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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PARECER

PROPOSTA DE LEI N.2 121/XII/2 (GOV) — “Aprova a Lei das Finanças das

Regiões Autónomas”

PARTE 1— CONSIDERANDOS

1. a) Nota introdutória

O Governo apresentou à Assembleia da República, em 31 de Dezembro de 2012, uma
Proposta de Lei que visa aprovar a Lei das Finanças das Regiões Autónomas, tendo esta sido
admitida e anunciada em sessão plenária em 3 de Janeiro de 2013.

Esta apresentação foi efectuada nos termos do disposto da alínea d) do n.21 do artigo
1972 da Constituição da República Portuguesa e do artigo 119 do Regimento da Assembleia
da República, reunindo os requisitos formais previstos no artigo 124 desse mesmo
Regimento.

Por despacho de Sua Excelência a Presidente da Assembleia da República a iniciativa
vertente baixou à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública para emissão
de parecer.

A Proposta de Lei é apresentada por órgão de soberania com legitimidade
constitucional para o efeito, vem devidamente articulada e encabeçada por exposição de
motivos, nos termos regimentalmente exigíveis.

A discussão na generalidade desta Proposta de Lei encontra-se agendada para a
sessão plenária do próximo dia 13 de Fevereiro de 2013.
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1. b) Do objecto, conteúdo e motivação da iniciativa

A Proposta de Lei n.2 121/Xll/2., apresentada pelo Governo, visa definir os meios à

disposição das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira para a concretização da

autonomia financeira consagrada na Constituição e nos Estatutos Político-Administrativos.

Para esse efeito, a presente iniciativa abrange as matérias relativas à administração

financeira, às receitas regionais, ao poder tributário próprio das Regiões Autónomas, à

adaptação do sistema fiscal nacional, e às relações financeiras entre as Regiões Autónomas e

as autarquias locais nelas sediadas, regime que, de acordo com os pareceres dos órgãos

próprios das Regiões Autónomas, suscita muitas dúvidas de constitucionalidade e flagrante

contradição com os Estatutos Político-Administrativos das duas Regiões Autónomas.

De acordo com o Proponente, a apresentação desta Proposta de Lei decorre do

compromisso assumido pelo Governo, no âmbito do Programa de Assistência Económica e

Financeira a Portugal, de apresentar à Assembleia da República uma nova Proposta de Lei

das Finanças das Regiões Autónomas até ao final do ano de 2012, para, em articulação com

o processo em curso de revisão da Lei de Enquadramento Orçamental, “adaptar a

arquitectura jurídica das finanças das Regiões Autónomas” à transposição, para a ordem

jurídica interna, das regras e procedimentos orçamentais constantes dos artigos 3.2 a 8.2 do

Tratado sobre a Estabilidade, a Coordenação e a Governação na União Económica e

Monetária.

Em termos substantivos, a Proposta de Lei n.2 121/Xll/2. apresenta um novo regime

jurídico das Finanças das Regiões Autónomas, cujas principais inovações passamos a elencar:

— Enunciação dos princípios a que a autonomia financeira das Regiões Autónomas deve

obedecer, passando a constar da Lei das Finanças Regionais os princípios e regras

constantes da Lei de Enquadramento Orçamental;

— Reforço do papel e das atribuições do Conselho de Acompanhamento das Políticas

Financeiras, nomeadamente através do aumento da periodicidade das reuniões

ordinárias e do alargamento da sua composição a representantes da Direcção-Geral
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do Orçamento, da Autoridade Tributária e Aduaneira, do Gabinete de Planeamento,
Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais do Ministério das Finanças e da
Direcção-Geral do Tesouro;

— Reforço do princípio do equilíbrio orçamental, prevendo-se uma regra para o saldo
corrente deduzido de amortizações em paralelo com a vinculação das Regiões ao
quadro plurianual de programação orçamental. As Regiões Autónomas passam a
estar a sujeitas a limites de endividamento assentes na relação entre a totalidade do
seu passivo exigível e a receita corrente;

— Ajuste da fórmula de transferência e repartição das verbas do Orçamento do Estado
entre as Regiões atendendo ao acréscimo de receitas provenientes do IVA a
transferir para cada uma das Regiões, estabilizando-se os valores totais das
respectivas transferências;

— Revisão do critério de afectação das receitas do IVA às Regiões Autónomas,
abandona-se o método de afectação real, passando a seguir-se um método de
capitação ajustado pelo diferencial de taxa;

— Em sede de adaptação do sistema fiscal nacional às especificidades regiões, prevê-se
que as taxas nacionais de lRS, IRC e IVA possam ter uma diminuição até ao limite de
20%, a invés do limite em vigor de 30%;

— Reforço dos poderes da Autoridade Tributária e Aduaneira, garantindo a unidade e
uniformidade da actuação da administração fiscal. Neste domínio, é de salientar
também o aprofundamento das relações entre a Autoridade Tributária e Aduaneira e
as autoridades fiscais regionais, de forma a assegurar o direito à informação, à
formação e partilha de saberes;

— Previsão como receita das Regiões Autónomas das receitas provenientes do imposto
especial sobre o jogo pelo exercício da actividade das empresas concessionárias nas
respectivas circunscrições territoriais;
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— Previsão expressa de que a participação variável de IRS a favor das autarquias locais é

deduzida à receita de IRS cobrada na respectiva Região Autónoma.

Por fim, em termos sistemáticos, a Proposta de Lei sub judice é composta por 74

artigos, repartidos por sete títulos, que obedecem à seguinte estrutura:

• TÍTULO 1 - Objecto, princípios fundamentais, conselho de acompanhamento das

políticas financeiras e prestação de contas

o Capítulo 1 - Objecto e âmbito

o Capítulo II — Princípios

o Capítulo III - Conselho de Acompanhamento das Políticas Financeiras

o Capítulo V - Regras orçamentais

o Capítulo VI - Prestação de contas

• TITULO II - Receitas regionais

o Capítulo 1 - Receitas fiscais

o Capítulo II - Outras receitas

• TÍTULO III - Dívida pública regional, procedimento de detecção de desvios e assunção

de compromissos

o Capítulo 1 - Dívida pública regional

o Capítulo III - Assunção de responsabilidades pelas obrigações das Regiões

Autónomas pelo Estado

• TÍTULO IV - Desequilíbrio económico e financeiro

• TÍTULO IV - Transferências do Estado

• TÍTULO V - Poder tributário próprio e adaptação do sistema fiscal nacional

o Capítulo 1 - Enquadramento geral

o Capítulo li - Competências legislativas e regulamentares tributárias
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o Capítulo III * Competências administrativas regionais

o TÍTULO VI - Das relações financeiras entre as Regiões Autónomas e as

autarquias locais e assunção de compromissos e pagamentos em atraso

o Capítulo 1 - Das relações financeiras entre as Regiões Autónomas e as

autarquias locais

o Capítulo II - Assunção de compromissos e pagamentos em atraso

TÍTULO VII - Disposições finais e transitórias

l.c) Memorando de Entendimento e Programa do XIX Governo Constitucional

O Programa do XIX Governo Constitucional, no capítulo referente às Finanças

Públicas e Crescimento, prevê, designadamente, a apresentação de uma proposta à

Assembleia da República no sentido de introduzir alterações à Lei das Finanças das Regiões

Autónomas, de forma a compatibilizá-la com a nova Lei de Enquadramento Orçamental,

nomeadamente no que respeita à inclusão de entidades no respectivo subsector, à adopção

de um quadro plurianual orçamental e às regras de endividamento.

Por sua vez, a versão inicial do Programa de Assistência Económica e Financeira a

Portugal, designadamente o disposto nos pontos 1.19, 1.20 e 1.23, relativos à política

orçamental, previa a alteração da Lei das Finanças das Regiões Autónomas, a fim de limitar a

redução das taxas de IRC, IRS e IVA nas regiões autónomas a um máximo de 20% quando

comparadas com as taxas aplicáveis no continente.

Também nos objectivos das medidas orçamentais estruturais e nas propostas do

enquadramento orçamental se mencionava a necessidade de melhorar o processo

orçamental através do enquadramento legal incluindo a adaptação em conformidade da Lei

das Finanças das Regiões Autónomas. Aliás, esta questão encontra-se detalhada no ponto

3.14, podendo ler-se que será submetida à Assembleia da República uma proposta de

revisão da Lei das Finanças Locais e da Lei das Finanças Regionais, com vista a adaptar as
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referidas Leis aos princípios e normas adoptadas pela recentemente revisão da Lei do

Enquadramento Orçamental, nomeadamente no que se refere (i) à inclusão de todas as

entidades públicas relevantes no perímetro das administrações local e regional; (ii) ao

enquadramento plurianual das regras de despesa, saldos orçamentais e regras de

endividamento, e de orçamentação de programas; e (iii) à interacção com as funções do

Conselho das Finanças Públicas.

A Primeira Revisão Regular do Programa de Assistência Económica e Financeira, cujo

relatório foi publicado em Setembro de 2011, assumiu como objectivo no âmbito da gestão

financeira pública a necessidade de reforçar a responsabilidade financeira e as funções de

gestão das regiões em conformidade com os compromissos assumidos no sentido da revisão

da Lei das Finanças Públicas Regionais.

Na Segunda Revisão Regular do Programa de Assistência Económica e Financeira

(relatório datado de Dezembro de 2011), é assumida a necessidade de ser dado mais tempo,

do que o inicialmente previsto (final de Dezembro de 2011), para apresentar as propostas de

revisão da Lei das Finanças Públicas à Assembleia da República, alterando-se a data de

apresentação para o final de Março de 2012.

Posteriormente, na Quarta Revisão Regular do Programa de Assistência Económica e

Financeira, este prazo foi alterado para 31 de Dezembro de 2012.

Por fim, na Quinta Revisão Regular do Programa de Assistência Económica e

Financeira afirma-se que, apesar de um ligeiro atraso face ao prazo inicialmente

estabelecido, as propostas de Lei das Finanças Regionais e Locais deverão ser apresentadas à

Assembleia da República até ao final de Dezembro de 2012.

l.d) Tratado sobre a Estabilidade, Coordenação e Governação na União Económica

e Monetária

Através do referido Tratado, assinado pelos Estados-Membros da União Europeia,

com excepção do Reino Unido e da República Checa, os Estados-Membros da União
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Europeia acordam em reforçar o pilar económico da união económica e monetária,

adoptando um conjunto de regras destinadas a promover a disciplina orçamental mediante

um pacto orçamental, a reforçar a coordenação das suas políticas económicas e a melhorar a

governação da área do euro, apoiando assim a realização dos objectivos da União Europeia

em matéria de crescimento sustentável, emprego, competitividade e coesão social. O Título

III, que engloba os artigos 3.2 a 8., concretiza as regras relativas ao pacto orçamental

(exaustivamente explanadas na Nota Técnica em anexo).

