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Novo Regime das Autarquias Locais e Estatuto das Entidades 

Intermunicipais 

Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro  

 

Análise 

 

A Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, que entrou em vigor no dia 30 do 

mesmo mês, veio instituir um novo regime jurídico para as Autarquias Locais, 

definindo também o novo estatuto para as entidades intermunicipais, em que 

dispõe sobre atribuições, competências, transferências, delegações e 

relacionamento entre os vários órgãos bem como sobre o associativismo 

autárquico.  

 

De acordo com este diploma, a prossecução das atribuições e o exercício das 

competências das autarquias locais e das entidades intermunicipais devem 

respeitar os princípios da descentralização administrativa, da subsidiariedade, 

da complementaridade, da prossecução do interesse público, da eficiência e da 

proteção dos direitos e interesses dos cidadãos e a intangibilidade das 

atribuições do Estado. 

 

Uma das principais inovações refere-se, precisamente, às entidades 

intermunicipais, à sua reformulação e ao alargamento das suas atribuições e 

competências no contexto da administração local que surgem assim como 

entidades cimeiras e agregadoras.  

 

Neste domínio, procedeu-se ao redimensionamento das comunidades 

existentes, através da fusão, na maior parte dos casos, ou de cisão de algumas 
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delas, havendo municípios que são integrados noutra comunidade ou até 

numa área metropolitana - salvaguardando-se, todavia, o direito de os 

municípios saírem da comunidade, embora tal possa acarretar a perda 

eventual de certos benefícios. Através desta medida o legislador procurou 

conferir a escala adequada às comunidades intermunicipais, garantindo que 

tenham um mínimo de cinco municípios e representem uma área não inferior a 

90.000 habitantes. Fixou-se ainda o prazo de 90 dias a contar da entrada deste 

novo regime para as novas entidades intermunicipais aprovarem estatutos 

adequando-se a estas alterações.   

 

No que toca às atribuições e competências das comunidades intermunicipais 

assistimos a um claro reforço de poderes onde é de salientar os poderes de 

planeamento estratégico, de aprovação de planos, programas e projetos de 

investimento e desenvolvimento de interesses metropolitanos e 

intermunicipais, designadamente planos de ordenamento do território, de 

mobilidade e logística, de gestão ambiental e de gestão equipamentos de 

saúde, educação, cultura e desporto, entre outros.  

 

Quer as Comunidades intermunicipais quer as áreas metropolitanas passam a 

assumir-se como entidades coordenadoras dos investimentos municipais 

garantindo a sua articulação com o Estado, participando designadamente na 

gestão dos programas de apoio ao desenvolvimento regional, no âmbito do 

QREN.  

 

Por seu turno, o legislador, aumenta a responsabilização destas entidades, 

conferindo às assembleias municipais das autarquias que as compõem, o poder 

de apresentar moções de censura aos executivos das entidades 

intermunicipais, que caso sejam aprovadas, determinam a demissão dos 

mesmos.  

 

Este novo diploma introduz também alterações significativas ao nível da 

organização, funcionamento e composição dos órgãos das entidades 
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intermunicipais que se distinguem consoante se trate de junta metropolitana 

ou comunidade intermunicipal, embora em ambos os casos se proceda à 

separação clara ente poderes deliberativos, executivos e consultivos. 

 

Atendendo à importância acrescida destas entidades também se procedeu à 

definição do sistema retributivo dos membros dos órgãos executivos, que 

passam a receber uma remuneração correspondente a uma percentagem do 

vencimento do Presidente da República.  

 

No que toca às disposições financeiras das áreas metropolitanas e das 

comunidades intermunicipais salienta-se, contudo, que a nova lei só produz 

efeitos a 31 de Dezembro de 2013. 

 

Quanto às Autarquias Locais e no que concerne às suas atribuições é de realçar 

o fato das mesmas passarem a ser identificadas de acordo com uma cláusula 

geral e não com base no elenco taxativo constante do regime anterior. Esta 

inovação é muito importante por permitir a ampliação das competências das 

Autarquias Locais quer por via da transferência, quer por via da delegação, em 

todos os domínios, desde que se configure adequada a sua prossecução pela 

administração local.  

 

Numa lógica de proximidade, outro fator importante a reter neste novo regime 

é o reforço dos poderes das Juntas de Freguesia, uma vez que lhes são 

legalmente delegadas competências de controlo prévio e fiscalização em 

matérias ligadas à utilização e ocupação da via pública, publicidade e limpeza 

do espaço público. Para esse efeito a lei prevê que no prazo de 180 dias a 

contar da sua entrada em vigor as Câmaras Municipais celebrem acordos de 

execução com as Juntas de Freguesia. 

