
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assinatura da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

Considerando que:

1. As autarquias locais são pessoas coletivas territoriais, dotadas de órgãos representativos que

visam a prossecução de interesses próprios das populações respetivas, nos termos do n.º 2 do

art.º 235º da Constituição da República Portuguesa (CRP), dispondo, igualmente, de autonomia

financeira.

2. O princípio do interesse público local constitui a causa exclusiva e o parâmetro fundamental

de enquadramento da atividade política e administrativa autárquica, e é a prossecução do

interesse local que justifica e limita os poderes, as competências e os recursos, nomeadamente

financeiros, dos órgãos e serviços públicos locais.

3. Assim, a legalidade e o interesse público exigem à autonomia de decisão da governação local

uma inequívoca transparência na realização de despesas, rigor na gestão do dinheiro dos

cidadãos e dos munícipes, e a demonstração, clara e fundamentada, das razões de interesse

público que presidiram à ponderação das opções localmente tomadas.

4. O interesse público sustentar-se-á sempre nas efetivas necessidades das populações e

nunca nos interesses, nomeadamente eleitoralistas, dos titulares dos órgãos ou dos partidos

que os indicaram.

Ora,

1. Segundo declarações tornadas públicas pelo seu presidente, a Câmara Municipal de Braga

aprovou quinta-feira, dia 28 de Março de 2013, com os votos contra da Coligação Juntos por

Braga, a atribuição de um apoio de 1577 euros a 39 juntas de freguesia do município de Braga.

2. Este apoio, segundo as mesmas declarações, destina-se a fazer face às despesas com o

apoio judiciário necessário para intentar a ação judicial contra o Estado, por cada junta

interessada, no âmbito da reorganização administrativa do território.



3. Desconhece-se o enquadramento legal do apoio a conceder, pelo que se impõe que o

executivo esclareça se se trata de um apoio concedido no âmbito de um protocolo de delegação

de competências previamente celebrado entre os respetivos órgãos, ou se de um apoio direto

da câmara.

4. Na verdade, no âmbito do regime jurídico das autarquias locais, atualmente em vigor, não é

competência das Câmaras litigar em nome das freguesias.

5. Por outro lado, desconhece-se concretamente que interesse público sustenta o apoio. A

possibilidade (e a legitimidade politica) de deliberar sobre formas de apoio às freguesias é

aferida pelo interessepúblico que, de novo, se sustenta nas efetivas e fundamentadas

necessidades das populações e na utilidade que resulta desse apoio para a vida das mesmas, e

não nos interesses político-partidários, ou, menos ainda, nos interesses dos titulares dos órgãos

quer do município quer das freguesias.

6. Ora, atendendo ao fim e objeto do apoio, verifica-se que o processo da reforma administrativa

territorial das freguesias está plenamente concluído, tendo sido totalmente dissipadas quaisquer

dúvidas e reservas quer constitucionais quer administrativas.

7. Na verdade, no exercício da competência exclusiva para a criação, modificação e extinção

das autarquias locais que a Constituição da República Portuguesa lhe reserva, a Assembleia da

Republica aprovoua Lei n.º 22/2012, de 30 de Maio, que teve por objeto o regime jurídico da

reorganização administrativa territorial autárquica, que constava daProposta de Lei n.º44/XII

apresentada pelo Governo.

8. Atravésda aprovação da Lei n.º 11-A/2013que veio dar cumprimento à Lei n.º 22/2012, de 30

de Maio, processo politico-legislativo da sua exclusiva função e competência, a Assembleia da

República, envolvendo as autarquias locais, concluiu aReorganização Administrativa do

Território das Freguesias, concretizando os objetivos reformadores a que está vinculado

internacionalmente, e as condições necessárias para que o poder local se reforce na próxima

década, robustecendo o papel essencial que os municípios e as freguesias desempenham no

desenvolvimento rural, no progresso dos concelhos e das cidades, e na política de proximidade

aos cidadãos.

9. Numa nota da Provedoria de Justiça, em resposta ao pedido da Associação Nacional de

Freguesias (Anafre) para que esta suscitasse a inconstitucionalidade da Lei da Reforma

Administrativa, o Exmo. Senhor Provedor decidiu abster-se de qualquer iniciativa a este respeito

por considerar ‘’não procederem os fundamentos invocados nas queixas, no plano da

conformidade do regime em questão com a Constituição (designadamente, o princípio da

autonomia local) e a Carta Europeia de Autonomia Local”.