PARTE II— OPINIÃO DO RELATOR

O signatário do presente relatório exime-se, nesta sede, de manifestar a sua opinião

política sobre a Proposta de Lei n.2 121/XIl/2 (GOV), a qual é, de resto, de “elaboração

facultativa” nos termos do n.2 3 do artigo 137 do Regimento da Assembleia da República,

reservando-a para o debate em Plenário.

PARTE III - CONCLUSÕES

1. O Governo apresentou à Assembleia da República, em 31 de Dezembro de 2012, a

Proposta de Lei n.2 121/Xll/2 que “Aprova a Lei das Finanças das Regiões

Autónomas”.

2. A Proposta de Lei n.9 121/Xll/2 visa definir os meios à disposição das Regiões

Autónomas dos Açores e da Madeira para a concretização da autonomia financeira

consagrada na Constituição e nos Estatutos Político-Administrativos, abrangendo,

para esse efeito, as matérias relativas à administração financeira, às receitas

regionais, ao poder tributário próprio das Regiões Autónomas, à adaptação do

sistema fiscal nacional, e às relações financeiras entre as Regiões Autónomas e as

autarquias locais nelas sediadas.
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3. Face ao exposto, a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública é de

parecer que a Proposta de Lei n.2 121/Xll/2. (GOV) reúne os requisitos

constitucionais e regimentais para seguir os seus termos, nomeadamente para ser

discutida e votada, na generalidade, em plenário.

PARTE 1V—ANEXOS

Anexa-se a nota técnica elaborada pelos serviços da Assembleia da República ao

abrigo do disposto no artigo 131 do Regimento da Assembleia da República.

Palácio de S. Bento, 13 de Fevereiro de 2013

O Deputado Relator O Presidente da Comissão

/ )

1 /

1

(Ricardo Rodrigues) (Eduardo Cabrita)
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Proposta de Lei n.° 121/X1112.a (GOVJ

Aprova a lei das finanças das Regiões Autônomas.

Data de admissão: 03 de janeiro de 2013.

Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (5a)

Índice

1. Análise sucinta dos factos, situações e realidades respeitantes à iniciativa

II. Apreciação da conformidade dos requisitos formais, constitucionais e
regimentais e do cumprimento da lei formulário

III. Enquadramento legal e doutrinário e antecedentes

IV. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria

V. Consultas e contributos

VI. Apreciação das consequências da aprovação e dos previsíveis encargos com a
sua aplicação
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1. Análise sucinta dos factos, situações e realidades respeitantes à iniciativa

A proposta de lei em apreço deu entrada na Assembleia da República a 31 de dezembro de 2012, foi

admitida a 3 de janeiro de 2013 e anunciada na mesma data1.

A iniciativa baixou à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP) a 3 de

janeiro de 2013, para apreciação na generalidade. Em reunião ocorrida no dia 9 do mesmo mês, e de

acordo com o estatuído no artigo 135.° do Regimento da Assembleia da República, a COFAP

nomeou como autor do parecer da Comissão à referida proposta de lei o Senhor Deputado Ricardo

Rodrigues (PS).

De acordo com o proponente, a presente iniciativa legislativa pretende definir os meios à disposição

das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira para concretizar a “autonomia financeira

consagrada na Constituição e nos Estatutos Político-Administrativos” (artigo 1.0), abrangendo, para

tal, “as matérias relativas à administração financeira, às receitas regionais, ao poder tributário próprio

das Regiões Autónomas, à adaptação do sistema fiscal nacional, e às relações financeiras entre as

Regiões Autónomas e as autarquias locais nelas sediadas” (artigo 2.°).

Recorda o Governo que a proposta de lei decorre do compromisso assumido pelo Governo, no

âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira a Portugal e sucessivas atualizações, de

apresentar à Assembleia da República uma nova Proposta de Lei das Finanças das Regiões

Autónomas até ao final de 2012, para, em articulação com o processo em curso de revisão da Lei de

Enquadramento Orçamenta!2,“adaptar a arquitetura jurídica das finanças das Regiões Autónomas” à

transposição, para a ordem jurídica interna, das regras e procedimentos orçamentais constantes dos

artigos 3.° a 8.° do Tratado sobre a Estabilidade, a Coordenação e a Governação na União

Económica e Monetária3,que se reproduzem de seguida (ver desenvolvimentos adiante, na parte III

da presente Nota Técnica, relativa ao enquadramento no plano da União Europeia).

Nestes termos, o Governo salienta, na exposição de motivos da proposta de lei, as principais

componentes da proposta do novo regime jurídico das finanças das Regiões Autónomas:

— Princípios a que a autonomia financeira das Regiões Autónomas deve obedecer.

— Papel e atribuições cometidas ao Conselho de Acompanhamento das Politicas Financeiras.

— Aprofundamento do princípio do equilíbrio orçamental, previsão de uma regra para o saldo

corrente e sujeição a limites de endividamento.

1 A 8 de janeiro o autor da iniciativa solicitou a substituição do texto, por correção da redação do n.° 2 do artigo

71°.
2 Proposta de Lei n.° 124/Xl!/2.a (00V) — Procede à sétima alteração à Lei de Enquadramento Orçamental,

aprovada pela Lei n.° 91/2001, de 20 de agosto, atualmente em apreciação na Comissão Orçamento, Finanças e

Administração Pública.
O texto do Tratado e outros documentos relevantes no contexto do Semestre Europeu, podem ser consultados

em: amt/sites/COM/XllLEG/5COFAP/Paginas/XI LIS SemestreEuropeu.p
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— Transferência e repartição das verbas do Orçamento do Estado entre as Regiões, revisão do
critério de afetação das receitas do IVA e previsão das receitas provenientes do imposto
especial sobre o jogo como receita das Regiões Autónomas.

— Poderes da Autoridade Tributária e Aduaneira no território nacional e aprofundamento das
suas relações com as autoridades fiscais regionais.

II. Apreciação da conformidade dos requisitos formais, constitucionais e
regimentais e do cumprimento da lei formulário

• Conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentais

A presente iniciativa legislativa, que “Aprova a Lei das Finanças das Regiões Autónomas”, foi
apresentada pelo Governo, no âmbito do poder de iniciativa e de competência política, em
conformidade com o disposto no n.° 1 do artigo 167°, na alínea d) do n.° 1 do artigo 197.° da
Constituição da República Portuguesa (CRP) e no artigo 118.° do Regimento da Assembleia da
República (RAR).

Foram observados os requisitos formais no que respeita às iniciativas em geral e às propostas de lei,
em particular, no cumprimento do disposto nos artigos 119°, n.° 2 do artigo 1 23.° nas alíneas a), b) e
c) do n.° 1 e n.° 2 do artigo 124.° do Regimento.

Porém, atendendo ao disposto no n.° 3 do artigo 66.° do articulado, cumpre alertar que a lei a que se
refere o artigo 25.° mencionado nesta disposição normativa corresponde, ainda, à Proposta de Lei n.°
122IXll,2.a (GOV) — “Estabelece o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades
lntermunicipais”, que baixou à Comissão do Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local.
Perante o enunciado anteriormente, propõe-se que em sede de especialidade da presente iniciativa
se proceda à retificação do previsto no n.° 3 do artigo 66.° do seu articulado, sugerindo-se a
substituição de “artigo 25.° da Lei n.° (Reg PL 609/2012)” por “artigo 25.° da Lei que Estabelece o
Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades lntermunicipais”4,5.Sugere-se, igualmente,
que se proceda à sua publicação no Diário da República num momento posterior à publicação da lei
resultante da Proposta de Lei n.° 122/Xll/2.a (GOV).

Adicionalmente, verificando-se que, no Título 1, o Capítulo III é seguido do Capítulo V, deverá ser
efetuada a devida correção. Analogamente, o Título IV — Transferências do Estado parece dever
passar a Título V (dado já existir um Título IV anterior (Desequilíbrio económico e financeiro)), bem
como proceder-se à consequente renumeração dos Títulos seguintes.

Ou, caso o título do diploma seja alterado, o título que for aprovado.
Dever-se-á verificar a existência de alterações, em sede de especialidade, do articulado da Proposta de Lei n.°l22IXll,2.a (GOV), em particular a alteração da numeração dos artigos e, nomeadamente, do artigo 25.°constante da redação do n.° 3 do artigo 66.° da Proposta de Lei n.° 121/Xll/2.a (GOV), aqui em análise.
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Verificação do cumprimento da lei formulário

A iniciativa apresenta uma exposição de motivos, obedece ao formulário correspondente a uma

proposta de lei do Governo e contém após o articulado, sucessivamente, a data de aprovação em

Conselho de Ministros, a assinatura do Primeiro-Ministro e do Ministro Adjunto dos Assuntos

Parlamentares, de acordo com os n°5 1 e 2 do artigo 13.0 da Lei n.° 74/98, de 11 de novembro, sobre

a publicação, a identificação e o formulário dos diplomas, alterada e republicada pela Lei n.° 42/2007,

de 24 de agosto. Caso seja aprovada, esta iniciativa legislativa, revestindo a forma de lei, será

publicada na 1 a Série do Diário da República, nos termos da alínea c) do n.° 2 do artigo 3.°, da Lei n.°

74/98, entrando em vigor em 1 de janeiro de 2014, conforme o artigo 74.° do seu articulado e do n.° 1

do artigo 2.° da lei formulário referida anteriormente.

III. Enquadramento legal e doutrinário e antecedentes

Enquadramento legal nacional e antecedentes

Constituição da República Portuguesa

O artigo 225.° da Constituição da República Portuguesa vem estabelecer as bases político-

constitucionais da autonomia regional, isto é, os fundamentos históricos e culturais, os objetivos e os

limites jurídico-constitucionais da autonomia político-administrativa6.As autonomias regionais

exercem-se, assim, tendo por base princípios constitucionais que se encontram consagrados em

diversos artigos da Lei Fundamental. Cumpre destacar, em primeiro lugar, os princípios da

continuidade territorial e da solidariedade nacional.

O artigo 6.° da Constituição da República Portuguesa estipula que o Estado é unitário e que respeita

na sua organização e funcionamento, o regime autonómico insular e os princípios da subsidiariedade.

Também a alínea g) do da Lei Fundamental define como tarefas fundamentais do Estado, a

promoção e o desenvolvimento harmonioso de todo o território nacional, tendo em conta,

designadamente, o carácter ultraperiférico dos arquipélagos dos Açores e da Madeira.

