
 
PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS 

Grupo Parlamentar 

 

Proposta de Lei n.º 121/XII-2.ª 

Aprova a Lei das Finanças das Regiões Autónomas 

 

 

Os Deputados abaixo assinados do Grupo Parlamentar do PCP apresentam as seguintes propostas de 

alteração à Proposta de Lei n.º 121/XII (Aprova a Lei das Finanças das Regiões Autónomas): 

1- Propostas de Emenda aos artigos: 4.º; 5.º; 6.º; 8.º; 10.º; 12.º; 13.º; 15.º; 17.º; 19.º; 20.º; 21.º; 

22.º; 25.º; 28.º; 39.º; 42.º; 44.º; 45.º; 46.º; 48.º; 49.º; 51.º; 54.º; 59.º; 66.º; 70.º e 71.º. 

2- Propostas de eliminação dos artigos: 14.º; 16.º e 43.º. 

3- Proposta de aditamento: é aditado o artigo 35.º A. 

 

 

Propostas de Alteração 

Artigo 4.º 

Princípio da legalidade 

A autonomia financeira das Regiões Autónomas exerce-se no quadro da Constituição, dos respetivos 

Estatutos Político-Administrativos, da Lei de Enquadramento Orçamental aprovada pela Lei n.º 

91/2001, de 20 de agosto, da presente lei e demais legislação complementar. das regras de direito 

da União Europeia e das restantes obrigações internacionais  assumidas pelo Estado Português.   

 

Artigo 5.º 

Princípio da autonomia financeira regional 

1- (...). 

2- A autonomia financeira visa garantir aos órgãos de governo próprio das Regiões Autónomas a 

capacidade de gestão dos meios necessários à prossecução das suas atribuições, bem como a 

disponibilidade dos instrumentos adequados à promoção do desenvolvimento económico e social 



e do bem-estar e da qualidade de vida das populações, à eliminação das desigualdades resultantes 

da situação de insularidade e de ultraperiferia e à realização da convergência económica com o 

restante território nacional e com a União Europeia.   

 

Artigo 6.º 

Princípio da estabilidade orçamental 

1- A autonomia financeira regional desenvolve-se no quadro do princípio da estabilidade 

orçamental, que pressupõe, no médio prazo, uma situação próxima de equilíbrio orçamental e de 

sustentabilidade financeira das Regiões, incluindo as responsabilidades contingentes por elas 

assumidas. 

2- Eliminar. 

3- (...).  

 

Artigo 8.º 

Princípio da solidariedade nacional 

1- (...). 

2- (...). 

3- (...). 

4- (...). 

5- A solidariedade nacional com as Regiões Autónomas traduz-se nas transferências do Orçamento 

do Estado previstas nos artigos 48.º a 52.º.  

6- (...). 

7- (...). 

8- (...). 

 

Artigo 10.º 

Princípio da regionalização de serviços 

A regionalização de serviços e a transferência de poderes prosseguem de acordo com a Constituição 

e a lei, devendo ser sempre acompanhadas dos correspondentes meios financeiros para fazer face 

aos respetivos encargos, nos termos do artigo 53.º.  

 



Artigo 12.º 

Princípio da transferência 

1- (...). 

2- A informação a que se refere o número anterior deve ser completa, clara  e objetiva e deve ser 

prestada trimestralmente, durante os dez dias subsequentes a cada trimestre, nos termos a definir 

por portaria do Ministro das Finanças, ouvido o Conselho de Acompanhamento das Políticas 

Financeiras.  

 

   

Artigo 13.º 

Princípio do controlo 

A autonomia financeira das Regiões Autónomas está sujeita aos controlos administrativo, 

jurisdicional e político, nos termos da Constituição e do Estatuto Político-Administrativo de cada 

uma das Regiões Autónomas. e da Lei de Enquadramento Orçamental.  

 

 

Artigo 14.º 

Transferências orçamentais 

Eliminar. 

