada pela tutela política e a comunicação social, sobre os gestores das organizações públicas para que estas ofereçam serviços de qualidade a custos comportáveis. Por isso, o lucro, não sendo necessariamente um objetivo a prosseguir, é
um indicador de gestão que importa perceber e acompanhar. É nesta perspetiva
que se deve compreender a utilidade da contabilidade financeira ou patrimonial
para o sector público.
Finalmente, parece útil nesta publicação justificar a utilidade da contabilidade analítica para as finanças locais. Tem muito interesse tanto para o lado
da despesa como para o lado da receita públicas e ambas relevam para a eficiência e a equidade na afetação de recursos.
Comece-se pelo lado do financiamento dos governos. A Parte I, mormente
através das Secções 2.2, 3.1 e 3.3, explicou a utilidade económica dos governos
locais. Há bens e serviços cujos custos de produção devem ser financiados através de preços e outros através de taxas. Para que haja eficiência e eficácia na
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provisão desses bens e serviços, os seus instrumentos de financiamento têm que
ser cuidadosamente desenhados. Não é por acaso que a própria Lei das Finanças
Locais estipula as seguintes regras para fixação de preços — art. 21.º da Lei n.º
73/2013, de 3 de setembro (sublinhado dos autores):
1 — Os preços e demais instrumentos de remuneração a fixar pelos municípios,
relativos aos serviços prestados e aos bens fornecidos em gestão direta pelas unidades orgânicas municipais, pelos serviços municipalizados e por empresas locais,
não devem ser inferiores aos custos direta e indiretamente suportados com a prestação desses serviços e com o fornecimento desses bens.
2 — Para efeitos do disposto no número anterior, os custos suportados são medidos em situação de eficiência produtiva e, quando aplicável, de acordo com as
normas do regulamento tarifário em vigor.

E, quanto às taxas, encontram-se no Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, prescrições análogas (sublinhado dos
autores):
Art. 3.º — As taxas das autarquias locais são tributos que assentam na prestação
concreta de um serviço público local, na utilização privada de bens do domínio
público e privado das autarquias locais ou na remoção de um obstáculo jurídico
ao comportamento dos particulares, quando tal seja atribuição das autarquias locais, nos termos da lei.
Número 1 do art. 4.º — O valor das taxas das autarquias locais é fixado de

acordo com o princípio da proporcionalidade e não deve ultrapassar o custo da
actividade pública local ou o benefício auferido pelo particular.

Portanto, é a própria lei a remeter a fixação de preços para a contabilidade analítica.
Há, ainda, a considerar o lado da produção dos bens e serviços. Oferecer
bens e serviços à coletividade exige gestão criteriosa pois os recursos são, por
definição, escassos e suscetíveis de utilização em finalidades alternativas. Por
isso, a gestão e, por maioria de razão, a direção política da autoridade local responsável pela provisão deve procurar sempre otimizar a utilização dos recursos,
ou seja, estar atenta a alterações nos preços respetivos e a modos diferentes de
os combinar para produzir o bem ou serviço com o nível de qualidade que tiver
definido como meta. A Contabilidade Analítica, ao permitir conhecer os custos
de produção, é uma ferramenta poderosa para ajudar a otimizar periodicamente
os processos e permitir à autarquia oferecer esse nível ao custo mínimo.
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VI.4

Evolução dos quadros de referência da contabilidade do sector público local

O corpo principal deste livro debruça-se sobre as finanças locais portuguesas
entre 1987 e 2018. A contabilidade é um instrumento essencial de apoio às finanças locais. O enquadramento normativo da contabilidade autárquica foi mudando aos longo deste período. Aliás, é educativo ir um pouco mais atrás e fornecer aqui uma descrição breve na evolução desse enquadramento. Para o
efeito, esta secção louva-se em Bernardes (2003, pp. 214–217), Carvalho et al.
(2006), Caiado et al. (2007) e Rodrigues (2017), além de outros documentos para
aspectos de pormenor, devidamente identificados.
VI.4.1 1836 a 1979: o regime do Código Administrativo
Em 31 de dezembro de 1836 mandou a Rainha D. Maria II aprovar a primeira
versão do Código Administrativo português. Desde então e por quase 150 anos,
tanto a estrutura organizativa quanto as regras de contabilidade aplicáveis aos
municípios estiveram definidas no Código Administrativo. Aquela transitou apenas para um diploma próprio em 1984 (Decreto-Lei n.º 116/84, de 6 de abril) e
estas para um conjunto de diplomas próprios aprovados em 1979: primeira Lei
das Finanças Locais (Lei n.º 1/79, de 2 de janeiro) e Decretos-Lei n.º 243/79, de
23 de julho, e 341/83, de 21 de julho).
Em relação ao enquadramento da contabilidade, houve, naturalmente, inovações trazidas por algumas revisões do Código Administrativo, mas o que
importa reter neste anexo é a manutenção dos seguintes traços caracterizadores: existência de um único sistema de contabilidade — a contabilidade orçamental; modo de registo das operações — unigráfico; padronização incipiente.
O código atribui (na revisão de 1940) ao Tribunal de Contas o poder de instruir
as autarquias quanto à organização das contas, mas a verdade é que a comparabilidade das contas de gerência entre municípios permaneceu difícil devido a
uma atenção insuficiente dada pelo poder central à normalização contabilística.
A contabilidade servia, assim, para pouco mais do que verificar a legalidade das
operações económicas em que as autarquias se envolviam. Não atendia a preocupações com a esfera patrimonial de terceiros nem com a eficácia dos serviços
prestados. É curioso notar o aparecimento, pela primeira vez, de uma regra de
equilíbrio orçamental na revisão de 1886 — “despesa votada não (…) excedente
em relação à receita regularmente calculada”, in Bernardes (2003).
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VI.4.2 1979 a 2002: o impulso da democratização do poder local
Como é sabido, as autarquias locais ganharam inúmeras responsabilidades após
o 25 de abril de 1974. O país passa por crises nas finanças públicas e vai ganhando consciência da necessidade de boa informação contabilística de base
para sustentar as decisões políticas, tanto ao nível central como ao nível local.
Em 1977, é criado o primeiro Plano Oficial de Contabilidade (POC) para as empresas (via Decreto-Lei n.º 47/77, de 7 de fevereiro). Dois anos depois, surge a
primeira Lei das Finanças Locais (LFL). Esta mandata o Governo para reformar a
contabilidade de municípios e freguesias, “visando, nomeadamente, a sua uniformização, normalização, simplificação e adequação às respectivas categorias
(de autarquias)” — art. 25.º. Obriga-o, também, através do número 1 do art. 19.º,
a estabelecer “as regras de classificação das despesas locais”. Na decorrência
destas obrigações, surgem:
 Decreto-Lei n.º 243/79, de 25 de julho — fixa princípios e regras orçamentais, estabelece uma classificação económica sintética das receitas e despesas, e determina os procedimentos para elaboração e aprovação de orçamentos, alterações orçamentais e contas de gerência. Remete pormenores, como desagregação dos classificadores económicos, para regulamentação posterior. O preâmbulo reconhece que o diploma é uma solução transitória que não cumpre integralmente os requisitos de reforma do
art. 25.º da LFL;
 Decreto-lei n.º 341/83, de 21 de julho — reconhece no preâmbulo que a
reforma exigida pelo art. 25.º da LFL não fora concretizada, sendo necessária uma abordagem gradualista, da qual este novo diploma seria a peça
seguinte. Assim, revoga o diploma acima e regulamenta com mais pormenor inúmeros aspectos da organização contabilística. Inova na criação do
plano de atividades e de um sistema de fiscalização interna da execução
orçamental; altera princípios e regras orçamentais, bem como a classificação económica das receitas e despesas, e estabelece as classificações orgânica e funcional das despesas.
 Decreto-Regulamentar n.º 92-C/84, de 28 de dezembro — é o próprio
preâmbulo que afirma que o diploma “aprova as normas de execução da
contabilidade” e que ele “completa o sistema contabilístico das autarquias”. É importante assinalar que o diploma reconhece, no número 1 do
art. 1.º, que as suas disposições se limitam às “operações respeitantes à
arrecadação das receitas e à realização das despesas, ao movimento das
operações de tesouraria e às respectivas operações de controle nas autarquias locais e assembleias distritais”.
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Portanto, nesta segunda fase, a contabilidade das autarquias locais permanece amarrada ao modo de registo unigráfico e ao sistema orçamental baseado no princípio de caixa. Já no que diz respeita a outras entidades do sector
público local, importa assinalar um primeiro movimento em direção a uma contabilidade com três sistemas, na senda do POC estabelecido em 1977 para as
empresas. Trata-se da instituição de um plano de contas específico para os
serviços municipalizados, uma primeira adaptação do POC para a administração pública. Com ele, chega o método de registo digráfico ou das partidas
dobradas, o princípio da especialização ou do acréscimo e os sistemas de contabilidade patrimonial e de custos. O enquadramento legal foi dado pelo Decreto-Lei n.º 226/93, de 22 de junho. Como se disse na Subsecção 2.3.1, a atividade económica dos serviços municipalizados tem inúmeras semelhanças com
as de uma empresa, pelo que não surpreende que a adaptação do POC à administração pública tivesse começado por este tipo de entidade.
VI.4.3 Anos 90 nas outras áreas da contabilidade pública
Na década de 90, foi amadurecendo a ideia de fazer evoluir a contabilidade
pública, aos níveis central, regional e local, em direção à contabilidade praticada nas empresas. Ainda antes do plano de contas para os serviços municipalizados, foi aprovado o regime de administração financeira do Estado (Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de julho). Estabeleceu orientações importantes para
os níveis territoriais central e regional da administração pública, a concretizar
noutros diplomas nos anos seguintes. Determinava dois modelos de contabilidade para o universo da administração pública central e regional:
 Regime geral, aplicável aos serviços com autonomia administrativa — a
contabilidade permaneceria exclusivamente orçamental, mas era introduzido o princípio de periodização do compromisso, evoluindo, assim, para
a base de caixa modificada. Manteve-se o registo unigráfico;
 Regime excecional, aplicável aos organismos do Estado dotados de autonomia administrativa e financeira — deveriam ter a mesma contabilidade
orçamental do regime geral, mas serem dotados de planos de contas inspirados no POC a criar oportunamente, ou seja, contendo já os três sistemas de contabilidade, os três princípios de periodização e a escrituração
de acordo com o método digráfico ou das partidas dobradas.
Assim, de 1993 a 1997 foram criados planos de contas inspirados no POC
de 1989 para os organismos com autonomia administrativa e financeira nas
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áreas da saúde, da segurança social,152 bem como uma proposta para a área
do ensino superior — Caiado et al. (2007, p. 36). Muitos organismos fora do
âmbito de aplicação destes planos sectoriais passaram a usar diretamente o POC
das empresas e outros permaneceram com a contabilidade do regime geral.
Concluem aqueles autores que a evolução da contabilidade pública chegara a
1997 revelando debilidades significativas ao nível da comparabilidade, da uniformidade e da consolidação para o universo do sector público, ainda que restringido ao domínio das Administrações Públicas. Impunha-se criar uma estrutura comum que servisse de referência para todo aquele domínio.
Na verdade, os últimos anos da década assistem a vários trabalhos nesse sentido.
Culminam na aprovação do Plano Oficial de Contabilidade Pública (POCP, em
1997) e em planos sectoriais para as autarquias locais (POCAL, em 1999), educação (POCE, 2000), saúde (POCMS, 2000) e segurança social (POCISSSS, já em
2002).
VI.4.4 De 2002 à atualidade: o POCAL
É neste contexto que é aprovado o primeiro plano de contas para a AdL com
as três vertentes: orçamental, patrimonial e analítica. Trata-se do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL). Foi-o através do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, e que previa a sua aplicação em todas
as entidades abrangidas a partir do exercício económico de 2000. Todavia, o arranque foi posteriormente adiado e só se concretizou no início de 2002. As entidades abrangidas são as autarquias locais (freguesias e municípios), as entidades intermunicipais, as associações de autarquias locais com fins específicos, os
serviços municipalizados e os serviços intermunicipalizados. Na nomenclatura do
Quadro
Quadro 1,
1 p. 26,
26 são todas as entidades pertencentes às categorias i) a v-b). As
empresas locais [categoria v-c)] mantiveram o uso do POC e as demais categorias de entidades, i.e., as cooperativas ou fundações participadas por municípios
[categoria vi)] e as associações participadas não exclusivamente por municípios
[categoria vii)], mantiveram os referenciais contabilísticos que vinham utilizando.153

152 Aliás, neste sector o primeiro plano de contas remonta a 1998 (Decreto-Lei n.º 24/88, de
29 de janeiro.

As que, porventura, estivessem à data sujeitas, por lei, ao regime de contabilidade das
autarquias locais, tiveram que passar para o POCAL também a partir de 1 de janeiro de 2002.
153
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Existem dois regimes de aplicação do POCAL, consoante a dimensão das
entidades a ele sujeitas: regime geral e regime simplificado. Este último é o
regime obrigatório para as entidades cuja receita anual seja inferior a 5000 vezes
o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública
(conforme determina o ponto 2.8.2.7 das considerações técnicas do POCAL). Em
dezembro de 2017, esse índice valia 343,28 €, pelo que aquele limiar de receita
é de 1.716.400 €.154 Na prática, está neste regime a maioria das freguesias. Todos
os municípios e serviços municipalizados superam o limiar. Por defeito, todas as
demais entidades a que o POCAL se dirige estão vinculadas ao regime geral.
Como mais relevante, o que caracteriza o regime simplificado é a dispensa de
apresentação dos documentos de prestação de contas relativos à contabilidade
patrimonial (Diário, Razão, Balancetes, Balanço e Demonstração de Resultados),
bem como a utilização facultativa do registo digráfico na contabilidade orçamental. A previsão deste regime simplificado de prestação de contas atendeu ao
facto de muitas freguesias não terem massa crítica para dispor dos recursos humanos e informáticos indispensáveis para aplicar com fiabilidade todas as regras
do regime geral. O Quadro 38 sumariza as obrigações contabilísticas dentro de
cada regime.
Quadro 38: Obrigações contabilísticas no POCAL
Obrigações

Regime geral

Regime simplificado

Inventário e valorização

Sim

Sim

Norma de controlo interno

Sim

Sim

Documentos previsionais


Grandes Opções do Plano

Sim

Sim



Orçamento

Sim

Sim

Sistemas de contabilidade


Orçamental

Sim

Sim (digrafia não
é obrigatória)



Patrimonial ou Financeira

Sim

Não



de Custos, Analítica ou de Gestão

Sim

Não

Fontes: Carvalho et al. (2006, p. 40).

