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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 Encontram-se atualmente em discussão no Parlamento duas propostas de lei 

estruturais sobre as finanças públicas: a Proposta de Lei n.º 122/XII/2.ª, adiante designada 

por PPL 122, e que visa aprovar uma nova lei das finanças locais, e a Proposta de Lei n.º 

121/XII, ou PPL 121, que pretende aprovar uma nova lei de finanças para as Regiões 

Autónomas. Neste Relatório, o Conselho das Finanças Públicas (CFP) oferece uma análise 

económica dos dois documentos. Incide especialmente nos incentivos comportamentais 

dos governos locais, regionais e central relativamente à sustentabilidade das finanças 

públicas. O CFP reconhece que algumas das sugestões por si feitas anteriormente foram 

aceites e que estas iniciativas legislativas apresentam numerosos progressos. Por uma 

questão de espaço, este sumário limita-se às principais sugestões de melhoria, sendo as 

justificações e outras recomendações apresentadas nas secções seguintes. 

i. Regras orçamentais—vários problemas substantivos suscitados pelo enquadramento 

orçamental plurianual e pela norma de equilíbrio do saldo corrente (também conhecida 

por “regra de ouro”) nas duas propostas de lei recomendam uma abordagem diferente. 

O CFP propõe uma regra de médio prazo e uma regra de dívida anual, sendo a primeira 

uma regra de equilíbrio de médio prazo no saldo global ou uma regra de médio prazo 

para a despesa. Em qualquer das hipóteses, a despesa é ajustada à capacidade de 

financiamento real da administração, o risco de projeções otimistas da receita é 

significativamente reduzido, os orçamentos anuais são enquadrados numa perspetiva de 

médio prazo visando a sustentabilidade financeira e as deficiências de medição ou 

aplicação da regra de ouro são evitadas. A regra de dívida proposta pelo CFP constitui 

uma versão melhorada da prevista nas PPL em apreciação; o CFP recomenda, 

basicamente, a mesma noção de dívida a nível local e regional e a introdução de vários 

ajustamentos importantes. 

ii. Melhorias específicas da regra da dívida—tal como acontece a nível local, também o 

conjunto de entidades do patamar regional sujeitas ao limite da dívida deve incluir todas 

as unidades fora do perímetro de consolidação do Eurostat que estão sob o controlo do 

governo regional e cujas responsabilidades são, em última análise, suportadas pelos 

contribuintes. A introdução de limites temporais nos empréstimos de longo prazo e nos 

períodos de carência deveria igualmente ser considerada. No caso dos dois patamares 

de administração, o denominador do indicador da dívida deveria incluir a totalidade da 

receita efetiva, não se limitando à receita corrente, e há correções a fazer ao nível da 

consolidação de variáveis tanto no numerador como no denominador da PPL 122. 

Importa ainda eliminar diversas inconsistências existentes nas propostas de lei. 

iii. Transparência—é possível, com um mínimo de custos administrativos, enviar aos 

contribuintes informação básica sobre as decisões fiscais e a situação orçamental de 

cada governo, incluindo o cumprimento das regras orçamentais, juntamente com as 

respetivas notificações fiscais. Isto melhoraria o conhecimento geral sobre as finanças 

públicas e a apropriação política da receita subnacional, contribuindo ainda para 

reforçar a correlação entre as preferências dos eleitores e as opções orçamentais dos 

governos. 

iv. Estabilidade das regras—as duas propostas de lei permitem suspensões discricionárias 

dos princípios estruturais das finanças públicas, face a circunstâncias excecionais de 

carácter transitório que justifiquem restrições orçamentais locais e regionais mais 

apertadas. Invocando um princípio análogo, na maioria dos últimos dez anos o governo 

central utilizou a lei do orçamento do Estado para reduzir, numa base inteiramente 

discricionária e transversal, o montante das transferências e o teto da dívida. Esta 
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possibilidade é agora ampliada. Em vez de produzirem o efeito pretendido, estas 

práticas recorrentes conduzem a restrições orçamentais subnacionais mais brandas e, 