 

 

Artigo 15.º 

Conselho de Acompanhamento das Políticas Financeiras 

1- (...): 

a) (...); 

b) (...); 

c) (...); 

d) (...); 

e) (...); 



f) (...); 

g) (...); 

h) (...); 

i) (...); 

j) Emitir parecer sobre os termos em que a informação a que se refere o artigo 12.º deve ser 

prestada. 

2- (...). 

3- O Conselho é presidido por um representante do membro do Governo responsável pela área das 

finanças e integra três representantes dos Governo Regional dos Açores e três representantes do 

Governo Regional da Madeira, um da Direção-Geral do Orçamento, um representante da Autoridade 

Tributária e Aduaneira, um do Gabinete de Planeamento, Estratégia Avaliação e Relações 

Internacionais do Ministério das Finanças e um da Direção-Geral do Tesouro.      

4- Eliminar. 

5- (...). 

6- Compete ao Conselho analisar e emitir parecer sobre os pressupostos relativos às estimativas 

das receitas fiscais a considerar nos orçamentos das Regiões Atónomas. 

7- (...). 

 

Artigo 16.º 

Equilíbrio orçamental 

Eliminar. 

 

 

Artigo 17.º 

Anualidade e plurianualidade 

1- (...). 

2- A elaboração dos orçamentos tem em conta o parecer emitido pelo Conselho de 

Acompanhamento das Políticas Financeiras nos termos do n.º 6 do artigo 15.º e é enquadrada num 

quadro plurianual de programação orçamental. 

3- (…). 

4- (…). 



5- (…). 

 

Artigo 19.º 

Não consignação 

1- (…). 

2- (…): 

a) (…); 

b) (…); 

c) (…); 

d) (…). 

e) Eliminar. 

3- Eliminar. 

 

Artigo 20.º 

Quadro Plurianual 

1- (…). 

2- (…). 

3- (…). 

4- Eliminar. 

5- Eliminar. 

6- (…). 

 

Artigo 21.º 

Procedimento dos défices excessivos 

1- (…). 

2- (…). 

3- No caso de a estimativa das contas e da dívida pública apresentadas pelos serviços regionais de 

estatística não serem validadas ou serem levantadas reservas, as autoridades estatísticas nacionais 



devem remeter ao respetivo Governo Regional e ao Conselho de Acompanhamento das Politicas 

Financeiras um relatório detalhado das reservas levantadas, correções efetuadas e respetivos 

impactos no saldo das contas e na dívida pública das administrações públicas regionais.   

 

Artigo 22.º 

Estimativas de execução orçamental 

1- (…).  

2- Eliminar. 

3- Eliminar.  

4- Eliminar.  

Artigo 25.º 

Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares 

(…): 

a) (…); 

b) (…); 

c) (NOVA) Retido, a título definitivo, sobre os prémios de rifas, jogos do loto, bingo, bem como 

sobre as importâncias ou prémios atribuídos em quaisquer sorteios ou concursos, reclamados e ou 

pagos em cada Região Autónoma, independentemente do local de residência, ainda que 

conhecido, do beneficiário e sempre que o local de aquisição dos títulos do jogo ou de realização 

das apostas seja a respetiva Região Autónoma.   

 

Artigo 28.º 

Imposto sobre o valor acrescentado 

1- Constitui receita de cada circunscrição o IVA cobrado pelas operações nela realizadas, 

determinada de acordo com os critérios definidos nos n.ºs 2 e 3 do artigo 1.º do Decreto-lei n.º 

347/85, de 23 de agosto. 

2- (…). 

 

 

 

 



Artigo 35.º A (NOVO) 

Receitas líquidas da exploração dos jogos sociais 

Constitui receita de cada Região Autónoma uma participação nos resultados líquidos de 

exploração dos jogos sociais explorados pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, determinada 

pelo método de capitação. 

