
 

 

PROJETO DE PROPOSTA DE LEI N.º 267/XII, QUE PROCEDE À PRIMEIRA ALTERAÇÃO À LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO 

PARECER ANMP 

A Comissão do Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local (CAOTPL) solicita à Associação Nacional de 

Municípios Portugueses a emissão de parecer sobre o Projeto de Proposta de Lei que N.º 267/XII, que procede à Primeira 

alteração à Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro – que aprovou o (novo) regime jurídico das Autarquias Locais, bem como 

o estatuto das Entidades Intermunicipais, o regime jurídico da transferência e delegação de competências do Estado para 

as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais e dos Municípios nas Entidades Intermunicipais e nas Freguesias 

e o regime jurídico do associativismo autárquico -. 

A presente proposta de diploma da iniciativa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores pretende 

alterar o n.º 1 do artigo 138.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, relativo à aplicabilidade às Regiões Autónomas dos 

normativos que regulam a constituição e o regime jurídico aplicável às associações de municípios e de freguesias de fins 

específicos.  

Tal iniciativa prende-se, desde logo, com o fato de que com a revogação da Lei n.º 45/2008, de 27 de Agosto (cfr. a 

alínea f) do n.º 1 do artigo 3.º da Lei n.º 75/2013) e face à redação constante do n.º 1 do artigo 138.º do Anexo I da Lei 

n.º 75/2013, passou a existir um vazio legislativo quanto à criação e manutenção das atuais associações de fins 

específicos nas Regiões Autónomas. 

No fundo, a presente iniciativa legislativa vem, na sendo do normativo constitucional, clarificar que as Freguesias e os 

Municípios das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira não estão impedidos de constituir Associações de Fins 

Específicos, concretizando que tais Associações existentes à data da revogação da Lei n.º 45/2008 devem – à semelhança 

das existentes no território continental – observar a disciplina jurídica constante dos artigos 108.º a 110.º do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013. 

Relativamente à redação proposta sugere-se que a mesma seja alterada no sentido de ressalvar, também, a aplicação 

dos artigos 63.º a 65.º, normativos que regulam aspetos sobre a existência e funcionamento das associações de fins 

específicos, propondo-se assim seguinte redação final para o n.º 1 do artigo 138.º do Anexo I da Lei n.º 75.º/2013: “ 1. A 

presente lei aplica-se às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, com exceção dos artigos 66.º a 107.º e sem prejuízo 

do disposto no número seguinte.” 
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Cotejado o exposto, e uma vez acolhida a sugestão tecida no presente parecer, a Associação Nacional de Municípios 

Portugueses nada tem a acrescentar à proposta de lei apresentada. 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES 

Coimbra, 10 de Fevereiro de 2015 


