


APRESENTAÇÃO

Este livro foi escrito a pensar na actividade desenvolvida pelas
autarquias locais a qual é constituída, essencialmente, por actividade
administrativa, ou seja, administração pública.

Desta, o cidadão espera - e tem o direito de exigir - que cumpra
devidamente as importantes tarefas de interesse público chamada a rea-
lizar e que actue dentro da ordem jurídica. Boa administração com res-
peito pelo direito, eis a obrigação indissociável das autarquias locais.

Aos que costumam acentuar a gestão, tendendo a desprezar o orde-
namento jurídico, é preciso lembrar que os fins não justificam os meios
e que há direitos fundamentais dos cidadãos e regras de procedimento
estabelecidas pelo legislador que têm de ser respeitadas, sob pena de se
instalar a arbitrariedade nas autarquias.

Aos que destacam o respeito pelo direito, pondo em lugar secundá-
rio os resultados, é preciso recordar que o direito não existe para ser
um estorvo da boa administração, mas antes um auxiliar desta. Aliás,
por isso mesmo, as regras de direito devem ser adequadamente interpre-
tadas para obter delas aquele sentido que melhor facilite a actividade
administrativa.

Os aspectos jurídicos da administração local autónoma são o tema
da presente obra. O conhecimento deles é indispensável para adminis-
trar correctamente e não se compreende que, em muitas autarquias, o
direito não seja tratado com a atenção que merece. Há uma regra de
boa administração que nos diz que os problemas jurídicos - como mui-
tos outros - previnem-se, em vez de se remediarem tarde e a más horas.

*
A edição deste livro tem como causa próxima a elaboração de um

artigo sobre a organização municipal em Portugal, solicitado para um
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número monográfico da revista espanhola Documentacion Administrativa
A redacção desse texto abriu caminho para a composição de um trabalho
mais vasto, abrangendo a administração das autarquias locais em geral.

Facilitou muito, também, esta publicação o facto de estar ainda iné-
dita a dissertação que apresentei a provas de doutoramento em Ciências
da Administração (especialidade de Administração Pública), na Universi-
dade do Minho, intitulada «A Autonomia Municipal: Evolução e Signifi-
cado Actual», da qual recolhi, com adaptações e actualizações, o material
que compõe as duas primeiras partes deste livro. Aproveito esta oportuni-
dade para cumprir uma especial dívida de gratidão para com a Facul-
dade de Direito da Universidade de Santiago de Compostela, onde fui
sempre excelentemente acolhido, na pessoa do sr. Prof. Doutor José Luis
Carro Fernández-Valmayor; catedrático de Direito Administrativo, e orien-
tador da dissertação, que sempre me incentivou a fazer esta publicação.

*
Este trabalho divide-se em três partes. A primeira é de natureza

histórica e procura salientar; a partir do século XIX, a experiência da
administração local autónoma em Portugal e noutros países europeus
aos quais estamos particularmente ligados. A segunda detém-se sobre o
conceito de autonomia local, focando a sua evolução até aos nossos dias
e o amplo acolhimento que teve na Constituição da República Portu-
guesa de 1976. A terceira parte é dedicada ao regime actual da admi-
nistração local autárquica, tendo em conta, principalmente, o desenvol-
vimento legislativo dos preceitos constitucionais relativos ao poder local
e os contributos dados pela jurisprudência e pela doutrina. Esteve sem-
pre presente a preocupação de utilizar uma linguagem acessível, pois
este livro destina-se a todos aqueles que lidam com este importante sec-
tor da nossa administração pública.

Braga, Novembro de 1993

ANTÓNIO CÂNDIDO OLIVEIRA
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PARTE I

PERSPECTIVA HISTÓRICA
DA AUTONOMIA LOCAL

DESDE O SÉCULO XIX EM PORTUGAL
E NOUTROS PAÍSES EUROPEUS



TÍTULO I
HISTÓRIA DA AUTONOMIA LOCAL

EM PORTUGAL

CAPÍTULO I

AS BASES DA ACTUAL ORGANIZAÇÃO
DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL AUTÓNOMA

1. Da Revolução Liberal à legislação de inspiração napoleónica de
Mouzinho da Sílveira (1832)

a) A Revolução Liberal e a instabilidade subsequente

A organização da administração local autónoma portuguesa tem os
seus alicerces nas reformas introduzi das na primeira metade do séc. X1X

pela Revolução Liberal. Ela está intimamente ligada, tal como sucedeu
nos países europeus que nos estão mais próximos, à formação e consoli-
dação do Estado liberal, após a Revolução Francesa.

Um recuo da persectiva histórica à Idade Média (e até ainda mais
longe) seria porventura muito interessante, mas não teria em conta um
facto essencial que foi a formação do Estado moderno, fortemente cen-
tralizado político-administrativamente, o qual vai resistir mesmo ao
impacto da Revolução Francesa, ainda que a legitimidade do poder se
desloque do monarca-soberano para a nação-soberana. É exactamente a
partir do modo como se vão estabelecer as relações entre o Estado
moderno legitimado pela soberania do povo e os municípios (e outros
entes públicos territoriais representativos das comunidades locais) que
vai surgir a moderna autonomia local. Esta situação pouco ou nada tem a
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ver com o municipalismo da Idade Média exactamente pela falta de um
Estado tal como hoje o conhecemos (I).

Surgido em 1820, o liberalismo caracterizou-se por um período ini-
cial de forte instabilidade com constantes avanços e recuos. Convocadas
as Cortes em 1820, inicia-se o novo regime com a Constituição de 1822,
mas logo em 1823 uma contra-revolução traz de novo o absolutismo. Em
1826, a Carta Constitucional abre novo período liberal com eleição de
novas Cortes, mas em 1828 elas são dissolvidas. Pouco tempo depois
inicia-se uma guerra civil entre absolutistas e liberais (1832) que termi-
nou em 1834 com a vitória dos liberais e o restabelecimento da Carta
Constitucional de 1826. Só nesta data vai ser possível tentar pôr em prá-
tica uma organização da administração local de acordo com os princípios
do liberalismo, servindo para o efeito um Decreto elaborado nos Açores
(bastião dos liberais), ainda em plena guerra civil (1832), da responsabi-
lidade de Mouzinho da Silveira.

b) A Constituição de J 822

Certo é que já anteriormente a Constituição de 1822 e a Carta Cons-
titucional de 1826 continham preceitos que diziam respeito à administra-
ção local.

Assim a Constituição de 1822 (2) de acordo com o princípio liberal
da separação dos poderes estabelecia a «independência» dos poderes
legislativo, executivo e judicial (art. 30.°) e à matéria da administração
local consagrava um título próprio, o VI, com a epígrafe «Do Governo
Administrativo e Económico» (arts. 212.° a 223.°), dividido por dois
capítulos.

