
NovaLei dasFinançasLocais ajusta
municípiose divide autarcas
Acordo Anova legislação reforça os poderes de fiscalização das assembleias municipais e cria uma nova assembleia
intermunicipal Mas as receitas das autarquias vão ter cortes no IMI no IMT e no Fundo de Equilíbrio Financeiro

MIGUEL MARUJO

A 22 de agosto o Presidente daRepública
promulgouaLei dasFinançasLocais queos
municípios e freguesias tinham começado
porrejeitar e depois acordaram como Go
verno Mas a sua assinatura a 18 dejulho
pelaAssociação Nacional deMunicípios
Portugueses ANMP abriuumaguerra en
tre autarcas comas eleiçõesde 29 de setem
bro como panode fundo

O Governo rubricou o que diz ser um
dos pilares essenciais da reforma daAdmi
nistração Local como defendeuoministro
Adjunto e doDesenvolvimento Regional
Miguel PoiaresMaduro sublinhouque com
estanovaversão dalei o esforçodoconsen
so trouxe ganhosde legitimidadepolítica
melhora as condições da sua implementa
ção ebeneficia o equilíbrio nas soluções
Mas as soluções encontradas esbarram

numa avaliação distinta entre os autarcas
Ossocialistasforamdemolidoresnaleitura

do acordo Queremos manifestar anossa
discordância e indignação pelo facto de a
ANMP ter assinadoum acordoqueprocura
viabilizar uma lei das finanças locais que é
indiscutivelmente apior lei de finançaslo

cais desde o25 deAbril sentenciou o vicepresidenteda associação e líder dos autar
cas do PS Rui Solheiro

O entendimento foi também contestado

pelo ConselhoGeral da associação com o
seupresidente Mário deAlmeida também
socialista a notarque omomentodaapro
vação desse acordo não foi o ideal e prova
velmente por isso não permitiu aos autar
cas atingirem os objetivos que aANMPper
seguia Fernando Ruas o presidente do
Conselho Diretivo da associação demuni
cípios e social democrata
replicouque o acordo foi assi
nado com todos os elemen

tos de todos os partidos e to
dos deram oaval

O aval está dado alei apro
vada e Cavaco Silva despa
chou aparaDiário daRepú
blica Nela são reforçadosos
poderes defiscalização das as
sembleiasmunicipais e cria
se umanovaassembleia intermunicipal que
garantiráafiscalização e acompanhamento
dascomunidades intermunicipais

As autarquiasvão sofrer cortes nas suas
receitas com este acordo assinado pelami
nistra de Estado edas Finanças MariaLuís
Albuquerque peloministro adjunto Poia
resMaduro e pelo presidentedaANMPFer
nandoRuas Àcabeça com o fimdo Impos
toMunicipal deTransmissões IMT que foi

prorrogado até 2017 mas quevai registan
do reduções sucessivas até lá em2016 as
taxas de IMT são reduzidas para 2 3 em
2017 para 1 3 eem2018extingue se total
menteo IMT lê se no acordo

No caso do Imposto Municipal de Imó
veis IMI as freguesias ganham a totalida
de do IMI rústico quando era de 50 até
aqui e 1 do IMI urbano Mais as estima
tivas das reavaliações do IMI foramreduzi
dasparametadepelopróprio Governo 356

milhões de euros quando fo
ram inicialmente apontados
valores de 700milhões de eu
ros
Argumentamos autarcas

socialistas que estes números
obrigam osmunicípios a ter
taxasmáximas do IMI Um

aumento da carga fiscal dos
portugueses porviamunici
pal de uma forma dramáti

ca acusouRui Solheiro Em todoo caso Go
vernoeANMPcomprometeram se amoni
torizaro impactodasvariaçõesdas receitas
das autarquias

Mas tambémhámexidas naparticipação
dos municípios no Fundo deEquilíbrio Fi
nanceiro agora fixada em 19 5 damédia
aritmética dos impostos IRS IRC e IVA o
Governo começouporavançar com 18 5
mas a taxa erade 25 3 É fazer as contas

Eventos pagam
manutenção
dos estádios

Todos os estádios do Euro 2004 que per
tencem às autarquias recebem ocasional
mente outros eventos iniciativas comer

ciais encontros desportivos de outras mo
dalidades feiras festas ou concertos por
Coimbra já passaram espetáculos de
Rolling Stones U2 e Madonna E são esses

eventos que ajudam a pagar as contas Em
Aveiro foto permitem pagar o integral
mente os custos da manutenção ordinária
360 mil euros ano explica Pedro Ferreira
vereador da CM Aveiro Em Leiria valeram

791 mil euros em 2012 E no Algarve ren
dem em média 175 mil euros ano
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