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AUTARQUIAS E
REGIÕES AUTONOMAS´

TRANSFERÊNCIAS

Autarquias recebem
mais 108 milhões de euros
Raquel Martins
raquelmartins@mediafin.pt

As308autarquiasdopaísvãorece-
ber,noseuconjunto,2,4milmilhões
deeurosatítulodetransferênciasdo
Orçamento do Estado para 2008.
Esta verba cresce substancialmente
em relação à transferida este ano,
queseficoupelos2,298milmilhões
de euros (menos 108 milhões), e a
sua distribuição pelos municípios
não será uniforme.

Por via da aplicação da Lei das
FinançasLocais (LFL),aesmagado-
ra maioria dos municípios (294)
verá aumentar até 5% as verbas
transferidas,dez vão sofrer uma di-
minuição devido à sua elevada ca-
pitaçãofiscalequatromantêmova-
lor transferido no ano anterior. Os
municípios que perdem verbas si-
tuam-se na sua maioria no Algarve
(Castro Marim,Vila Real de Santo
António, Albufeira, Lagoa, Porti-
mão e Lagos),com excepção deAl-
cochete, Palmela, Óbidos e Porto
Santo. No resto do país, nomeada-
mente nas autarquias de menor di-
mensão e com menor especulação
imobiliária, verão aumentar as
transferências em 5%.

A subida de 108 milhões nas
transferênciasdoEstadoCentralpara
as autarquias fica a dever-se ao au-
mento da receita fiscal.As câmaras
recebem anualmente uma parcela

dos impostos recolhidos pela admi-
nistração central, como é o caso do
IVA,IRSedoIRC.Seareceitadestes
tributos sobem, então a receita das
câmaras também sobe. Foi o que
aconteceuem2006,oanoque serve
debaseaocalculodovaloratransfe-
rirparaascâmarasnopróximoano.

Este é o primeiro ano em que as
transferênciasdoOEsãocalculadas
combasenanovaLFL.Em2007,o
Governo decidiu que o período de
transição devia fazer-se com a Lei
congelada,tendotransferidoparaos
municípios a mesma verba que ti-
nhamrecebidoem2006,umasitua-
ção que desencadeou críticas de di-

versos sectores autárquicos.

Áreas metropolitanas mantêm
transferências
Nopróximoano,asjuntasmetropo-
litanasdeLisboaedoPortoeasasso-
ciaçõesdemunicípioscorresponden-
tesàsNUTIIIvãocontarcomomes-
mo montante de 2007. O Governo
vai transferir trêsmilhõesdeeuros.

Bairros críticos fora dos limites
de endividamento
Tambémem2008,asautarquiaspo-
derão contrair livremente emprésti-
mosparaarecuperaçãodebairroscrí-
ticos,independentementedoseumon-

tante.OGovernoresolveucriaruma
excepçãoparaestetipodeinvestimen-
to, de modo a que eles não contem
paraoslimitesaoendividamentomu-
nicipal.Esta excepção vem somar-se
àsquejáestãoprevistasnoartigo39º
da LFL: os empréstimos e as amorti-
zações destinados ao financiamento
deprogramasdereabilitaçãourbana
e dirigidos ao financiamento de pro-
jectos com comparticipação de fun-
dos comunitários,desde que o mon-
tantemáximodocréditonãoexceda
75%dacomparticipaçãonacionalna
execução dos projectos co-financia-
dos e os empréstimos para acorrer a
calamidadespúblicas.

Maioria dos municípios verá aumentar as transferências

ideias
chave

DESCENTRALIZAÇÃO

Verbas a transferir estão por fixar
OGovernoconcretizanoOrçamen-
to do Estado (OE) para 2008 as
competências genéricas que serão
transferidas para as autarquias ao
longodopróximoanonasáreasda
educação,acção social e saúde,em-
bora não estabeleça, ainda, a dota-
ção financeira que deverá acompa-
nhar cada uma delas.

Em causa estão, por exemplo, a
gestãodopessoalnãodocentedoen-

sino básico, a elaboração das cartas
sociaismunicipais,agestãodoparque
escolardobásicoouasactividadesde
prevençãodadoençaepromoçãoda
saúde.Apesardeirmaislongedoque
os orçamentos anteriores, o plano é
menosambiciosodaquelequeoGo-
vernoprevia.

O Executivo tinha prometido
queoOE paraopróximoanojáde-
veria conteras dotações financeiras

que permitissem às câmaras e asso-
ciaçõesdemunicípiosexercerasno-
vas competências.Porém,o proces-
sonegocial revelou-semaisespinho-
sodoqueinicialmenteprevisto,prin-
cipalmente na área da saúde. É por
issoque,napropostadeOE,apenas
figuraumacompetênciaoriundado
Ministério da Saúde, enquanto na
educação são seis e na acção social
três, pois trata-se das áreas em que

o processo negocial já entrou nas
discussões técnicas.

Face aos resultados do processo
conduzido ao longo de 2007 pelo
secretário de Estado da Adminis-
tração Local, o Governo pede au-
torizaçãoàAssembleiadaRepúbli-
caparaprorrogaraté31deDezem-
bro de 2008 o prazo para a trans-
ferência de competências e das res-
pectivas dotações financeiras. No

articulado da Lei estabelece-se,ain-
da,que as verbas inscritas no orça-
mento dos ministérios da Educa-
ção, Segurança Social e Saúde se-
rão transferidasparaosmunicípios
à medida que as atribuições passa-
rem para a Administração Local.

Apenas seprevêumadotaçãode
22,5 milhões de euros para com-
pensar os municípios com as des-
pesas comtransportes escolares.RM

Esteanohaverá22autarquiasa
sofrerum corte nas transferên-

ciasdoOrçamentodoEstado,pelofac-
tode,em2006,teremultrapassadoos
limiteslegalmenteautorizadosparao
endividamento municipal. Encabeça
a lista a câmara de Gaia, seguem-se
Lisboa, Nazaré e Santarém. Nos ma-
pasorçamentaispara2008,ovalorda
transferênciaparacadacâmaraainda
não contabiliza este corte, pois as re-
tençõesserão feitasposteriormente.

Verbas
“confiscadas”
em 22 câmaras

O montante reservado para
apoiar os municípios em pe-

quenasobras, aoabrigodeprogra-
masdecooperaçãotécnicaefinan-
ceira,encolhesubstancialmenteno
próximoano.NoorçamentodaPre-
sidência do Conselho de Ministros,
apenasestãoreservados2,5milhões
de euros paracontratos-programa
aestabelecerentreoEstadoeasau-
tarquias, menos cinco milhões do
queesteano.Estadiminuiçãodeve-
-seaofactodeoGovernopretender
reduzir ao máximo este tipo de fi-
nanciamentodosmunicípios.

Cooperação
técnica
encolhe
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� Transferências aumentam
108 milhões de euros;

� 10 câmaras perdem verbas
por terem capitação fiscal
acima da média;

� Intervenções em bairros
críticos fora dos limites do
endividamento.