O Quadro 39 indica as principais diferenças entre a contabilidade praticada no
sector local até final de 2001 e a contabilidade exigida a partir de 1 de janeiro de

Mantinha-se nesta data em vigor o valor apurado em 2009 e comunicado pela DGAL aos
interessados (ver Nota Técnica sobre índice 100 na secção de “outros entendimentos” do Satapocal, no Portal Autárquico).
154
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2002, e que permanecem em vigor. Provavelmente, apenas serão substituídas
pelo próximo sistema normativo (o SNC-AP).
Quadro 39: Características do quadro normativo da Contabilidade no
sector público local
Características, segundo categorias
de entidades do sector 1)

Pré-POCAL

POCAL

Sistema de contabilidade
Orçamental com registo unigráfico

Orçamental com registo unigráfico (maioria)

ii) a iv) Municípios, entidades intermunicipais e associações de autarquias locais com fins específicos

Orçamental e unigráfica

Orçamental, patrimonial e analítica, com
registo digráfico 3), 4)

v-a) e v-b) Serviços municipalizados e
intermunicipalizados

Patrimonial e analítica, com registo digráfico

Orçamental, patrimonial e analítica, com
registo digráfico

v-c)Empresas locais

Patrimonial e analítica, com registo digráfico

Patrimonial e analítica
(fora do âmbito do
POCAL)

vi) Cooperativas e fundações participadas por municípios 2)

Situações diversas

Situações diversas

vii) Associações participadas não exclusivamente por municípios 2)

Situações diversas

Situações diversas

Legislação

Diversa

LEO, LFL e POCAL

Vigência

Até 31/12/2001

A partir de
01/01/2002

i)

Freguesias

Fontes: Carvalho et al. (2006, p. 21) e adaptação dos autores. | Notas: 1) As categorias i) a vii) indicadas
Quadro 1,
1 p.
nesta coluna seguem a nomenclatura de entidades do sector público local definida no Quadro
26. 2)
2 No caso das categorias vi) e vii), as entidades respetivas estavam já sujeitas a enquadramentos
26.
diferenciados. Umas seguiam o POC, outras o sistema obrigatório para as autarquias locais e outras
porventura nenhum sistema consagrado na lei. A legislação do POCAL apenas teve consequências
paras as entidades destas categorias que estavam até 2001 obrigadas por lei a aplicar o sistema de
contabilidade autárquica: tiveram que entrar num dos regimes do POCAL a partir de 1 de janeiro de
2002. 3) As freguesias com movimento anual de vendas acima do limite superior do regime simplificado ficaram com os mesmos sistemas de contabilidade que as entidades desta linha. 4) O método
digráfico é obrigatório nos sistemas orçamental e patrimonial e opcional no analítico.

O quadro mostra vários aspectos importantes para enquadrar a informação de
finanças públicas analisada no corpo principal do livro.
Primeiro, há um único sistema de informação contabilística que atravessa
todo o período quantificado nos capítulos do livro (1987 a 2015): sistema
orçamental. Durante muitos anos, e com exceção das entidades com natureza
ou vocação empresarial [categoria v)], este apenas utilizou o princípio de caixa
na imputação temporal dos factos relatados. Nos anos 90 do século passado,
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passou a usar este princípio e o do compromisso, passando a dizer-se que a
contabilidade pública era um sistema de caixa modificado. Porém, permaneceu
apenas com o pilar orçamental.
Segundo, o leque das entidades contabilísticas (definição na Subsecção
VI.2.1) abrangidas pelo POCAL é independente da classificação de sectores
institucionais usada pela Contabilidade Nacional. Não é possível dizer que
todo o subsector institucional “Administração Local” presta contas segundo o
POCAL, pois poderá haver entidades jurídicas classificadas pela autoridade estatística nacional neste subsector das contas nacionais que são obrigadas a usar
outro referencial contabilístico (algumas empresas locais, cooperativas, fundações e associações partilhadas por municípios e entidades de outros sectores
institucionais). Percebe-se que a sujeição legal a um referencial contabilístico
precisa de estabilidade por causa dos elevados custos administrativos associados à sua utilização. Como se sabe, a lista de entidades que integra o sector
institucional “Administrações Públicas” está sujeita a revisão todos os anos.
Terceiro, o POCAL inova ao trazer a informação patrimonial e analítica para
o âmbito da prestação de contas, informação que constituía, desde a adoção
do primeiro POC em 1977, o cerne da contabilidade das empresas. Com ela, veio
um terceiro princípio de periodização das operações, o princípio da especialização ou acréscimo (definido na Subsecção VI.2.4).
Quarto, o POCAL generalizou o método digráfico ou das partidas dobradas
no sector público local. Descrito, pela primeira vez, em 1494,155 é o método de
escrituração universalmente utilizado pelas empresas há muitos, muito anos.
Consiste no reconhecimento nos livros de escrita de uma característica elementar de qualquer transação económica: “algo entra na empresa e algo sai em contrapartida”. Por exemplo, a entrada de uma mercadoria no inventário da empresa
tem como contrapartida a saída de numerário. Assim, de acordo com este método, a cada débito corresponde um crédito de igual valor e para cada aplicação
de recursos há uma origem de fundos de igual montante. O regime geral do
POCAL trouxe esta novidade para as categorias de entidades i) a iv) em 2002.
Note-se que este método é de uso facultativo na contabilidade analítica.

155 Consta do livro de Luca Pacioli publicado originalmente em 1494 com o título “Summa de
Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalità”. É um dos primeiros livros de matemática escritos com fins pedagógicos e em linguagem vernácula. Sintetiza o conhecimento do
seu tempo e foi muito utilizado no ensino da matemática no norte de Itália. A sua notoriedade
está muito associada ao facto de conter a primeira apresentação conhecida do método das
partidas dobradas utilizado pelos mercadores venezianos na época do Renascimento. A reedição póstuma, de 1523, tem acesso livre em http://www.e-rara.ch/doi/10.3931/e-rara-9150.
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Finalmente, e segundo vários autores, a contabilidade de custos, analítica
ou de gestão é o sistema que revelou mais debilidades de implementação e
ainda hoje não garante fiabilidade suficiente em inúmeras entidades. Numa
comparação do POCAL com os planos de contas sectoriais contemporâneos, restringida a este sistema de informação contabilística, Carvalho et al. (2008, p. 31)
concluem que:
(…) O POCAL é o menos ambicioso de todos os planos, na medida em que apenas
se pretende analisar os custos e não os custos, proveitos e resultados. O uso do
termo «Contabilidade Analítica» no POC-Educação e no POCMS parece-nos o
mais apropriado, pois nestes planos existem regras concretas que transpõem a
mera análise de custos, permitindo também a análise dos proveitos e dos resultados, quer reais quer previsionais, e a consequente análise dos desvios verificados.

O estudo Veiga et al. (2015) relata que “(…) pese embora a obrigatoriedade de
implementar a contabilidade analítica, apenas 158 municípios (de 272) revelaram, através do inquérito, ter contabilidade de custos”. Encontrou muitas discrepâncias nos sistemas e critérios usados para apurar os custos das competências
municipais.
Esta é, claramente, uma área a precisar de atenção por parte dos responsáveis
políticos locais e centrais. A incapacidade de a contabilidade analítica avaliar com
rigor os custos de provisão de bens e serviços prestados prejudica à partida dois
objetivos socialmente relevantes. Um é o imperativo de a gestão da provisão se
preocupar com a otimização dos recursos e de procurar sempre oferecer com
custo mínimo a meta de qualidade definida (i.e., buscar a eficiência na produção).
A outra finalidade é a definição justa e eficiente dos instrumentos de financiamento dessas atividades, nomeadamente preços, taxas e transferências intergovernamentais.
VI.4.5 Da atualidade ao futuro próximo: a expectativa quanto ao SNC-AP
Chegado ao início de 2018, o País acumulou, entretanto, cerca de 20 anos
de experiência com planos integrados de contas, combinando os três sistemas de contabilidade. Houve certamente progressos na qualidade do relato
que permitiram aos gestores e aos decisores políticos melhores opções na afetação dos recursos públicos e ao público em geral ter mais informação sobre as
escolhas públicas efetuadas em seu nome. As páginas anteriores deram conta
de alguns desses benefícios. No entanto, não é menos verdade que subsistem
muitas lacunas por resolver e que boa parte dos problemas que têm surgido na
condução da política orçamental durante este longo período tem a sua explicação nas limitações da informação contabilística de base. É possível e desejável
qualificar a gestão dos recursos públicos em Portugal. Melhorar a informação
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contabilística não é o único vetor que pode levar a cumprir esse objetivo, mas é
seguramente uma via importante e que não pode ser alienada nesse processo.
O que se escreve nesta subsecção importa para todo o sector público, diz respeito a toda a Contabilidade Pública, e não apenas à do sector público local.
As dificuldades principais que hoje se enfrentam na Contabilidade Pública
em Portugal podem, quiçá, resumir-se assim:
 Em muitos serviços integrados da AdC, os sistemas de contabilidade patrimonial e analítica não chegaram ainda a ser implementados;
 Mau grado as tentativas de homogeneização ao longo destes 20 anos para
as entidades da AdC e da AdL obrigadas a planos oficias de contas, como
adoção de classificadores comuns e a emissão de normas por parte do
SATAPOCAL e da Comissão de Normalização Contabilística, subsistem regras diferentes entre o POCP, o POCAL e os Planos Sectoriais da AdC, o
que fragmenta o apuramento da imagem das AP, mesmo na vertente orçamental;
 A crise nas finanças públicas na primeira metade desta década evidenciou
amplamente a incapacidade dos sistemas de contabilidade implementados para fornecerem atempadamente sinais sobre desequilíbrios financeiros, como atrasos nos pagamentos a fornecedores; mesmo o POCAL e o
POCMS tiveram que ser retocados para passar a apurar e transmitir esta
informação à DGO;
 A Contabilidade Analítica é, de uma maneira geral, muito insuficiente e,
por regra, não foi aproveitada para melhorar a gestão dos serviços públicos nem para justificar adequadamente os instrumentos de financiamento
das AP;
 Inúmeras entidades com contabilidade patrimonial subaproveitam o princípio do acréscimo na gestão dos ativos;
 Subsistem áreas importantes de atuação das AP sem tratamento contabilístico apropriado, como são os casos de impostos, imparidades em ativos
não geradores de caixa, concessões e parcerias público-privadas.
 Não existe consolidação de contas na vertente patrimonial ao nível agregado das AP;
 A contabilidade das empresas em Portugal foi reformada em 2009 com a
substituição do POC pelo Sistema de Normalização Contabilística (SNC) e
a contabilidade nacional no seio da União Europeia mudou também para
um novo padrão (do SEC 95 para o SEC 2010). Estas reformas criaram, naturalmente, novas divergências entre a contabilidade pública, por um lado,
e a contabilidade das empresas e nacional, por outro;
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 Há um movimento internacional em curso há vários anos no sentido de
comunitarizar normas para a contabilidade pública, aplicáveis a todos os
subsectores públicos, e que a aproximem tanto da contabilidade das empresas como da contabilidade nacional (IPSAS156 e EPSAS157). O POC-P e os
seus derivados estão longe de corresponder às exigências que têm vindo
a ser definidas naqueles padrões internacionais;
 A fragmentação das contas das AP, incluindo na vertente orçamental, prejudica reiteradamente a condução da política orçamental e o cumprimento
dos seus objetivos, por muitas razões que não cabem no âmbito deste
livro.158 As insuficiências na informação estatística de base não permitem à
política orçamental gerir verdadeiramente as finanças públicas, antes a limitando ao papel de controlo de curto prazo e discricionário da restrição
orçamental das áreas da governação central, dos governos regionais e das
autarquias locais.
A par da aplicação dos quadros normativos nascidos na viragem do século,
foi sendo desenvolvido nos últimos quatro ou cinco anos intenso trabalho
técnico e político nestas matérias. No plano legislativo, o ano de 2015 é importante porquanto a Assembleia da República aprovou com consenso alargado
dois diplomas estruturantes, assim se espera, para as finanças públicas e a contabilidade pública. Trata-se de uma nova lei de enquadramento orçamental (LEO,
anexo à Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro) e de um novo referencial normativo
para a contabilidade pública, o Sistema de Normalização Contabilística para as
Administrações Públicas (SNC-AP, anexos I a III ao Decreto-Lei nº 192/2015, de
11 de setembro). Estas leis são marcos num processo muito promissor de renovação estrutural integrada das duas áreas, mas estão longe de representar o fim
do caminho. Pelo contrário, ambas pressupõem um período transitório de implementação gradual dos novos quadros de referência. Aliás, atrasos no arran-

156 IPSAS é o acrónimo de “International Public Sector Accounting Standards”. É um sistema
de normalização contabilística para o sector publico desenvolvido por um comité independente de peritos no seio da Federação Internacional de Contabilistas (cujo acrónimo oficial é
IFAC).

