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ASSEMBLEIA MUNICIPAL TEMÁTICA 

 

Intervenção final 
 
Sob o manto de falsidades e de formulações  generalizantes do "Documento 
Verde ", o pacote legislativo que agora se pretende concretizar, visa nos  seus 
eixos centrais : 
 
1 - O desfiguramento do sistema eleitoral 
 
Com a eliminação da eleição directa  das Câmaras e a imposição de um 
regime de executivos homogéneos, ferindo irremediavelmente as 
características plurais e democráticas hoje existentes e consagrando um 
regime construído sobre o poder absoluto e a falta de controlo democrático, 
contendo em si mesmo ausência de transparência e factores de corrupção, 
acompanhado ainda de uma significativa redução do número de eleitos, lesiva 
do carácter participado e democrático do poder local. 
 
2 - A instituição de um regime de finanças locais 
 
Assente numa dinâmica de imposição de impostos locais, penalizante para as 
populações, reduzindo os factores de coesão e eliminando o princípio 
constitucional da "justa repartição entre a  administração central e local de 
recursos do Estado" e orientada para a asfixia financeira de numerosos 
municípios, conducente à sua insustentabilidade e posterior extinção, 
suportada numa alegada inviabilidade, a que foram assim conduzidos. 
 
3 - A eliminação de facto da autonomia administrativa 
 
Com a substitição da tutela inspectiva por uma tutela de mérito e integrativa e a 
subversão  do actual regime de atribuições e competências, com a intenção de 
transferir competências municipais para estruturas supra municipais, as CIM, 
numa inversão completa do que deve ser um efetivo processo de 
descentralização,  a que as regiões administrativas dariam também corpo, num 
processo que constitui uma tentativa de despojar os municípios de numerosas 
atribuições e competências, afastando ainda mais as populações dos centros 
de decisão e diminuindo a sua participação. 
 
4 - Uma reforma administrativa 
 
A qual, com a eliminação de Freguesias (e depois de Municípios), visa a 
redução substancial da participação política e retirar expressão e força à 
representação dos interesses locais. 
 
As concepções subjacentes a este projecto são muito semelhantes às que 
davam corpo à Administração Local destruida com a Revolução de Abril, sob o 
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velho código administrativo de Marcelo Caetano, com territórios e órgãos  
divididos por categorias-rurais e urbanos, de primeiro,segundo e terceiro níveis. 
 
 
No plano financeiro, prossegue, como é por demais evidente no Orçamento 
Geral do Estado para 2012, o processo de asfixia financeira das autarquias ao 
arrepio do preceito constitucional que determina a justa partilha de recursos 
públicos entre os níveis central e local do Estado. 
 
Um Orçamento que não só retira mais 120 milhões de euros aos valores 
transferidos pelo OE de 2012, face ao de 2011, num processo de subtração 
que ascenderá  a mais de 700 milhões de euros entre 2010 e 2012 e a cerca 
de 1.200 milhões até 2013, com o pretexto do peso excessivo do 
endividamento autárquico no défice, o que é esmagadoramente negado  pelos 
valores de 2009,  em que o peso da dívida era 0,66 % num défice público de 
9,4 %, e pretendendo ignorar que o essencial do endividamento está associado 
a investimentos em benefício das condições de vida material e cultural das 
populações. 
 
 
Loures, 26 de Janeiro de 2012 
 

 
 

Os eleitos da CDU 
 

 


