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PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL

SITE DA LINK THINK TEM NOVA IMAGEM 

O novo site da Link Think já se encontra on-line. Para ver a

nossa nova imagem, aceda ao seguinte endereço:

www.linkthink.pt

Veja os novos serviços e funcionalidades de utilização.

Consulte ainda o site específico da Formação, onde encontra a

informação sobre o Catálogo 2012, Formação Intra-empresa e

Inter-empresa, Formação à Medida e Bolsa de Formadores.

Na sequência da publicação em Diário da República da Lei nº 

43/2012, de 28 de Agosto, a Link Think, apresenta em resumo as 

normas legais que visam a regularização do pagamento de 

dívidas dos municípios a fornecedores vencidas há mais de 90 

dias:

� Objetivo e âmbito de aplicação:

Criação do Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), que

tem por objeto a regularização do pagamento de dívidas dos

municípios vencidas há mais de 90 dias , registadas na Direção

Geral das Autarquias Locais (DGAL) à data de 31 de Março de

2012;

O PAEL abrange todos os pagamentos dos municípios em atraso

há mais de 90 dias, independentemente da natureza comercial

ou administrativa;

Os municípios que aderirem ao PAEL podem celebrar um

contrato de empréstimo com o Estado, sendo que a
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celebração desse contrato não pode conduzir ao aumento

do endividamento líquido do município conforme o estabelecido 

na Lei das Finanças Locais;

As dívidas pagas no âmbito do PAEL não relevam para efeitos

do cumprimento no disposto nos nos4 e 5 do artigo 65º da Lei do

Orçamento de Estado para 2012;

O fundo disponível para o financiamento do PAEL é de € 1000

000 000.

� Adesão e definição dos programas de financiamento:

Os municípios aderentes ao PAEL são enquadrados em dois

programas tendo em conta a sua situação financeira;

O Programa I integra os municípios que:

• Estejam abrangidos por um plano de reequilíbrio financeiro;

• A 31 de Dezembro se encontravam numa situação de

desequilíbrio estrutural;

• Reunindo os pressupostos de adesão ao PAEL, optem por

aderir ao Programa I.

O Programa II integra os restantes municípios com pagamentos

em atraso há mais de 90 dias a 31 de Março de 2012, de acordo

com o reportado ao Sistema Integrado de Informação das

Autarquias Locais;

� Prazo e montante de financiamento:

O empréstimo contraído no âmbito do Programa I tem o prazo

máximo de vigência de 20 anos , sem diferimento de início de

período de amortização, sendo o montante máximo de
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financiamento obrigatório igual a 100% do montante elegível ;

O empréstimo contraído no âmbito do Programa II tem o prazo

máximo de vigência de 14 anos , sem diferimento de início de

período de amortização, sendo o montante mínimo de

financiamento de 50% e o montante máximo de 90% do

montante elegível;

� Procedimento:

A adesão do município ao Programa concretiza-se através de um

pedido dirigido à Comissão de análise no prazo de 20 dias

seguidos, após a publicação de formulário a aprovar mediante

portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das

finanças e das autarquias locais;

O pedido de adesão é acompanhado do Plano de Ajustamento

Financeiro aprovado pela Assembleia Municipal, sob proposta da

Câmara Municipal, a elaborar de acordo com a portaria

anteriormente mencionada;

Após despacho relativo à decisão final da Comissão, o contrato

de empréstimo entre o Estado e o município é celebrado no

prazo de cinco dias a contar dessa decisão ;

� Plano de ajustamento financeiro:

O plano tem uma duração equivalente à do empréstimo a

conceder pelo Estado, devendo conter um conjunto de medidas

específicas e quantificadas, que evidenciem o restabelecimento

da situação financeira do município, tendo em contas os

seguintes objetivos:
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• Existência de Regulamentos de controlo interno;

• Otimização da receita própria;

• Intensificação do ajustamento municipal nos primeiros cinco

anos de vigência do PAEL.