 

Artigo 39.º 

Limites à divida regional e ao endividamento 

1- O serviço de dívida total, incluindo as amortizações anuais e os juros, não pode exceder, em 

caso algum, 22,5% das receitas correntes do ano anterior, com exceção das transferências e 

comparticipações do Estado para cada Região. 

2- Para efeitos do número anterior, não se considera serviço da dívida o montante de 

amortizações extraordinárias. 

3- Para efeitos do disposto no n.º 1, procede-se à anualização do valor dos empréstimos cuja 

amortização se concentre num único ano. 

4- Em caso de violação do limite fixado no n.º 1, a Região Autónoma procede à redução anual de 

pelo menos um vigésimo do excesso do referido limite. 

5- O limite fixado no n.º 1 pode ser ultrapassado quando esteja em causa a contratação de 

empréstimos destinados ao financiamento de investimentos comparticipados por fundos 

comunitários ou destinados ao financiamento de investimentos de recuperação de infraestrutura 

afetadas por situações de catástrofe, calamidade pública ou outras situações excecionais. 

6- A contratação dos empréstimos referidos no número anterior que impliquem a superação do 

limite fixado no n.º 1, é precedida de parecer prévio favorável do Conselho de Acompanhamento 

das Políticas Financeiras e da aprovação da Assembleia da República. 

7- O parecer do Conselho de Acompanhamento das Políticas Financeiras, referido no número 

anterior, estabelece, designadamente, o número de anos em que terá que ser eliminada a 

superação do limite fixado no n.º1, competindo ao Conselho o acompanhamento das medidas de 

ajustamento aprovadas para fazer cumprir esse objetivo. 

8- O conceito de dívida referido no n.º 1 engloba os empréstimos, os contratos de locação 

financeira e quaisquer outras formas de endividamento assumidos por iniciativa das Regiões 

Autónomas, incluindo as entidades referidas no n.º 2 do artigo 2.º. 

9- Ao incumprimento das obrigações constantes nos n.ºs 4 e 7, e sem prejuízo da eventual 

aplicação de outras sanções legais, aplica-se o disposto no artigo 44.º.       

 



Artigo 42.º 

Garantia do Estado 

Os empréstimos a emitir pelas Regiões Autónomas podem beneficiar de garantia pessoal do 

Estado, nos termos da respetiva lei. 

 

 

Artigo 43.º 

Procedimento de deteção de desvios  

Eliminar. 

 

 

Artigo 44.º 

Sanção por violação dos limites do endividamento 

 

1- A violação do disposto nos artigos 16.º e 39.º, por uma Região Autónoma, dá lugar à retenção, 

nas transferências do Estado que lhe sejam devidas nos anos subsequentes, de valor igual ao 

excesso de endividamento, face ao limite máximo fixado nos termos do artigo anterior. 

2- (…). 

3- Em caso de serem excedidos os limites de endividamento em determinado exercício 

orçamental, opera-se a automática redução, em igual montante, dos limites de endividamento do 

exercício seguinte. 

4- O acompanhamento do grau de cumprimento do disposto no artigo 39.º, pelas Regiões 

Autónomas, compete ao Conselho de Acompanhamento das Políticas Financeiras, o qual pode 

determinar a suspensão da aplicação do disposto no n.º 1.  

 

Artigo 45.º 

Assunção pelo Estado de responsabilidade pelas obrigações das Regiões Autónomas  

O Estado pode assumir responsabilidades pelas obrigações das Regiões Autónomas e assumir os 

compromissos que decorram dessas obrigações, nos termos da lei. 

 

 



 

Artigo 46.º 

Desequilíbrio económico e financeiro 

1- (…). 

2- A formalização do pedido referido no número anterior é efetuado mediante a apresentação pela 

Região Autónoma das políticas de ajustamento, depois de aprovadas na respetiva Assembleia 

Legislativa Regional.  

3- (…). 

4- O grau de cumprimento das políticas de ajustamento é efetuado periodicamente pelo membro do 

Governo responsável pela área das finanças, após a emissão de parecer do Conselho de 

Acompanhamento das Políticas Financeiras. 

