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Municípios 

 

28-08-12 - Estado vai emprestar dinheiro a municípios com dívidas, e que 

vão ter de aumentar impostos 

 

Entra amanhã em vigor o Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), 

que visa regularizar o pagamento das dívidas dos municípios vencidas 

há mais de 90 dias, através da concessão de um empréstimo pelo 

Estado. O fundo disponível para o financiamento do PAEL é de mil 

milhões de euros. 

 

São dois os programas de financiamento: 

- Programa I - destina-se às autarquias em situação de desequilíbrio 

estrutural e com pedido de reequilíbrio financeiro apresentado ao 

Estado, caso no qual o contrato de financiamento tem o prazo máximo de 

vigência de 20 anos e o montante máximo de financiamento obrigatório 

igual a 100% do montante elegível; 

- Programa II - destina-se às dívidas em atraso pelo menos há 90 dias, 

tem um prazo máximo de vigência de 14 anos e os contratos podem 

cobrir entre 50 a 90% das dívidas. 

 

 

De acordo com informação governamental, há 263 municípios em 

condições de usufruir deste programa, dos quais 53 inserem-se no 

primeiro grupo e 210 no segundo. 

 

Para aderirem ao Programa os municípios têm de efetuar um pedido à 

Comissão de Análise do PAEL, acompanhado do Plano de Ajustamento 
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Financeiro, no prazo de 20 dias após a publicação do respetivo 

formulário. 

 

O PAEL vai abranger todos os pagamentos dos municípios em atraso há 

mais de 90 dias, independentemente da sua natureza comercial ou 

administrativa, registados na Direção-Geral das Autarquias Locais 

(DGAL) em 31 de março de 2012. 

 

Em caso de incumprimento de qualquer prestação do serviço da dívida 

do contrato de empréstimo, e pelo valor das prestações em atraso, a 

DGAL retém a receita não consignada proveniente das transferências do 

Orçamento do Estado e a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e de 

outras receitas de natureza fiscal, mediante comunicação da Direção-

Geral do Tesouro e Finanças (DGTF). 

 

Além disso, o município fica obrigado a fixar a taxa máxima do imposto 

municipal sobre imóveis (IMI), em vigor à data do incumprimento, sob 

pena de resolução do contrato. 

 

 

Programas de financiamento 

 

Os municípios que adiram ao PAEL são enquadrados em dois programas 

tendo em conta a sua situação financeira: Programa I ou Programa II. 

 

O Programa I integra os municípios que estejam abrangidos por um 

plano de reequilíbrio financeiro, que a 31 de dezembro de 2011 se 
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encontravam numa situação de desequilíbrio estrutural e que optem por 

aderir a este Programa. 

 

O empréstimo contraído no âmbito deste Programa tem o prazo máximo 

de 20 anos, sem diferimento de início de período de amortização, sendo 

o montante máximo de financiamento obrigatório igual a 100% do 

montante elegível. 

 

Os Planos dos municípios que integrem o Programa I devem respeitar as 

seguintes medidas mínimas: 

- determinação da participação variável no imposto sobre o rendimento 

das pessoas singulares (IRS) à taxa máxima prevista na 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 Águas e Resíduos (ERSAR); 

- aperfeiçoamento dos processos e do controlo sobre os factos 

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. 

 

A taxa máxima do IMI será a fixada para efeitos de liquidação e cobrança 

no ano da celebração do contrato mas, em caso de incumprimento dos 

objetivos de reequilíbrio financeiro, o município terá de aplicar a taxa 

máxima do IMI em vigor à data do incumprimento, sob pena de resolução 

do contrato de empréstimo. 
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Estes municípios ficam impedidos de promover quaisquer novas 

parcerias público-privadas e têm ainda de submeter a autorização 

prévia da assembleia municipal, todas as novas despesas de caráter 

anual ou plurianual de montante superior ao menor dos seguintes 

valores:  500.000 euros ou 5% das despesas orçamentadas 

relativamente ao capítulo do classificador económico em que a mesma 

se integra, no mínimo de 100.000 euros. 

 

O Programa II integra os restantes municípios com pagamentos em 

atraso há mais de 90 dias de acordo com o reporte efetuado no Sistema 

Integrado de Informação das Autarquias Locais (SIIAL). 

 

O empréstimo terá 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 financiamento 

de 90% do montante elegível. 

 

Para estes efeitos, o montante elegível corresponde à diferença entre o 

montante dos pagamentos em atraso a 31 de março de 2012 e a soma 

dos montantes correspondentes à redução de 10% dos pagamentos em 

atraso com mais de 90 dias registados no SIIAL em setembro de 2011 e 

às dívidas abatidas com a utilização de verbas do Fundo de 

Regularização Municipal (FRM). 

 

A essa redução de 10% acresce a redução equivalente a um sétimo da 

despesa efetuada com remunerações certas e permanentes no ano de 

2011, deduzidos dos valores correspondentes aos subsídios de férias e 

de Natal suportados em 2012 a qual deverá ser obrigatoriamente afeta à 
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redução dos pagamentos em atraso com mais de 90 dias registados no 

SIIAL, em setembro de 2011, à redução do valor médio dos encargos 

assumidos e não pagos (EANP) registados no SIIAL em setembro de 

2011 e à redução do endividamento de médio e longo prazos, por esta 

ordem. 
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