em última análise, a discricionariedade diminui a responsabilização dos governos 

subnacionais e leva a pedidos de resgate. A exigência nas PPLs 121 e 122 de aprovação 

por maioria qualificada dos artigos específicos na lei orçamental que introduzam 

alterações nas regras do jogo poderia talvez evitar a banalização destas práticas 

discricionárias. Para eliminar o problema de risco moral da aplicação de reduções 

uniformes a todos os governos subnacionais, independentemente do seu desempenho 

financeiro, o CFP propõe que qualquer redução no montante das transferências ou no 

limite da dívida em relação às regras previstas nas leis das finanças subnacionais seja 

aplicada individualmente aos governos apenas na proporção do incumprimento das 

regras orçamentais manifestado pelos mesmos. 

v. Mecanismos de correção da dívida excessiva a nível local—a viabilidade do dispositivo 

de saneamento financeiro previsto na PPL 122 deveria ser analisada com atenção. Este 

dispositivo assenta no pressuposto da disponibilidade permanente de um agente 

privado para libertar os fundos necessários, mas a experiência recente levanta sérias 

dúvidas sobre a plausibilidade de tal hipótese. Conhecendo a fragilidade deste 

mecanismo, os governos locais serão levados a pensar que, numa situação de dívida 

excessiva, o Estado avançará os fundos necessários. O governo central ver-se-ia então 

confrontado com o pedido de resgate com base nas suas próprias regras. A fim de evitar 

tais pedidos de resgate, os legisladores poderão querer declarar explicitamente que os 

empréstimos de saneamento têm de ser contraídos junto de instituições privadas e que 

o requisito de saneamento apenas é sustentável na medida em que seja viável em 

condições de mercado. Em alternativa, o Fundo de Apoio Municipal poderia ser 

alargado, de modo a disponibilizar empréstimos de saneamento financeiro quando os 

mesmos não possam ser obtidos no mercado. 

vi. Mecanismos de correção da dívida excessiva a nível regional—neste caso, os critérios 

são muito menos específicos e orientados para o futuro do que a nível local. As 

possibilidades de acesso a um programa de assistência financeira concedida pelo 

governo central têm uma definição vaga e não é óbvio que este cumpra de forma 

consistente a regra de não resgate. Seriam úteis normas mais específicas sobre este 

mecanismo de assistência, a fim de proteger mais eficazmente o Estado das 

consequências de eventual laxismo financeiro por parte das Regiões Autónomas. 

vii. Inconsistências com outros diplomas legais—o Relatório alerta para diversas 

contradições entre a legislação atual e proposta de finanças subnacionais e outros 

diplomas. São elencados exemplos concretos, envolvendo o Decreto-Lei que aprova o 

Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (“POCAL”), a Proposta de Lei de 

Alteração da Lei de Enquadramento Orçamental (PPL 124) e as duas propostas de lei 

aqui analisadas (PPL 121 e 122). Deste modo, é aconselhável uma comparação cuidada 

entre as PPLs 121, 122 e 124 antes da votação final. 

viii. Conflitos entre os regimes de finanças local e regional—a PPL 122 estabelece 

formalmente um regime de finanças públicas único para o subsector local, em todo o 

território nacional. Contudo, a PPL 121 permite que os governos regionais introduzam 

um instrumento de transferência adicional, ao qual apenas os municípios e as freguesias 

das ilhas têm acesso. Mais, este apoio é definido de forma totalmente discricionária pelo 

governo pagador, ao passo que as transferências discricionárias pelo governo central 

são explicitamente proibidas. Subvenções não restritas lançam dúvidas sobre a 

transparência e a concorrência leal por recursos do governo doador e, em princípio, não 

deveriam ser permitidas. O Parlamento pode, portanto, ter interesse em clarificar 

quantos regimes das finanças locais devem existir em Portugal e qual a latitude das 

subvenções discricionárias. 
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ix. Requisitos de informação 

a. A PPL 122 estabelece um complexo sistema de tripla consolidação para o subsector 

local, embora o princípio de consolidação da contabilidade e das regras orçamentais 

seja extremamente louvável. Parece ser necessário trabalho técnico adicional para 

decidir se faz sentido isentar serviços e fundos com autonomia financeira das 

obrigações de reporte contabilístico e submeter as empresas subnacionais à regra do 

saldo corrente, além das obrigações específicas previstas na legislação do sector 

empresarial subnacional. 

