
 

MOÇÃO 
 

“DOCUMENTO VERDE DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL E ORÇAMENTO DO ESTADO” 
 

Considerando que o Orçamento de Estado para 2012 impõe um modelo que, para lá 
da flagrante violação do princípio constitucional da autonomia, exprime uma 
concepção centralista e de grosseira subalternização do poder local, procurando 
transformar as autarquias em meras dependências do poder central administradas e 
reguladas em matérias decisivas (como as financeiras, orçamentais e de pessoal) a 
partir não das decisões dos eleitos com legitimidade para o fazer, mas sim de actos 
discricionários de membros do governo;  

 
Considerando que esta concepção significa que decisões importantes passam a ser 
determinadas pelo Ministro da Finanças, num quadro conceptual de gestão local que a 
aproxima perigosamente daquela a que a Revolução de Abril veio pôr cobro; 
 
Considerando que o Orçamento de Estado para 2012 dá um novo passo no processo 
de asfixia financeira das autarquias (evidenciado pela perda crescente de peso das 
transferências para as autarquias quando comparadas quer na sua relação com a 
evolução dos impostos cobrados pelo Estado, quer na sua relação com o Produto 
Interno Bruto) e que há já largo tempo se vem desenvolvendo ao arrepio do preceito 
constitucional que determina a justa partilha de recursos públicos entre os níveis 
central e local do Estado em flagrante violação dos regimes legais de finanças locais; 

 
Considerando que, com este Orçamento, o Governo retira mais 120 milhões euros aos 
valores transferidos pelo Orçamento de 2012 face ao de 2011 (num processo de 
subtracção de verbas a que as autarquias tinham direito que ascenderá a uma verba 
superior a 700 milhões de euros no período de 2010 a 2012 e a cerca de 1.200 milhões 
de euros até 2013); 

 
Considerando que é inaceitável num Estado de Direito e Democrático, que o Governo 
decida propor a redução para metade dos limites estabelecidos em Lei para efeitos de 
endividamento (de 125 para 62.5% do montante das receitas provenientes dos 
impostos municipais, da participação dos municípios no FEF, da derrama e da 
participação nos resultados das entidades do sector empresarial local, relativas a o ano 
anterior) colocando, de um momento para o outro, mais de 180 municípios numa 
situação de “incumprimento” sem que tenham alterado nenhum elemento material 
relevante;  
 
Considerando ainda a política de total desrespeito pelos trabalhadores da 
administração local (a exemplo do sucederá nos outros níveis da administração pública 
e à generalidade dos pensionistas) consubstanciada na retirada das remunerações 
correspondentes aos subsídios de férias e de Natal que, a par da prorrogação das 
reduções salariais que vigoraram este ano e dos novos cortes nos pagamentos devidos 
pela prestação de trabalho extraordinário, constituirá um golpe nos rendimentos 



familiares com consequências não apenas nas condições de vida e dignidade de 
milhares de famílias como um factor de retracção na vida económica local e nas 
possibilidades de sobrevivência de pequenos empresários; 
 
Considerando que com a drástica redução de verbas transferidas para as autarquias 
fica não apenas comprometida a capacidade de investimento e de resposta necessária 
às funções de serviço público, mas também a possibilidade de apoio e estímulo à 
actividade das colectividades e do movimento associativo em geral que hoje têm como 
único parceiro o poder local para a múltipla e insubstituível acção de promoção do 
desporto, da cultura e do recreio que desenvolvem;  

 
Considerando que a chamada “reorganização administrativa” (pomposamente 
disfarçada no Livro Verde sob a designação de “agregação”) destinada à liquidação de 
quase duas mil freguesias constitui em si mesmo um deliberado factor de 
empobrecimento da dimensão democrática e participada do poder local e do valor que 
representa a alargada intervenção de cidadãos na gestão da vida pública local (uma 
redução de quase 20 mil eleitos da intervenção cívica e política) e um visível reflexo 
das concepções antidemocráticas instaladas no Governo; 
 
Considerando que com esta reforma o que se pretende é menorizar o poder local e a 
expressão democrática de representação e participação política (e não a invocação de 
“melhoria da eficácia”), atingindo pela extinção coerciva as freguesias e por um 
processo de asfixia e inviabilidade financeira (que o Orçamento de Estado testemunha) 
a liquidação de dezenas de municípios; 

 
Considerando, por fim, que se pretende ainda impor a subversão do sistema de eleição 
dos órgãos municipais para assegurar a constituição de executivos monocolores à 
custa da liquidação do seu carácter plural e democrático e das condições de 
fiscalização e controlo democráticos, num quadro em que, no fundamental, o actual 
regime provou ser não apenas um factor de governabilidade e estabilidade, mas 
também um espaço de cooperação e trabalho comum de eleitos de diversas forças 
políticas. 

 
A Câmara Municipal de Alcochete, reunida a 21 de Dezembro de 2011, nos Paços do 
Concelho, delibera: 

 
1. Rejeitar o chamado «Livro Verde» para a reforma da administração local por 

este se constituir como um instrumento orientado para a liquidação do poder 
local democrático e das suas características mais progressistas; 

 
2. Manifestar a sua mais viva oposição ao Orçamento de Estado que se afirma, 

nas suas disposições, como um meio de impor limitações inaceitáveis à 
autonomia das autarquias e de consagrar cortes de financiamento 
incompatíveis com o pleno direito de exercício das suas atribuições e 
competências; 



 
3. Alertar as populações, o movimento associativo local, os trabalhadores das 

autarquias e os agentes económicos locais para as consequências nas 
condições de vida e nos condicionamentos ao desenvolvimento e progresso 
locais que daqui resultarão; 

 
4. Sublinhar que este ataque ao poder local é um ataque dirigido às populações, 

aos seus direitos e legítimas aspirações a uma vida digna, é inseparável da 
ofensiva que ao mesmo tempo extingue serviços públicos, nega o direito à 
saúde, reduz o direito à mobilidade, tudo num processo de desertificação e 
abandono que a liquidação das freguesias só acentuará; 

 
5. Manifestar a inteira solidariedade aos trabalhadores das autarquias atingidos 

nos seus rendimentos, direitos e estabilidade de emprego quer pelas 
disposições do Orçamento de Estado relativas a matéria salarial ou de carreira, 
quer pela ameaça decorrente da extinção de centenas de freguesias; 

 
6. Dar conhecimento desta moção: 

 
- Ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Alcochete; 
- Ao Srs. Presidentes dos Conselhos Directivos, da Associação Nacional dos 
Municípios Portugueses, Junta Metropolitana de Lisboa e da Associação de 
Municípios da Região de Setúbal; 
- À Sr.ª Presidente da Assembleia da República, aos Srs. (Sr.ªs) Deputados (as) 
eleitos (as) pelo círculo de Setúbal e respectivas Direcções dos Grupos 
Parlamentares; 
- À Comunicação Social e ao Público em geral. 

 
 

 