5- A avaliação negativa efetuada ao abrigo do disposto no número anterior constitui fundamento 

bastante para por termo à assistência económica e financeira ou para a apresentação de medidas de 

ajustamento adicionais que terão igualmente de ser submetidas à apreciação da respetiva 

Assembleia Legislativa Regional.  

6- Durante a vigência do Programa de Assistência Económica e Financeira fica suspensa a aplicação 

do disposto no artigo 39.º.  

 

Artigo 48.º 

Transferências orçamentais 

1- (…). 

2- (…). 

3- (…). 

4- Eliminar. 

5- No ano da entrada em vigor da presente lei, o montante de verbas a inscrever no Orçamento do 

Estado para o ano t é igual a € 355 800 000. 

6- (…). 

7- (…). 

 

 

 



Artigo 49.º 

Fundo de coesão para as regiões ultraperiféricas 

1- (…). 

2- O Fundo de Coesão dispõe em cada ano de verbas do Orçamento do Estado, a transferir para os 

Orçamentos Regionais, para financiar os programas e projetos de investimento, previamente 

identificados, que preencham os requisitos do número anterior e é igual a 35% das transferências 

orçamentais para cada Região Autónoma definidas nos termos do artigo 48.º. 

3- As transferências previstas neste artigo processam-se em prestações trimestrais, a efetuar nos 

cinco primeiros dias de cada trimestre.  

 

Artigo 51.º 

Projetos de interesse comum 

1- (…). 

2- (…). 

3- A classificação de um projeto como sendo de interesse comum depende de parecer favorável do 

Conselho de Acompanhamento das Políticas Financeiras. 

4- (…). 

5- (…). 

6- (…). 

7- (…). 

8- (…). 

9- (…). 

10- (…). 

11- Eliminar. 

 

Artigo 54.º 

Transferência de atribuições e competências para as autarquias locais 

No âmbito da transferência de atribuições e competências para as autarquias locais por parte do 

Estado, compete às Regiões Autónomas ao Estado assegurar os recursos financeiros e o património 

adequado ao desempenho das funções transferidas sempre que estas sejam da competência inicial 



dos Governos Regionais, nos termos a prever em decreto-lei. decreto legislativo regional da 

respetiva Assembleia Legislativa. 

 

Artigo 59.º 

Adaptação do sistema fiscal nacional às especificidades regionais 

1- (…). 

2- As Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas podem ainda, nos termos da lei, diminuir as 

taxas nacionais do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS), do Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) e do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), até ao 

limite de 30% e dos impostos especiais de consumo, de acordo com a legislação em vigor. 

3- (…). 

4- (…). 

5- (…). 

6- (…). 

 

 

Artigo 66.º 

Finanças das autarquias locais 

1- (…). 

2- (…). 

3- As receitas fiscais pertencentes às Regiões Autónomas nos termos da Constituição, dos 

Estatutos Político-Administrativos e da presente lei não podem ser afetas às autarquias locais 

sediadas nas Regiões Autónomas, no âmbito do regime financeiro estabelecido para aquelas.   

 

 

Artigo 70.º 

Cláusulas de salvaguarda 

O disposto na presente lei: 

a) (…); 

b) (…); 



c) (…); 

d) (NOVA) Nenhuma alteração à Lei de Finanças Regionais implica a redução das verbas acordadas 

no quadro da Lei Orgânica n.º 2/2010, de 16 de julho.  

 

 

 

Artigo 71.º 

Norma transitória 

1- (…). 

2- A soma das transferências a efetuar ao abrigo do disposto nos artigos 28.º e 48.º para cada uma 

das Regiões Autónomas não pode ser inferior às transferências que lhes eram devidas por aplicação 

da Lei Orgânica n.º 1/2010, de 29 de março. 

 

Assembleia da República, 24 de maio de 2013     

 

Os Deputados, 

 

 

                                                      Honório Novo                              António Filipe 

 

 

 

 