No Capo I (arts. 212.° a 217.°) previa-se a existência de distritos a
designar por lei (art. 212.°) tendo à frente um «Administrador geral»,

(I) M. CAETANO, O Município na Reforma Administrativa (Conferência), Lisboa,
1936, p. 9. No mesmo sentido, M. S. GIANNINI (cfr., infra, Capo 1II). Ver ainda J.-M.
PONllER, L'État et les collectivités locales - La répartition des compétences, Paris, 1978,
pp. 330/331.

(2) As Constituições Portuguesas (/822-1826-1838-1911-1933-1976), org. por
JORGE MlRANDA, Lisboa, 1976.
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nomeado pelo Rei e auxiliado por uma «Junta administrativa» (de base
electiva) tendo competência sobre «todos os objectos de pública adminis-
tração» (art. 216.°). A explicitação das respectivas atribuições era reme-
tida para a lei (art. 217.°). O Capo 11era dedicado à administração muni-
cipal determinando-se que haveria «Câmaras em todos os povos, onde
assim convier ao bem público» nos termos a estabelecer pela lei que
«marcar a divisão do território» (art. 219.°). Competia às Câmaras o
exercício «na conformidade das leis» do «governo económico e munici-
pal dos concelhos» (art. 218.°). Não havia um capítulo ou artigos sobre a
administração ao nível das freguesias.

A administração municipal era objecto de particular atenção e nos
arts. 220.°, 221.° e 222.° estabeleciam-se algumas regras sobre a com-
posição das Câmaras, sendo de destacar no art. 220.° a eleição anual
dos vereadores e de um procurador pela «forma directa à pluralidade
relativa de votos dados em escrutínio secreto e assembleia pública»; no
art. 221.°, uma larga enumeração de atribuições como as de «fazer postu-
ras ou leis municipais» (I), de «promover a agricultura, o comércio, a
indústria, a saúde pública, e geralmente todas as comodidades do conce-
lho» (11), de «estabelecer feiras e mercados» (I1I), de «cuidar das escolas
de primeiras letras», hospitais e estabelecimentos de beneficência (IV).
A existência de um poder tributário, na forma que as leis determinassem,
resultava também explicitamente deste mesmo artigo (VII). Vê-se, pois,
que a Constituição de 1822 incluía já os preceitos que caracterizam a
moderna administração local autónoma e particularmente a municipal.
De notar que as Cortes, eleitas após a Revolução de 1820, procuraram,
mesmo antes da publicação da Constituição, providenciar pela reforma
da administração local, desenvolvendo trabalhos parlamentares nesse sen-
tido, mas sem êxito (3). Em 1823 abre-se uma grave crise política (Con-
tra-Revolução) que significou, na prática, o regresso ao absolutismo e
que vai prolongar-se até 1834 opondo, por um lado, os liberais chefiados
por D. Pedro e, por outro, os absolutistas chefiados por D. Miguel,
ambos filhos de D. João VI.

(3) M. CAETANO, «Os Antecedentes da Reforma Administrativa de 1832 (Mouzi-
nho da Silveira)», in Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa,
voI. XXII, 1968-1969, pp. 7 e segs., esp. p. 9.
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c) A Carta Constitucional de 1826 e trabalhos parlamentares

Entretanto, em 1826, após a morte de D. João VI, seu filho
D. Pedro, já então Imperador do Brasil, procura solucionar a crise polí-
tica existente em Portugal outorgando um diploma fundamental (Carta
Constitucional) de tendência mais conservadora do que a Constituição de
1822 e abdicando do trono de Portugal em favor da sua filha Maria da
Glória, então com 7 anos de idade.

A Carta Constitucional estabelecia igualmente a «divisão» dos pode-
res (art. 10.°) e dedicava à administração local o Tít. VII com a epígrafe
(restritiva) «Da Administração e Economia das Províncias» (arts. 132.°
a 138.°). Muito mais parca do que a Constituição de ]822, a Carta esta-
belecia no art. 132.° que «A Administração das Províncias ficará exis-
tindo do mesmo modo que actualmente se acha, enquanto por Lei não
for alterada». Não havia qualquer referência ao distrito.

No que respeita à administração municipal a Carta mantinha, ainda
que por forma mais sucinta, os princípios da Constituição e assim estabe-
lecia que haveria Câmaras «em todas as cidades e vilas ora existentes e
nas mais que para o futuro se criarem» competindo-lhes «o governo eco-
nómico e municipal das mesmas cidades e vilas» (art. ] 33.°). O art. ] 34.°
determinava que as Câmaras seriam eleitas e compostas do número de
vereadores que a lei designasse e o que obtivesse maior número de votos
seria Presidente da Câmara. O art. ] 35.°, finalmente, limitava-se a reme-
ter para uma «lei regulamentar» a matéria respeitante ao exercício das
suas atribuições, a formação das «posturas policiais» e a «aplicação das
suas rendas». Tal como sucedia na Constituição de ] 822, a Carta omitia,
no título que temos vindo a referir, qualquer alusão à freguesia como
nível de administração local.

Tendo entrado em vigor em Agosto de 1826 e tendo sido convoca-
das as Cortes nela previstas (arts. 13.° e 14.°), a matéria da reforma
administrativa mereceu logo a atenção da Câmara dos Deputados que,
para o efeito, constituiu duas comissões. Uma, encarregada da divisão do
território e outra, denominada do «Código Administrativo», com a
incumbência de dar cumprimento aos preceitos da Carta atrás menciona-
dos, nomeadamente o art. 135.° (4). A comissão de divisão do território

(4) M. CAETANO, «Os Antecedentes ... », p. 11.
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apresentou um parecer preliminar no qual se previam, no que toca à divi-
são administrativa, 7 províncias no continente europeu e 2 nas ilhas, sub-
divididas por 17 comarcas (administrativas). Na base estariam os conce-
lhos e, quanto a estes, a Comissão chamava a atenção para a existência
de 228 com menos de 200 fogos. Este facto colocava aos membros da
comissão embaraços, pois se o art. 133.° da Carta determinava que «em
todas as cidades e vilas, ora existentes, e nas mais que para o futuro se
criarem haverá Câmaras», por outro lado o art. 134.° estabelecia o princí-
pio da eleição das Câmaras com o número de vereadores que a lei desig-
nasse, sendo certo ainda que só poderia ser vereador quem tivesse pelo
menos cem mil réis de renda líquida (arts. 66.° e 65.°, § 5.°, da Carta).
Ora, perguntavam os membros da Comissão, como seria possível formar
Câmaras electivas nesses pequenos concelhos de menos de 200 fogos?
Havia aqui mesmo um problema constitucional que era o da dificuldade
de compatibilizar os dois preceitos constitucionais (5). De qualquer modo
a sugestão da supressão pela reunião ou anexação a concelhos mais pró-
ximos era aflorada no Parecer. Quanto aos concelhos cuja população
fosse muito grande sugeria-se a sua divisão em dois ou em mais.