A Constituição dispõe, ainda, nas alíneas d) e e) do artigo 81 .°, que incumbe prioritariamente ao

Estado no âmbito económico e social, promover a coesão económica e social de todo o território

nacional e a correção das desigualdades derivadas da insularidade das regiões autónomas e,

incentivar a sua progressiva integração em espaços económicos mais vastos, no âmbito nacional ou

internacional.

6 Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, Volume II, Coimbra

Editora, 2007, pág.642.
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Por fim, reforça-se no n.° 1 do artigo 229.° que os órgãos de soberania asseguram, em cooperação
com os órgãos de governo próprio, o desenvolvimento económico e social das Regiões Autónomas,
visando, em especia a correção das desigualdades derivadas da insularidade.
Os princípios da continuidade territorial e da solidariedade nacional encontram-se, igualmente,
consagrados no Estatuto Político-Administrativo da Madeira e no Estatuto Político-Administrativo dos
Açores.

O artigo 1O.° do Estatuto Político-Administrativo da Madeira veio consagrar o princípio da
continuidade territorial, estabelecendo que este assenta na necessidade de corrigir as desigualdades
estruturais, originadas pelo afastamento e pela insularidade, visando a plena consagração dos
direitos de cidadania da população madeirense, vinculando, designadamente, o Estado ao seu
cumprimento, de acordo com as suas obrigações constitucionais.
Também o n.° 1 do artigo 13.° do Estatuto Político-Administrativo dos Açores determina que os
órgãos de soberania e os órgãos de governo próprio da Região, no exercício das respetivas
atribuições e competências, devem promover a eliminação das desigualdades estruturais, sociais e
económicas entre portugueses, causadas pela insularidade e pelo afastamento da Região e de todas
e cada uma das llhas em relação aos centros de poder.
Em segundo lugar, importa mencionar o princípio da autonomia financeira, princípio que também se
encontra consagrado na Constituição e nos Estatutos Político-Administrativos.
Na verdade, a Constituição determina no jço 227° quais são os poderes das regiões autónomas,
poderes estes a definir nos respetivos estatutos. Destacamos a alínea j) do n.° 1 que determina o
seguinte: podem as regiões autónomas dispor, nos termos dos estatutos e da lei de finanças das
regiões autónomas, das receitas fiscais nelas cobradas ou geradas, bem como de uma participação
nas receitas tributárias do Estado, estabelecida de acordo com um princípio que assegure a efetiva
solidariedade nacional, e de outras receitas que lhes sejam atríbuídas e afetá-las às suas despesas.
Cumpre também mencionar a alínea t) do .o164.° que estabelece como sendo da exclusiva
competência da Assembleia da República legislar sobre o regime de finanças das regiões
autónomas, acrescentando o n.° 3 do artigo 229.° que as relações financeiras entre a República e as
regiões autónomas são reguladas através desse mesmo diploma. A alínea t) do artigo 164.° foi
aditada pela Lei Constitucional n.° 1197. de 20 de setembro, tendo conduzido à publicação da Lei n.°
13/98, de 24 de fevereiro, primeiro diploma a consagrar, autonomamente, o regime das finanças
regionais.

Segundo os Professores Gomes Canotilho e Vital Moreira, a lei das finanças regionais desempenha,
hoje, um relevante papel no sistema de cooperação dos órgãos de soberania e dos órgãos regionais
(cfr. art. 229.0). Entre as leis da República, é uma das que coloca problemas mais complexos não só
porque regula matérias anteriormente reentrantes na esfera estatutária, mas também porque insere a
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autonomia financeira das Regiões Autónomas no quadro da coordenação das finanças públicas e do

sistema tributário7.

Afirmam, ainda, que a solução que começou por ser recortada pela revisão de 1997, reforçada pela

revisão de 2004, foi a de reservar à Assembleia da República (reserva absoluta) a competência para

legislar sobre o regime de finanças das regiões autónomas (arts. 164.°/t, 227.°-1/j e 229.°-3). Nesta

perspetiva, a localização primária da lei de finanças regionais no âmbito da reserva absoluta da

Assembleia da República (art. 1 64/t), e, além disso, subtraída à reserva de iniciativa das Assembleias

Legislativas das Regiões Autónomas, como acontece com as leis estatutárias e as leis eleitorais

relativas è eleição de deputados para estas Assembleias (cfr. art. 226.0), significa basicamente duas

coisas: (i) a coordenação financeira e fiscal entre o Estado e as Regiões Autónomas continua a ser

uma tarefa unificadora dos diversos sistemas tributários e financeiros da competência exclusiva da

Assembleia da República; (ii) fica excluída do âmbito normativo-estatutário a delimitação do objeto da

lei de finanças regionais (cfr. AcsTC n.°s 91/84, 567/04 e 11/07)8.

Também os Estatutos Político-Administrativos vêm consagrar a autonomia financeira das Regiões.

Efetivamente, o artigo 105.° do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira

prevê que a autonomia financeira visa garantir aos órgãos de governo próprio da Região os 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 (n.° 2). A autonomia financeira da Região deve prosseguir a realização do equilíbrio

sustentável das finanças públicas e o desenvolvimento da economia regional (n.° 3). A participação

financeira do Estado na autonomia financeira da Região concretiza-se nas transferências do

Orçamento do Estado e em outros instrumentos de natureza financeira e contabilística, incluindo a

comparticipação nacional nos sistemas comunitários de incentivos financeiros de apoio ao sector

produtivo (n.° 4).

Já o n.° 2 do artigo 18.° do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores estipula

que a autonomia financeira e patrimonial visa garantir aos órgãos de governo próprio da Região os

meios necessários à prossecução das suas atribuições, bem como a disponibilidade dos instrumentos

adequados à prossecução dos objetivos da autonomia. O Capítulo li, relativo à autonomia financeira

da Região, detalha as matérias relativas às receitas e despesas tributárias e à legalidade das

despesas públicas.

J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, Volume II, Coimbra

Editora, 2007, pág.676.
8 idem.
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Programa do Governo e Memorando de Entendimento

O Programa do XIX Governo Constitucional, no capítulo referente às Finanças Públicas e
Crescimento, previa, nomeadamente, a apresentação de uma proposta à Assembleia da República
no sentido de introduzir alterações à Lei de Finanças Regionais, de forma a compatibilizá-la com a
nova Lei de Enquadramento Orçamental, nomeadamente no que respeita à inclusão de entidades no
respetivo subsector, à adoção de um quadro plurianual orçamental e às regras de endividamento9.
Por outro lado, a versão inicial do Programa de Assistência Económica e Financeira a Portugal,
designadamente o disposto nos pontos 1.19, 1.20 e 1.23, relativos à política orçamental, também
previa a alteração da Lei das Finanças Regionais, a fim de limitar a redução das taxas de IRC, IRS e
IVA nas regiões autónomas a um máximo de 20% quando comparadas com as taxas aplicáveis no
continente10.

Também nos objetivos das medidas orçamentais estruturais e nas propostas do enquadramento
orçamental se mencionava a necessidade de melhorar o processo orçamental através do
enquadramento legal incluindo a adaptação em conformidade da Lei das Finanças Regionais11.No
ponto 3.14 esta questão é mesmo detalhada, podendo ler-se que será submetida à Assembleia da
República uma proposta de revisão da Lei das Finanças Locais e da Lei das Finanças Regionais,
com vista a adaptar as mesmas aos princípios e normas adotadas pela recentemente revista Lei do
Enquadramento Orçamental, nomeadamente no que se refere (í) inclusão de todas as entidades
públicas relevantes no perímetro das administrações local e regional; (ii) ao enquadramento
plurianual das regras de despesa, saldos orçamentais e regras de endividamento, e de orçamentação
de programas; e (iii) à interação com as funções do Conselho das Finanças Públicas12.
A Primeira Revisão Regular do Programa de Assistência Económica e Financeira, cujo relatório foi
publicado em setembro de 2011 assumiu como objetivo no âmbito da gestão financeira pública a
necessidade de reforçar a responsabilidade financeira e as funções de gestão das regiões em
conformidade com os compromissos assumidos no sentido da revisão da lei das finanças públicas
regionais13.

Na Segunda Revisão Regular do Programa de Assistência Económica e Financeira (relatório datado
de dezembro de 2011), é assumida a necessidade de mais tempo do que o inicialmente previsto (final
de dezembro de 2011) para apresentar as propostas de revisão da lei das finanças públicas à
Assembleia da República. Segundo o documento, este compromisso tem de ser recalendarizado e,
até final de dezembro de 2011, será elaborado um documento contendo os principais elementos da
reforma. Com base neste documento e nas recomendações da Missão de Assistência Técnica do

Programa do XIX Governo Constitucional, pág. 24.
Memorando de Entendimento, na versão de 17 de maio de 2011, págs. 4 e 5.
Memorando de Entendimento, na versão de 17 de maio de 2011, págs. 10 e 12.12 Memorando de Entendimento, pág. 12.

13 Primeira Revisão Regular do Programa de Assistência Económica e Financeira, pág. 3.
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FMI/CE, apresentaremos as propostas de revisão da lei das finanças públicas regionais (...) à

Assembleia da República até ao final de março de 2012 (benchmark estrutural)14

Mais tarde, já na Quarta Revisão Regular do Programa de Assistência Económica e Financeira, com

publicação do relatório em junho de 2012, este prazo foi alterado para 31 de dezembro de 201215.

Na Quinta Revisão Regular do Programa de Assistência Económica e Financeira, com resultados

publicados em outubro último, afirma-se que estão em fase adiantada as propostas do grupo de

trabalho responsável pela revisão das leis das finanças regionais e locais, que já iniciou as discussões

com as partes interessadas externas. Apesar de um ligeiro atraso face ao prazo inicialmente

estabelecido, as propostas de Lei das Finanças Regionais e Locais deverão ser apresentadas à

Assembleia da República até ao final de dezembro (benchmark estrutural)16.

Princípios da estabilidade orçamental e da coordenação

A Lei Orgânica n.° 2/2002, de 28 de agosto, diploma que introduziu a primeira alteração à Lei de

Enciuadramento Orçamental, nasceu da necessidade de assegurar a estabilidade orçamental. Esta

estabilidade orçamental, traduzida numa situação de equilíbrio ou excedente, surge como condição

essencial para cumprir os objetivos do Pacto de Estabilidade e Crescimento e realizarplenaménte a

União Económica e Monetária. Efetivamente, tratou-se de uma alteração legislativa indispensável

para cumprir as obrigações de Portugal em matéria de estabilidade decorrentes do artigo 126.° do

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e do Pacto de Estabilidade e Crescimento, até à

plena realização deste. A estabilidade orçamental surge, assim, como um instrumento determinante

para conferir segurança e estabilidade à atividade económica e social, através de uma atuação

concertada e solidária entre todos os componentes públicos (nacionais, regionais e locais) da União

Europeia.