10. Na resposta enviada à Anafre, de conhecimento público, considera o Exmo. Senhor

Provedor da Justiça não estar em causa a competência da Assembleia da República para

legislar sobre esta matéria e que não cabe o argumento de falta de consulta aos órgãos do

poder local.

11. Para seu sustento é invocado um douto acórdão do Tribunal Constitucional no qual é

salientado que a pronúncia das assembleias municipais “representa muito mais do que o

simples exercício do direito de audição em sede de procedimento legislativo”, porque “aquele



órgão não é confrontado com um projeto concreto de reorganização administrativa com uma

configuração acabadamente predefinida”, sendo-lhe antes requerido uma participação ativa: “a

lei fixou vinculativamente os objetivos (inclusive quantitativos) a atingir, mas não preordenou os

modos, em concreto, de os alcançar, deixando tal definição para a autonomia local”.

12. Prosseguindo a jurisprudência do Tribunal Constitucional, o Senhor Provedor considera

também não proceder o argumento de tratamento desigual quanto ao fato de as freguesias que

não se agregam não terem direito a receber 15% de majoração no seu financiamento através do

Fundo de Financiamento das Freguesias. Não existe, no entendimento do Senhor Provedor, um

prejuízo para estas freguesias, que apenas não são beneficiadas, salienta-se.

13. Por outro lado, a respeito da suscetibilidade de impugnação contenciosa administrativa da

reforma, coube pronunciar-se o Supremo Tribunal Administrativo, no douto Acórdão de 9/1/2013

- Proc. nº.01364/12, decidindo que ´´aos tribunais administrativos não cabe interferir em

processo legislativo’’ nem‘’compete apreciar litígios tendo por objecto a impugnação de actos

praticados no exercício da função política e legislativa - artigo 4°, n.° 2, a), do Estatuto dos

Tribunais Administrativos e Fiscais, aprovado pela Lei n.° 13/2002, de 19 de Fevereiro.’’

14. Factos e entendimento que são, ou deviam ser, do conhecimento do Senhor Presidente de

Câmara de Braga, e de todos os membros do executivo camarário.

Ora, perante as dúvidas salientadas e os dados revelados, resulta a manifesta ausência do

interesse público que suporta a deliberação do executivo, a inutilidade do apoio aprovado pela

Câmara Municipal de Braga às 39 freguesias, que se consubstancia, assim, num intolerável

desperdício de dinheiros públicos, bem assim como, tudo confrontado, a obscuridade dasrazões

que presidiram à deliberação, por maioria, do Executivo Municipal de Braga, e que interessa

assim aferir cabalmente.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea e) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

O Deputado do CDS-PP, abaixo-assinado, vem por este meio requerer ao Presidente da

Câmara Municipal de Braga, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos

que antecedem, a seguinte informação:

1 – Se confirma que a Câmara Municipal de Braga aprovou a atribuição de um apoio de

1577 euros a 39 juntas de freguesia do município de Braga, e que este apoio se destina a

fazer face às despesas com o apoio judiciário necessário para intentar a ação judicial

contra o Estado, por cada junta interessada, no âmbito da reorganização administrativa

do território?

2 –Atendendo ao grave período de crise financeira, que exige que se canalizem os

recursos do município para o apoio às situações de especial carência social,

nomeadamente aos munícipes, às famílias e às empresas no concelho de Braga, e tendo



conhecimento das decisões judiciais recentes tanto do Supremo Tribunal Administrativo

como o Tribunal Constitucional, bem como dos argumentos apresentados pela

Provedoria da Justiça que reconheceram plena validade ao processo legislativo da

Reforma Administrativa Territorial Autárquica, de que forma foi fundamentado, clara e

objetivamente, o interesse público do apoio a conceder às freguesias, no valor de cerca

de 62 mil euros, para litigar contra o Estado, no âmbito da reforma administrativa?

3 - Que fundamentos foram expressamente apresentados no pedido de apoio pelas

freguesias para as respetivas ações judiciais? Que pressupostos de facto foram

apresentados? Que ações de contencioso estão em causa? Que base serviu de cálculo

para a determinação do valor apurado de 1577 euros a atribuir às freguesias? No quadro

orçamental, onde está definida a cobertura financeira para essa despesa? E qual o

enquadramento legal para a atribuição do apoio a conceder?

Palácio de São Bento,  terça-feira, 16 de Abril de 2013

Deputado(a)s

ALTINO BESSA(CDS-PP)

MARGARIDA NETO(CDS-PP)

JOÃO GONÇALVES PEREIRA(CDS-PP)

ORÍSIA ROQUE(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-Presidentes da
Assembleia da República.
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