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ASSEMBLEIA MUNICIPAL TEMÁTICA 

 

Intervenção Inicial 

 

O poder local, expressão e conquista de Abril, é parte integrante do regime 
democrático e do seu sistema de poder. Uma conquista que viu consagrada na 
Constituição da República os seus princípios essenciais quer quanto às suas 
relações com o poder central - descentralização administrativa, autonomia 
financeira e de gestão, reconhecimento do património e finanças próprias, 
poder regulamentar - quer quanto à sua dimensão democrática, plural e 
colegial, com uma larga participação popular, representativa dos interesses e 
aspirações das populações. 

 

A afirmação do poder local e, as profundas transformações sociais operadas 
pela sua intervenção na melhoria das condições de vida das populações e na 
superação de enormes carências, são inseparáveis das características 
profundamente democráticas e da dinâmica popular do poder local e do 
processo da sua institucionalização na sequência da Revolução de Abril. 

 

A ofensiva da direita e as opções predominantes de uma política determinada 
há mais de três décadas pelo objetivo de liquidação das mais importantes 
conquistas económicas e sociais, mais aguda agora com o Governo PSD/CDS 
e a troika, não podem deixar de ter expressão na evolução do enquadramento 
político e jurídico no poder local, na alteração de algumas das suas 
características originárias e na imposição de limitações e constrangimentos, 
convergentes com os objetivos e sentido geral da política de recuperação 
capitalista. 

 

Na verdade, a evolução e enquadramento do poder local tem conhecido um 
percurso de sentido marcadamente negativo. 
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Assim, no plano da sua expressão democrática, tem-se verificado: 

- Perda do seu carácter colegial, em favor da acentuação do pendor 
presidencialista, 

- desvalorização do papel dos órgãos deliberativos, face aos executivos, 

- desvalorização ou eliminação da participação direta das organizações 
representativas das populações, o que no conjunto, tem contribuído para 
esbater o nível de envolvimento e cooperação em unidade para a resolução 
dos problemas, para reduzir a expressão de controlo popular sobre o exercício 
do poder. 

 

No plano da sua autonomia, 

- A política centralista de sucessivos governos, traduzida na intervenção 
crescente de estruturas desconcentradas da administração central, em 
substituição do papel que seria devido a órgãos locais e regionais com 
legitimidade democrática,  

- imposição de uma tutela de mérito, condicionando decisões que só aos 
órgãos democráticos competiria, 

- imposição de deveres de informação, que extravasam o relacionamento entre 
níveis de poder com autonomia própria. 

 

No plano dos recursos financeiros, 

- o peso da participação da administração local, quando comparado com a 
evolução do PIB ou do conjunto das despesas do Estado, 

- incumprimento da legislação sobre finanças locais, 

- suspensões arbitrárias da sua aplicação, 

- progressiva transferência de encargos, 

- imposição de limitações arbitrárias à margem da Lei das Finanças Locais, 

- enquadramento sobre acesso a crédito e endividamento, 

- disposições sobre limites e classificação de despesas correntes, 

- desvalorização das carreiras operárias, 

- estatuto remuneratório dos trabalhadores das autarquias, 

- a agora limitação do número de autarquias. 
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Todos estes aspetos convergem com outras políticas e opções macro- 
económicas, tendo como consequências, designadamente: 

- destruição de emprego público, 

- redução de despesa pública, 

- incentivo ao aumento do preço de serviços prestados pelas autarquias ou de 
impostos. 

 

Constituindo sem dúvida formas de favorecimento da entrega ao capital privado 
de funções públicas hoje exercidas pela Administração Local. 

 

Loures, 26 de Janeiro de 2012 

 

Os eleitos da CDU  

 