Posteriormente, com a quinta alteração à Lei de Enquadramento Orçamental, introduzida pela Lei n.°

22/2011, de 20 de maio, alargou-se a todo o Orçamento do Estado o âmbito dos princípios da

estabilidade orçamental, da solidariedade recíproca e da transparência orçamental, que até a data

estavam situados na lei na área dos procedimentos excecionais da estabilidade orçamental.

Atualmente, o n.° 1 do artigo 10°-A da suprarreferida Lei determina que os subsectores que

constituem o sector público administrativo, bem como os organismos e entidades que os integram,

estão sujeitos, na aprovação e execução dos seus orçamentos, ao princípio da estabilidade

orçamental. O n.° 2 acrescenta que a estabilidade orçamental consiste numa situação de equilíbrio ou

excedente orçamental, calculada de acordo com a definição constante do Sistema Europeu de

Contas Nacionais e Regionais, nas condições estabelecidas para cada um dos subsectores.

14 Segunda Revisão Regular do Programa de Assistência Económica e Financeira, pág. 5.
15 Quarta Revisão Regular do Programa de Assistência Económica e Financeira, pág. 15.
16 Quinta Revisão Regular do Programa de Assistência Económica e Financeira, pág. 7.
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Por seu turno, os artigos 82.° e seguintes contêm os princípios e os procedimentos específicos a que
devem obedecer a aprovação e execução dos orçamentos de todo o sector público administrativo, em
matéria de estabilidade orçamental.

De salientar também que o artigo 83.° determina que o princípio da estabilidade orçamental se aplica
ao Orçamento do Estado e aos orçamentos das Regiões Autónomas e das autarquias locais, sem
prejuízo do princípio da independência orçamental estabelecido no n.° 2 do artigo 5.°, que estipula
que os orçamentos das regiões autónomas e das autarquias locais são independentes do Orçamento
do Estado e compreendem todas as receitas e despesas das administrações, regional e local
incluindo as de todos os seus serviços e fundos autónomos.
Por fim, o artigo 87°, relativo ao equilíbrio orçamental e limites de endividamento, prevê no n.° 1 que
em cumprimento das obrigações de estabilidade orçamenta! decorrentes do Programa de
Estabilidade e Crescimento, a lei do Orçamento estabelece limites específicos de endividamento
anual da administração central do Estado, das Regiões Autónomas e das autarquias locais,
compatíveis com o saldo orçamental calculado para o conjunto do sector público administrativo.
A Lei das Finanças Regionais atualmente vigente já prevê, no artigo 6.°, o princípio da estabilidade
orçamental. Nesse seguimento, a presente proposta de lei mantém no artigo 6.° a consagração do
princípio da estabilidade orçamental, determinando no n.° 1 que a autonomia financeira regional se
desenvolve no quadro do princípio da estabilidade orçamentai, que pressupõe uma situação de
equilíbrio orçamenta! e de sustentabilidade financeira das Regiões, incluindo as responsabilidades
contingentes por elas assumidas. As Regiões não podem assumir compromissos que coloquem em
causa a estabilidade orçamental (n.° 2) e tanto o Estado como as Regiões Autónomas contribuem
reciprocamente entre si para a realização dos seus objetivos financeiros, no quadro do princípio da
estabilidade dos respetivos orçamentos (n.° 3).

Quanto ao princípio da coordenação, importa referir que o artigo 8.° da atual Lei das Finanças
Regionais já o prevê, tendo transitado para o artigo 11.0 na presente proposta. Para assegurar a
coordenação entre as finanças das Regiões Autónomas e as do Estado funciona, junto do Ministério
das Finanças, o Conselho de Acompanhamento das Políticas Financeiras.
Sobre esta matéria, é importante citar o Tratado sobre a Estabilidade. Coordenação e Governação na
União Económica e Monetária assinado pelos Estados-Membros da União Europeia, com exceção do
Reino Unido e da República Checa. Através do referido Tratado, os Estados-Membros da União
Europeia acordam em reforçar o pilar económico da união económica e monetária, adotando um
conjunto de regras destinadas a promover a disciplina orçamental mediante um pacto orçamental, a
reforçar a coordenação das suas políticas económicas e a melhorar a governação da área do euro,
apoiando assim a realização dos objetivos da União Europeia em matéria de crescimento sustentável,
emprego, competitividade e coesão social. O Título III, que engloba os artigos 3.° a 8°, concretiza as
regras relativas ao pacto orçamental (para mais detalhe, consultar a parte III da presente Nota
Técnica, relativa ao enquadramento no plano da União Europeia).
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Lei n.° 13198, de 24 de fevereiro — Lei de Finanças das Regiões Autónomas

A Lei n.° 13/98, de 24 de fevereiro, teve origem na Proposta de Lei n.° 148/VIl — Lei das finanças das

regiões autónomas, iniciativa que foi apresentada pelo Governo à Assembleia da República, em 15

de outubro de 1997. Foi aprovada, por unanimidade, na Reunião Plenária de 18 de dezembro de

1997 e, como já referido, foi o primeiro diploma a consagrar autonomamente o regime das finanças

regionais.

Segundo a respetiva exposição de motivos, a Constituição da República Portuguesa, obriga, na sua

redação recentemente aprovada, à existência de uma lei das finanças das Regiões Autónomas. Desta

forma, o Governo apresenta na Assembleia da República esta proposta de lei das finanças das Regiões

Autónomas que obedece aos princípios da autonomia financeira plena, da coordenação entre as

finanças estaduais e as finanças regionais, da solidariedade naciona da cooperação entre o Estado e

as Regiões Autónomas e da transparência. Esta proposta de lei, ao ser aprovada, fornecerá um

referencial perene e seguro no relacionamento financeiro entre o Estado e as Regiões Autónomas. Este

facto possibilitará uma programação a longo prazo da atividade financeira regiona essencial para o

desenvolvimento e crescimento das Regiões Autónomas.

De acordo com o n.° 1 do seu artigo 1.0 a autonomía financeira das Regiões Autónomas exerce-se no

quadro da Constituição, dos seus estatutos político-administrativos, da presente lei e demais

legislação complementar. Os n.°s 2 e 3 do mesmo artigo acrescentavam que a autonomia financeira

das Regiões Autónomas se desenvolve no respeito pelos princípios da legalidade, da economicidade,

da despesa pública e da sua sujeição aos controlos administrativo, jurisdicional e político, nos termos

da Constituição e dos estatutos-político administrativos de cada uma das Regiões Autónomas e que a

autonomia financeira visa garantir aos órgãos de governo das Regiões Autónomas os 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. Por último o n.° 4 do artigo 1.° determinava que a autonomia financeira das Regiões

Autónomas deve prosseguir, com base no cumprimento do modelo constitucional de cooperação,

assistência e partilha de recursos financeiros, a realização do equilíbrio sustentável das finanças

públicas e o desenvolvimento económico das economias das Regiões Autónomas, no âmbito da

economia nacional.

O artigo 46.° da mencionada lei veio determinar a sua revisão até ao ano de 2001. Embora tal facto

não tenha ocorrido, a Lei n.° 13/98, de 24 de fevereiro, foi alterada pela Lei Orgânica n.° 1/2002, de
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jurflio, jjQrgiica n.° 2/20O2. de 28 de agçsto, e pela Lei n.° 60-A12005, de 30 de dezembro,
tendo sido revogada pela Lei Orgânica n.° 1/2007, de 19 de fevereiro17.

Lei Orgânica n.° 1/2007, de 19 de fevereiro — Aprova a Lei de Finanças das Regiões
Autónomas, revogando a Lei n.° 13/98, de 24 de Fevereiro
A Lei Orgânica n.° 1/2007, de 19 de fevereiro, teve na sua origem a Qta de Lei n.°97/X - Aprova
a Lei de Finanças das Regiões Autónomas, revogando a Lei n.° 13/98, de 24 de fevereiro, iniciativa
esta do Governo, e que deu entrada na Assembleia da República em 12 de outubro de 2006.
Tendo sido aprovada, em votação final global, na Reunião Plenária de 30 de novembro de 2011,
obteve os votos a favor do Grupo Parlamentar do Partido Socialista; os votos contra dos Grupos
Parlamentares do Partido Social Democrata, do Partido Comunista Português, do Bloco de Esquerda
e do Partido Os Verdes; e a abstenção do Grupo Parlamentar do CDS — Partido Popular.
Na exposição de motivos desta iniciativa podemos ler que cumpre, assim, passados mais de oito
anos sobre a sua aprovação, proceder à revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, tendo
em conta a experiência colhida durante a sua aplicação e a evolução entretanto registada nas regras
de disciplina financeira do sector público administrativo, nomeadamente as que decorrem do Tratado
da União Europeia e da União Económica e Monetária.

A presente proposta de lei de Finanças das Regiões Autónomas visa assegurar, nomeadamente, que
os esforços de consolidação orçamental sejam partilhados pelos diversos níveis da Administração
Pública, o reforço e a clarificação da autonomia e da responsabilidade tributária das Regiões
Autónomas e a correção das deficiências e imprecisões detetadas ao longo da vigência da Lei n.°
13/98, de 24 de Fevereiro.

Procedeu-se assim, designadamente, à revisão das regras de determinação dos montantes das
transferências anuais do Orçamento do Estado a favor das Regiões Autónomas; à definição de um
quadro sancionatório relativamente ao endividamento; à previsão de os empréstimos das Regiões
Autónomas não poderem beneficiar de garantia pessoal do Estado e à proibição da assunção de
compromissos das Regiões Autónomas pelo Estado; à definição de uma nova forma de cálculo das
receitas próprias do IVA; e à adaptação das competências das Regiões Autónomas ao sistema fiscal
nacional. Efetuou-se, ainda, a clarificação e simplificação da redação de diversos preceitos
anteriormente constantes da Lei n.° 13/98, de 24 de fevereiro e introduziram-se regras para revitalizar
o funcionamento do Conselho de Acompanhamento das Políticas Financeiras e operacionalizar os
projetos de interesse comum.

17 Não obstante a revogação da Lei n.° 13/98, de 24 de fevereiro, e de acordo com o artigo 71.° da Lei Orgânica
n.° 1/2007, de 19 de fevereiro, continua a aplicar-se o disposto no artigo 15°, relativamente ao imposto sobre assucessões e doações devido por qualquer transmissão gratuita cujo facto tributário tenha ocorrido até àrevogação do Código do Imposto Municipal de Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Doações, e cujoprocesso de liquidação do imposto se encontre pendente à data de entrada em vigor da presente lei.