EPSAS é o acrónimo de “European Public Sector Accounting Standards”. Trata-se de trabalho em curso no seio da UE visando criar no conjunto deste espaço um padrão uniforme de
contabilidade pública baseado no princípio de periodização da especialidade ou acréscimo.
157

158 Algumas ligações entre insuficiências da contabilidade pública praticada nos últimos 20
anos e a fragilidade do enquadramento orçamental nacional são analisadas em Cardoso (2014,
pp. 17–19) e Baleiras (2014b, Scs. 2.1, 3.5 e 3.6). Estes textos contêm também sugestões de
melhoria na contabilidade pública e no enquadramento orçamental.
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que dos trabalhos técnicos e até no acompanhamento político inicial já determinaram o adiamento do fim dos períodos transitórios. Todavia, atendendo à complexidade das tarefas que se perfilam nessa implementação e as restrições de
recursos humanos qualificados e meios informáticos adequados às novas exigências de informação na generalidade das AP, afigura-se prudente não querer
trocar a fiabilidade das futuras ferramentas pela precipitação na sua operacionalização.
Tanto a nova LEO como o SNC-AP transportam uma expectativa muito positiva quanto ao impacto na qualidade e na utilidade social das contas públicas. Foi criada a Unidade de Implementação de Lei de Enquadramento Orçamental (UniLeo), que, apesar do seu nome, é uma estrutura de coordenação conjunta da implementação de ambos os quadros de referência (a competência para
coordenar a implementação do SNC-AP foi atribuída já depois da sua criação).
Entre outros propósitos, a nova LEO visa um novo paradigma para a condução
dos recursos financeiros da AdC: abandonar a lógica de controlo das finanças
públicas e converter essa condução numa verdadeira gestão financeira pública.
Daí, a ênfase na estruturação dos recursos em programas de atividade e a aposta
do SNC-AP num sistema articulado de contabilidade orçamental, patrimonial e
analítica. A articulação com o movimento de normalização internacional em
curso é um propósito estabelecido no articulado do diploma que aprova o SNSAP — diz o número 3 do art. 4.º que a contabilidade patrimonial tem por base
as normas internacionais de contabilidade pública designadas por IPSAS. É também digno de nota o objetivo de aplicar o mesmo quadro de referência a “todos
os serviços e organismos da administração central, regional e local que não tenham natureza, forma e designação de empresa, ao subsector da segurança social, e às entidades públicas reclassificadas”159 — número 1 do art. 3.º do diploma
referido. A mera definição do perímetro institucional do SNC-AP permite já vislumbrar a vontade de atacar várias fragilidades do enquadramento atual acima
apontadas, tais como fragmentação, transparência insuficiente a nível de custos
e proveitos, dificuldades na comparabilidade dentro das AP portuguesas e entre
estas e as congéneres internacionais, afastamento relativamente à contabilidade

159 As “entidades públicas reclassificadas” na aceção deste diploma são as organizações que a
autoridade estatística nacional tenha classificado nos subsectores da administração central,
regional, local e segurança social, pertencentes ao sector institucional Administrações Públicas, através da publicação mais recente das contas sectoriais no âmbito do Sistema Europeu
de Contas Nacionais e Regionais (SEC).
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nacional, ausência de balanço consolidado das AP, reconhecimento de imparidades em ativos, e distinção entre receitas da Autoridade Tributária e impostos
do Estado.
VI.5

Plano de contas e classificação orçamental e patrimonial

Como se disse, o POCAL assenta no método de registo digráfico. Recorre a
um plano uniforme de contas na aplicação do método. Na medida em que
há interrelações entre a contabilidade orçamental e a contabilidade patrimonial, o plano articula as contas dos dois sistemas.
Da conjugação das normas nos pontos 2.5, 2.5.3, 10.3 e 11.3 do POCAL, retiramse as seguintes implicações. A classificação orçamental e patrimonial é o conjunto de contas incluídas nas classes 0 a 5. A Classe 0 contém as contas do controlo orçamental (usadas pelo sistema de contabilidade orçamental) e estas (com
exceção das contas 03211 e 09) são desagregadas segundo a classificação económica vigente para as receitas e despesas das autarquias locais (ver Subsecção
VI.7 abaixo). Facultativamente, as rubricas da classificação económica da despesa
poderão ser desagregadas por classificação orgânica (ver Subsecção VI.8 abaixo).
As demais contas são usadas pelo sistema patrimonial, correspondendo as classes 1 a 5 às contas do balanço e as classes 6 a 8 às contas de resultados.
Acrescente-se que o plano de contas do POCAL inclui mais uma classe de contas,
com o código 9, mas esta não integra a classificação orçamental e patrimonial.
As contas da Classe 9 integram o sistema de contabilidade patrimonial.
VI.6

Estrutura da classe 0 — contas do controlo orçamental e de ordem

As contas da classe 0 (zero) mostram amplamente estados de receita e despesa comentados na Parte II. A análise no corpo principal deste trabalho privilegia a informação retirada da contabilidade orçamental. Menciona estados de
receita e despesa como dotação inicial, cabimento e compromisso. Ora estes
estados correspondem a contas da Classe 0 (zero) do plano de contas do POCAL.
Por isso, será útil expor seguidamente a estrutura de contas desta classe. É o que
faz o Quadro 40
40.
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Quadro 40: Códigos de contas da Classe 0 da classificação orçamental e
patrimonial do POCAL
Classe 0

Contas do controlo orçamental e de ordem

01

Orçamento ― Exercício corrente
Despesas

02
021

Dotações iniciais

022
02211
02212
0224
023

Transferências de dotações
Anulações

Cabimentos

027
031

034
04
041

1)

1)

Compromissos
Receitas

03

0322

Reposições abatidas aos pagamentos 1)

Dotações disponíveis 1)

026

…

1)

Reforços

0321

Revisões de previsões 1)
Reforços

1)

1)

Previsões corrigidas 1)

Orçamento ― Exercícios futuros 1)
Exercício (N+1)
Exercício (N+2)
Exercício (N+3)

051

Exercícios seguintes
Compromissos — Exercícios futuros
Exercício (N+1)

052

Exercício (N+2)

053

Exercício (N+3)

054
09

…

Anulações

043
05

1)

Utilização do saldo de gerência

042
044

Previsões iniciais 1)

032

Contas do controlo orçamental e de ordem
03211

1)

Modificações orçamentais 1)

0221

Classe 0

1)

1)

Exercícios seguintes
Contas de ordem

2)

Fontes: Ponto 10.3 do POCAL constante da versão atual em 27/02/2018 do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de
22 de fevereiro, que aprovou o POCAL, disponibilizada pelo sítio-e da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa. | Notas: 1) O ponto 11.3 do POCAL tem nota explicativa para esta conta. 2) Visam registar circunstâncias que não alteram o património no exercício corrente, mas que o podem modificar no futuro (exemplos: garantias e cauções prestadas por fornecedores de imobilizado ou pelo ente público a terceiros).
Melhor explicação em Carvalho et al. (2006, pp. 343-346).

É a letra do próprio POCAL que justifica a existência desta classe de contas. Diz
o seu ponto 2.6.1 que o legislador pretendeu separar “a contabilização das operações com efeitos unicamente internos à autarquia (da) contabilização das operações subsequentes ao reconhecimento de um direito ou obrigação, com efeitos na esfera patrimonial de terceiros”. Por isso, a Classe 0 existe para registar
unicamente os movimentos do primeiro tipo, sendo as classes 1 a 8 reservadas
para a escrituração das operações que afetam o património de entidades externas. A esta focalização da atenção nos movimentos orçamentais não são estranhas as preocupações do legislador com o controlo orçamental, seja para fins
de fiscalização da legalidade dos atos praticados, seja para monitorizar o estado
das finanças públicas nacionais e informar a política orçamental.
Nestes termos, as contas da Classe 0 pertencem ao sistema de contabilidade
orçamental e servem para registar os efeitos contabilísticos dos procedimentos
seguintes:
a) aprovação do orçamento;
b) modificações introduzidas nas dotações da despesa e da receita;
c) cabimentos;
d) compromissos;
e) compromissos com efeitos em exercícios seguintes.
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Após a aprovação do orçamento pelo órgão competente, o mesmo é carregado
na classe 0 do sistema de contabilidade orçamental. Aqui são igualmente registadas todas as alterações nos elementos previsionais que venham a ocorrer
até final do exercício, sejam reafectações das dotações de despesa, reforços ou
diminuições de financiamento esperado, incluindo a integração do saldo da gerência anterior.
O controlo orçamental dá particular atenção à despesa, obrigando a dois tipos
de registo antes da assunção de qualquer obrigação legal de pagar uma quantia
em concreto. São o cabimento e o compromisso. O primeiro consiste na reserva
da dotação disponível do montante que se estimar como suficiente para executar futuramente determinada obrigação. Essa reserva tem que ser criada (diz-se
cabimentada) antes de o procedimento de contratação ser iniciado e é condição
prévia à autorização do procedimento por parte do decisor competente.
Da realização do procedimento, resulta um contrato ou documento de valor
equivalente, que estabelece os direitos e as obrigações das partes e o montante
máximo que poderá ser pago pelo ente na execução do mesmo. Esse teto é escriturado como compromisso na Classe 0. Não pode exceder o valor do cabimento e, se for inferior, levará à libertação da parte do cabimento que não ficar
comprometida (que regressa, assim, à dotação disponível). Note-se que tanto o
cabimento como o compromisso são operações registadas na contabilidade orçamental. Estes dois tipos de registo serão retomados na apresentação dos circuitos da receita e da despesa (Secções VI.9 e VI.10, respetivamente).
Finalmente, a Classe 0 obriga à identificação dos compromissos que transitam
para cada um dos três exercícios seguintes e, em globo, para todos os exercícios
mais distantes no tempo. Explica-se em Carvalho et al. (2006, pp. 341–342) como
é que as contas 04 e 05 estão articuladas e devem ser movimentadas em conjunto.
VI.7

Classificadores económicos

Um classificador é uma nomenclatura utilizada para registar os factos relativos à
vida financeira da entidade contabilística. Já antes do POCAL havia classificadores definidos por lei, ou ato administrativo do Governo na decorrência de uma
obrigação legal, para utilização obrigatória por parte de todas as entidades locais
sujeitas a obrigações contabilísticas. Visa assegurar o cumprimento do princípio
da especificação (apresentado na Subsecção VI.2.2).
A contabilidade pública usa várias classes de classificadores. Esta secção introduz os chamados classificadores económicos. Estes estruturam o registo
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segundo a natureza da relação económica estabelecida entre o ente contabilístico e as entidades terceiras com as quais estabelece transações. A título de
exemplo no caso da receita, pense-se na relação entre a autarquia e os comerciantes instalados num mercado municipal. Em contrapartida da atribuição do
direito de utilização de uma banca nesse mercado, os comerciantes pagam uma
taxa à autarquia. Do lado da despesa, os juros e outros encargos são a contrapartida que o município aceita pagar quando subscreve um contrato de empréstimo com uma instituição financeira.
No âmbito do POCAL, existem um classificador da receita e um da despesa. São
de uso obrigatório no sistema de contabilidade orçamental. Registam-se duas
preocupações na sua conceção. Primeira, minimização das diferenças entre classificadores do POCAL e classificadores dos quadros de normalização contabilística vigentes para a AdC. Segunda, facilitação da passagem da contabilidade pública para a contabilidade nacional, ao agrupar as entidades externas segundo
os “sectores institucionais” definidos no SEC. Ao nível de agregação mais elevado, estes são:
 Sociedades e quase-sociedades não-financeiras;
 Sociedades financeiras;
 Administrações Públicas, subdividido nos subsectores da Administração
Central, Administração Regional, Administração Local e Segurança Social;
 Instituições sem fins lucrativos;
 Famílias;
 Resto do Mundo.
Os classificadores económicos estão definidos em legislação autónoma e não no
diploma que aprovou o POCAL. Tal sucede por se querer uniformizar o uso dos
mesmos em todas as AP, embora, na realidade, haja ligeiras diferenças neste
universo. O primeiro par destes classificadores foi criado pelo Decreto-Lei n.º
26/2002, de 14 de fevereiro. Foram, entretanto, alterados em 2011 (Decreto-Lei
n.º 29-A/2011, de 1 de março) e sujeitos a várias adaptações administrativas. As
subsecções seguintes baseiam-se na adaptação mais recente, introduzida em 1
de janeiro de 2017 e disponível na entrada “Classificador Económico” do Portal
Autárquico.
VI.7.1 Classificador económico da receita
Em resumo, a receita começa por ser dividida entre corrente e de capital.
Em termos simples, a receita corrente reúne todas as origens de fundos com
carácter recorrente, que se renovam todos os exercícios. A receita de capital
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agrupa os fundos com carácter transitório e que, de modo geral, são a contrapartida pecuniária pela venda de ativos ou compra de passivos. A receita total
deste classificador está, pois, associada ao aumento de património do ente contabilístico. De seguida, a receita, em cada um destas categorias, é estruturada em
capítulos. O Quadro
Quadro 41
41 mostra os capítulos em vigor em fevereiro de 2018.
Quadro 41: Capítulos do classificador económico da receita
Receitas correntes

Capítulo

Designação

01

Impostos diretos

02

Impostos indiretos

03

Contribuições para a Segurança Social ,
1)

Receitas de capital

Capítulo

Designação

09

Venda de bens de investimento

10

Transferências de capital

11

Ativos financeiros

04

CGA e ADSE
Taxas, multas e outras penalidades

12

Passivos financeiros

05

Rendimentos da propriedade

13

Outras receitas de capital

06

Transferências correntes

14

07

Venda de bens e serviços correntes

15

08

Outras receitas correntes

16

Recursos próprios da União Europeia
Reposições não abatidas nos
pagamentos
Saldo da gerência anterior

17

1)

2)

Operações extra-orçamentais
Fontes: Classificador constante do Portal Autárquico na extração realizada em 23/02/2018 e adaptação
dos autores. | Notas: 1) Este capítulo existe no classificador usado pela AdC mas não é aplicado no POCAL.
2) Reúne as operações que, embora não entrem no orçamento, têm expressão na tesouraria.

O classificador tem muito mais detalhe. As variáveis da receita são desagregadas, do geral para o particular, em “capítulos”, “grupos”, “artigos”, “subartigos”
e “rubricas”. A título ilustrativo, mostra-se a desagregação do Capítulo 02 no
Quadro 42
42.
O leitor interessado encontra a explicação pormenorizada, até ao nível de artigo,
do conteúdo do classificador em Carvalho et al. (2006, pp. 710–727). Como os
ajustamentos introduzidos no classificador após a publicação desta fonte são
mínimos, ela permanece plenamente válida.
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Quadro 42: Desagregação do Capítulo 02 ― Impostos indirectos
Designação

Capítulo Grupo Artigo Subartigo Rubrica
02

Impostos indiretos

Outros
02
02
Impostos indirectos específicos das autarquias locais
02
02
06
Mercados e feiras
02
02
06
01
Loteamentos e obras
02
02
06
02
Ocupação da v ia pública
02
02
06
03
Canídeos
02
02
06
04
Publicidade
02
02
06
05
Saneamento
02
02
06
06
Utilização da rede v iária municipal
02
02
06
07
Arrendamento urbano
02
02
06
08
Outros
02
02
06
99
TMDP
02
02
06
99
01
TDFTH
02
02
06
99
02
Tax a de Proteção Civ il
02
02
06
99
03
Tax a Turística
02
02
06
99
04
Tax a de Gestão de Resíduos - TGR
02
02
06
99
05
Outros
02
02
06
99
99
Fontes: Classificador constante do Portal Autárquico na extração realizada em 23/02/2018 e adaptação
dos autores.