A Comissão do Código Administrativo apresentou, por sua vez, um
projecto de «lei orgânica da administração geral das províncias do reino»
de que foi relator Rebelo da Silva. Neste projecto, de manifesta inspira-
ção napoleónica, como resulta claramente não só do texto como da con-
fissão de Rebelo da Silva durante a sua discussão (6), dividia-se o país
em províncias, comarcas e municipal idades. O seu objectivo era a admi-
nistração geral (que pertence exclusivamente ao Governo e deve, por
isso, ser feita por agentes seus) e não a administração municipal. Assim,
em cada província haveria um Administrador Geral de nomeação régia,
representante do Governo e com amplos poderes, assistido por um Con-

(5) A. PEDRO MANIQUE, Mouzinho da Silveira - Liberalismo e Administração
Pública, Lisboa, 1989, pp. 135 e segs.

(6) No seu discurso perante a Câmara dos Deputados Rebelo da Silva dizia clara-
mente: «A Comissão buscou o tipo do seu projecto na administração francesa; aquela
administração chegou ali à perfeição, em que se acha no fim de mui tristes, e ruinosas
experiências, a que a sujeitaram teorias quiméricas e tentativas populares. Um homem
grande em Administração, e ao qual não trato de fazer a apologia em objectos diver-
sos, emendou o espírito de vertigem de que se ressentia a administração francesa desde
a Assembleia Constituinte até ao seu tempo» - cfr. M. CAETANO, «Os Anteceden-
tes ...». p. 15.
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selho Administrativo da província (arts. 1.0, 2.° e 6.° do projecto); em
cada comarca haveria Sub-Administradores Gerais de nomeação régia
subordinados ao Administrador de Província (arts. 1.°, 63.°, 64.° e 65.°);
finalmente em cada «distrito municipal» haveria um Administrador de
municipalidade, de nomeação ministerial, sob a direcção central do
Administrador de província (arts. 1.0, 71.°, 72.° e 73.°). Na discussão
havida na Câmara dos Deputados manifestou-se uma corrente de opinião
que mostrava as maiores reservas quanto à divisão provincial e aos
administradores provinciais considerada de origem napoleónica e fun-
dada no mais absoluto despotismo (1). A discussão dos trabalhos de
ambas as comissões não chegou ao fim, pois, entretanto, foi dissolvida a
Câmara dos Deputados (13 de Março de 1828) iniciando-se o reinado de
D. Miguel e pouco depois uma sangrenta guerra civil que só viria a ter-
minar em 1834 com a Convenção de Évora Monte. De qualquer modo
ficaram abertos caminhos (divisão administrativa do território, supressão
de pequenos concelhos, existência de um agente do governo junto dos
municípios) que viriam a ser postos em prática mais tarde.

É de recordar, entretanto, que em 1830 por Decreto de 26 de
Novembro publicado nos Açores (8) foram criadas as Juntas de Paróquia
por se entender que era necessário que houvesse em todas as paróquias
uma «autoridade local» que possuis se a inteira confiança dos vizinhos e
que estivesse « especialmente encarregada de prover e administrar os
negócios e interesses particulares dos mesmos». Estabelecia o art. 1.° que
haveria em cada paróquia uma Junta nomeada pelos vizinhos da paróquia
e encarregada de promover e administrar todos os negócios que fossem
de «interesse puramente local». As Juntas de Paróquia tinham um leque
amplo de atribuições (art. 17.°) e previa-se recurso para a Câmara Muni-
cipal das suas deliberações (art. 18.°).

Por sua vez um curto Decreto de 27 do mesmo mês organizava as
Câmaras Municipais de acordo com a Carta Constitucional repetindo no
art. 1.° o disposto no art. 133.° da Carta acima citado. Determinava ainda
este Decreto, subscrito como o anterior por Mouzinho de Albuquerque

(1) Era o caso do deputado Francisco Campos, cfr. M. CAETANO,«Os Anteceden-
tes ...», p. 13.

(8) Collecção de Decretos e Regulamentos publicados durante o Governo da
Regencia do Reino estabelecida na Ilha Terceira, Primeira Série, de 2 de Junho de 1830
a 27 de Fevereiro de 1832, Lisboa, Imprensa Nacional, 1834, pp. 39 e 49.
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(e não Mouzinho da Silveira), o número de vereadores das Câmaras
tendo em conta a respectiva população (art. 2.°) e que o vereador que
obtivesse maior número de votos seria o Presidente (art. 3.°). Existia
neste diploma a preocupação da separação das funções judicial e admi-
nistrativa (art. 13.°, § 1.°) que um outro Decreto de 29 do mesmo mês
sobre a administração da justiça acentuava referindo a «inteira separação
dos poderes judicial e municipal» (art. 9.°).

d) O Decreto de Mouzinho da Silveira de 1832: seu carácter cen-
tralizador

Interessa referir agora o Decreto n." 23, de 16 de Maio de 1832, de
Mouzinho da Silveira que, apesar de mal ter sofrido a prova da experiên-
cia, pois vigorou por curto espaço de tempo, foi e é ponto de referência
da moderna administração local portuguesa.

Este diploma, para além de consagrar a separação dos poderes de
julgar e administrar, estabelecia uma organização administrativa territo-
rial uniforme de forte inspiração napoleónica, abolindo as antigas divi-
sões territoriais. O país era dividido em províncias, comarcas e conce-
lhos (9), estando à frente de cada província um Prefeito, à frente de cada
comarca (administrativa) um Subprefeito e à frente de cada concelho um
Provedor. Estas autoridades detinham todo o poder administrativo e esta-
vam encadeadas hierarquicamente. Junto delas existiam, tal como em
França, «corpos administrativos» com funções muito limitadas, cabendo
às autoridades administrativas a execução das respectivas deliberações.
Na província, o «corpo administrativo» era a Junta Geral de Província,
na comarca era a Junta de Comarca e no concelho era a Câmara Muni-
cipal.

A Câmara Municipal, eleita indirectamente, compunha-se por um
número de vereadores igual ao número de freguesias (10). As Juntas de
Comarca eram compostas de procuradores eleitos pelas Câmaras Munici-
pais dos concelhos de que constava a Comarca, na proporção de dois

(9) O número de concelhos segundo o mapa das divisões eleitorais elaborado para
a eleição das Cortes de 1822 era, no continente, de 785 (Decreto de II de Julho de 1822).

(lO) Nos concelhos com apenas uma freguesia o número de vereadores era de três
(art. 11.°, § 9.°).

2
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procuradores por concelho, e as Juntas Gerais de Província compu-
nham-se de procuradores eleitos pelas Juntas de Comarca (um procura-
dor por cada concelho) (art. 11.°, § 12.°).