b. A consolidação a nível regional deve ser mais ambiciosa. A PPL 121 limita a sua 

aplicação às entidades incluídas no sector subnacional definido pela legislação 

europeia para efeitos de reporte em contabilidade nacional. Todas as entidades fora 

deste conjunto estão isentas de regras orçamentais e não consolidam as suas contas 

com as restantes. Este sistema não é suficiente para evitar surpresas quanto ao 

desempenho financeiro das entidades não incluídas no perímetro do Eurostat. A 

proposta de lei deveria, assim, impor uma consolidação contabilística mais alargada 

e, pelo menos, a divulgação pública regular de um nível de dívida amplamente 

consolidado, de modo a permitir a difusão oportuna de informação acerca do 

subsector público regional na sua totalidade. 

c. A credibilidade da contabilidade patrimonial é posta em risco com a obrigação vaga 

de adoção do plano oficial de contabilidade pública. A atual lei das finanças 

regionais, publicada há sete anos, previa uma obrigação similar com um prazo de 

dois anos, o que é agora repetido e sem definição de prazo. 

d. Deveria ser estabelecido um mínimo de obrigações de acompanhamento e 

divulgação pública para os departamentos da administração central. Por exemplo, a 

Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL) poderia publicar contas individuais e 

consolidadas discriminadas pelos quatro níveis de grupos locais definidos na PPL 122. 

A Direção-Geral do Orçamento (DGO) poderia divulgar, ao longo do ano, a posição 

de cada governo regional em relação aos indicadores das regras orçamentais 

definidas na PPL 121. 

e. Mesmo com as obrigações inicialmente definidas nas duas propostas de lei, a DGAL, 

a DGO e eventualmente alguns serviços de fiscalização do governo central registarão 

um acréscimo substancial da sua atividade. Sem um acompanhamento tempestivo e 

profissional, as regras orçamentais perdem a sua eficácia. Face à deterioração 

persistente da capacidade técnica destes departamentos, a credibilidade do 

enquadramento orçamental português em cada patamar da administração pode ser 

posta em causa se a recapitalização da sua capacidade não for empreendida no 

futuro próximo. 

f. As sugestões anteriores do CFP sobre a criação de um sistema de conta única de 

tesouraria e de um banco de dados das finanças públicas (IOS — Informação 

Orçamental Simplificada) continuam pertinentes e não foram consideradas. 

x. Tributação—a apropriação política das receitas próprias deve ser reforçada. Como 

explicado no Relatório de Setembro de 2012, o CFP defende uma maior 

responsabilidade a nível local e regional na definição dos parâmetros fiscais. Isto não 

implica um aumento da carga fiscal; mais responsabilidade na obtenção dos recursos 

financeiros induz mais responsabilidade nas decisões de despesa. 

a. Existe margem na PLL 122 para: aumentar a taxa máxima de participação no IRS, 

tendo em conta a acentuada redução da despesa do governo central com 

transferências; atribuir às assembleias municipais responsabilidade pela fixação das 

taxas do imposto sobre os prédios rústicos, dentro de uma banda a definir pela 

Assembleia da República; dar prioridade a uma reavaliação geral dos prédios rústicos. 

As assimetrias crescentes na capacidade fiscal entre os municípios urbanos e rurais 
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deverão ser objeto de especial atenção, uma vez que a diminuição das transferências 

do governo central, em termos relativos, irá penalizar os municípios localizados em 

territórios de baixa densidade demográfica muito mais do que os metropolitanos. 