VI.7.2 Classificador económico da despesa
A despesa também começa por ser dividida entre corrente e de capital. Despesa corrente compreende as aplicações de fundos que são a contrapartida pecuniária pela aquisição de serviços e bens consumíveis ao longo do exercício,
visando o funcionamento da entidade ou a satisfação, através dela, de necessidades da comunidade. A despesa de capital reúne as aplicações que são a contrapartida pecuniária da aquisição de bens com vida útil esperada correspondente à duração de vários exercícios e que contribuem para a formação de capital fixo, bem como as transferências de fundos para entidades externas com
esta finalidade. De uma maneira geral, a despesa é a contrapartida financeira do
acréscimo de património.
De seguida, a despesa é estruturada, dentro de cada uma daquelas categorias,
em “agrupamento”, “subagrupamento”, “rubrica”, “alínea” e “subalínea”, segundo níveis crescentes de desagregação. O Quadro
Quadro 43 identifica todos os
agrupamentos atualmente usados no POCAL.
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Quadro 43: Agrupamentos do classificador económico da despesa
Despesas correntes

Agrupamento

Despesas de capital

Designação

01

Despesas com o pessoal

02
03

Agrupamento

Designação

07

Aquisição de bens de capital

Aquisição de bens e serviços

08

Transferências de capital

Juros e outros encargos

09

Ativos financeiros

04

Transferências correntes

10

Passivos financeiros

05

Subsídios

11

Outras despesas de capital

06

Outras despesas correntes

17

1)

Operações extra-orçamentais
Fontes: Classificador constante do Portal Autárquico na extração realizada em 23/02/2018 e adaptação
dos autores. | Notas: 1) Reúne as operações que, embora não entrem no orçamento, têm expressão na
tesouraria.

Quadro 44 mostra a desagregação do Agrupamento
A título exemplificativo, o Quadro
06.
Quadro 44: Desagregação do Agrupamento 06 ― Outras despesas
correntes

Agrupa- SubagruSubRubrica Alínea
mento pamento
alínea
06
06
06
06
06
06
06

02
02
02
02
02
02

01
01
01
01
01

01
01
01
02

01
99

Designação
Outras despesas correntes
Diversas
Impostos e taxas
Impostos e taxas pagos pela Autarquia
Taxa de Gestão de Resíduos - TGR
Outras

1)

1)

Restituições de impostos ou taxas cobrados
06
02
02
Activos incorpóreos
06
02
03
Outras
06
02
03
01
Outras restituições
06
02
03
02
IVA pago
06
02
03
03
Diferenças de câmbio
Serviços bancários
06
02
03
04
Outras
06
02
03
05
Fontes: Classificador constante do Portal Autárquico na extração realizada em 23/02/2018 e adaptação
dos autores. | Notas: 1) Na fonte, esta designação, apesar de ser alínea, surge no mesmo nível hierárquico
que a designação "Impostos e taxas". Os autores preferiram o arranjo acima por lhes parecer ser o modo
coerente com o código numérico atribuído. Modificaram a posição das subalíneas correspondentes em
conformidade.

Tal como no caso da receita, também o leitor pode recorrer à fonte Carvalho et
al. (2006, pp. 728–750) para uma explicação cabal do que entra e do que é excluído neste classificador, até ao nível da rubrica.
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VI.8

Outros classificadores

A fim de melhor habilitar o uso da contabilidade para ajudar a gestão, existem
outros modos de classificar os movimentos financeiros do ente local. Apresentam-se nesta secção os classificadores funcional e orgânico. Tal como os classificadores económicos, também estes decorrem do princípio da especificação.
VI.8.1 Classificador funcional
Pretende medir o envolvimento financeiro desenvolvido em cada uma das
atribuições ou domínios de intervenção do ente contabilístico local. Este
classificador é de utilização obrigatória para as despesas no sistema orçamental
e para os custos no sistema analítico. O POCAL estabelece um modelo único de
classificação das despesas (e dos custos) por funções desempenhadas pelas autarquias locais e outras entidades a que se aplica. Idealmente, deverá ser ajustado sempre que houver mudanças no quadro de atribuições das entidades. A
uniformização desta classificação impõe-se para facilitar a comparabilidade entre entidades do mesmo nível e a própria consolidação com outros subsectores
das AP. Existem quatro funções no nível hierárquico de maior agregação:
1
2
3
4

Funções gerais
Funções sociais
Funções económicas
Outras funções

Os pontos 9.1 e 10.1 do POCAL fixam mais dois níveis hierárquicos de detalhe,
que aqui não se evidenciam por restrição de espaço. Abaixo do terceiro nível,
cada ente contabilístico tem liberdade para criar categorias adicionais se considerar que tal desagregação é útil para a gestão.
Como a Contabilidade Analítica visa apurar os custos e proveitos por funções,
compreende-se que este classificador seja de utilização obrigatória por aquela.
VI.8.2 Classificador orgânico
Tem carácter facultativo em qualquer sistema de contabilidade. No entanto, é frequente encontrá-lo no mapeamento orçamental. Aqui, permite
identificar a unidade orgânica, dentro da estrutura organizacional do ente
contabilístico, que é responsável pela origem da receita ou pela aplicação
da despesa. Ao contrário dos anteriores, a desagregação neste classificador é
desenhada pelo próprio ente, em conformidade com a singularidade da sua estrutura. O princípio da especificação recomenda a desagregação até ao nível hierárquico inferior da estrutura organizacional, a fim de maximizar o conheci402

Anexo VI — Elementos de Contabilidade

mento sobre a responsabilidade administrativa pela execução orçamental. Todavia, quanto maior for a desagregação, maior tende a ser o número de alterações
orçamentais ao longo do exercício, o que impacta sobre a burocracia na gestão.
Assim, deve imperar o bom-senso na construção deste classificador. Há, no entanto, uma única exigência de uniformização no desenho imposta pelo POCAL.
Aplica-se apenas à despesa e decorre do facto de em todas as autarquias haver
despesas da responsabilidade dos órgãos e despesas com ativos e passivos financeiros que não são assacáveis a nenhuma unidade orgânica em particular.
Assim, o ponto 2.3.2 do POCAL determina que o Capítulo 01 do classificador
orgânico se deva designar “Administração autárquica” e conter a seguinte desagregação:
01.01 Assembleia Municipal
01.02 Câmara Municipal
01.03 Operações financeiras
VI.9

Circuito das receitas

A gestão das receitas numa entidade pública, de qualquer nível territorial de administração, envolve um conjunto de tarefas administrativas e processamentos
contabilísticos. O texto que se segue centra-se nos últimos, mas remete detalhes
para literatura especializada. Refere, quando apropriado, os atos administrativos
que dão origem aos lançamentos nos livros da contabilidade.
Importa ter em mente os seguintes princípios jurídicos básicos no processamento administrativo e contabilístico das receitas:
1. Toda a receita pública tem que ser justificação na lei;
2. Nenhuma receita legal pode ser liquidada nem cobrada sem que satisfaça
cumulativamente as seguintes condições:
a. Tenha sido inscrita no orçamento;
b. Esteja devidamente classificada;
c. Satisfaça os parâmetros estabelecidos, de acordo com a lei, na deliberação
do órgão autárquico competente.
3. Tanto a liquidação como a cobrança podem ultrapassar o montante previsto na respetiva inscrição orçamental.
Os parâmetros que a regra 2.c) refere variam consoante o instrumento de receita.
No caso de impostos locais, relevam a taxa, as isenções e outras características
cuja definição a lei atribua aos órgãos autárquicos. No caso de taxas, importam
os montantes, em unidades monetárias, percentagem ou outra unidade, a exigir
aos sujeitos passivos das mesmas. Também as tabelas tarifárias e os preços em
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geral, que são a contrapartida pela prestação de bens e serviços à comunidade,
devem contar de documento devidamente aprovado pelo órgão legalmente
competente.
Estas regras surgem em várias partes do POCAL e têm paralelo no art. 52.º da
LEO (Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro) para as entidades da AdC.
As regras referem as três fases do processamento administrativo e contabilístico da receita, ilustradas na Figura 6
6.
Figura 6: Fases do processo administrativo e contabilístico da receita
Previsão
orçamental

Liquidação

Cobrança

Aprovado o orçamento inicial, as receitas são inscritas nas contas competentes
da classe 0 da classificação orçamental e patrimonial (vide Secção VI.6). O mesmo
tem de acontecer assim que alterações nas previsões sejam aprovadas durante
o período de execução do orçamento.
A liquidação e a cobrança são registadas noutras classes do POCAL, adiante reQuadro 45
feridas no Quadro
45. Importa começar por precisar o que é a liquidação.
Trata-se do reconhecimento pelo ente contabilístico público de que tem o direito a receber determinado crédito junto de outro ente. Para que este direito
possa ser reconhecido na contabilidade, têm que se verificar previamente as seguintes condições:
 Ocorrência de facto ou circunstância que tenha originado o direito a receber (exemplos: a entrega de um serviço pela entidade local; a atribuição
por outra entidade pública do direito a receber dela uma transferência pecuniária);
 Direito a receber tem montante certo;
 Data a partir do qual o direito fica constituído está definida;
 Devedor está identificado.
Estas condições têm de constar do suporte documental do lançamento a escriturar. Esse suporte é uma fatura ou outro documento de valor equivalente, como
uma guia de recebimento ou uma nota de liquidação.
Passa-se depois à fase da cobrança. Notificado o devedor através daquele documento, segue-se o prazo nele estabelecido para efetuar o pagamento. A execução do pagamento pelo devedor corresponde à fase da cobrança. A entidade
local confirma a entrada em caixa do valor emitindo o competente recibo ou
outro documento de valor equivalente (nota de cobrança, por exemplo).
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Quadro 45 sintetiza os movimentos em cada fase do processo administrativo
O Quadro
e contabilístico da receita.
Quadro 45: Movimentos contabilísticos da receita
Fase

Previsão

Liquidação

Cobrança

Facto
Aprovação do orçamento
inicial
Aprovação dos reforços ou
anulação das previsões
Inclusão do saldo da gerência anterior
Emissão da fatura ou outro
documento de valor equivalente

Emissão do recibo ou outro
documento de valor equivalente

Contas a movimentar

Informação
orçamental

Informação
patrimonial

Classe 0:
contas de
controlo orçamental e
de ordem
Classe 2: terceiros

Classe 7:
proveitos

Conta 251:
devedores
pela execução do orçamento

Classe 2: terceiros

Classe 1: disponibilidades

Conta 251:
devedores
pela execução do orçamento

Observações
Operações de
execução orçamental da receita sem efeitos económicopatrimoniais

Operações de
execução orçamental da receita com efeitos económicopatrimoniais

Fontes: adaptação pelos autores do Quadro 20 de Carvalho et al. (2006, p. 108).

O leitor interessado em mais detalhes sobre as contas da Classe 0 a escriturar
pode consultar Fernandes (2016, pp. 7–10).
Há receitas que, pela sua natureza, têm as fases de liquidação e cobrança
sobrepostas no tempo. Nestes casos, a cobrança ocorre ao mesmo tempo que
a entidade local reconhece o direito a cobrar. Exemplos com notoriedade na vida
das empresas e dos cidadãos são os impostos diretos e as multas. Os primeiros,
nos quais avultam o IMI, o IMI, o IUC e a Derrama, são liquidados e cobrados
pelo Estado através da AT. Esta não informa cada município das liquidações que
efetua, pelo que a autarquia só pode reconhecer o direito a cobrar do conjunto
dos munícipes no momento em que recebe do Estado a transferência com os
montantes cobrados. As multas que resultam de declarações de autoliquidação
entregues pelos próprios sujeitos passivos também só podem ser liquidadas juntamente com o recebimento dos valores respetivos.
Em resumo: até dar entrada nos cofres da autarquia, há uma sequência de ações
a percorrer com evidência nos documentos de prestação de contas. Em função
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da questão que se quiser analisar no corpo principal deste livro, pode fazer sentido distinguir a receita segundo o estádio do processo orçamental a que ela se
reporta. Do fim para o princípio, pode-se ter (classificação da receita quanto à
fase do processo orçamental a que respeita):
i) Receita cobrada — diz-se que a receita se encontra cobrada após ela entrar, de facto, na tesouraria da entidade local. A gestão da mesma tem
certeza sobre a disponibilidade da receita.
ii) Receita liquidada — corresponde à receita inscrita em faturas, notas de
liquidação ou documentos de efeito equivalente (i.e., que produzem para
a entidade pública local o direito a receber a respetiva importância).
iii) Receita orçamentada — é o valor previsto no plano orçamental do município e corresponde à intenção de liquidação da autarquia no momento
em que esse plano foi elaborado. Esta previsão, dita inicial, pode ser corrigida durante a execução do orçamento, se factos supervenientes aconselharem essa modificação. Naturalmente, a probabilidade de arrecadação
da receita orçamentada é inferior à unidade e menor do que a da liquidada.
VI.10 Circuito das despesas
A gestão das despesas tem mais exigências legais a satisfazer, pelo que o processamento administrativo e contabilístico é mais complexo do que o das receitas. Esta assimetria decorre da preocupação que o legislador sempre tem atribuído ao controlo da despesa no processo orçamental.
Alguns princípios jurídicos básicos a ter em mente no processamento das
despesas são:
1. Toda a despesa tem que ter justificação na lei;
2. Os processos conducentes à autorização de despesa têm de cumprir os
requisitos legais e regulamentares estabelecidos em diplomas relevantes
(por exemplo, Código dos Contratos Públicos);
3. Toda a despesa tem que ser registada adequadamente no orçamento;
4. Só pode ser inscrita no orçamento, em qualquer uma das fases do seu
processamento (ver abaixo), a despesa cujo valor não exceda a dotação
orçamental disponível no campo do classificador económico em que for
registada;
5. A despesa a concretizar com receita legalmente consignada para este fim
só pode ser autorizada até ao limite do montante cobrado.
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Realce-se uma assimetria importante nestas regras, entre a receita e a despesa. Enquanto o legislador permite executar receita acima da previsão orçamental, tal ultrapassagem está expressamente vedada no caso da execução da
despesa.
Uma palavra também sobre o último princípio, que emana de um espírito
prudencial. Impõe, na prática, um duplo cabimento à despesa financiada
com receita consignada. Para além da cabimentação no orçamento da despesa,
tem que ser cabimentada no orçamento da receita antes de poder ser desencadeado o processo de execução da despesa propriamente dita. De alguma forma,
esta norma serviu de inspiração ao legislador para a solução plasmada na Lei
dos Compromissos e Pagamentos em Atraso das Entidades Públicas (Lei n.º
8/2012, de 21 de fevereiro), que a generalizou a toda a despesa, ao condicionar
a assunção de compromissos à existência de fundos disponíveis nos três meses
seguintes (art. 5.º e alínea f) do art. 3.º).
Estas regras constam do ponto 2.3.4.2 do POCAL e estão em linha com a própria
LEO (art. 52.º, números 3 a 5).
A quarta regra acima aponta para existência de fases no processamento admiFigura 77 diz quais são.
nistrativo e contabilístico da despesa. A Figura
Figura 7: Fases do processamento administrativo e contabilístico da despesa
Dotação
orçamental