De notar a referência à freguesia neste diploma. Efectivamente ao
mesmo tempo que, nos termos do art. 29.°, extinguia da organização
administrativa as Juntas de Paróquia criadas em 1830 (11), o Decreto uti-
lizava as freguesias para encontrar o número de vereadores da Câmara.
Isto merece realce pois a freguesia - comunidade local profundamente
ligada à organização religiosa que é a paróquia - vai acompanhar sem-
pre o município até aos dias de hoje. O município em Portugal é, efecti-
vamente, formado por várias freguesias (12). Estas nunca alcançarão um
lugar de alto relevo na vida local quer pelos meios financeiros ao seu
dispor quer pelo pessoal, mas nunca serão ignoradas.

Aliás, enquanto os municípios vão sofrer, em 1836, uma profunda
reforma territorial a que nos referiremos de seguida, esta não atinge as
freguesias cujo número permanece praticamente inalterado. Em 1822,
tínhamos 4086 freguesias no continente (contagem para as eleições das
Cortes de 1822) e hoje temos 4005 (13).

2. A reforma territorial dos municípios e o Código Administrativo
de 1836

a) As leis descentralizadoras de 1835

A reforma de Mouzinho da Silveira não foi bem recebida no País
provocando fortes críticas especialmente dirigidas contra os poderes con-
siderados excessivos dos Prefeitos e contra os abusos dos Provedores.
Ficou conhecido o grito: «Abaixo as Prefeituras» (14). Uma interessante

(11) As Juntas de Paróquia tinham sido criadas, como dissemos, por Decreto de 26
de Novembro de 1830 para o «bom regimento e polícia dos povos».

(12) Há uma excepção que é o município do Corvo que não tem freguesias
(art. 78.0 do Estatuto Político Administrativo da Região Autónoma dos Açores na redac-
ção dada pela Lei n." 9/87, de 26 de Março). No continente há, por outro lado, alguns
municípios que têm apenas uma freguesia.

(13) Administração Local em Números - 1991, ed. da Direcção Geral da Adminis-
tração Autárquica, Lisboa, 1991.

(14) Relatório do Código de 1836, in Código Administrativo Portuguez, Lisboa,
Imprensa Nacional, 1836. Sobre este ponto ver desenvolvidamente A. PEDRO MANIQUE,
Mouzinho da Silveira ... , pp. 103 e segs.
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crítica à centralização administrativa introduzida por Mouzinho da Sil-
veira pode examinar-se através de uma «representação» da Câmara
Municipal de Lisboa reclamando a observância do art. 133.° da Carta
Constitucional e que motivou uma Portaria datada de 22 de Maio
de 1834. Defendia a Câmara Municipal que o art. 133.° da Carta ao dis-
por que «em todas as cidades e vilas, ora existentes e nas mais que para
o futuro se criarem, haverá Câmaras às quais compete o governo econó-
mico e municipal das mesmas cidades e vilas» instituía o poder munici-
pal e que tal poder fora usurpado pelo art. 28.°, § 11.°, do Decreto n." 23
que exigia a sanção do Provedor para se fazerem posturas e a confirma-
ção do Prefeito para serem executadas e pelos arts. 26.° e 29.° que, ao
atribuirem ao Provedor a execução de todas as deliberações, tornava
impossível que as Câmaras pudessem com independência desempenhar
cabalmente as suas funções (15).

Na sequência dessas críticas são publicados, logo em 1835, dois
diplomas que vão constituir as bases do Código Administrativo de 1836
de tendência claramente descentralizadora. São esses diplomas a Carta de
Lei de 25 de Abril de 1835 e o Decreto de 18 de Julho do mesmo ano
que a regulamentava (16).

Por força destes diplomas o território do continente era dividido em
distritos administrativos, estes subdividiam-se em concelhos, que, por sua
vez, se compunham de uma ou mais freguesias (art. 1.0 do Decreto).
Acabavam assim as províncias e as comarcas e, com elas, os Prefeitos e
Subprefeitos. Quanto aos magistrados administrativos passavam a ser no
distrito, o Governador Civil, no concelho, o Administrador do Concelho
(que substituia o Provedor) e, na freguesia, o Comissário de Paróquia
(art. 5.° do Decreto). Quanto aos corpos administrativos havia agora a
Junta Geral de Distrito, a Câmara Municipal e a Junta de Paróquia. De
salientar, como novidade importante, o facto de se abrir uma brecha no
princípio, que continuava a ser afirmado, da separação entre as funções
de deliberar e executar. Estabelecia, com efeito, o art. 28.° do Decreto:
«Aos corpos administrativos eleitos só compete deliberar e fiscalizar.

(15) Collecção de Decretos e Regulamentos mandados publicar por Sua Majestade
Imperial o Regente do Reino desde a sua entrada em Lisboa até à instalação das Câma-
ras Legislativas, Terceira Série, Lisboa, Imprensa Nacional, 1840, p. 125.

(16) Collecção de Legislação promulgada em 1835, r caderno, Lisboa, 1835,
p. 29 e p. 5 (2.0 Semestre), respectivamente.
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A execução é sempre confiada ao magistrado administrativo e responsá-
vel da respectiva decisão». Mas logo de seguida dizia o mesmo artigo:
«Exceptuam-se as deliberações tomadas pelas Câmaras Municipais cuja
execução fica pertencendo ao seu Presidente». Desta forma o Presidente
da Câmara assumia uma especial importância.

b) A reforma territorial dos municípios de 1836

Ainda, no que toca à administração municipal, é de referir a reorga-
nização da divisão administrativa concelhia que precede a publicação do
Código de 1836. Quanto a esta matéria o art. 3.° do Decreto de 18
de Julho de 1835, que temos estado a referir, apenas determinava
que «o número de concelhos e sua extensão será oportunamente regu-
lado, segundo o exigir a comodidade dos povos e o bem do serviço».
O impulso para a nova divisão administrativa é dado por um Decreto
de 17 de Maio de 1836 que determinava a convocação extraordinária das
Juntas Gerais de Distrito para, num prazo curto (17), formar um projecto
de divisão dos concelhos e julgados do seu distrito, segundo instruções
que acompanhavam cópia do referido Decreto remetidas aos governos
CIVIS.

Como critério para a divisão concelhia prescrevia o art. 3.° das «Ins-
truções» que cada concelho deveria ter «número suficiente de cidadãos
hábeis para os cargos e1ectivos e bastantes meios de sustentar os encar-
gos municipais»; porém, deveriam ter-se em conta também as distâncias,
as comunicações e «hábitos dos moradores». O impulso decisivo para a
elaboração do novo mapa concelhio do país foi dado, contudo, já depois
da Revolução de Setembro (18) por Portaria datada do dia 29 desse
mesmo mês que nomeou uma comissão com a finalidade de propor «sem
perda de tempo» um projecto para a divisão administrativa do Reino
tendo para esse fim em atenção os trabalhos feitos pelas Juntas Gerais

(17) CoLlecção de Leis e outros Documentos Officiaes publicados desde o 1"
de Janeiro até 9 de Dezembro de 1836, Quinta Série, Lisboa, 1836, p. 145. As Juntas
Gerais deveriam reunir e deliberar entre o dia 6 e 22 de Junho de 1836. Este prazo foi
alargado até 30 de Junho em vista das queixas das Juntas Gerais pela exiguidade do
prazo (Decreto de 15 de Junho de 1836). Mesmo assim a tarefa não foi levada a cabo.

