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MEMORANDO ENTRE O GOVERNO E A ANMP – 29 de 
Maio  de 2012

Programa de Apoio à Administração e Economia Locais –

Governo e ANMP

Na sequência da aprovação do memorando de entendimento

entre o Governo e a ANMP para apoio à Administração Local, a

Link Think , após análise, vem informar o seguinte:

Com valor de mil milhões de euros, o Programa de Apoio à

Economia Local que obteve o acordo da Associação Nacional de

Municípios (ANMP) visa permitir que as autarquias saldem as

suas dívidas com mais de 90 dias de atraso. Uma das condições

de acesso imposta pelo Governo obriga as Autarquias que a ele

venham a recorrer à fixação das taxas máximas do IMI e da

derrama, bem como da participação no IRS nos termos da Lei

das Finanças Locais.

O acordo alcançado abrangeu ainda a necessidade de proceder

à readaptação da Lei dos Compromissos ao funcionamento das

autarquias, assim como o compromisso do Governo de não

baixar as transferências para as autarquias no Orçamento de

Estado de 2013. Os fundos do QREN também foram visados e a

administração local prescindiu de 250 milhões de euros a favor

do Estado Central.

A aprovação desta linha de apoio às autarquias com problemas

na dívida a curto prazo (90 dias – um ano) implica a

disponibilização por parte do governo do montante referido em

três tranches, embora sob fortes ameaças pecuniárias para os
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inadimplentes, em especial para os que não cumpram a lei dos

compromissos ou aumentem a dívida.

A primeira condição para ter acesso à linha de crédito é a

retirada de qualquer acção judicial contra o Estado. Para além

disso, as autarquias terão de reduzir a sua despesa com pessoal,

transferências e em serviços de outsourcing e procederem ao

aumento da receita em busca da auto-sustentabilidade. Este

último ponto obriga os Municípios a fixarem o IMI e a derrama

nas taxas máximas previstas na Lei das Finanças Locais, assim

como a procederem à optimização dos preços e taxas cobradas.

Os Municípios ficam ainda obrigados a não estabelecer qualquer

nova pareceria público-privada. Em caso de incumprimento, o

Estado poderá reter as transferências do OE previstas para a

autarquia em incumprimento. A taxa de juro será a

"correspondente à aplicada à República acrescida de 15 pontos

base".

Para mais informações consulte:

http://www.portugal.gov.pt/media/608067/20120528_acordo_gov

erno_e_anmp.pdf

Na sequência da publicação em Diário da República da Lei

nº22/2012, de 30 de Maio, que aprova o regime jurídico da

reorganização administrativa territorial autárquica, a Link Think ,

apresenta em resumo as principais orientações definidas na

presente lei:
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A lei em apreço estabelece os objectivos, princípios e parâmetros

da reorganização administrativa territorial autárquica, consagra a

obrigatoriedade da reorganização administrativa do território das

freguesias e incentiva a sua concretização nos municípios.

A reorganização implica a agregação das freguesias,

concretizada por referência aos limites territoriais em função do

número de habitantes e da densidade populacional de cada

município.

Pretende-se com esta reorganização reduzir o número de

freguesias, agregando-as numa só que passará a ter a faculdade

de incluir na denominação, a expressão “União de Freguesias”.

Esta freguesia resultante da agregação constitui uma nova

pessoa colectiva territorial, com sede própria, integrando o

património, os recursos humanos os direitos e obrigações das

freguesias agregadas.

A reestruturação é acompanhada de um novo regime de

atribuições e competências que reforça as competências próprias

dos órgãos das freguesias e amplia as competências previstas

na lei. O mencionado reforço é acompanhado do reforço das

correspondentes transferências financeiras do Estado.

A participação da freguesia que tenha sido criada por agregação

no Fundo de Financiamento das Freguesias é aumentada em

15% até ao final do mandato seguinte à agregação, com

excepção da criação de freguesias por efeito de agregação que

não resulte de pronúncia da Assembleia Municipal conforme os
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princípios e parâmetros de agregação previstos na presente lei.