19



ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Em 21 de dezembro de 2006, um grupo de 48 deputados do Grupo Parlamentar do Partido Social

Democrata veio deduzir um pedido de fiscalização abstrata preventiva da constitucionalidade dos

artigos 2.°, parte final, 3°, 70 n.° 5, 19.° n°1, 35°, 36.°, 37.° n.°s 2 a 7, 38.° n.°s 2 e 3, 57°, 62.°, n.° 1,

e 66.°, de normas constantes deste diploma. O Tribunal Constitucional proferiu o Acórdão n.°

11/2007, de 6 de fevereiro, não se tendo pronunciado pela inconstitucionalidade daquelas normas.

A Lei Orgânica n.° 1/2007, de 19 de fevereiro18,foi alterada pela Lei Orgânica n.° 1/2010, de 29 de

marc, (que a republica), e pela Lei n,° 64/2012, de 20 de dezembro, tendo ainda o artigo 20.° da L

Orgânica n.° 2/201 0, de 16 de junho, procedido à suspensão e reposição de vigência de alguns dos

seus artigos. Pode também ser consultado o texto consolidado daquele diploma, com exceção da

alteração introduzida ao artigo 28.° pela Lei n.° 64/2012, de 20 de dezembro.

A Lei Orgânica n.° 1/2010, de 29 de março, teve origem na Proposta de Lei n.° 1/Xl - PrimeIra

alteração à Lei Orgânica n.° 1/2007, de 19 de Fevereiro, que aprova a Lei de Finanças das Regiões

Autónomas, tendo sido apresentada pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira,

em 9 de novembro de 2009, na Assembleia da República. Os fundamentos para a sua apresentação

foram as muitas dúvidas levantadas sobre a constitucionalidade e legalidade da Lei Orgânica n.°

1/2010, de 29 de março, pelo que se entendeu oportuno proceder à sua revisão com vista ao integral

cumprimento do disposto na Constituição da República Portuguesa e nos Estatutos Político-

Administrativos das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. Em 5 de fevereiro de 2010, esta

iniciativa foi objeto de votação final global, tendo sido aprovada com os votos a favor de um Deputado

do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e dos Grupos Parlamentares do Partido Social

Democrata, do CDS — Partido Popular, do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista Português e do

Partido Os Verdes, tendo o Grupo Parlamentar do Partido Socialista votado contra.

Já a Lei Orgânica n.° 2/2010, de 16 de junho, resultou da apresentação pelo Governo em 6 de maio de

2010, da Proposta de Lei n.° 24/Xl - Fixa os meios que asseguram o financiamento das iniciativas de

apoio e reconstrução na Região Autónoma da Madeira na sequência da intempérie de Fevereiro de

2010. Na exposição de motivos pode ler-se que o Governo e o Governo Regional acordaram ainda na

suspensão temporária de algumas normas da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, introduzidas

pela Lei Orgânica n.° 1/2010, de 29 de Março, cuja manutenção em vigor perturbaria a integral

aplicação da presente lei de financiamento extraordinário, voltando, em consequência, a vigorar na sua

versão original, e pelo período de vigência definido para a presente Iei as correspondentes normas da

Lei Orgânica n.° 1/2007, de 19 de Fevereiro. Esta iniciativa foi aprovada na Reunião Plenária de 20 de

maio de 2010, tendo recebido os votos a favor dos Grupos Parlamentares do Partido Socialista, Partido

Social Democrata e CDS — Partido Popular e a abstenção dos Grupos Parlamentares do Bloco de

Esquerda, Partido Comunista Português e Partido Os Verdes.

18 Nos termos do artigo 72.° a Lei Orgânica n.° 1/2007, de 19 de fevereiro, seria revista em 2015.
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Proposta de Lei n.° 121lX11l2.a (GOV)

Segundo o comunicado do Conselho de Ministros de 27 de dezembro de 2012, o Conselho de
Ministros aprovou uma proposta de lei das finanças das Regiões Autónomas que tem por objeto a
definição dos meios de que dispõem as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira para a
concretização da autonomia financeira consagrada na Constituição e nos Estatutos Político-
Administrativos.

Esta proposta procede a uma enunciação clara dos princípios a que a autonomia financeira das
Regiões Autónomas deve obedecer, destacando-se os princípios da estabilidade orçamental e da
coordenação.

É proposto o reforço do papel e as atribuições cometidas ao Conselho de Acompanhamento das
Politicas Financeiras, bem como o reforço do princípio do equilíbrio orçamental, passando as Regiões

a estar sujeitas a limites de endividamento assentes na relação entre a totalidade do seu passivo
exigível e a receita corrente.

A proposta de lei ajusta ainda a fórmula de transferência e repartição das verbas do Orçamento do
Estado entre as Regiões, atendendo ao acréscimo de receitas provenientes do IVA a transferir,
estabilizando-se os valores totais das transferências para as Regiões. Reforçam-se também os
poderes da AutorIdade Tributária e Aduaneira em todo o território naciona garantindo-se desta forma
a unidade e uniformidade de atuação da administração fiscal.

Relativamente ao Conselho de Acompanhamento das Políticas Financeiras, o seu papel e as suas

atribuições são agora fortalecidos, assumindo uma especial importância no processo orçamenta!,

nomeadamente no que respeita à deteção precoce de desvios orçamentais. São também reforçados

os poderes da Autoridade Tributária e Aduaneira nomeadamente ao nível das suas relações com as
autoridades fiscais regionais, de forma a assegurar o direito à informação, à formação e partilha de
saberes.

De referir também que a presente iniciativa revoga a Lei Orgânica n.° 1/2007, de 19 de fevereiro, a

Lei Orgânica n.° 1/2010, de 29 de março, e o artigo 20.° da Lei Orgânica n.° 2/201 O, de 16 de iunho,

que a modificaram.

Por último, e para melhor leitura e compreensão da proposta de lei apresentada, mencionam-se
respeitando a ordem por que são referidos, os seguintes artigos e diplomas:

— 9l/20 e20!eagosto - Lei de Enquadramento Orçamental alterada por:

o rânican.°2/2002de28deaosto;

o Lei n.° 23/2003, de 2 de ulho;

o Lei n.° 48/2004, de 24 de agosto;

o Lei n.° 48/2010, de 19 de outubro;

o Lei n,° 22/2011, de 20 de maio, e

o Lei n.° 52/2011, de 13 de outubro (que a republica).
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— Artigos 2.° e 4.° do Código do Imposto do Selo;

— Artigo 40.° do Estatuto dos Benefícios Fiscais;

— Lei n.° 8/2012, de 21 de fevereiro — Aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos

e aos pagamentos em atraso das entidades públicas, com as alterações introduzidas pela L&

n.° 20/201 2, de 14 de maio, Lei n.° 64/201 2, de 20 de dezembro, e Ln.°66-B/2012de31

de dezembro;

— Decreto-Lei n.° 127/2012, de 21 de julho — Contempla as normas legais disciplinadoras dos

procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em

Atraso, aprovada pela Lei n.° 8/20 12, de 21 de fevereiro, e à operacionalização da prestação

de informação nela prevista, com as alterações introduzidas pela Lei n.° 64/2012, de 20 de

dezembro e Lei n.° 66-B/2012, de 31 de dezembro.

Como última nota de enquadramento, recorde-se o Relatório do Conselho das Finanças Públicas, de

setembro 2012, sobre Princípios para a Revisão das Leis de Finanças Públicas Subnacionais.

• Enquadramento doutrinário/bibliográfico

ROCHA, Joaquim Freitas da — Finanças públicas restritivas: o impacto das medidas da Troika nas

regiões autónomas e nas autarquias locais. Direito regional e local, Braga. ISSN 1646-8392. N° 15

(Jul.-Set. 2011), p. 5-14. Cota: RP-816

Resumo: Na opinião do autor, a crise financeira internacional, em conjunto com as exigências inerentes

ao Direito da União Europeia, determinam que a presente conjuntura seja fortemente marcada pela

limitação da soberania financeira do Estado português e pela constrição da autonomia financeira de

todos os seus subsetores institucionais (administração central, regional, local, institucional e

empresarial), exigindo a todos sacrifícios não despiciendos. O presente artigo procura explicitar de

forma clara o rol de exigências que, ao nível regional e local, o grupo executivo criado para o efeito

(Troika), determina que devam ser levadas à prática. O autor começa por desenhar o enquadramento

jurídico-europeu das medidas em análise, para depois reduzir o foco da atenção e centrar-se no âmbito

da política financeira e das finanças públicas, identificando algumas medidas. Seguidamente,

continuando a limitar o foco analítico, debruça-se particularmente sobre as medidas com incidência

concreta no âmbito da administração, seja cêntral, seja regional ou local. Por fim, tenta averiguar se

essas medidas passam o teste da juridicidade e apresenta algumas observações conclusivas.

• Enquadramento do tema no plano da União Europeia

Em conformidade com a exposição de motivos da presente legislativa, o compromisso assumido no

âmbito do Memorando de Entendimento “assentou, nomeadamente, na necessidade de adaptar a
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arquitetura jurídica das Finanças das Regiões Autónomas ao novo paradigma que enforma a revisão
da Lei de Enquadramento Orçamenta! a qual transpõe para a ordem jurídica interna as regras e os
procedimentos orçamentais constantes do Pacto Orçamenta!, mais concretamente nos artigos 3.° a
8.0 do Tratado sobre a Estabilidade, a Coordenação e a Governação na União Económica e
Monetária ‘

Saliente-se que a Lei de Enquadramento Orçamental, atualmente em vigor, tal como resulta das
diversas alterações introduzidas, assegura a transposição de algumas medidas que integram a nova
legislação da União Europeia relativamente à governação económica no quadro da UEM, tendo em
vista o reforço da consolidação orçamental e da sustentabilidade das finanças públicas.
Neste particular, em matéria de coordenação e supervisão económica e orçamental, cumpre em
especial referir que o aprofundamento da crise da dívida soberana em 2011 e 2012 motivou a adoção
de um conjunto de medidas legislativas relativas ao reforço da supervisão económica e financeira, em
particular na zona Euro, e à ratificação do Tratado sobre a Estabilidade, a Coordenação e a Governação
na União Económica e Monetária, assinado por 25 Estados-membros em 2 de março de 2012, que
entrou em vigor em 1 de janeiro de 2013.

Com efeito, o Conselho Europeu de 9 de dezembro de 2011, reconhecendo o agravamento da situação
económica e financeira, insta à plena implementação da nova governação económica e reitera a
necessidade de continuar com as reformas estruturais e os esforços de consolidação orçamental
preparando, desta forma, o terreno para um regresso ao crescimento sustentável e contribuir assim
para aumentar a confiança a curto prazo.