Cabimento

Compromisso

Obrigação

Autorização de
pagamento

Pagamento

A aprovação do orçamento inicial torna vinculativa a dotação atribuída para
cada um dos campos da classificação orçamental da despesa. Durante o período
de execução, e mediante o respeito do procedimento legalmente fixado, as dotações podem ser modificadas.
A execução de uma despesa em particular inicia-se com uma proposta de aquisição de bens ou serviços ou de aplicação de recursos com outra finalidade. É
elaborada pelos serviços e deve justificar a legalidade e a necessidade da despesa, bem como sugerir o procedimento e indicar o montante máximo a que a
concretização deste poderá conduzir. A proposta é finalizada com o registo no
orçamento do chamado “cabimento”. Este é então o valor máximo que o dirigente ou órgão legalmente competente poderá autorizar no despacho da proposta. Como acima se disse, o cabimento não pode exceder a dotação livre ou
disponível no campo relevante do classificador. Segue-se o procedimento legal
para aquisição ou atribuição de verba a terceiros.
Da negociação com potenciais fornecedores, resultará a adjudicação a um
agente em concreto (ou consórcio em concreto), materializada num contrato,
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nota de encomenda ou outro documento de valor equivalente que vinculará as
partes e fixará o valor máximo a desembolsar pelo ente público em causa durante a execução do contrato. Este teto chama-se “compromisso” e não pode
ultrapassar o valor cabimentado. Se for inferior, o serviço corrige o valor do cabimento. No caso de a adjudicação implicar compromisso de despesa para anos
futuros, os seus valores devem ser lançados na conta apropriada da classe 0 (ver
Quadro 40
40).
A execução do contrato dará origem à emissão, pelo fornecedor, de uma ou mais
faturas correspondentes aos bens ou serviços entretanto fornecidos ou colocados à disposição do adquirente. A receção da fatura gera para o ente público a
obrigação de pagar (sujeita, claro, à verificação da prestação da contrapartida
que lhe subjaz). Note-se que é esta fase, e não as anteriores, que gera o dever
de pagar um montante exato em momento preciso ao ente externo.
Dentro do prazo estabelecido na fatura para o pagamento, o dirigente ou órgão
competente deve autorizar o pagamento e, depois disso, o serviço competente
procederá à transferência da verba autorizada para o fornecedor ou beneficiário
da despesa do ente contabilístico. Esta transferência designa-se “pagamento” e
pode ser efetuada em numerário ou através de meios eletrónicos.
O processamento contabilístico da despesa envolve registos nos sistemas
orçamental e patrimonial. O Quadro 46
46 expõe, genericamente, o processamento. Para mais detalhes sobre lançamentos no primeiro sistema, consultar
Fernandes (2017, pp. 15–22). Sobre movimentos nos dois sistemas, ver Bernardes
(2003, pp. 224–226).
Quadro 46: Movimentos contabilísticos da despesa
Fase

Facto
Aprovação do orçamento e
constituição das dotações
iniciais

Dotação
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Atualização das dotações
disponíveis por dedução das
utilizações efetuadas, inserção de alterações às dotações iniciais e lançamento de
anulações ou estornos às
utilizações registadas

Contas a movimentar

Informação
orçamental

Classe 0: contas de controlo orçamental e de
ordem

Informação
patrimonial

Observações

Operações de
execução orçamental da despesa sem efeitos económicopatrimoniais
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Fase
Cabimento
Compromisso

Obrigação

Facto
Emissão de proposta de utilização de verbas com número do cabimento
Ato de adjudicação (contrato
ou documento de valor
equivalente)

Contas a movimentar

Informação
orçamental

Informação
patrimonial

Classe 2: terceiros, Classe
3: existências,
Classe 4: imobilizado e
Classe 6: custos

Validação da fatura ou doc.
de valor equivalente e reconhecimento da obrigação

Autorização
de pagamento

Emissão da autorização de
pagamento pelo dirigente
ou órgão competente

Classe 2: terceiros

Conta 252:
credores pela
execução do
orçamento

Pagamento

Transferência dos meios de
pagamento para a esfera patrimonial do terceiro

Conta 252:
credores pela
execução do
orçamento

Classe 1: disponibilidades

Observações

Operações de
execução orçamental da despesa com efeitos económicopatrimoniais

Fontes: adaptação pelos autores do Quadro 19 de Carvalho et al. (2006, p. 107).

Portanto, as fases de dotação, cabimento e compromisso são registadas apenas
na contabilidade orçamental pois não criam direitos na esfera patrimonial de
terceiros, tendo apenas reflexos financeiros na entidade local. As fases seguintes
são de lançamento obrigatório na contabilidade patrimonial, precisamente porque criam esses efeitos em terceiros. Destas fases, as de autorização de pagamento e do pagamento propriamente dito são escrituradas nos dois sistemas.
Em resumo: até sair dos cofres da autarquia, há uma sequência de ações a percorrer com evidência nos documentos de prestação de contas. Em função da
questão analisada no corpo principal deste livro, faz sentido distinguir a despesa
segundo o estádio do processo orçamental a que ela se reporta. O corpo principal usa os seguintes conceitos, comuns na análise orçamental da despesa,
e aqui definidos do princípio para o fim do processo orçamental:
i) Despesa orçamentada — Constitui em cada entidade local a despesa que
ela prevê gastar no exercício económico a que diz respeito. Em cada município, sob proposta do órgão executivo, a Assembleia Municipal aprova,
tipicamente em novembro, as dotações orçamentais para cada campo do
classificador que servirão de base à execução orçamental do exercício eco409
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nómico seguinte. São previsões de despesa e, enquanto estiverem em vigor, constituem tetos para a assunção de cabimentos e compromissos e a
execução de pagamentos. Ao longo desse exercício, poderão ser aprovadas alterações às dotações previsionais, o que determina a correção das
mesmas. Como exemplo, atente-se no Quadro 19, p. 176. A coluna “Orçamentada” identifica, para o conjunto dos 308 municípios, os montantes de
despesa orçamentada, de acordo com o valor da dotação corrigida de
cada autarquia no último dia do exercício (31 de dezembro de 2015).
ii) Despesa realizada — traduz a soma dos compromissos de despesa assumidos em cada linha do classificador. No caso do Quadro 19, p. 176, inclui
os compromissos assumidos pelos municípios no decorrer do exercício de
2015 e os compromissos assumidos e não pagos em anos anteriores (os
chamados compromissos transitados). São compromissos que se pretendem pagar em 2015. Deste conceito estão, por isso, excluídos os compromissos de despesa assumidos para os anos posteriores a 2015. Representa
ainda o teto para os encargos cujo dispêndio pode ser autorizado, no momento oportuno, pelo órgão ou dirigente competente. Assim que a entidade tiver a convicção que determinado valor comprometido não poderá
ser exigido em pagamento, seja no ano em curso ou em anos seguintes,
deverá anular esse valor na variável despesa realizada.160 Como se disse, a
despesa realizada não pode exceder a despesa orçamentada ou prevista.
O conceito homólogo do lado da receita é a receita liquidada.
iii) Despesa paga — é o valor dos pagamentos efetuados pela autarquia durante o exercício económico a que a conta diz respeito. O pagamento corresponde à última fase no ciclo da despesa. Também a despesa paga não
pode ultrapassar a despesa orçamentada. O conceito homólogo do lado
da receita é a receita cobrada.
iv) Despesa comprometida por pagar — Constitui a parte da despesa comprometida para ser paga no exercício, mas que, por qualquer razão, não
chegou a ser paga. Por definição, é igual à diferença entre despesa realizada e despesa paga. Transita para o orçamento do ano seguinte.

160 Este aspecto é importante para não subsistir no leitor a ideia de que a parte da despesa
comprometida de um contrato que não der origem a faturação se mantém como despesa
realizada por pagar no final do exercício. Não fica; o serviço de contabilidade deverá cancelar
na despesa realizada o montante que não irá ser executado no exercício em curso nem em
qualquer exercício seguinte. A anulação deverá ter lugar assim que o serviço tome conhecimento deste facto.
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VI.11 Agregados e saldos na contabilidade orçamental
Em muitas passagens no corpo principal e até noutros anexos, são empregues
agregações de linhas nos classificadores económicos da receita e da despesa.
Com base neles, constroem-se saldos ou diferenças entre determinados agregados de receita e agregados congéneres de despesa. Serve esta secção para definir tais agregados e saldos.
VI.11.1 Agregados
Comece-se pelos agregados de receita. À análise económica dos desenvolvimentos orçamentais, importa considerar várias somas possíveis de categorias de
receita. A diferença entre elas reside nas parcelas ou fontes de financiamento
que ficam de fora. A classificação seguinte é válida no sistema de contabilidade
orçamental, tanto no registo de acordo com o princípio de periodização de caixa
como no de compromisso. O Quadro
Quadro 47
47 enumera e relaciona os agregados.
Quadro 47: Agregados de receita no regime de caixa modificado
N.º

Agregado

(1)
(2)

Receita corrente
Receita de capital
Reposições não abatidas
aos pagamentos
Receita efetiva
Ativos financeiros
Passivos financeiros
Receita do exercício
Saldo da gerência anterior
Receita total

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Relação entre agregados

(4) = (1) + (2) + (3)

(7) = (4) + (5) + (6) – (3)
(9) = (7) + (8) + (3)