 

Nos Municípios, as assembleias municipais também ganham novas 

competências designadamente no domínio da fiscalização da atividade das 

novas entidades intermunicipais, conforme já explanado acima. Na aquisição, 
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alienação e oneração de imóveis, assiste-se à substituição do índice 100 da 

tabela salarial pela remuneração mínima mensal garantida, distribuindo-se esta 

competência em função da verificação desse fator entre órgão deliberativo e 

executivo. 

 

O número de membros do gabinete de apoio à Presidência é reduzido e prevê-

se um único gabinete de apoio à vereação.  

 

No que concerne ao regime de transferência e delegação de competências do 

Estado nos órgãos das Autarquias Locais e entidades intermunicipais e dos 

órgãos municipais nos órgãos das entidades intermunicipais e das juntas de 

freguesia o novo regime veio impor a obrigatoriedade de a delegação ser 

efetuada por contrato inter-administrativo, sob pena de nulidade.  

 

A esse contrato aplicam-se as regras do Código dos Contratos públicos e 

subsidiariamente o código de Procedimento administrativo, bem como os 

princípios da Igualdade, da não discriminação, da Prossecução do interesse 

público e da necessidade da suficiência de recursos. 

 

Sobre a questão da delegação de competências é ainda de realçar a 

circunstância prevista de os Municípios poderem delegar competências quer  

nas entidade intermunicipais, quer nas Juntas de Freguesia. Neste último caso, 

para além da delegação legal prevista no diploma, existe uma cláusula genérica 

de delegação que permite atribuir muitas outras competências para as Juntas, 

por via da celebração de acordos de execução ou para as entidades 

intermunicipais, através de contrato inter-administrativo.   

 

Assiste-se assim a um esvaziamento do núcleo essencial das competências 

indelegáveis dos municípios que passam a poder integrar os poderes das 

entidades intermunicipais e das juntas de freguesia, observados determinado 

tipo de requisitos, designadamente os constantes do s artigos 116º e ss da 

nova lei.  
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Resta por fim efetuar uma chamada de atenção para o fato deste novo regime 

apesar de revogar o conjunto de diplomas legais que anteriormente regulavam 

estas matérias, mantém em vigor alguns artigos da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro (alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, pela 

Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, e pela Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de 

novembro) nomeadamente os que dizem respeito à constituição, composição 

e organização dos órgãos das autarquias locais.  

 

Desse modo, aos artigos da Lei n.º 75/2013,de 12 de setembro, deve 

acrescentar as seguintes disposições da Lei n.º 169/99,de 18 de setembro: 

 

Capítulo II - FREGUESIA, além dos artigos 7.º a 22.º da Lei 75/2013, inclui ainda 

os artigos 4.º a 10.º, 11.º e 12.º, líneas a), b) e p) do n.º 1 do artigo 17.º e ainda 

os artigos 21.º e 22.º, n.º 2 do artigo 23.º e artigos 24.º a 29.º da Lei 169/99; 

 

Capítulo III - MUNICÍPIO, além dos artigos 23.º a 43.º da Lei 75/2013, inclui 

também os artigos 42.º a 46.º, 46.º B a 48.º, a) e l) do n.º 1 do artigo 53.º e 

artigos 56.º a 61.º da Lei n.º 169/99; 

 

Capítulo IV - DISPOSIÇÕES COMUNS aos órgãos das autarquias (artigos 44.º a 

62.º da Lei 75/2013). Não esqueça o disposto nos artigos 75.º a 80.º, 96.º e 

97.º, 99.A e 99.º B da Lei n.º 169/99. 

 

Conclusão 

 

Afigura-se pois premente o seguinte: 

 

- Elaboração e aprovação dos novos estatutos por parte das entidades 

intermunicipais no prazo de 180 dias a contar da entrada em vigor deste novo 

regime; 

http://dre.pt/pdf1sdip/2013/09/17600/0568805724.pdf
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=593&tabela=leis
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- Elaboração e celebração dos acordos de execução para concretizar a 

delegação expressa de competências dos Municípios nas Juntas de Freguesia, 

no prazo de 180 dias a contar da entrada em vigor; 

- Elaboração e celebração dos contratos inter-administrativos com as entidades 

intermunicipais.  

 

Para consulta integral do documento. Aceda ao link:  

http://dre.pt/pdf1sdip/2013/09/17600/0568805724.pdf 

 

Mais informações:  

Link Think - Rua Castilho, nº 67, 2º 
1250-068 Lisboa 

T. +351 21 199 46 91 
F. +351 21 199 39 50 

geral@linkthink.pt 
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