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PROPOSTA DE LEI N.º 121/XII/2ª 

“Aprova a Lei das Finanças das Regiões Autónomas” 

 

 

Nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, as Deputadas e os Deputados do 

Bloco de Esquerda, apresentam as seguintes alterações ao projeto de lei: 

 

 

“Artigo 4.º 

[…] 

A autonomia financeira das Regiões Autónomas exerce-se no quadro da Constituição, dos 
respetivos Estatutos Político-Administrativos, da presente lei e demais legislação complementar. 
 

 

Artigo 7.º 

[…] 

A autonomia financeira regional desenvolve-se no respeito pelo princípio da estabilidade das 

relações financeiras entre o Estado e as Regiões Autónomas, o qual visa garantir aos órgãos de 

governo das Regiões Autónomas a previsibilidade dos meios necessários à prossecução das suas 

atribuições. 

Artigo 8.º 

[…] 

1 - (…). 

2 - (…). 

3 - (…).  

4 - (…). 

5 - (…). 

6 - (…). 
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7 - A solidariedade nacional traduz-se ainda na obrigação de o Estado repor a situação anterior à 

prática de danos ambientais, por ele causados nas Regiões Autónomas, ou de disponibilizar os 

meios financeiros necessários à reparação desses danos. 

8 - (…). 

Artigo 13.º 

[…] 

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

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

uma das Regiões Autónomas. 

 

Artigo 14.º 

Eliminar 

 

Artigo 15.º 

[…] 

1 - (…).  

2 - (…).  

3 - (…). 

4 - Nas reuniões ordinárias do Conselho estarão presentes representantes de cada uma das 

Assembleias Legislativas Regionais, com estatutos de observadores. 

5 - (…). 

6 - (…). 

7 - (…). 

8 - (…). 

9 - As comunicações referidas no número anterior, os pareceres e as atas das reuniões do 

Conselho são objeto de informação à Assembleia da República e às Assembleias Legislativas 

Regionais. 

 

Artigo 16.º 
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Eliminar  

 

Artigo 19.º 

[…] 

1 - (…). 

2 - (…): 

a) Eliminar; 

b) (…); 

c)  (…); 

d) (…); 

e)  Eliminar. 

3 - Eliminar. 

Artigo 21.º 

[…] 

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 Conselho, ao Governo Regional correspondente e à 

Assembleia Legislativa respetiva, um relatório detalhado das reservas levantadas, correções 

efetuadas e respetivos impactos no saldo das contas e na dívida pública das administrações 

públicas regionais. 

 

Artigo 28.º 

[…] 

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

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

347/85, 23 de Agosto. 

2 - (…). 



4 

 

Artigo 32.º 

[…] 

1 - Os impostos extraordinários liquidados como adicionais ou sobre a matéria coletável ou a 

coleta de outros impostos liquidados na Região Autónoma constituem receita dessa região.  

2 - Eliminar. 

3 - Eliminar. 

Artigo 39.º 

Limites ao endividamento  

1 - As Regiões Autónomas podem em cada ano contrair dívida fundada desde que respeitem o 

limite máximo previsto no n.º 4 do presente artigo. 

2 - No caso de as Regiões Autónomas necessitarem de um aumento líquido do endividamento 

superior ao previsto no n.º 4, devem obter parecer favorável do Conselho de 

Acompanhamento das Políticas Financeiras e aprovação da Assembleia da República, a 

conceder no âmbito da lei do Orçamento do Estado. 

3 - Para efeitos de consideração dos limites de endividamento, ficam excecionados os aumentos 

líquidos de endividamento por razões ligadas à execução de projetos co -financiados por 

fundos comunitários. 

4 - Na fixação dos limites mencionados nos números anteriores atende -se a que, em resultado do 

endividamento adicional ou de aumento do crédito à Região, o serviço de dívida total, 

incluindo as amortizações anuais e os juros, não exceda, em caso algum, 22,5 % das receitas 

correntes do ano anterior, com exceção das transferências e comparticipações do Estado para 

cada Região. 

5 - Para efeitos dos números anteriores, não se considera serviço da dívida o montante das 

amortizações extraordinárias. 

6 - No caso dos empréstimos cuja amortização se concentre num único ano, para efeitos do n.º 4, 

procede-se à anualização do respetivo valor. 

 

Artigo 42.º 

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

Estado, nos termos da respetiva lei. 

Artigo 43.º 

Eliminar. 

 

Artigo 46.º 

[…] 

1 - Em caso de dificuldade económica e ou financeira pode a Região Autónoma solicitar ao 

Governo da República a assistência económica e financeira, depois de aprovado o pedido 

pela respetiva Assembleia Legislativa Regional. 

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

pela Região Autónoma das políticas de ajustamento, depois de aprovadas pela respetiva 

Assembleia Legislativa Regional. 

3 - (…). 

4 - (…). 

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 pela Região Autónoma, depois de aprovadas pela 

respetiva Assembleia Legislativa Regional. 

6 - (…). 

 

Artigo 45.º 

Eliminar. 

 

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 projectos de investimento, 

previamente identificados, que preencham os requisitos do número anterior e é igual a 35 % 
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das transferências orçamentais para cada Região Autónoma definidas. 

 

Artigo 54.º 

[…] 

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

Estado, compete ao Estado assegurar os recursos financeiros e o património adequado ao 

desempenho das funções transferidas. 

Artigo 59.º 

[…] 

1 - (…). 

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

as taxas nacionais do IRS do IRC e do IVA ate ao limite de 30% e dos impostos especiais de 

consumo, de acordo com a legislação em viqor. 

3 - (…). 

4 - (…). 

5 - (…).  

6 - (…). ” 

 
 

 

Assembleia da República, 24 de Maio de 2013. 

 

As Deputadas e os Deputados do Bloco de Esquerda, 

 

 