O conteúdo de cada agregado pode ser explicado como segue, partindo do
mais vasto para o menos completo. No fundo, apresentam-se abaixo as definições de receita quanto às fontes compreendidas.
i) Receita total— é a soma de todos os fundos passíveis de serem utilizados
para financiar despesa durante o exercício económico a que o agregado
respeita. Tanto é utilizado para medir previsões e cobranças (princípio de
caixa) como direitos a cobrar (princípio do compromisso). Junta a receita
gerada por todos os tipos de operação económica em que a entidade pública participe, incluindo as operações realizadas em anos anteriores com
reflexos nas disponibilidades financeiras do ano a que o agregado pertence. É a definição mais ampla de receita, incluindo o financiamento obtido por emissão de dívida (a chamada receita de passivos financeiros) e a
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alienação de património financeiro (a chamada receita de ativos financeiros).
ii) Receita do exercício — contempla a totalidade das receitas geradas em
cada exercício (ano) económico. Deste modo, é calculada subtraindo à receita total os fundos gerados em operações realizadas em exercícios anteriores. Quer dizer, a receita do exercício é o agregado anterior expurgado das variáveis reposições não abatidas aos pagamentos e saldo final
da gerência anterior. As primeiras englobam as quantias pagas indevidamente pelo município em exercícios anteriores ( t  1, t  2, ) e regularizadas em t. Uma vez que apenas foram recebidas após o fecho de contas
desses anos, já não é possível integrá-las nessas contas (se pudessem, seriam contabilizadas como diminuição de despesa). Se não fossem deduzidas, estariam a empolar as entradas de fundos atribuíveis ao ano t. O saldo
final da gerência anterior é a diferença entre as entradas e as saídas de
fundos apuradas em 31 de dezembro do ano t  1 , após o fecho de contas.
Se incorporado posteriormente no orçamento do ano t, torna-se num
meio de financiamento possível para as despesas deste ano mas que resulta da execução orçamental em t  1 . Como se pretende com a definição
de “receita do exercício” restringir a soma à receita gerada no próprio ano
t, é necessário retirar o saldo da gerência anterior da globalidade dos fundos disponíveis no ano t.
iii) Receita efetiva — corresponde à receita total deduzida das receitas geradas em operações com ativos e passivos financeiros, bem como de restituições e reembolsos e do saldo da gerência anterior. Considera-se efetiva no
sentido de que altera em definitivo o património financeiro líquido do ente
contabilístico — CFP (2015). Ora a arrecadação do desembolso anual de
um empréstimo obtido exemplifica uma receita não-efetiva porque, sendo
uma disponibilidade financeira para o município, tem como contrapartida
a obrigação de aumentar em igual montante o seu passivo financeiro;
logo, o património financeiro líquido não se altera neste caso. Já a receita
de um imposto ou da bilheteira de um serviço, ao não acarretar obrigações
para o passivo financeiro, faz crescer esse património. Por que se trata de
um conceito de caixa modificado, a receita efetiva no final do período tem
de refletir os fundos que, de facto, entraram no cofre da entidade ou que
esta tem direito a receber durante esse período. Por isso, este subtotal
inclui as reposições não abatidas aos pagamentos. Em sentido inverso, expliquem-se as deduções. Se durante esse período o município tiver restituído dinheiro ou feito reembolsos a terceiros, tais quantias têm que ser
subtraídas à receita total para se apurar a receita efetiva. De igual modo,
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o saldo da gerência anterior não faz parte da receita efetiva do ano t porque a sua incorporação na conta do ano t é uma transição da conta encerrada do ano t  1 ; também esta receita não traz variação no património
financeiro líquido do município porque é uma mera incorporação contabilística no orçamento do ano corrente dos valores que constavam em ativos e passivos financeiros no final do ano anterior. Por esta razão, não
entra no cômputo do agregado receita efetiva.
iv) Receita efetiva ajustada — corresponde à receita efetiva deduzida de
fundos arrecadados em consequência de operações orçamentais extraordinárias ocorridas no ano e cuja repetição não é expectável. Um exemplo
analisado no corpo principal (Caixa
4, p. 208
208) é a venda ao Estado efetuada
Caixa 4
em 2012 pelo município de Lisboa dos terrenos onde se situa o aeroporto
Humberto Delgado. A operação valeu 271 milhões de euros, um montante
com relevância material nas contas do município e até do conjunto do
sector local. Não é, obviamente, expectável que este município disponha
de mais terrenos com valor comparável para vender recorrentemente nos
exercícios seguintes. Com efeito, o que se pretende com o expurgo das
operações orçamentais extraordinárias com impacto materialmente significativo é obter um agregado de receita cuja evolução ao longo dos anos
traduza mais fielmente a capacidade efetiva de a autarquia se financiar
com a sua atividade ordinária ou recorrente. A ideia que subjaz à utilização
deste quarto agregado de receita é medir a posição orçamental intertemporal da entidade ou conjunto de entidades observadas, ou seja, o nível
de financiamento resultante de causas duradouras.161
v) Receita corrente — é a parte da receita efetiva que, excluindo as reposições não abatidas aos pagamentos, reúne as fontes de financiamento com
carácter recorrente e que, em geral, se renovam todos os exercícios.
vi) Receita de capital — é a parte da receita efetiva que, excluindo as reposições não abatidas aos pagamentos, soma os fundos com natureza transitória e que, de modo geral, são a contrapartida pecuniária pela venda de
bens móveis e imóveis e a receção de transferências atribuídas por outras
161 As instituições que acompanham as finanças públicas portuguesas na ótica da contabilidade nacional também dão atenção às operações orçamentais extraordinárias, e pela mesma
razão que os autores o fazem neste livro. No entanto, limitam a sua análise às contas agregadas do conjunto das AP e restringem o expurgo à receita (e despesa) naquela ótica. O CFP e
o Banco de Portugal, por exemplo, costumam até considerar três categorias de operações
extraordinárias, consoante o tipo de medida de política que lhes subjaz: medidas temporárias,
medidas não-recorrentes e operações motivadas por factores especiais. Estes conceitos estão
definidos em CFP (2015) e explicados com maior desenvolvimento em CFP (2012b, Secção
3.1).
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entidades, públicas ou privadas, destinadas a financiar despesa de capital
e sem exigência de contraprestação direta para estas.
Do lado da despesa, a análise económica do desempenho orçamental costuma
usar os seguintes agregados:
i) Despesa total — é a soma de todos os gastos executados (princípio de
caixa) ou dos compromissos para gastar (princípio do compromisso) durante o exercício económico a que o agregado respeita. Inclui os dispêndios em ativos e passivos financeiros. Salvo indicação expressa em contrário, todas as parcelas que compõem este agregado, bem como, por maioria de razão, os agregados que constituem subtotais deste, são escrituradas com os valores líquidos das reposições abatidas aos pagamentos.
Estas são as anulações de ordens de pagamento ou as devoluções de pagamentos efetuados indevidamente pelo ente contabilístico no exercício
a que o agregado respeita. A sua dedução justifica-se porque é despesa
que acabou por não sair da tesouraria nem constituir compromisso no
cômputo do exercício.
ii) Despesa do exercício — reúne todos os gastos desembolsados no próprio exercício a que o agregado respeita ou comprometidos para desembolsar nesse exercício. Coincide exatamente com o conteúdo do agregado
“despesa total”, pelo que, na prática, é uma expressão pouco utilizada.
iii) Despesa efetiva — corresponde à despesa total deduzida das despesas
em operações com ativos e passivos financeiros. Tem analogia com o conceito homónimo da receita: acréscimos na despesa efetiva traduzem diminuições no património financeiro líquido do ente contabilístico.
iv) Despesa primária — é a despesa efetiva subtraída da despesa no agrupamento 03 da classificação económica (denominado “Juros e outros encargos”, ver Quadro
43). Ver conceito seguinte.
Quadro 43
v) Juros e outros encargos — É o agrupamento 03 do classificador económico da despesa. Na linguagem comum, este agrupamento é entendido
como a remuneração paga aos detentores de dívida (empréstimos bancários e obrigacionistas) do ente contabilístico. Porém, atendendo à desagregação do classificador económico, verifica-se que o agrupamento inclui, não apenas juros e encargos devidos aos prestamistas, mas também
a outras entidades, como a AT e empresas de locação financeira. Com
efeito, decompõe-se nos seguintes subagrupamentos: 0301 = Juros da dívida pública; 0302 = Outros encargos correntes da dívida pública; 0303 =
Juros de locação financeira; 0304 = Juros tributários; 0305 = Outros juros;
0306 = Outros encargos financeiros.
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vi) Despesa corrente — Repete-se aqui a definição dada na Subsecção VI.7.2.
É a soma das aplicações de fundos que constituem a contrapartida pecuniária pela aquisição de serviços e bens consumíveis ao longo do exercício,
visando o funcionamento da entidade ou a satisfação, através dela, de necessidades da comunidade.
vii) Despesa de capital — Tal como se disse na Subsecção VI.7.2, a despesa
de capital reúne as aplicações que são a contrapartida pecuniária da aquisição de bens com vida útil esperada correspondente à duração de vários
exercícios e que contribuem para a formação de capital fixo, bem como as
transferências de fundos para entidades externas com esta finalidade.
A análise económica da execução orçamental nos demais capítulos do livro recorreu ao sistema de contabilidade orçamental e, dentro deste, privilegiou, por
um lado, os lançamentos de cobranças e direitos a cobrar (liquidações) e, por
outro, os movimentos de pagamentos e compromissos (despesa realizada). No
entanto, aquele sistema regista também os demais fluxos constantes da Classe
0 de contas (vistos na Secção VI.6 e no Quadro
40). Quer isto dizer que os agreQuadro 40
gados de receita e despesa acima definidos são igualmente aplicáveis para registar e comentar: do lado da receita, previsões iniciais e previsões corrigidas; do
lado da despesa, dotações iniciais, dotações corrigidas, cabimentos, compromissos por pagar no final do exercício t, e compromissos para exercícios futuros,
decompostos por anos t  1 , t  2 , t  3 e seguintes.
VI.11.2 Saldos
A análise económica costuma apreciar diferenças entre agregados de receita e despesa de acordo com a natureza económica das operações neles
integradas. Estas diferenças são designadas por saldos. Aquela natureza é o
tipo de recurso transacionado na operação. Pode ser um serviço (como o factor
trabalho ou um projeto de engenharia), pode ser um bem fruível num exercício
económico e por isso designado como “bem corrente” (tinteiro e esferográfica)
ou um bem que proporcione utilidade durante vários anos e por isso designado
como “de capital” (exemplo: uma ponte). Por convenção, os bens e serviços são
agrupados de acordo com as seguintes designações, ordenadas do saldo mais
abrangente para o mais particular:
 Saldo total — diferença entre receita total e despesa total;
 Saldo orçamental — diferença entre receita do exercício e despesa total
(despesa total = despesa do exercício);
 Saldo global — diferença entre receita efetiva e despesa efetiva;
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 Saldo primário — diferença entre receita efetiva e despesa primária (i.e.,
diferença entre receita efetiva e despesa efetiva excluindo despesa em juros; ou ainda, soma do saldo global com a despesa em juros);
 Saldo corrente — Diferença entre receita corrente e despesa corrente;
 Saldo de capital — Diferença entre receita de capital e despesa de capital.
VI.12 Conceitos de Passivo utilizados no corpo principal
O Capítulo 9 recorre, entre outras fontes, ao sistema de contabilidade patrimonial do POCAL para apreciar a evolução da dívida contraída pelos municípios
portugueses. Importa dar conta neste anexo das noções contabilísticas necessárias para interpretar adequadamente os números naquele capítulo.
Adaptando a definição de “liabilities” presente em IFAC (2016, p. 2172), o Passivo
de uma entidade pública a 31 de dezembro do ano t é o conjunto das suas obrigações nesta data provenientes de acontecimentos passados, cuja satisfação se
espera que redunde numa saída de recursos no futuro, recursos esses que incorporam os benefícios económicos para a entidade resultantes dos bens e serviços
entretanto recebidos. Percebe-se agora melhor a importância da distinção feita
a propósito do circuito da despesa (Secção VI.10) entre compromisso e obrigação. Só por si, a despesa comprometida e não paga no final do ano t não é
adicionada ao Passivo da entidade em 31 de dezembro desse ano. As faturas por
pagar é que alimentam o “stock” do Passivo. Os próximos parágrafos exploram
as várias categorias de Passivo porque elas têm interesse diferente para a apreciação económica da posição patrimonial das autarquias e demais entidades públicas locais.
Figura 88 apresenta uma estrutura possível do Passivo. Adiante-se que todas
A Figura
as obrigações guardadas dentro das caixas na coluna central fazem imperiosamente parte do Passivo de qualquer entidade submetida a um plano de contas
da contabilidade pública (POCAL, POCP e seus derivados sectoriais). No entanto,
a forma de apresentação das obrigações no Balanço pode diferir. Assim, os autores construíram a composição nesta figura por lhes parecer a mais conveniente
para os fins de interpretação e análise económica prosseguidos no Capítulo 9.
O Passivo Exigível consiste nas obrigações a pagar constituídas perante terceiros162 com documento vinculativo a fixar a data e o montante a pagar (comumente designado como “dívidas a pagar a terceiros”). Umas serão exigíveis a
162 Fala-se em “terceiros” assumindo que o “primeiro” é a própria entidade e os “segundos”
são os acionistas ou proprietários da entidade. Assim, “terceiros” designa todas as outras pessoas, singulares ou coletivas, com um direito sobre a entidade local em apreço.
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curto prazo, i.e., até um ano, e outras a médio e longo prazo. O Passivo NãoExigível agrega obrigações a vencer no futuro para as quais ainda não há fatura
ou documento igualmente vinculativo a fixar a data e o montante certo do seu
vencimento. Podem até não requerer qualquer saída de recursos da entidade em
análise (caso dos proveitos diferidos adiante exposto). Trata-se de obrigações sobre as quais a entidade consegue formar uma estimativa fiável do seu valor. Já o
Passivo Contingente reúne as obrigações com materialização ou concretização
incerta à data do registo contabilístico, seja quanto à exigência do seu cumprimento, ao momento em que devam ser pagas ou mesmo quanto ao valor a pagar. Portanto, embora estas responsabilidades tenham nascido no passado, a
sua transformação em dever de pagar depende de evento(s) futuro(s) cuja ocorrência não decorre unicamente da ação da entidade. Por que a exigibilidade do
Passivo Contingente depende então de acontecimentos futuros, o mesmo não
faz parte do Balanço, embora dele deva ser dada nota em anexo às demonstrações financeiras. Já as formas exigível e não-exigível de passivo integram o Balanço.
Figura 8: Composição do Passivo
Empréstimos