(18) A Revolução de Setembro, de carácter progressista, ocorreu em 10 de Setem-
bro e repôs em vigor a Constituição de 1822.
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de Distrito. Subscrevia tal portaria Manuel da Silva Passos (Passos
Manuel). Em 6 de Novembro de 1836 é publicado o decreto que estabe-
lece a nova divisão concelhia e que tomou por base os trabalhos das Jun-
tas Gerais e o parecer da Comissão acima referida. Nos termos do
art. 1.° do Decreto o território do continente continuava a conter 17 dis-
tritos administrativos, mas o número de concelhos era reduzido a 351
suprimindo-se mais de 400 (19). Esta divisão era ainda considerada pro-
visória e as Juntas Gerais de Distrito deveriam remeter anualmente uma
consulta sobre os melhoramentos que se poderão fazer nas divisões
administrativas do território. A divisão concelhia que hoje existe tem
como matriz este Decreto nunca sendo demais salientar, pois, a sua
importância, várias vezes reafirmada ao longo do séc. XIX (20) até porque
afastou o nosso país, neste ponto, dos países europeus que nos estão
mais próximos como, p. ex., a Espanha, a França, a Itália e a Alemanha
que têm proporcionalmente um número muito superior de municípios de
dimensão muito desigual (21). Houve, em Portugal, a preocupação de
combinar população e território de forma que a população não fosse
excessiva, tomando difícil o expediente judicial e administrativo do con-
celho, nem diminuta, fornecendo um número insuficiente de cidadãos

(19) FAUSTOJ. A. DE FIGUEIREDO,«A reforma concelhia de 6 de Novembro de
1836», in O Direito, ano 82, 1950, pp. 257 e segs. O Decreto de 6 de Novembro de
1836 encontra-se publicado - mas sem o mapa que diz fazer parte do diploma - na
CoLLecção de Leis e outros Documentos Oficiaes publicados desde 10 de Setembro até 3/
de Dezembro de /836, 6: Série, Lisboa, 1837, pp. 112/113.

(20) Ver, p. ex., Relatório que acompanha o Código Administrativo de 1878. Cfr.
também J. F. HENRIQUESNOGUEIRA,«O Município no Século XIX», in Obra Completa,
Tomo 11, Lisboa, 1979, pp. 13 e segs. (edição da INCM organizada por António Carlos
Leal da Silva). Este autor defendia, em 1856, a existência de concelhos ainda com maior
dimensão (pp. 68 e segs.). O município, dizia, deveria ser independente, grande e rico
(p. 71). Propunha uma divisão administrativa por municípios, freguesias e secções
(pp. 97 e segs.), devendo os municípios ser em número de 100 (pp. 157/159). De real-
çar, entretanto, a visão romântica da vida municipal que percorre a obra de Henriques
Nogueira (ver, p. ex., pp. 106 e segs.).

(21) Teremos ocasião de fazer referência ás tentativas feitas já depois do meio
deste século para diminuir o número de municípios na França e na Alemanha. Uma posi-
ção fortemente crítica sobre a reforma territorial foi sustentada por SEBASTIÃOSARAFANA,
«As contrafacções do Municipalismo Português», in O Direito, ano 64, p. 10, artigo
reproduzido no vol. 11 (1919-1943) da AntoLogia de Estudos Juricos PubLicados nas suas
Páginas, Lisboa, 1968, pp. 229 e segs.
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activos para as eleições e para o serviço dos cargos públicos; quanto à
extensão territorial havia a preocupação de evitar as grandes distâncias
que causavam grave incómodo aos «povos» (art. 12.°). Outra preocupa-
ção era a de que o concelho dispusesse de meios económicos suficientes
para o cumprimento das suas tarefas.

Pode afirmar-se, pois, que a divisão municipal do território obede-
ceu a critérios de eficiência administrativa e não à preocupação de deli-
mitar comunidades naturais ligadas pelos laços de vizinhança para as eri-
gir em municípios. Em 26 de Junho de 1867, chegou a ser publicado um
Código Administrativo (lei de administração civil de Martens Ferrão)
que suprimia 104 concelhos e criava a paróquia civil agrupando várias
freguesias. Este Código foi suspenso depois de uma revolta popular de
Janeiro de 1868 (a Janeirinha) que depôs o Ministério de que fazia parte
Martens Ferrão.

c) O Código Administrativo de 1836: sua importância

O ano de 1836 não terminaria sem ser publicado, em 31 de Dezem-
bro, o primeiro Código Administrativo (22) português. Merece particular
atenção o relatório que acompanha o Código assinado por Manuel da
Silva Passos (Passos Manuel). Nele criticava-se o Decreto n." 23 de
Mouzinho da Silveira, pois embora tivesse introduzido o sistema admi-
nistrativo «não foi calculado de modo que pudesse ser bem acolhido por
uma nação ciosa das suas liberdades municipais» tendo buscado o legis-
lador de 1832 inspiração em «instituições viciosas» de além dos Piri-
néus. Mais concretamente, era criticada «a faculdade ilimitada concedida
à Coroa de escolher os seus agentes administrativos» e dava-se conta da
reacção negativa que a aplicação do Decreto provocou pelos «excessos e
abusos cometidos pelos Provedores dos concelhos». Mais adiante, e
noutro plano, o relatório menciona elogiosamente a Carta de Lei de 25
de Abril de 1835 que reformou o sistema administrativo segundo «os

(22) Deve dizer-se que a expressão «Código Administrativo» é enganadora, pois
este Código, como os que se lhe seguiram, respeitam essencialmente à matéria de admi-
nistração local. Sobre os sucessivos «códigos administrativos», cfr. M. CAETANO,
«A Codificação Administrativa em Portugal (Um século de experiência: 1836-1935)>>, in
RFDUL, ano 11, 1934, pp. 324 e segs., e MAGALHÃESCOLAÇO,Lições de Direito Admi-
nistrativo, Lisboa, 1924, pp. 46 e segs.
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princípios mais liberais» e o Decreto de 18 de Julho do mesmo ano que
desenvolveu tais princípios. Já na parte final do relatório faz-se uma
referência à redução do número de municípios (redução dos «círculos
municipais») operada pelo Decreto de 6 de Novembro de 1836. Para
Passos Manuel «a operação da supressão e mutilação dos concelhos era
dolorosa» mas indispensável, pois dela dependia «a consolidação do sis-
tema administrativo».