Primeiro “pacote legislativo” de governação económica
O primeiro pacote legislativo do quadro de governação económica reforçada consigna uma reforma
substancial do PEC19, tornando mais exigentes várias regras do quadro de governação económica já
existente, e introduzindo nova legislação. Este pacote é composto por seis diplomas: três regulamentos
e uma diretiva relativos às questões orçamentais, que visam o efetivo respeito pelo Pacto de
Estabilidade e Crescimento e uma coordenação reforçada da política orçamental, e ainda outros dois
regulamentos respeitantes aos desequilíbrios macroeconómicos excessivos, tendo os regulamentos
entrado em vigor em 13 de dezembro de 201120.

19 O Pacto de Estabilidade e Crescimento abrangia inicialmente o Regulamento (CE) n.° 1466/97 do Conselho,de 7 de julho, relativo ao reforço da supervisão das situações orçamentais e à supervisão e coordenação daspolíticas económicas, o Regulamento (CE) n.° 1467/97 do Conselho, de 7 de julho, relativo à aceleração eclarificação da aplicação do procedimento relativo aos défices excessivos e a Resolução do Conselho Europeusobre o Pacto de Estabilidade e Crescimento, de 17 de junho.20 Informação detalhada disponível nos endereços:

http://ec.europa eu/economy finance/articles/governance/201 2-03-14 six pack en .htm“Evolving budgetary surveillance’ — Parte 2 do documento: ‘pprton Public finances in EMU 2012”.
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— Regulamento (UE) n.° 1173/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de

novembro, relativo ao exercício eficaz da supervisão orçamental na área do euro;

— Regulamento (UE) n.° 1175/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de

novembro, que altera o Regulamento (CE) n.° 1466/97 relativo ao reforço da supervisão das

situações orçamentais e à supervisão e coordenação das políticas económicas;

— Regulamento (UE) n.° 1177/201 1 do Conselho, de 8 de novembro, que altera o Regulamento

(CE) n.° 1467/97 relativo à aceleração e clarificação da aplicação do procedimento relativo

aos défices excessivos;

— Regulamento (UE) n.° 1174/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de

novembro, relativo às medidas de execução destinadas a corrigir os desequilíbrios

macroeconómicos excessivos na área do euro;

— Regulamento (UE) n.° 1176/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de

novembro, sobre prevenção e correção dos desequilíbrios macroeconómicos;

— Diretiva 201 1/85/UE do Conselho, de 8 de novembro, que estabelece requisitos aplicáveis

aos quadros orçamentais dos Estados-membros, com o objetivo de garantir o cumprimento

uniforme da disciplina orçamental como exigido pelo Tratado.

Em complemento com as medidas relativas ao reforço do Pacto de Estabilidade e Crescimento, a

diretiva estabelece normas específicas aplicáveis aos quadros orçamentais dos Estados-membros,

necessárias para assegurar o cumprimento de certas normas de qualidade, o respeito pelos valores

de referência constantes do Tratado relativamente ao défice e à dívida pública e que permitam que

sejam consistentes com os objetivos orçamentais de médio prazo estabelecidos a nível da União.

Neste sentido, a Diretiva prevê um conjunto de exigências mínimas a respeitar pelas autoridades na

elaboração dos quadros orçamentais nacionais, devendo os Estados-membros neste contexto dar

cumprimento, nomeadamente, aos seguintes requisitos:

— Assegurar no que respeita aos sistemas nacionais de contabilidade pública, que “os sistemas

contabilísticos abranjam, de forma integral e consistente, todos os subsectores da

administração pública e que contenham a informação necessária para aplicação das normas

contabilísticas do SEC 95, que “estes sistemas de contabilidade pública estão sujeitos a

procedimentos internos de controlo e auditoria”, que seja garantida “a divulgação regular e

atempada dos dados orçamentaís relativos a todos os subsectores da administração

públicos” bem como a fiabilidade e imparcialidade das previsões macroeconómicas e

orçamentais que baseiam o planeamento orçamental;

— Estabelecer, de acordo com as exigências nela previstas, regras orçamentais numéricas

conducentes ao cumprimento dos limiares do défice e da dívida pública, em conformidade

com o TFUE num contexto plurianual para o conjunto da administração pública e que sejam

conformes com o objetivo orçamental de médio prazo;
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— Estabelecer um quadro orçamental de médio prazo que facilite a adoção de um plano

orçamental de, pelo menos, três anos, assegurando assim o seguimento de uma perspetiva

plurianual por parte do plano orçamental nacional” e que preveja procedimentos para incluir

os elementos especificados na diretiva, permitindo que o planeamento orçamental nacional

seja compatível com as vertentes preventiva e corretiva do PEC;

— Assegurar, para garantia de maior eficácia na promoção da disciplina orçamental e na

transparência das finanças públicas, que sejam respeitados diversos requisitos, entre os

quais se conta, a aplicação dos procedimentos previstos nesta diretiva a todos os

subsectores da administração pública, a “implementação de mecanismos adequados de

coordenação entre estes por forma a assegurar a cobertura exaustiva e coerente de todos

esses subsectores no planeamento orçamentaf’, a prestação de informação detalhada sobre

diversos aspetos referidos na diretiva, nomeadamente sobre o impacto das despesas fiscais

nas receitas e eventuais passivos, a publicação, ‘relativamente a todos os subsectores da

administração pública, informações pertinentes sobre passivos eventuais com impacto

potencialmente elevado nos orçamentos públicos, [...] e de “informações sobre as

participações da administração pública no capital de empresas privadas e públicas, de

montantes economicamente significativos’

Os Estados-membros deverão adotar as disposições nacionais de transposição desta diretiva até 31

de dezembro de 2013, tendo sido decidido, na sequência do acordo dos Chefes de Estado e de

Governo da área do euro, de jffl e outubro de 2011, “antecipar a transposição da Diretiva

201 1/85/UE para o final de 2012 e continuar a reforçar a governação orçamental em especial através

da introdução, na legislação nacional de todos os Estados-membros da área do euro, de regras

relativas ao equilíbrio estrutural das finanças públicas e de mecanismos de correção automática.”

Segundo “pacote legislativo” de governação económica

Dado que a persistência das difïculdades tornou patente a dimensão e as potenciais consequências

das repercussões recíprocas entre as situações económicas e orçamentais dos Estados-membros da

área do euro, a Comissão apresentou, em 23 de novembro de 2011, em complemento das novas

medidas de governação económica atrás referidas, duas propostas de regulamento que visam

completar as disposições existentes do Pacto de Estabilidade e Crescimento reforçado e aumentar o

controlo da disciplina orçamental em todos os Estados-membros da zona Euro, e especialmente

daqueles que apresentam défices excessivos, que estão em situação ou em risco de instabilidade

financeira ou que são objeto de um programa de assistência financeira. Este pacote inclui as

seguintes propostas21.

21 Informação detalhada disponível em eceuropaeu/economy finance/economic qovernance/index en.htm e
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— Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece disposições

comuns para o acompanhamento e a avaliação dos projetos de planos orçamentais e para a

correção do défice excessivo dos Estados-membros da área do euro (COM/201 1/821)22.

As novas exigências, propostas com o objetivo de reforçar a supervisão das políticas orçamentais dos

Estados-membros da área do euro, dizem respeito ao estabelecimento de um calendário orçamental

comum, nomeadamente para a publicação anual dos planos orçamentais de médio prazo e dos

projetos de leis orçamentais para as administrações públicas, bem como á adoção de regras

orçamentais comuns, relativas ao equilíbrio orçamental, à criação de um conselho orçamental

nacional independente com o objetivo de acompanhar a aplicação das regras orçamentais nacionais,

aos requisitos de acompanhamento e avaliação dos projetos de planos orçamentais dos Estados-

membros, e um conjunto de disposições com o objetivo de assegurar a correção das situações de

défice excessivo. Saliente-se que, entre outros requisitos de acompanhamento propostos, “os

Estados-membros devem apresentar anualmente à Comissão e ao Eurogrupo, até 15 de outubro, um

projeto de plano orçamenta! para o ano seguinte”

— Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao reforço da

supervisão económica e orçamental dos Estados-membros afetados ou ameaçados por

graves dificuldades no que diz respeito à sua estabilidade financeira na área do euro

(COM/201 1/81 9)23

De acordo com a proposta, este regulamento, que se apoia nas medidas legislativas relativas ao

reforço da governação económica, estabelece disposições para reforçar a supervisão económica e

orçamental dos Estados-membros em situação ou em risco de instabilidade financeira ou que são

podem ser objeto de um programa de assistência financeira, permitindo assim que seja implementado

um quadro de ação comum proporcional à gravidade das dificuldades financeiras em causa e à

natureza da assistência concedida.

Código de Conduta sobre a implementação do PEC

As especificações sobre a implementação do Pacto de Estabilidade e Crescimento, nomeadamente

no que respeita à vertente preventiva do PEC e ao procedimento por défice excessivo, estão reunidas

no Código de Conduta24,tal como atualizado (3 de setembro de 2012).

“Evolving budgetary surveillance” Parte 2 do documento: “Report on Public flnances in EMU 201 2”.
22 Para informação sobre o estado do processo legislativo e a posição das instituições nele intervenientes,
consultar a ficha de processo legislativo em
wwweuroparleuropa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference201 1 10386(COD)&l=FR
23 Para informação sobre o estado do processo legislativo, e a posição das instituições nele intervenientes,
consultar a ficha de processo legislativo em
www.europarl.europa.eu!oeil/popups/ficheprocedure.do?reference201 1 /0385(COD)&l=fr
24 “Specifications on the implementation of the Stability and Growth Pact and guidelines on the format and content
of stability and convergence programmes”.
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Pacto Orçamental

Os debates sobre estas duas propostas decorreram em paralelo e estão ligados às negociações do
Tratado sobre Estabilidade, Coordenação e Governação na União Económica e Monetária, também
conhecido por Pacto Orçamenta!, tendo em vista a salvaguarda da estabilidade da área do euro no
seu conjunto25.