Exigível

Dívida a
fornecedores
Outras dívidas
sem carácter
financeiro

Passivo

Acréscimos de
custos
Não-Exigível
Proveitos
diferidos
Contingente

No Passivo Exigível, é possível separar três categorias. A categoria “Empréstimos” contém todas as obrigações assumidas sob a forma de mútuo perante
terceiros. No caso dos municípios, faz sentido separar, pela sua materialidade,
os empréstimos segundo tipos de credor, como: entidades bancárias, Estado,
Governos Regionais e ainda mercado de capitais (cerca de meia dúzia de municípios colocou obrigações no mercado antes da crise financeira recente). A categoria “Dívida a Fornecedores” regista todas as obrigações perante agentes económicos que são fornecedores de bens e serviços às autarquias (faturas por pa417
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gar ainda dentro do prazo, pagamentos em atraso, contratos de locação financeira, acordos de regularização de dívida…). O POCAL define o tipo de entidades
externas que devem ser classificadas como fornecedores. A maioria destas obrigações tende a ser de curto prazo, mas algumas têm maturidade superior a um
ano (casos da locação financeira e dos acordos de regularização de médio ou
longo prazo). Finalmente, há a categoria “Outras dívidas sem carácter financeiro”. Integra as obrigações sem natureza financeira constituídas perante todos
os terceiros que não sejam considerados fornecedores pelo POCAL. Como exemplos de operações aqui registadas, considerem-se as transferências em dívida
para entidades participadas, instituições locais de solidariedade social e empresas multimunicipais de água e saneamento, bem como contratos de factoring
celebrados com instituições financeiras e dívidas fiscais e à ADSE.
A categoria “Acréscimos de custos” do Passivo Não-Exigível mostra os custos
reconhecidos no exercício, porque nele ocorreu o consumo ou desgaste do bem
ou serviço, mas sem documentação vinculativa que já tivesse obrigado a entidade a pagar, e cujas despesas só deverão acontecer em exercícios futuros —
exs.: remuneração de férias e subsídio de férias dos funcionários municipais, vencidos num ano, mas só pagos no ano seguinte; consumo de água no mês de
dezembro sem que a fatura chegue até dia 31 desse mês. Esta diferença no período em que o custo é registado e a despesa é escriturada ilustra a diferença
entre os princípios do acréscimo ou especialização do exercício, por um lado, e
de caixa e compromisso, por outro. Como se disse na Secção VI.3, a contabilidade patrimonial escritura de acordo com o primeiro daqueles princípios de periodização. Finalmente, a categoria “Proveitos diferidos” compreende os proveitos que só devem ser reconhecidos em exercícios seguintes. Trata-se de cobranças executadas (ou direitos a receber constituídos até 31 de dezembro consubstanciados numa fatura ou outro documento vinculativo para o devedor emitida pela entidade) correspondentes a um bem ou serviço que ela só entregará
ou prestará num exercício futuro. Exemplos: 1) adiantamentos recebidos (ou a
mera emissão da fatura) por um serviço municipalizado por conta de uma obra
de ligação à rede de águas residuais que só irá realizar no exercício seguinte; 2)
subsídio de capital recebido no ano t para co-financiar a construção de uma
infraestrutura com vida útil distribuída por vários exercícios futuros. Manda o
princípio do acréscimo que o direito a receber ou a cobrança efetuada no ano t
seja imputada ou reconhecida como proveito dos exercícios futuros em que o
serviço prestado ou a infraestrutura adquirida origine custos. Assim, para que o
Balanço reflita exatamente a posição patrimonial da entidade contabilística a 31
de dezembro do ano t, é preciso que ao registo no Ativo das disponibilidades
ou créditos registados no ano t por conta de bens ou serviços a fornecer no
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futuro seja deduzido, do lado do Passivo, a soma dos proveitos que apenas são
devidos nos exercícios seguintes. O exemplo numérico no final da Subsecção
VI.2.4 ajuda no entendimento desta mecânica. Note-se que os proveitos diferidos são obrigações da entidade perante ela própria, enquanto que as demais
categorias de passivo medem obrigações perante terceiros.
A terminar, importa dar conta da diferença entre dívida resultante de operações orçamentais e dívida resultante de operações não-orçamentais. Até
2012, a legislação não obrigava a distinguir entre uma e outra no Balanço. Para
manter a comparabilidade com anos anteriores, o Cap. 9 reporta, por isso, a série
da dívida resultante dos dois tipos de operação e dá conta da materialidade relativa de uma e outra. A dívida resultante de operações não-orçamentais é
um subconjunto do Passivo Exigível, constituído pelas obrigações de pagamento
futuro suportadas em disponibilidades já constituídas para lhes fazer face. Exemplos: IVA retido nos serviços vendidos, contribuições dos trabalhadores municipais para os sistemas de previdência social e cauções recebidas de empreiteiros.
Uma vez que o financiamento para fazer face a estas obrigações já entrou nos
cofres do município e, em princípio, deve estar consignado para o pagamento
das mesmas, as dívidas de operações não-orçamentais têm menos interesse que
as demais do Passivo Exigível (ou seja, as dívidas resultantes de operações orçamentais) nas análises de risco e sustentabilidade da dívida pública. Os anos para
os quais o POCAL permite a separação entre os dois tipos de dívida revelam a
fraca materialidade da que resulta de operações não-orçamentais. Como se diz
em nota ao Gráfico 30
30, p. 228
228, esta valeu em 2013, 2014 e 2015 cerca de 2,7%,
3,1% e 3,3%, respetivamente, do Passivo Exigível inscrito nos balanços municipais.
VI.13 Contabilidade Nacional
A contabilidade de que se falou até aqui, neste anexo, visa relatar os efeitos financeiros da atividade de uma pessoa coletiva ou, quando muito, de um conjunto de pessoas coletivas relacionadas entre si pela propriedade do seu capital
ou por quem nelas exerce posição dominante na tomada de decisões estratégicas.
VI.13.1 O que é?
Nesta secção, apresenta-se brevemente a chamada Contabilidade Nacional.
Esta é um sistema abrangente, coerente e articulado de contas de dupla entrada,
balanços, identidades e definições que provêm da teoria macroeconómica para
descrever a atividade económica agregada desenvolvida em determinado terri419
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tório durante um certo período. O território em apreço pode ter qualquer dimensão, de uma aldeia ao planeta. Mede como os recursos do território são
transformados em produtos, como é formado rendimento na atividade produtiva e como ele é distribuído pelos agentes económicos. Quantifica a intermediação das AP através de impostos, transferências e outros instrumentos na geração e distribuição de rendimento. Mostra ainda como o rendimento é subsequentemente aplicado em poupança, consumo e investimento. Mede, ainda, o
nível (“stock”) de ativos e passivos detidos por categoria de agentes e pelo território face ao resto do mundo. Por que visa oferecer um retrato completo das
transações feitas por agentes baseados no território, relata também as relações
económicas entre agentes residentes nesse território e agentes residentes no
resto do mundo. Os agentes são agregados em categorias homogéneas, tais
como famílias, empresas, sector público e exterior. O chamado Produto Interno
Bruto (PIB) é, porventura, a estatística mais conhecida de entre as que são produzidas pela Contabilidade Nacional.163
A Contabilidade Nacional foi sendo desenvolvida com a preocupação de ser
útil para análise económica, formulação de políticas e tomada de decisão.
Os dados que divulga interessam, naturalmente, aos governos, mas também ao
sector privado, pois contêm indicações úteis sobre o andamento da economia e
o sentimento dos mercados, fornecendo sinais de compra e venda e ajustamento
de estratégias de desenvolvimento para muitas indústrias e empresas.
A Contabilidade Nacional está hoje enquadrada por normas internacionalmente aceites. Dado o interesse comum de muitos países na utilização de contas nacionais, assistiu-se, desde a formação das Nações Unidas no final da 2.ª
Guerra Mundial, a esforços de coordenação capazes de dar à disciplina maturidade técnica e comparabilidade internacional. Inicialmente (1947) sob os auspícios da Comissão Estatística das Nações Unidas, foi-se estruturando à escala
mundial um conjunto de princípios orientadores para a homogeneização de regras e procedimentos de compilação de dados e produção de resultados no âmbito da Contabilidade Nacional. Para uma breve apresentação histórica, consulte-se a página UNSTATS (2018). Este conjunto de normas é hoje designado
por Sistema de Contas Nacionais (SCN) e é atualizado de tempos a tempos. Os

163 O PIB é o valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos durante um certo
período em determinado território. Dependendo do contexto, pode ser usado como uma medida da produção realizada na economia, mas também do rendimento nela gerado e da despesa nela efetuada. O PIB é muito utilizado como medida da dimensão da economia para
relativizar agregados definidos em unidades monetárias e comparar agregados entre períodos
diferentes e entre países (ou quaisquer outros territórios) com dimensão económica diferente.
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trabalhos técnicos estão a cargo da Divisão Estatística das Nações Unidas e neles
trabalham também organizações de reconhecida capacidade técnica e interesse
na utilização das contas nacionais para a sua atividade regular (Comissão Europeia, FMI, Banco Mundial e OCDE). O SCN é um enquadramento conceptual para
a produção de contas nacionais, mas não visa fornecer orientações práticas para
compilar dados e construir estatísticas nem normas para a frequência e o formato dos quadros da contabilidade nacional. Estes fins estão confiados a agências internacionais, que os concretizam em manuais próprios. É, por isso, que,
por exemplo, os Estados-Membros da União Europeia desenvolveram e aplicam
o chamado Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais (SEC), consubstanciado num manual revisto de tempos a tempos. A versão em vigor é conhecida por SEC-2010 e foi adotada em 2013.164 É coerente com a versão SNC-2008
adotada em 2009 pela Comissão Estatística das Nações Unidas.
VI.13.2 Fontes
As fontes que a Contabilidade Nacional utiliza como recursos para produzir
os seus resultados são variadas. Os documentos de prestações de contas das
entidades individuais sujeitas à obrigação legal de reporte às autoridades estatísticas nacionais são seguramente uma fonte importante. Neste sentido, a contabilidade de que se falou nas secções precedentes é um desses recursos. As
autoridades estatísticas nacionais, que são as organizações normalmente responsáveis pela produção nesta área, recorrem também a inquéritos junto dos
agentes económicos. Visam recolher informação que tanto pode ser usada diretamente no registo das transações nas contas e balanços como indiretamente,
através da sua utilização como dados em modelos matemáticos para gerar estatísticas a registar nessas contas e balanços. Neste sentido, os métodos matemáticos (de que os econométricos são uma variedade) constituem um terceiro
tipo de recurso. Têm uma importância acrescida na produção de contas nacionais trimestrais para agregados baseados em informação primária indisponível
nessa frequência.
VI.13.3 Comparação com a Contabilidade Pública e a Contabilidade em geral
A Contabilidade nacional tem semelhanças com a Contabilidade Pública e a
Contabilidade em geral. Tal como estas, é um sistema integrado de contas de
entrada e saída de fluxos e de quadros que apuram níveis de ativos e passivos,

Regulamento (UE) n.º 549/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho de 21 de maio.
Começou a ser aplicado aos dados transmitidos ao Eurostat por parte das autoridades estatísticas nacionais a partir de 1 de setembro de 2014.
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fluxos e “stocks” resultantes da atividade económica das entidades medidas. Partilham as três o método digráfico de registo de transações e o princípio de especialização do exercício ou do acréscimo. Aliás, são estas analogias que tornam
as contas produzidas sob a égide da Contabilidade Pública e da Contabilidade
para os outros sectores úteis para a produção da Contabilidade Nacional. Uma
das categorias de agentes sobre as quais a Contabilidade Nacional produz informação é o conjunto das Administrações Públicas (AP). Assim, tanto a Contabilidade Nacional como a Contabilidade Pública têm nas AP um sujeito comum. Um
e outro sistema produzem estatísticas sobre as mesmas variáveis, como ativos e
passivos, receita e despesa. No entanto, fazem-no com metodologias diferentes,
pelo que os números a que chegam são também diferentes.
Há com efeito, diferenças importantes entre a Contabilidade Nacional e a
Contabilidade Pública e a Contabilidade em geral. Desde logo, no nível de
agregação dos resultados e na utilidade dos mesmos. Como se disse, as segundas estão construídas ao nível de pessoas coletivas individuais ou grupos de
pessoas coletivas relacionadas) e visam, primordialmente, ajudar a gestão dessas
pessoas e o apuramento da sua matéria coletável por parte da autoridade fiscal.
A Contabilidade Pública permite, ainda, construir contas consolidadas para o
conjunto do sector público, embora, na prática da maioria dos países, tal nível
de agregação se limite ao sistema orçamental. As Contabilidades Pública e Geral
não geram um relato do conjunto da economia de um certo território. Já a Contabilidade Nacional é deliberadamente uma construção agregada de estatísticas
representativas da atividade do território no seu conjunto e de categorias de
agentes que nele operam, chamados sectores institucionais no SEC.165 A produção informativa é orientada para ser útil à análise económica e à realização de
estudos económicos quantitativos, e não tanto para auxiliar a gestão de organizações individuais. É por isso que as normas técnicas que a subordinam procedem de fundamentos da teoria macroeconómica e do modo estilizado como
esta concebe as relações entre agentes económicos. Isto não quer dizer que os
seus resultados não possam ter um papel secundário na tomada de decisões em
empresas e outras organizações da sociedade civil, como se mencionou acima.
Tem muita relevância nas AP para fundamentar o desenho de políticas e a tomada de decisões políticas em praticamente todos os seus domínios de intervenção. A divulgação das estatísticas da Contabilidade Nacional tem, normalmente, mais impacto mediático do que a das contas de uma grande empresa

De acordo com a classificação em vigor, esses sectores são: sociedades não financeiras,
sociedades financeiras, administrações públicas, famílias, Instituições sem fim lucrativo ao serviço das famílias e resto do mundo.
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precisamente porque essas estatísticas são um barómetro do estado geral da
economia e uma referência para comparações que interessam à generalidade
dos cidadãos e aos atores políticos.
VI.13.4 Limitações da Contabilidade Nacional para estudar as finanças locais
As estatísticas produzidas em Contabilidade Nacional não permitem analisar o comportamento do sector público local nem da AdL. Para este fim, a
Contabilidade Pública permanece indispensável. São várias as razões pelas quais
os dados em Contabilidade Nacional não chegam para estudar as finanças locais.
Primeira, na definição de sectores institucionais usada pela Contabilidade Nacional praticada no espaço da UE não entra a categoria “sector público local” deQuadro 1,
1 p. 26
finida pelos autores no Quadro
26. As entidades nele incluídas estão espraiadas por vários sectores institucionais. Em relação ao subconjunto AdL definido
no referido quadro, sim, ele constitui um subsector do sector institucional AP.
Mesmo restringindo a atenção à AdL, há mais motivos pelos quais a Contabilidade Nacional não dispensa a Contabilidade Pública para compreender o desempenho económico e político do subsector. A segunda razão é o facto de os
dados serem agregados e esconderem, portanto, a enorme heterogeneidade no
interior do subsector, amplamente evidenciada neste livro. Por exemplo, sendo
as regras orçamentais definidas ao nível de cada autarquia, a leitura agregada
nunca permitiria saber aonde são cumpridas. A terceira razão é o próprio facto
de as regras orçamentais estarem definidas sob conceitos da Contabilidade Pública, pelo que a informação em Contabilidade Nacional seria inútil para apreciar
o grau de cumprimento daquelas regras. Quarta razão, a Contabilidade Nacional não produz estatísticas de acordo com os princípios de caixa e do compromisso e a análise económica das autarquias e dos seus eventuais problema precisa de combinar dados de acordo com os três princípios de periodização existentes na Contabilidade Pública (vistos na Subsecção VI.2.4). Por exemplo, o princípio de caixa é essencial para detetar problemas de liquidez, enquanto o princípio do compromisso e o princípio da especialização do exercício ou do acréscimo são fundamentais para apreciar questões de sustentabilidade. A diversidade de variáveis é a quinta razão. O número de variáveis e óticas de mensuração disponíveis em Contabilidade Pública no SIIAL, e dos quais este trabalho,
apesar da sua extensão, só mostra uma parte, é incomparavelmente maior do
que o leque produzido pela autoridade estatística nacional para a AdL em Contabilidade Nacional. Sexta e última razão, existem dados individuais em Contabilidade Pública desde 1979 (embora com hiatos) e a informação em Contabilidade Pública é agregada e começa apenas em 1995.
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Anexo VII Mapas com a distribuição territorial de indicadores de finanças locais
Este anexo agrega os mapas de Portugal com a distribuição por concelhos de
diversas variáveis de finanças locais trabalhadas no corpo principal da publicação. Devido a cada objeto gráfico não ser razoavelmente legível com dimensão
inferior a uma página, os mapas figuram aqui por conveniência de paginação.
As finanças locais são exercidas por entidades com jurisdição ao nível sub-regional. A unidade administrativa mais importante é o concelho, por ser sobre os
concelhos que os municípios têm jurisdição própria e por os municípios serem a
principal entidade político-administrativa de nível local em Portugal, sem prejuízo da ação exercida a nível supraconcelhio por entidades inter- e supramunicipais e a nível subconcelhio pelas freguesias. O Cap. 2 explicou os fundamentos
da realidade territorial dos governos locais.
Neste contexto, conhecer o estado, os fundamentos e os desafios das finanças
locais portuguesas exige combinar adequadamente diversas escalas territoriais
de análise. Por isso, sempre que possível e adequado, o texto no corpo principal
da publicação complementou a leitura agregada de nível nacional com a ventilação descentralizada da AdL. Para este efeito, foi transmitida informação quantitativa sob a forma de gráficos de dispersão, estatísticas das distribuições municipais e mapas com a divisão concelhia. Aqui e acolá, também se propuseram
leituras a escalas territoriais supra-concelhias, as NUTS de níveis II e III. As referências cruzadas a estes mapas ao longo dos vários capítulos remetem para as
figuras constantes do presente anexo. No total, são 11 figuras, com os seguintes
números e títulos:
• Figura
9: Mapa
Mapa com
com aa localização
localização dos
dos concelhos
concelhos portugueses,
Figura 9:
portugueses, divisão
divisão adadministrativa
oficial
de
2015
ministrativa oficial de 2015
• Figura
10: Mapa
Comum das
das Unidades
Unidades Territoriais
Territoriais Esta
Figura 10:
Mapa da
da Nomenclatura
Nomenclatura Comum
Estatísticas
tísticas (NUTS),
(NUTS), classificação
classificaçãoem
emvigor
vigordesde
desde2015
2015
• Figura
11: Distribuição
Figura 11:
Distribuição territorial
territorial das
das taxas
taxas de
de execução
execução da
da receita
receita efetiva,
efetiva,
2015
2015
• Figura
12: Distribuição
Figura 12:
Distribuição territorial
territorial das
das taxas
taxas normais
normais do
do IMI
IMI sobre
sobre prédios
prédios
urbanos,
2015
urbanos, 2015
• Figura
13: Distribuição
Figura 13:
Distribuição territorial
territorial das
das taxas
taxas de
de Participação
Participação Variável
Variável no
no IRS,
IRS,
2015
2015
• Figura
Figura 14:
14: Distribuição
Distribuiçãoterritorial
territorialdas
dastaxas
taxasda
daDerrama
Derramasobre
sobreooIRC,
IRC,2015
2015
• Figura
15:
Distribuição
territorial
da
despesa
efetiva,
2015
Figura 15: Distribuição territorial da despesa efetiva, 2015
16: Distribuição
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despesaefetiva
efetivaper
percapita
capita,
2015
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• Figura 16:
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• Figura 17: Distribuição territorial do saldo global em % da receita efetiva,
2015
2015
• Figura 18:
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Figura 19:
19: Distribuição
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Figura 9: Mapa com a localização dos concelhos portugueses, divisão
administrativa oficial de 2015