Entrando na parte dispositiva do Código verificamos que o art. 1.°
dispunha que o território do continente e ilhas era dividido em distritos,
subdividido em concelhos, compondo-se estes de uma ou mais fregue-
sias. Em cada uma destas divisões havia um órgão deliberativo eleito
pelos respectivos habitantes (art. 7.°).

Dispunha o art. 21.° que esse órgão era, no concelho, a Câmara
Municipal composta de um número de vereadores que dependia do
número de fogos que tivesse (art. 22.°). Votantes e elegíveis nas eleições
municipais eram os cidadãos portugueses maiores de 25 anos com domi-
cílio no concelho e que tivessem, no mínimo, uma renda anual de cem
mil réis proveniente de «bens de raíz, indústria, emprego ou comércio»
(arts. 25.° e 26.°). A eleição das Câmaras Municipais era feita anual-
mente e o Presidente da Câmara seria eleito pelos vereadores à plurali-
dade dos votos (arts. 33.° e 23.°) cabendo-lhe a execução das delibera-
ções camarárias (art. 203.°).

O leque das atribuições camarárias era amplo (art. 82.°) abrangendo
o poder de «consultar e deliberar sobre todas as necessidades do municí-
pio» (§ 1.° do art. 82.°) (23). O § 3.° do mesmo artigo conferia às Câma-
ras Municipais poder tributário para ocorrer aos encargos do concelho.
No que toca à tutela, ela era atribuida à Junta Geral de Distrito (art. 77.°,
§ 8.°), ao Conselho de Distrito (arts. 82.°, § 29.°, e 171.°, § 11.°) e às
Cortes (art. 82.°, § 26.°, in fine). As matérias sujeitas a tutela eram limi-
tadas e estavam definidas no Código.

Em cada concelho, havia um magistrado administrativo, represen-
tante do Governo, por este escolhido, mas de entre uma lista de cinco
elementos saídos de eleição directa ocorrida na mesma ocasião da elei-
ção da Câmara (art. 114.°). Esta forma especial de escolha do Adminis-

(23) Não é utilizada aqui a expressão interesses locais ou «interesses peculiares» do
município que só aparece no Código de 1886 (art. 11r).
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trador do Concelho, que não teve continuidade na história da administra-
ção municipal portuguesa (passou a ser nomeado pelo Governo), obri-
gava o eleitor a depositar dois votos: um para a Câmara e outro para o
Administrador. As funções que o Código lhe atribuía eram principal-
mente de natureza policial (fiscalização e inspecção) como se pode ver
pela leitura do art. 121.° Servia por dois anos e podia ser reeleito. Como
delegado do Governo estava submetido a uma cadeia hierárquica, sendo
seu imediato superior o Administrador Geral (24) do Distrito.

Na paróquia, a Junta respectiva era composta por por 3, 5 ou 7
membros eleitos directamente tendo em conta o número de fogos e o
Presidente da Junta era escolhida pelos membros da mesma reunidos
com os substitutos. Havia um Regedor escolhido pelo Administrador do
Concelho (e dele dependente) com base numa lista tríplice de membros
eleitos pelos cidadãos da paróquia (arts. 150.° e 151.°). Cabia-lhe, para
além de funções policiais, executar as deliberações da Junta (art. 203.°).

A nível distrital, aJunta Geral compunha-se de 13 procuradores
(salvo Lisboa com 17 e Porto com 15) eleitos indirectamente por um
colégio composto de eleitores do distrito (arts. 45.° e segs.). Os eleitores
do distrito resultavam de eleições directas feitas a nível local (arts. 50.° e
segs.). Este órgão reunia ordinariamente uma vez por ano e extraordina-
riamente sempre que o Governo o julgasse conveniente (arts. 69.° e 70.°).
Entre as suas atribuições (art. 77.°) contavam-se as de natureza financeira
tais como «fazer a repartição das contribuições directas entre os conce-
lhos do Distrito», estabelecer derramas e contrair empréstimos para as
despesas de utilidade do distrito, e ainda de natureza tutelar (autorizar
certas deliberações da Câmara Municipal). O Administrador Geral,
magistrado administrativo representante do Governo, nomeado por
decreto da Secretaria de Estado dos Negócios do Reino (art. 103.°) tinha
amplas atribuições e competia-lhe executar as deliberações da Junta
Geral (art. 203.°). O Código previa ainda a existência de um Conselho
de Distrito composto por 4 membros eleitos por um ano pela Junta Geral
Administrativa podendo a eleição recaír não só sobre os procuradores
que formavam a Junta Geral como sobre «quaisquer outros cidadãos de

(24) Após a Revolução de Setembro e subsequente reposição em vigor da Consti-
tuição de 1822 o Governador Civil, instituído pelo Decreto de 18 de Julho de 1835, pas-
sou a ser designado Administrador Geral, por força do art. 212.0 da Constituição.



Título 1- História da Autonomia Local em Portugal 25

reconhecida probidade e inteligência» (arts. 161.° e segs.). A este órgão
cabiam funções de natureza contenciosa, salvo as que fossem da compe-
tência dos tribunais judiciais, e pertencia-lhe também aprovar as contas
das Câmaras Municipais (art. 172.°).

3. Breve referência à Constituição de 1838 e ao Acto Adicional à
Carta de 1852

a) Os princípios liberais da Constituição de J 838: sua diminuta
influência na legislação da administração local

Entretanto, foi publicada, na sequência da Revolução de Setembro,
uma nova Constituição (1838) de conteúdo mais liberal que a Carta
Constitucional. Tal como as Constituições que a precederam dedicava um
título à matéria da administração local com a epígrafe «Do Governo
Administrativo e Municipal». Este título era composto de 3 artigos e
possibilitava uma ampla autonomia municipal. Com efeito apenas previa
um Magistrado administrativo de nomeação régia junto de cada distrito
administrativo (art. 129.°) (25) e no que toca à administração municipal
estabelecia que «em cada concelho uma Câmara Municipal eleita directa-
mente pelo povo terá a administração económica do município na con-
formidade das leis» (art. 130.°). Finalmente, o art. 131.° estabelecia que,
além dos magistrados e corpos electivos mencionados nos arts. 129.°
e 130.°, haveria todos os mais que a lei determinasse. A Constituição
de 1838 não teve, porém, significativa influência na administração muni-
cipal, tendo vigorado apenas até 1842, data em que a Carta foi res-
taurada.

Também o Acto Adicional à Carta, de 5 de Junho de 1852 que, no
seu art. 11.°, com a epígrafe «Das Câmaras Municipais», recolhia por
inteiro e literalmente o art. 130.° da Constituição de 1838, revogando as
disposições da Carta referentes à administração municipal contidas nos
arts. 133.° e 134.°, não trouxe significativa influência prática no que toca
à administração municipal.