Os planos dos municípios integrados no Programa I devem

respeitar também as seguintes medidas:

• Determinação da participação variável no IRS à taxa máxima

prevista nos termos do artigo 20º da Lei das Finanças Locais;

• Fixação dos preços cobrados pelo município nos setores do

saneamento, água e resíduos, nos termos definidos nas

recomendações da Entidade Reguladora dos Serviços de

Água e Resíduos (ERSAR);

• Aperfeiçoamento dos processos e do controlo sobre os fatos

suscetíveis de gerarem a cobrança de taxas e preços

municipais, bem como ao nível da aplicação de coimas e da

promoção dos processos de execução fiscal a cargo do

município;

• Restantes medidas previstas no artigo 11º do Decreto-lei nº

38/2008, de 7 de Março, alterado pelo Decreto-Lei nº

120/2012, de 19 de Junho.

� Disponibilização do montante de financiamento:

A disponibilização do montante de financiamento aprovado é

realizada em parcelas cujos termos e condições constam da

portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das

finanças e das autarquias locais.
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� Sanções:

A aprovação pelo município de quaisquer atos que violem o

cumprimento do Plano de Ajustamento Financeiro é considerada

uma ilegalidade grave nos termos e para os efeitos da alínea i)

do artigo 9º da Lei nº 27/96 de 1 de Agosto, alterada pela Lei

Orgânica nº 1/2011 de 30 de Novembro.

Em caso de incumprimento de qualquer prestação do serviço da

dívida do contrato de empréstimo, e pelo valor das prestações

em atraso, a DGAL procede à retenção da receita não

consignada proveniente das transferências do Orçamento do

Estado e a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) à retenção de

outras receitas de natureza fiscal, mediante comunicação da

DGTF;

A violação das cláusulas previstas no contrato celebrado no

âmbito do PAEL ou o incumprimento dos objetivos definidos

constitui fato suscetível de responsabilidade financeira;

� Monitorização e Acompanhamento:

O acompanhamento do PAEL é efetuado pela Assembleia

Municipal, pela DGAL e pela IGF, de acordo com a presente lei.

Todos os municípios aderentes estão obrigados a incluir no

relatório da conta da gerência um anexo relativo à execução do

PAEL.

� Entrada em vigor:

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua

publicação, ou seja no dia 29 de Agosto.
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CANDIDATURAS ABERTAS AO POPH

Estão abertas as seguintes candidaturas ao Programa
Operacional Potencial Humano (POPH):

• Bolsas de Formação Avançada, Tipologia de
Intervenção 4.1

Prazo: 20/08/2012 a 17/09/2012

• Programa de Formação – Ação para PME – AI
Minho, Tipologia 3.1.1

Prazo: 24/08/2012 a 11/09/2012

Para mais informações aceda ao endereço:

http://www.poph.qren.pt/

Estão abertas as seguintes candidaturas ao Programa
Operacional Fatores de Competitividade (POFC):

• Projetos  Conjuntos /Internacionalização, Incentivo às 
Empresas

Prazo: 31/07/2012 a 31/10/2012

• SAMA, Modernização Administrativa

Prazo: 07/08/2012 a 28/09/2012

• SAFPRI, Financiamento e Capital de Risco

Prazo: 17/08/2012 a 17/09/2012

Para mais informações aceda ao endereço:

http://www.pofc.qren.pt/concursos/concursos-abertos
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Portaria n.º 233 - A/2012. D.R. n.º 151, Suplemento, Série I de
2012-08-06

Ministério da Economia e do Emprego

Altera o regulamento do Sistema de Incentivos à Qualificação e
Internacionalização de Pequenas e Médias Empresas (SI
Qualificação PME, aprovado pela Portaria nº 1463/2007 de 15
de Novembro.

Lei n.º 31/2012. D.R. n.º 157, Série I de 2012-08-14

Assembleia da República

Procede à revisão do regime jurídico do arrendamento urbano,
alterando o Código Civil, o Código de Processo Civil e a Lei nº
6/2006, de 27 de Fevereiro.

Lei nº 49/2012. D.R. n.º 166, Série I de 2012-08-28

Assembleia da República

Cria o Programa de Apoio à Economia Local, com o objetivo de
proceder à regularização do pagamento de dívidas dos
municípios a fornecedores vencidas há mais de 90 dias.

Lei nº49/2012.D.R. nº 167, Série I de 2012-08-29

Assembleia da República

Procede à adaptação à administração local da Lei nº 2/2004, de
15 de Janeiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de
agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril,
e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal
dirigente dos serviços e organismos da administração central,
regional e local do Estado