Ao assinarem este Tratado, as Partes Contratantes “acordaram em reforçar o pilar económico da
união económica e monetária, adotando um conjunto de regras destinadas a promover a disciplina
orçamenta! mediante um pacto orçamenta!, a reforçar a coordenação das suas políticas económicas
e a melhorar a governação da área do e uro, apoiando assim a realização dos objetivos da União
Europeia em matéria de crescimento sustentáve emprego, competitividade e coesão sociaL”
No que concerne especificamente ao Pacto Orçamenta! (artigos 3.° a 8°), as Partes Contratantes
comprometem-se a aplicar um conjunto de regras específicas com o objetivo de assegurar a
disciplina orçamenta!, nomeadamente, uma “regra de equilíbrio orçamenta!” e um mecanismo
automático de correção. A este respeito, cumpre destacar os seguintes aspetos:

— Em conformidade com o artigo 3.° a situação orçamenta! das administrações públicas dos
Estados contratantes deve ser equilibrada ou excedentária, devendo as regras consignadas
para o efeito no n.° 1 do artigo 3.° produzir efeitos no direito nacional o mais tardar um ano

após a entrada em vigor do presente Tratado, através de disposições vinculativas e de
caráter permanente ou cujo cumprimento possa ser assegurado ao longo dos processos
orçamentais nacionais;

— Nos termos do Tratado, considera-se que a regra supra é respeitada se o saldo estrutural
anual das administrações públicas tiver atingido o objetivo de médio prazo específico do país,
tal como definido no Pacto de Estabilidade e Crescimento revisto, com um limite inferior de

défice estrutural de 0,5% do produto interno bruto a preços de mercado. A trajetória de
ajustamento para a consecução deste objetivo é avaliada anualmente no contexto do
Semestre Euroneu;

— De acordo com a vertente preventiva do PEC revisto, os Estados-membros devem assegurar
uma rápida convergência em direção aos respetivos objetivos de médio prazo, sendo este

prazo proposto pela Comissão Europeia tendo em conta os riscos para a sustentabilidade

específicos do país em causa e os progressos neste sentido avaliados pela Comissão nos
termos previstos;

— Os Estados-membros que apresentem uma relação entre a dívida pública e o produto interno
bruto a preços de mercado significativamente inferior a 60%, bem como riscos reduzidos para

25Análise do Pacto Orçamenta! disponível no ponto 5 da Parte 2 do documento ‘5gjfon Publíc finances in
EMU_2012”.
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a sustentabilidade das finanças públicas a médio prazo, podem atingir um défice estrutural

de, no máximo, 1% do produto interno bruto a preços de mercado;

— Caso seja detetado um desvio significativo do objetivo de médio prazo ou da respetiva

trajetória de ajustamento é automaticamente acionado um mecanismo de correção, devendo

os Estados-membros introduzir na legislação nacional as normas sobre este mecanismo de

correção, previstas no artigo n.° 2 do artigo 3.° do Tratado. De acordo com este artigo, os

mecanismos de correção devem ser instituídos “com base em princípios comuns a propor

pela Comissão Europeia quanto, designadamente, ao caráter, dimensão e escalonamento no

tempo das medidas corretivas a adotar, mesmo no caso de circunstâncias excecionais, e ao

papel e independência das instituições responsáveis, a nível nacional, por controlar o

cumprimento das regras”;

— Caso um Estado-membro contratante seja sujeito a um procedimento relativo aos défices

excessivos, deve instituir um programa de parceria orçamental e económica que especifique

as reformas estruturais que tem de adotar e aplicar para assegurar uma correção efetiva e

sustentável do seu défice excessivo. Estes programas serão submetidos à aprovação do

Conselho e da Comissão e a sua aplicação será acompanhada segundo as regras do Pacto

de Estabilidade e Crescimento.

Aplicação do Pacto Orçamental

Em relação a este último ponto, refira-se a Comunicação da Comissão (COM/2012/342)26,de 20 de

junho de 2012, que se integra na aplicação do Tratado, e que apresenta os sete princípios comuns

subjacentes aos mecanismos de correção nacionais. Estes princípios ‘abrangem as questões

fundamentais a contemplar na conceção dos mecanismos de correção, incluindo o seu estatuto

jurídico, a sua coerência com o quadro da UE, o acionamento dos mecanismos, a natureza da

correção em termos de dimensão e calendário, os seus instrumentos operacionais, o funcionamento

de eventuais cláusulas de exceção e a função e independência das instituições de controlo”

Assinale-se, igualmente, que o Parlamento Europeu, tendo como base o Relatório de 201227 da

Comissão sobre as Finanças Públicas na UEM, apresentou, em 20 de dezembro de 2012, umaa

de Resolução sobre as Finanças Públicas na UEM —2011 e 2012 na qual “convida os Estados-membros

a clarificarem a responsabilidade, o papei as transferências orçamentais e a fonte de receitas dos

diferentes níveis da governação (nacional, regional e local) na manutenção de um quadro de finanças

públicas saudável e sustentável nomeadamente tendo em conta o impacto do Tratado sobre

26 Esta iniciativa foi escrutinada pela Assembleia da República (Comissão de Orçamento, Finanças

Administração Pública e Comissão de Assuntos Europeus), estando o parecer final disponível
27 A questão da descentralização orçamental é especificamente objeto da Parte IV deste relatório, intitulada

“Fiscal decentralisation in the EU — main characteristics and implications for fiscal outcomes”, que inclui uma

análise das disposições nacionais a este respeito (Ai .21. Portugal p. 293 a 297).
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Estabilidade, Coordenação e Governação na União Económica e Monetária sobre a autonomia
orçamental à escala local e regional” (ponto 25).

Saliente-se, por último, que foi publicada, em 28 de novembro de 2012, a Análise Anual do
Crescimento de 201328, ponto de partida para o Semestre Europeu relativo a 2013, que assegura
que os Estados-membros alinhem as suas políticas económicas e orçamentais com o PEC e a
estratégia Europa 2020, e que, em conformidade com o acordado no Conselho Europeu de 13 e 14
de dezembro de 2012, a prioridade imediata no contexto do roteiro para a plena realização da União
Económica e Monetária, consiste em completar e implementar o quadro para uma governação
económica mais forte, nomeadamente o primeiro e segundo pacotes sobre a governação económica
e o Tratado sobre Estabilidade, Coordenação e Governação na União Económica e Monetária29.

Enquadramento internacional

Países europeus

A legislação comparada é apresentada para os seguintes países da União Europeia: Bélgica e
Espanha.

BELGICA
A Bélgica, nos termos da sua Constituição, consiste num Estado federal composto por comunidades
e regiões que partilham o poder de forma igualitária. As três entidades intervêm em pé de igualdade,
mas em éreas diferentes. Numa hierarquia inferior surgem as províncias subordinadas ao quadro das
competências federais, comunitárias e regionais. E na base da hierarquia encontram-se as comunas
que exercem um poder de proximidade junto dos cidadãos. Assim como as províncias, estão sujeitas
aos poderes exercidos tanto pelo governo federal como pelas comunidades ou regiões. São
financiados e controlados sobretudo pelas regiões.

O Estado federal é constituído pelas seguintes comunidades e regiões:
— A Comunidade Francesa, de língua francesa;

— A Comunidade Germanófona, de língua alemã;

— A Comunidade Flamenga, de língua holandesa:

— A Região de Bruxelas-Capital:

— A Região da Flandres; e

— A Região da Valónia.

28 A este propósito, refira-se que a Análise Anual do Crescimento de 2013 (COM/2012/750) está a serescrutinada pelas Comissões de Orçamento, Finanças e Administração Pública e Segurança Social e Trabalho.29 Informação detalhada sobre as matérias abordadas nesta parte da Nota Técnica, relativamente aoenquadramento do tema no plano da União Europeia, encontra-se disponível no endereço:
http://ec.europaeu/economy finance/economic overnance/index en.htm.
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A Comunidade Francesa exerce as suas competências no território da Região de Bruxelas-Capital e

da Região da Valónia à exceção da região de língua alemã, a Comunidade Germanófona no território

da região de língua alemã e a Comunidade Flamenga no território da Região Flamenga e da Região

de Bruxelas-Capital.

Quanto à distribuição e exercício de competências inerentes, cade ao Estado Federal o desempenho

de missões de âmbito geral, nomeadamente nas áreas da defesa nacional; política externa; justiça,

assuntos internos, assuntos monetários e fiscais; gestão da dívida pública e monitorização do sistema

financeiro, segurança social, política de rendimentos e preços, gestão das empresas públicas de

âmbito federal. Cabe ainda ao Estado federal assumir todas as responsabilidades da Bélgica e das

entidades federadas relativamente à NATO e à União Europeia.

Às Comunidades, que estatutariamente se organizam em termos linguísticos, cabe, por esse fato, o

exercício de competências no âmbito da cultura, ensino e investigação científica, assim como nas

áreas da saúde e assuntos sociais.

E às Regiões, que se definem em função do território, as competências no âmbito dos assuntos de

economia, emprego, comércio externo, crédito, investigação científica, agricultura, política da água e

ambiente, ordenamento do território e urbanismo, habitação, obras públicas, energia e tutela sobre as

autarquias (províncias, comunas e relações intercomunais).

A definição e repartição das competências do Estado federal, comunidades e regiões decorrem dos

princípios fundamentais constantes da Constituição belga, concretizadas por leis específicas. O artigo

7.° dispõe que o ‘Estado federal, as comunidades e as regiões, no exercício das suas competências,

prosseguem objetivos de um desenvolvimento durável, nas suas dimensões socia económica e

ambiental, tendo em conta a solidariedade entre as gerações’, o 1 05.° especifica as competências do

Governo federal, o 1 27.° particulariza as competências das comunidade e 134.0 e seguintes elenca as

competências das regiões.

No que concerne ao regime de financiamento das competências a realizar pelas comunidades e

regiões, a Lei Especial de Financiamento de 1989 de 16 de laneiro, modificada, respetivamente em

1993 e 2001, estabelece um esquema de financiamento próprio que contempla os presentes aspetos:

— Aumento dos recursos financeiros das entidades federadas;

— Sistema de financiamento baseado no princípio da autonomia financeira (mas não fiscal) das

entidades federadas e no princípio da solidariedade entre entidades, solidariedade que se

materializa na atribuição de uma “transferência de solidariedade” quando a capacidade

contributiva ou fiscal de uma entidade é inferior à média nacional;

— Mecanismo de receitas fiscais conjuntas e partilhadas, tanto para as transferências verticais

(entre a autoridade federal e as entidades federadas) como para as transferências horizontais

(entre entidades federadas);
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— Afetação de uma parte das receitas fiscais federais, nomeadamente as que resultam do
imposto sobre os rendimentos das pessoas singulares (IRS) e a do Imposto sobre o Valor
Acrescentado (IVA), estes impostos são coletados de modo uniforme em todo o território
nacional e são da responsabilidade exclusiva da administração federal;

— Transferência de fundos para tornar possível às comunidades e regiões assumirem as novas
responsabilidades resultante da transferência de competências pelo Estado federal,
especificamente na área da agricultura e comércio externo e em certas matérias no domínio
da cooperação para o desenvolvimento.