(25) O art. 129.° previa ainda a existência no distrito de uma Junta electiva e de um
Conselho de Distrito igualmente electivo.
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4. A consolidação da organização municipal portuguesa a partir de
meados do séc. XIX

a) O município, a freguesia e o distrito como autarquias locais

Em 1836, estão já delineados traços essenciais da administração
local do país que perdurarão até aos nossos dias.

É o que sucede, desde logo, quanto ao número e configuração ter-
ritorial dos concelhos tendo-se operado apenas uma lenta redução do
número de concelhos, especialmente durante o séc. XIX, fixando-se hoje
em 305 para todo o território nacional.

Por outro lado, firmou-se a existência de três níveis de administra-
ção local: a freguesia, o concelho e o distrito. Destes, o concelho man-
ter-se-á sempre como uma autarquia local dotada de órgãos eleitos, não
sucedendo sempre o mesmo com os restantes que sofrerão os efeitos dos
períodos de maior centralização administrativa.

Ainda é de anotar a presença, em cada um desses níveis, de um
representante do poder central que é, no distrito, o Governador Civil, no
concelho, o Administrador do Concelho e, na freguesia, o Regedor de
Paróquia.

b) O movimento pendular entre a centralização e a descentrali-
zação

Sendo estes os elementos mais constantes verdade é que, ao longo
do séc. XIX e princípios do séc. XX, foram introduzidas modificações
mais ou menos duradouras por via de vários Códigos Administrativos
que traduziam um movimento quase pendular de centralização, especial-
mente traduzida nos Códigos de 1842 e 1896 e de descentralização con-
figurada no Código Administrativo de 1878 e na Legislação da I Repú-
blica de 1913. O movimento pendular vai continuar durante o século
actual e, depois de um período fortemente centralizador que acompanhou
o Estado Novo (1926/74), vive-se actualmente um período de descentra-
lização iniciado com a Constituição de 1976 e subsequentes eleições
autárquicas (1977).

É altura de dedicarmos atenção, ainda que muito breve, a cada um
dos níveis territoriais de administração local autónoma com particular
relevo para o município
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CAPÍTULO II

O MUNIcíPIO COMO INSTITUIÇÃO NUCLEAR
DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1. O Código Administrativo de 1842: sua duração e características
centralizadoras. O Administrador do Concelho

O Código de 1836 não vai durar muito tempo e vai sofrer alterações
num sentido de maior centralização administrativa. Criticava-se-lhe
nomeadamente a existência de um grande número de cargos electivos (da
freguesia ao distrito) e de breve duração, o que tinha dado más provas
conduzindo a lugares de responsabilidade pessoas sem as qualidades
mínimas exigidas para o respectivo desempenho de funções (26).

O Código Administrativo de 1842 (27) divide o território do conti-
nente e ilhas em distritos administrativos e estes em concelhos (art. 1.°)
desaparecendo, como divisão administrativa, a freguesia (28).

No distrito, e tal como no Código de 1836, o Governador Civil era
o magistrado administrativo (art. 3.°) nomeado por Decreto do Rei e,
junto dele, havia um «corpo administrativo», a Junta Geral (art. 4.°, I),
composta de procuradores eleitos pelas Câmaras juntamente com os Con-
selhos Municipais. A execução das deliberações da Junta cabia ao
Governador Civil.

No que respeita à administração municipal ela continua a assentar
na existência de uma Câmara Municipal composta por um número de
vereadores proporcional ao número de fogos (29) e eleita por sufrágio

(26) Cfr. Relatório apresentado às Cortes na sessão da Câmara dos Deputados pelo
Ministro do Reino, Fernandes Coelho, em 26 de Fevereiro de 1839, transcrito por
M. CAETANO,«A Codificação ... », pp. 343/344.

(27) Modificando profundamente o Código de 1836 e preparando já o presente
Código contam-se di versas leis sendo de salientar as de 29 de Outubro de 1840, 27 de
Outubro de 1841 e duas leis de 16 de Novembro de 1841. Sobre a administração munici-
pal na vigência do Código de 1842, cfr. JUSTINO DE FREITAS, Instituições de Direito
Administrativo Portuguez, Coimbra, 1857, pp. 157 e segs.

(2K) Continua, porém, a haver uma administração paroquial (Tít. V - arts. 290.°
e segs.) embora de funções limitadas, como veremos adiante.

(29) Embora com um leque mais limitado (art. 7.°).
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directo e censitário, e um Administrador de Concelho com entrada e voto
consultivo em todas as sessões da Câmara (art. 97.°) (30).

As novidades residem no modo de designação do Administrador do
Concelho que passa a ser, tal como o Governador Civil, nomeado por
Decreto do Rei (art. 240.°), no aumento da duração do mandato dos
vereadores de 1 para 2 anos (art. 47.°), na atribuição do cargo de Pre-
sidente da Câmara ao Vereador que obtivesse maior número de votos
(art. 9.°) (31) e à instituição de um Conselho Municipal composto por um
número de vogais igual ao número de vereadores da Câmara (art. 12.°) e
que seriam os eleitores que pagassem maior quota de décima no conce-
lho (art. 165.°) (32).

As matérias sobre as quais as Câmaras Municipais poderiam deliberar
eram vastas, mas sujeitas a uma apertada tutela (cfr. arts. 121.°, § 1.0,
e 125.°). Lobo d' Ávila (33) escreveu, a este propósito, que aos municípios
faltava liberdade de acção porque quase nenhuma das suas deliberações se
podia levar à execução sem a prévia aprovação do Conselho de Distrito e,
em alguns casos, da Junta Geral, do poder legislativo ou do Governo.

Importa dedicar ainda um pouco de atenção à figura do Administra-
dor do Concelho que, sendo agente do Governo, tinha entrada e voto
consultivo em todas as sessões da Câmara Municipal tomando assento ao
lado esquerdo, junto do Presidente. Dois aspectos merecem reflexão:
um, a própria existência desta figura, que hoje nos parece estranha;
outro, o da influência que exerceu na administração municipal.

Quanto ao primeiro aspecto Lobo d' Á vila nos seus «Estudos»
avança a opinião, citando Garrett, de que tal se ficou a dever a um escrú-
pulo constitucional. Com efeito, a Carta determinava no seu art. 134.°
que o Presidente da Câmara seria o mais votado dos vereadores elei-
tos (34) e, assim, por respeito a este artigo e porque o Governo não pres-

(30) Cfr. art. 212.° do Código Administrativo de 1836.
(31) Este artigo foi alterado pela Lei de 6 de Julho de 1855, regressando-se à elei-

ção do Presidente da Câmara pelos vereadores.
(32) As atribuições do Conselho Municipal (art. 170.°) limitavam-se - não dei-

xando de ser importantes - a discutir e resolver juntamente com a Câmara Municipal
questões de natureza essencialmente financeira (empréstimos, impostos, aprovação do
orçamento).