b. A PPL 121 insiste na fixação de uma margem de ajustamento assimétrica 

relativamente às taxas dos três principais impostos (IRS, IRC e IVA), permitindo às 

assembleias legislativas regionais escolherem taxas até 20% inferiores às vigentes no 

continente. O CFP propõe uma banda simétrica “–20%; +20%” em torno das taxas 

continentais. Também esta medida não implica um aumento da carga fiscal, mas 

reforça a margem de manobra dos constituintes regionais e dos seus governos para 

fazerem face às suas necessidades financeiras em “tempos difíceis” ou para darem 

resposta a preferências regionais por sectores públicos maiores. A função de taxas de 

tributação mais baixas como compensação para a desvantagem económica 

significativa das regiões ultraperiféricas não deve ser exagerada, uma vez que a PPL 

121 prevê uma série de outros instrumentos para acomodar este problema. 

c. No âmbito dos requisitos de transparência acima referidos, as notas de liquidação 

dos impostos subnacionais mais visíveis (porventura o IMI ao nível municipal e o IRS 

ao nível regional) poderiam conter o logótipo da administração recebedora e a taxa 

de imposto aplicável decidida pelo governo subnacional, bem como informação 

sobre o cumprimento das regras orçamentais. 

xi. Transferências do governo central para os locais—neste contexto, merecem ser 

considerados vários problemas. 

a. A PPL 122 prevê que os municípios cuja capitação fiscal média seja inferior a 75% da 

média nacional sejam elevados para 125% dessa média. Isto penaliza os municípios 

com uma capitação entre 75% e 125% da média nacional e cria um incentivo muito 

estranho e adverso para os municípios com uma capitação ligeiramente superior a 

75%: se destruírem a sua própria capacidade fiscal, serão compensados por um 

subsídio pago pelos contribuintes das restantes jurisdições. Os legisladores poderão 

ter interesse em corrigir este erro. 

b. O índice de capacidade fiscal utilizado na distribuição do Fundo de Coesão Municipal 

deveria refletir todos os impostos locais, incluindo a participação no IRS. A proposta 

de lei limita este índice ao IMI. 

c. São feitas duas observações relativamente ao Fundo Social Municipal. Primeira, o 

artigo sobre o montante da verba atribuída a cada município tornar-se-á obsoleto 

logo que o governo central altere a repartição de responsabilidades entre si e as 

administrações locais. A proposta de lei deveria, portanto, conter uma disposição 

prevendo a obrigatoriedade, por parte do governo central, de aumentar o Fundo de 

Equilíbrio Financeiro ou criar novas transferências específicas com os meios 

suficientes para absorverem as novas competências. Segunda, 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. 

xii. Transferências do governo central para os regionais—duas observações sobre o Fundo 

de Coesão para as Regiões Ultraperiféricas. Primeira, a proposta de lei define-o como 

financiamento consignado a programas e projetos de investimento específicos 

identificados previamente pelo governo regional. Contudo, se um deles não for 

executado, não é obrigatório devolver o dinheiro. Isto retira credibilidade ao Fundo de 

Coesão. O Parlamento poderá querer clarificar se esta transferência se destina 

efetivamente a um fim específico ou não e, no primeiro caso, subordiná-la a um 

elemento de condicionalidade. Se o Parlamento optar pela interpretação alternativa, o 

Fundo de Coesão torna-se uma subvenção global incondicional, qualitativamente igual 
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às “transferências orçamentais” definidas no Art.º 48.º; neste caso, deveria desaparecer 

e o seu pacote financeiro ser incluído na dotação dessas “transferências orçamentais”. 

A segunda observação respeita à fórmula de repartição entre regiões. O INE está 

atualmente a publicar estatísticas sobre o PIB regional com um desfasamento de dois 

anos (ex., os dados finais de 2010 foram publicados a 19 de dezembro de 2012). Se o 

INE tiver a possibilidade de antecipar em três meses essa publicação, o legislador pode 

ganhar um ano e utilizar dados mais recentes na fórmula de cálculo das percentagens 

do Fundo de Coesão sobre o montante das “transferências orçamentais gerais”, o que 

é desejável em termos equitativos. 

 O CFP espera que a análise contida neste Relatório seja útil para os cidadãos em 

geral e os agentes políticos, nomeadamente os Senhores Deputados, permitindo-lhes 

ponderar que melhorias viáveis e desejáveis é ainda possível introduzir nas propostas de lei 

de finanças públicas locais e regionais, PPL 121 e 122. 

 