Os orçamentos das entidades federadas são, desta forma, financiadas em parte pelas receitas dos
dois impostos federais (IRS e IVA), mas também pela transferência pela administração federal do
produto de impostos específicos (imposto sobre as sucessões, às retenções na fonte dos
rendimentos imobiliários, eco impostos), por taxas (como a que incide sobre a radiotelevisão) com
carácter regional e por receitas próprias não fiscais. Gozam de uma maior autonomia fiscal traduzida
na possibilidade de aplicarem aumentos, reduções ou deduções à parte do imposto direto sobre as
pessoas singulares que recebem.

A 10 de outubro de 2011, oito partidos políticos que dispõem de uma maioria qualificada no
Parlamento federal chegaram a um acordo quanto à sexta reforma do Estado belga. As leis de
reforma das instituições requerem uma maioria qualificada para serem aprovadas, ou seja uma
maioria de dois terços na Câmara dos Representantes e no Senado, assim como uma maioria
simples no seio de cada grupo linguístico (francófono e holandês).
De um ponto de vista económico e orçamental, os dois aspetos mais importantes a salientar desta
reforma, traduzem-se:

— 1.0
- Na transferência de novas competências do nível federal para as comunidades e

regiões; e

— 2.° - Na revisão da lei especial de 16 de janeiro, respeitante ao financiamento das
comunidades e das regiões, várias vezes alterada.

O Portal Befqium.be — informações e serviços oficiais apresenta, de forma organizada, toda a
informação relativa à estrutura do Governo federal, das comunidades e regiões.

ESPANHA

O título VIII da Constituição de Espanha, nomeadamente os artigos 1 56°, 157.°,158.°, primeira e
terceira disposições adicionais, reconhecem e garantem às Comunidades Autónomas o exercício da
autonomia financeira na gestão dos respetivos interesses, de acordo com os princípios de
coordenação com as Finanças estatais e com o princípio de solidariedade entre os cidadãos
espanhóis. A autonomia financeira supõe, entre outros aspetos, a capacidade por parte das
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Comunidades Autónomas de regular, através de normas próprias (leis gerais de finanças e estatutos

autonómicos) as respetivas particularidades orçamentais.

O artigo 156.° estabelece os princípios integrantes do sistema financeiro: autonomia financeira,

coordenação e solidariedade. No artigo 157.° são enumerados os recursos das Comunidades

Autónomas e remete a sua regulação para lei orgânica. O artigo 158.° define os instrumentos no

sentido de concretizar o princípio de solidariedade. A primeira disposição adicional refere os direitos

históricos territórios forais e a disposição terceira a modificação do regime económico e fiscal do

arquipélago das Canárias.

Existem dois modelos de financiamento das Comunidades Autónomas: o regime comum e o regime

foral.

Para além das disposições constitucionais mencionadas, a Lei Orgânica n.° 8/1980, de 22 de

setembro (LOFCA), define o regime de financiamento das Comunidades Autónomas, em conjunto

com os estatutos de cada uma das comunidades.

Distingue dois grupos de Comunidades Autónomas, no que respeita ao financiamento:

— As Comunidades Autónomas de regime comum que se regem pelo sistema de financiamento

regulado na Lei 22/2009, de 18 de Dezembro.

- As Comunidades Autónomas de regime foral, País Basco e Navarra, que se regem, também,

pelo sistema foral tradicional de Concerto e Convénio económico, respetivam ente.

O Sistema de financiamento das Comunidades Autónomas de regime comum assenta nos seguintes

princípios:

— Reforço das prestações do Estado-providência;

— Incremento da equidade e suficiência do financiamento do conjunto das competências

autonómicas;

— Maior autonomia e corresponsabilidade e

— Melhoria da dinâmica e suficiência do sistema e da sua capacidade de se adaptar às

necessidades dos cidadãos.

A concretização do princípio da suficiência é garantida mediante o Fundo de Suficiência Global que

permite assegurar o financiamento da totalidade das competências das Comunidades Autónomas e

Cidades com Estatuto de Autonomia.

O princípio da equidade materializa-se através do Fundo de Garantia de Serviços Públicos

Fundamentais e dos Fundos de Convergência que, no cumprimento do estipulado no n.° 1 do artigo

1 58.° da Constituição e artigo 1 5.° da LOFCA, garantem a atribuição dos recursos proporcionais ao

número de habitantes e suas necessidades.
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Os princípios da autonomia e corresponsabilidade são reforçados, por via do aumentando da
percentagem dos impostos parcialmente transferidos para as Regiões Autónomas e o reforço das
suas competências na gestão dessas receitas.

Para além do reforço do princípio da cooperação mútua entre as administrações fiscais das
Comunidades Autónomas e a Agência Estatal da Administração Tributária, também está prevista a
possibilidade, inovadora, de delegar nas Comunidades Autónomas a revisão, por via administrativa,
de atos de gestão em matéria tributária compatível com a unidade do mercado.

O aumento da dinâmica do sistema visa favorecer a sua estabilidade. Para este fim, existem
mecanismos efetivos e explícitos de ajuste dos recursos às necessidades dos cidadãos, através da
atualização anual das variáveis que determinam a necessidade de financiamento, a fim de calcular a
quota de participação no Fundo de Garantia de cada Comunidade Autónoma. Está, igualmente,
prevista uma avaliação quinquenal do desempenho do sistema financeiro com base nos trabalhos
desenvolvidos pela Comissão Técnica Permanente de Avaliação.

O financiamento das competências das Comunidades Autónomas, com base nos princípios expostos,
realiza-se, em conformidade com o disposto na seção II — artigos 26.° e seguintes da Lei n.° 22/2009,
de 18 de dezembro, através dos seguintes recursos:

— Receitas dos impostos totalmente cedidos: Imposto sobre o Património, Imposto sobre
Sucessões e Doações, Imposto sobre Transmissões Patrimoniais e Atos Jurídicos sujeitos a
Registo, Imposto Especial sobre Determinados Meios de Transporte, Imposto sobre as
Vendas a Retalho de Determinados Hidrocarbonetos e receitas provenientes dos jogos.

— Taxa autónoma do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS);

— Atribuição de 50 % da receita líquida proveniente da cobrança do Imposto sobre o Valor
Acrescentado (IVA);

— Atribuição de 58% da receita líquida dos Impostos Especiais sobre a Produção de Cerveja,
Vinho e Bebidas Fermentadas, sobre Produtos Intermédios, Álcool e Bebidas Derivadas,
Hidrocarbonetos e sobre Derivados do Tabaco; e

— Atribuição de 100% da receita líquida do Imposto Especial sobre a Eletricidade.

São, igualmente, financiadas por:

— Transferências do Fundo de Garantia de Serviços Públicos Fundamentais (baseadas em
fatores de ponderação: população, superfície, dispersão e insularidade); e

— Fundo de Suficiência Global (cobre as necessidades globais das Comunidades de interesse
comum, em conjugação com as receitas dos impostos atribuidos ou das transferências
provenientes do Fundo de Garantia de Serviços Públicos Fundamentais).

Os novos Fundos de Convergência Autonómica, Fundo de Competitividade e o Fundo de
Cooperação foram criados com as receitas oriundas do Estado, com o objetivo de aproximar as
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Comunidades Autónomas, em termos de financiamento por habitante e favorecer o equilíbrio

económico territorial, contribuindo para a igualdade e equidade.

Cabe, ainda, referir que os artigos 23.° e 24.° da Lei Orgânica n.° 8/1980, de 22 de setembro

consagram a existência da Junta Arbitral, órgão colegial de deliberação e resolução de conflitos entre

a Administração Tributária do Estado e uma ou varias Comunidades Autónomas, ou entre estas.

Tendo sido o respetivo regulamento aprovado pelo Real Decreto n.° 2451/1 998, de 13 de novembro.

A Junta é composta por:

— Um Presidente, nomeado pelo Ministro das Finanças por proposta do Conselho de Política

Fiscal e Financeira das Comunidades Autónomas, entre juristas de reconhecido prestígio;

— Oito vogais, sendo quatro representantes da Administração do Estado, (um dos quais é o

Secretario da Junta Arbitral) e quatro representantes de cada Comunidade Autónoma em

conflito.

Por último, mencionamos o Conselho de Política Fiscal e Financeira, instituído no seguimento do

estabelecido no artigo 3.° da (LOFCA), com a finalidade de prosseguir uma adequada coordenação

da atividade financeira e fiscal entre as Comunidades Autónomas e as finanças do Estado. É

composto pelo Ministro das Finanças e Administrações Públicas e pelo Conselho das Finanças de

cada Comunidade Autónoma.

O Portal do Ministério das Finanças e das Administrações Públicas apresenta, nas diversas áreas da

sua competência, toda a informação relativa o assunto em análise.

IV. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria

Efetuada uma pesquisa à base de dados do processo legislativo e da atividade parlamentar sobre o

registo de iniciativas ou petições versando sobre idêntica matéria ou matéria conexa, não se verificou

a existência de qualquer iniciativa ou petição.

V. Consultas e contributos

• Consultas obrigatórias

Em 3 de janeiro de 2013, data da admissão da proposta de lei, a Presidente da Assembleia da

República promoveu a audição dos órgãos de governo próprios das regiões autónomas, nos termos
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do artigo 142.° do Regimento da Assembleia da República, e para os efeitos do n.° 2 do artigo 229.°
da Constituição, solicitando o envio dos respetivos pareceres no prazo de 15 dias (Governos) e 20
dias (Assembleias Legislativas), nos termos estatuídos pela Lei n.° 40/96, de 31 de agosto, e do n.° 4
do artigo 118.° do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores.

Tendo em consideração que o diploma pretende abranger, nomeadamente, as relações financeiras
entre as Regiões Autónomas e as autarquias locais nelas sediadas, nos termos da Lei n.° 54/98, de
18 de agosto, e no artigo 141.° do Regimento da Assembleia da República, deve a Comissão
promover a consulta da Associação Nacional de Municípios Portugueses e da Associação Nacional
de Freguesias.

Os pareceres resultantes das consultas serão publicitados na página internet da proposta de lei.

• Consultas facultativas

Não se sugere a realização de consultas facultativas por parte da Comissão.

• Pareceres! contributos enviados pelo Governo

Nos termos do estatuído no n.° 2 do artigo 6.° do Decreto-Lei n.° 274/2009, de 2 de outubro e no n.° 2
do artigo 188.° do RAR, não se afigura como necessário o envio, à Assembleia da República, de
documentação referente aos trabalhos preparatórios da iniciativa legislativa em apreço.

• Contributos de entidades que se pronunciaram

Os contributos que sejam remetidos à Comissão serão publicitados na página internet da iniciativa.

VI. Apreciação das consequências da aprovação e dos previsíveis encargos com

a sua aplicação

Em face da informação disponibilizada, não é possível proceder, nesta sede, a uma quantificação das
consequências da aprovação e dos previsíveis encargos com a aplicação da presente iniciativa.
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