A lei prevê ainda a possibilidade de fusão de municípios,

devendo os mesmos, caso estejam interessados, apresentar

proposta à Assembleia da República. Os municípios que tenham

sido criados por fusão beneficiam de um tratamento preferencial

no acesso às linhas de crédito asseguradas pelo Estado e no

apoio a projectos nos domínios do empreendedorismo, da

inovação social e na promoção da coesão territorial.

Sem prejuízo do benefício anteriormente referido, a participação

no Fundo de Garantia Municipal para os municípios criados por

fusão é aumentada em 15% até ao final do mandato seguinte à

fusão.

Os Municípios que não apresentem propostas de fusão podem

propor mediante pronúncia da Assembleia Municipal e mediante

acordo, a alteração dos limites territoriais, o que poderá incluir a

transferência entre si da totalidade ou parte do território de uma

ou mais freguesias.

A Unidade Técnica para a Reorganização Administrativa

Territorial é outra das novidades da presente lei, tendo sido

criada para coadjuvar neste processo de reorganização

administrativa territorial junto da Assembleia da República. Esta

Unidade apresenta à Assembleia da República propostas

concretas de reorganização administrativa do território das

freguesias, em caso de ausência de pronúncia das Assembleias

Municipais, elabora pareceres
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sobre a conformidade ou desconformidade das pronúncias das

Assembleias Municipais de acordo com o disposto nos artigos 6º

e 7º da presente lei e apresenta-os à Assembleia da República e

propõe às assembleias municipais, no caso de desconformidade

da respectiva pronúncia, projectos de reorganização

administrativa do território das freguesias.

No que diz respeito a prazos, a pronúncia da Assembleia

Municipal deve ser entregue à Assembleia da República no prazo

máximo de 90 dias a contar da entrada em vigor da presente lei,

acompanhada, quando emitidos, dos pareceres das assembleias

de freguesia. Na ausência de pronúncia da Assembleia

Municipal, cabe à Unidade Técnica apresentar à Assembleia da

República, propostas concretas de reorganização administrativa

do território das freguesias.

Para consulta do texto integral da Lei aceda ao link:

http://dre.pt/pdf1sdip/2012/05/10500/0282602836.pdf
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O Ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira, anunciou no
passado dia 30 de Maio, que no decorrer do mês de Junho será
apresentado um novo regulamento específico para a formação
profissional, que abrangerá cerca de 30 mil jovens.

Segundo o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP),
este anúncio terá sido efectuado na presença do Ministro da
Economia e da Tecnologia da Alemanha.

Os cursos de aprendizagem, ainda de acordo com o IEFP
revelam-se de grande importância para a formação dos jovens,
atribuindo-lhes a qualificação necessária para o ingresso na vida
social e profissional e aumentando o nível de empregabilidade.
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Resolução da Assembleia da República nº 58/2012. D.R. nº 86, 
Série I de 2012-05-03

Assembleia da República
Recomenda ao Governo a promoção de incentivos ao
empreendedorismo jovem.

Lei nº 19/2012. D.R. nº 89, Série I de 2012-05-08

Assembleia da República
Aprova o novo regime jurídico da concorrência , revogando as
Leis n.os 18/2003, de 11 de Junho, e 39/2006, de 25 de Agosto, e
procede à segunda alteração à Lei nº 2/99, de 13 de Janeiro

Lei nº 20/2012. D.R. nº 93, Série I de 2012-05-14

Assembleia da República

Primeira alteração à Lei nº 64-B/2011, de 30 de Dezembro
(Orçamento de Estado para 2012), no âmbito da iniciativa para o
reforço de estabilidade financeira.

Portaria 150-A/2012. D.R. nº 96, Suplemento, Série I de 2012-05-
17

Ministério das Finanças

Define os procedimentos necessários à execução da Lei nº 63-
A/2008, de 24 de Novembro, no âmbito de operações de
capitalização de instituições de crédito com recurso a
investimento público.

Lei nº 22/2012. D.R. nº 105, Série I de 2012-05-30

Assembleia da República

Aprova o regime jurídico da reorganização territorial autárquica.