Fontes: base cartográfica em DGT (2015); tratamento cartográfico pelos autores. | Nota: os números no
mapa, em conjunto com a tabela anexa (i.e., o Quadro 48), servem para identificar os concelhos nele
delimitados.
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Quadro 48: Identificação dos concelhos portugueses, Continente e Regiões
Autónomas, por ordem alfabética
N.º

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
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Designação do concelho
Continente
ABRANTES
ÁGUEDA
AGUIAR DA BEIRA
ALANDROAL
ALBERGARIA-A-VELHA
ALBUFEIRA
ALCÁCER DO SAL
ALCANENA
ALCOBAÇA
ALCOCHETE
ALCOUTIM
ALENQUER
ALFÂNDEGA DA FÉ
ALIJÓ
ALJEZUR
ALJUSTREL
ALMADA
ALMEIDA
ALMEIRIM
ALMODÔVAR
ALPIARÇA
ALTER DO CHÃO
ALVAIÁZERE
ALVITO
AMADORA
AMARANTE
AMARES
ANADIA
ANSIÃO
ARCOS DE VALDEVEZ
ARGANIL
ARMAMAR
AROUCA
ARRAIOLOS
ARRONCHES
ARRUDA DOS VINHOS
AVEIRO
AVIS
AZAMBUJA
BAIÃO
BARCELOS
BARRANCOS
BARREIRO
BATALHA
BEJA
BELMONTE
BENAVENTE
BOMBARRAL
BORBA
BOTICAS
BRAGA
BRAGANÇA
CABECEIRAS DE BASTO
CADAVAL
CALDAS DA RAINHA
CAMINHA
CAMPO MAIOR
CANTANHEDE

N.º
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

Designação do concelho
ESPINHO
ESPOSENDE
ESTARREJA
ESTREMOZ
ÉVORA
FAFE
FARO
FELGUEIRAS
FERREIRA DO ALENTEJO
FERREIRA DO ZÊZERE
FIGUEIRA DA FOZ
FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO
FIGUEIRÓ DOS VINHOS
FORNOS DE ALGODRES
FREIXO DE ESPADA À CINTA
FRONTEIRA
FUNDÃO
GAVIÃO
GÓIS
GOLEGÃ
GONDOMAR
GOUVEIA
GRÂNDOLA
GUARDA
GUIMARÃES
IDANHA-A-NOVA
ÍLHAVO
LAGOA (ALGARVE)
LAGOS
LAMEGO
LEIRIA
LISBOA
LOULÉ
LOURES
LOURINHÃ
LOUSÃ
LOUSADA
MAÇÃO
MACEDO DE CAVALEIROS
MAFRA
MAIA
MANGUALDE
MANTEIGAS
MARCO DE CANAVESES
MARINHA GRANDE
MARVÃO
MATOSINHOS
MEALHADA
MEDA
MELGAÇO
MÉRTOLA
MESÃO FRIO
MIRA
MIRANDA DO CORVO
MIRANDA DO DOURO
MIRANDELA
MOGADOURO
MOIMENTA DA BEIRA
MOITA

N.º
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226

Designação do concelho
OLIVEIRA DO BAIRRO
OLIVEIRA DO HOSPITAL
OURÉM
OURIQUE
OVAR
PAÇOS DE FERREIRA
PALMELA
PAMPILHOSA DA SERRA
PAREDES
PAREDES DE COURA
PEDRÓGÃO GRANDE
PENACOVA
PENAFIEL
PENALVA DO CASTELO
PENAMACOR
PENEDONO
PENELA
PENICHE
PESO DA RÉGUA
PINHEL
POMBAL
PONTE DA BARCA
PONTE DE LIMA
PONTE DE SOR
PORTALEGRE
PORTEL
PORTIMÃO
PORTO
PORTO DE MÓS
PÓVOA DE LANHOSO
PÓVOA DE VARZIM
PROENÇA-A-NOVA
REDONDO
REGUENGOS DE MONSARAZ
RESENDE
RIBEIRA DE PENA
RIO MAIOR
SABROSA
SABUGAL
SALVATERRA DE MAGOS
SANTA COMBA DÃO
SANTA MARIA DA FEIRA
SANTA MARTA DE PENAGUIÃO
SANTARÉM
SANTIAGO DO CACÉM
SANTO TIRSO
SÃO BRÁS DE ALPORTEL
SÃO JOÃO DA MADEIRA
SÃO JOÃO DA PESQUEIRA
SÃO PEDRO DO SUL
SARDOAL
SÁTÃO
SEIA
SEIXAL
SERNANCELHE
SERPA
SERTÃ
SESIMBRA
SETÚBAL

N.º
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
272
273
274
275
276
277
278

308

59

CARRAZEDA DE ANSIÃES

143

MONÇÃO

227

SEVER DO VOUGA

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

CARREGAL DO SAL
CARTAXO
CASCAIS
CASTANHEIRA DE PÊRA
CASTELO BRANCO
CASTELO DE PAIVA
CASTELO DE VIDE
CASTRO DAIRE
CASTRO MARIM
CASTRO VERDE
CELORICO DA BEIRA
CELORICO DE BASTO
CHAMUSCA
CHAVES
CINFÃES
COIMBRA
CONDEIXA-A-NOVA
CONSTÂNCIA
CORUCHE
COVILHÃ
CRATO
CUBA
ELVAS
ENTRONCAMENTO

144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

MONCHIQUE
MONDIM DE BASTO
MONFORTE
MONTALEGRE
MONTEMOR-O-NOVO
MONTEMOR-O-VELHO
MONTIJO
MORA
MORTÁGUA
MOURA
MOURÃO
MURÇA
MURTOSA
NAZARÉ
NELAS
NISA
ÓBIDOS
ODEMIRA
ODIVELAS
OEIRAS
OLEIROS
OLHÃO
OLIVEIRA DE AZEMÉIS
OLIVEIRA DE FRADES

228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251

SILVES
SINES
SINTRA
SOBRAL DE MONTE AGRAÇO
SOURE
SOUSEL
TÁBUA
TABUAÇO
TAROUCA
TAVIRA
TERRAS DE BOURO
TOMAR
TONDELA
TORRE DE MONCORVO
TORRES NOVAS
TORRES VEDRAS
TRANCOSO
TROFA
VAGOS
VALE DE CAMBRA
VALENÇA
VALONGO
VALPAÇOS
VENDAS NOVAS

Designação do concelho
VIANA DO ALENTEJO
VIANA DO CASTELO
VIDIGUEIRA
VIEIRA DO MINHO
VILA DE REI
VILA DO BISPO
VILA DO CONDE
VILA FLOR
VILA FRANCA DE XIRA
VILA NOVA DA BARQUINHA
VILA NOVA DE CERVEIRA
VILA NOVA DE FAMALICÃO
VILA NOVA DE FOZ CÔA
VILA NOVA DE GAIA
VILA NOVA DE PAIVA
VILA NOVA DE POIARES
VILA POUCA DE AGUIAR
VILA REAL
VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO
VILA VERDE
VILA VIÇOSA
VIMIOSO
VINHAIS
VISEU
VIZELA
VOUZELA
Região Autónoma da Madeira
N.º
Designação do concelho
279
CALHETA (MADEIRA)
280
CÂMARA DE LOBOS
281
FUNCHAL
282
MACHICO
283
PONTA DO SOL
284
PORTO MONIZ
285
PORTO SANTO
286
RIBEIRA BRAVA
287
SANTA CRUZ
288
SANTANA
289
SÃO VICENTE
Região Autónoma dos Açores
N.º
Designação do concelho
290
CORVO
291
LAJES DAS FLORES
292
SANTA CRUZ DAS FLORES
293
ANGRA DO HEROÍSMO
294
CALHETA (SÃO JORGE)
295
HORTA
296
LAJES DO PICO
297
MADALENA
298
PRAIA DA VITÓRIA
299
SANTA CRUZ DA GRACIOSA
300
SÃO ROQUE DO PICO
301
VELAS
302
LAGOA (SÃO MIGUEL)
303
NORDESTE
304
PONTA DELGADA
305
POVOAÇÃO
306
RIBEIRA GRANDE
307
VILA DO PORTO
VILA FRANCA DO CAMPO

Anexo VII — Mapas com a distribuição territorial de indicadores de finanças locais

Figura 10: Mapa da Nomenclatura Comum das Unidades Territoriais
Estatísticas (NUTS), classificação em vigor desde 2015

Fontes: INE (2015), Eurostat (2018) e tratamento cartográfico pelos autores. | Notas: Limites geográficos e
designações aprovados pelo Regulamento (UE) n.º 868/2014 da Comissão, de 8 de agosto. Por acordo
entre o Eurostat e o INE, esta classificação das NUTS entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2015. Posteriormente, realizou-se o exercício de revisão periódica pan-europeu, dele resultando a definição 2016 da
nomenclatura comum fixada em lei pelo Regulamento (UE) n.º 2016/2066 da Comissão, de 21 de novembro. Para Portugal, não há diferenças entre um regulamento e outro.
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Figura 11: Distribuição territorial das taxas de execução da receita efetiva,
2015

Fontes: base cartográfica em DGT (2015) e dados quantitativos em SIIAL/DGAL; tratamento cartográfico
pelos autores.
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Anexo VII — Mapas com a distribuição territorial de indicadores de finanças locais

Figura 12: Distribuição territorial das taxas normais do IMI sobre prédios
urbanos, 2015

Fontes: base cartográfica em DGT (2015) e dados quantitativos em AT; tratamento cartográfico pelos
autores.
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Figura 13: Distribuição territorial das taxas de Participação Variável no
IRS, 2015

Fontes: base cartográfica em DGT (2015) e dados quantitativos em AT; tratamento cartográfico pelos
autores.
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Anexo VII — Mapas com a distribuição territorial de indicadores de finanças locais

Figura 14: Distribuição territorial das taxas da Derrama sobre o IRC, 2015

Fontes: base cartográfica em DGT (2015) e dados quantitativos em AT; tratamento cartográfico pelos
autores.
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Finanças Locais: princípios económicos, instituições e a experiência portuguesa desde 1987

Figura 15: Distribuição territorial da despesa efetiva, 2015

Fontes: base cartográfica em DGT (2015) e dados quantitativos em SIIAL/DGAL; tratamento cartográfico
pelos autores.
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Anexo VII — Mapas com a distribuição territorial de indicadores de finanças locais

Figura 16: Distribuição territorial da despesa efetiva per capita, 2015

Fontes: base cartográfica em DGT (2015) e dados quantitativos em SIIAL/DGAL; tratamento cartográfico
pelos autores.
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Figura 17: Distribuição territorial do saldo global em % da receita efetiva,
2015

Fontes: base cartográfica em DGT (2015) e dados quantitativos em SIIAL/DGAL; tratamento cartográfico
pelos autores.
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Anexo VII — Mapas com a distribuição territorial de indicadores de finanças locais

Figura 18: Distribuição territorial do indicador da regra da dívida, 2014
Anexo VII — Mapas com a distribuição territorial de indicadores de finanças locais

Figura 18: Distribuição territorial do indicador da regra da dívida, 2014

Fontes: base cartográfica em DGT (2015) e dados quantitativos em SIIAL/DGAL; tratamento cartográfico
pelos autores.

Fontes: base cartográfica em DGT (2015) e dados quantitativos em SIIAL/DGAL; tratamento cartográfico
pelos autores.
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Figura 19: Distribuição territorial do indicador da regra da dívida, 2015

Fontes: base cartográfica em DGT (2015) e dados quantitativos em SIIAL/DGAL; tratamento cartográfico
pelos autores.
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