(33) LoBO O' Á VILA, Estudos de Administração, Lisboa, 1874, p. 173.
(34) Esta disposição foi revogada pelo Acto Adicional de 1852. Cfr. Relatório de

Almeida Garrett apresentado na Câmara dos Pares, na sessão de 21 de Janeiro de 1854,
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cindia de ter, ao nível da administração concelhia, um representante da
sua confiança, criou uma nova entidade: o Administrador do Conce-
lho (35). Para Marcello Caetano a razão da permanência dos adminis-
tradores do concelho encontra-se, antes, nas funções policiais que lhe
estavam confiadas, pois, escreve, «num país que ainda em meados do
séc. XIX era teatro dos feitos das guerrilhas e dos salteadores, o Adminis-
trador do Concelho prestava grandes serviços para segurança e defesa de
vidas e bens» (36).

Certo é - e entramos no segundo aspecto - que o Administrador
do Concelho exerceu uma enorme influência na administração municipal
não se limitando à manutenção da ordem e segurança das populações.
Lobo d' Ávila, na obra já mencionada, referia-se criticamente às «vastas e
exorbitantes atribuições» que lhe eram conferidas pela nossa legislação
administrativa, as quais o autorizavam, dizia, a ingerir-se em todos os
assuntos de que dependia a vida local. E ia mais longe afirmando que a
influência do administrador se fazia sentir de «modo preponderante na
uma» em tempo de eleições (37).

Ao mesmo tempo que critica o Código de 1842 por o considerar
demasiado centralizador, Lobo d' Ávila indica os elementos daquilo que
constitui uma autêntica autonomia municipal e que são, para além do
respeito do princípio eleitoral dos órgãos do município, a existência de
largas atribuições, de liberdade de acção e de suficientes recursos finan-
ceiros (38). Estes elementos formam um conjunto que não pode ser dis-
sociado, pois a falta de qualquer deles implica a ausência de uma verda-
deira autonomia.

2. O Código Administrativo de 1878: de novo a descentralização

o Código Administrativo de 1842 esteve em vigor, como dis-
semos, até 1878, embora tivesse havido diversas tentativas de

in Cadernos Municipais, ano 2, n." 3, 1979, pp. 95/96. Neste mesmo relatório A. Garrett
critica o Código de 1842, apresentando um projecto de lei assente em bases mais liberais.

(35) LoBO D' Á VILA, Estudos ... , p. 181.
(36) M. CAETANO, O Município ... , p. 19.
(37) LOBO D'ÁVILA, Estudos , pp. 183/184.
(38) LoBO D' Á VILA, Estudos , p. 163.
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reforma (39) e tivessem sido mesmo publicados dois códigos com vida
efémera (40).

O Código de 1878, aprovado pela Câmara dos Deputados em 25
de Abril do mesmo ano, reflecte em boa parte as ideias contidas no
Código de 1870, que não chegou a vigorar, e acolhe também alguns pon-
tos de vista de Lobo d' Ávila expressos na obra já mencionada. Ele alarga
a participação dos cidadãos na administração local ao dividir o território
do continente e ilhas em distritos, concelhos e paróquias e ao instituir, em
cada um destes níveis de administração, órgãos resultantes de eleições
directas (art. 264.°), sendo estes, no distrito, a Junta Geral (41), no conce-
lho, a Câmara Municipal e, na freguesia, a Junta de Paróquia (art. 5.°) (42).

Em matéria de administração municipal desaparece, neste Código, o
Conselho Municipal, mantendo-se a Câmara Municipal composta por
7 vereadores (43) e o Administrador do Concelho nomeado por decreto
do Governo, sob proposta do Governador Civil (art. 196.°). O mandato
dos vereadores era de 4 anos, mas com renovação parcial de 2 em
2 anos (art. 9.°). O Presidente da Câmara e também um Vice-Presidente
seriam eleitos anualmente pelos vereadores (art. 13.°). As atribuições
das Câmaras eram amplas (arts. 102.° a 105.°) e o órgão de tutela era a
Junta Geral, corpo administrativo do distrito (art. 106.°).

O Código de 1878, pelo estabelecimento do princípio eleitoral dos
órgãos deliberativos paroquiais, municipais e distritais, pela atribuição do
exercício dos poderes de tutela a um órgão eleito (a Junta Geral de Dis-
trito) e principalmente pela grande liberdade concedida em matéria finan-
ceira, que os municípios utilizaram largamente para proceder a obras
e melhoramentos (44), ficou na história da nossa administração local

(39) Dessas tentativas dá notícia M. CAETANO,«A Codificação ... », pp. 355 e segs.
(40) O primeiro, datado de 26 de Junho de 1867, foi declarado sem efeito por um

Decreto ditatorial de 14 de Janeiro de 1868 publicado na sequência da revolta da <danei-
rinha», O segundo, aprovado por Decreto ditatorial de 21 de Junho de 1870, e que deve-
ria entrar em vigor em 1 de Janeiro seguinte, foi suspenso pelas Cortes em Dezembro
de 1870.

(41) A execução das suas deliberações cabia à Comissão Distrital eleita pela Junta
Geral (arts. 80.° e 90.°).

(42) O direito de votar foi alargado por Lei de 8 de Maio de 1878.
(43) A Câmara de Lisboa teria 13 e a do Porto 11 (art. 98.°, § único).
(44) Cfr. Relatório que acompanha o Código de 1886. Sobre o conteúdo ampla-

mente descentralizado r do Código de 1876 cfr. ANTÓNIOCÂNDIDO,«Discurso proferido
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como um diploma descentralizador e exactamente por tal motivo vai
ser reposto parcialmente em vigor, em 1910, após a implantação da
I República.

3. Os Códigos Administrativos de 1886 e 1895-1896: crise financeira
e regresso a uma maior centralização

o Código Administrativo de 1886 marca o início de um período
que vai durar até à I República (1910) caracterizado pelo refluxo da des-
centralização com fundamento nomeadamente em problemas financeiros
ocorridos durante a vigência do Código de 1878. Não se pode dizer que
este Código se situe em oposição ao de 1878, mas contém já disposições
principalmente no que toca à «fazenda local» que anunciam a intenção
de limitar as possibilidades de actuação das autarquias locais pela restri-
ção da autonomia financeira (45). Assim, as deliberações das Câmaras
Municipais que diziam respeito especialmente a matéria financeira eram
provisórias (art. 118.°) só se tomando definitivas se não fossem suspen-
sas, no prazo de 30 dias pelo Governador Civil (ouvido o tribunal admi-
nistrativo do distrito) ou, algumas delas, pela Junta Geral (art. 121.°).
Ainda, quanto às deliberações provisórias, as que mais directamente
tocavam matéria financeira, não podiam ser tomadas sem prévio pare-
cer dos 40 maiores contribuintes da contribuição predial do concelho
(arts. 119.° e 118.°) (46).

Para além destas restrições de carácter financeiro, o Código de 1886
introduzia algumas alterações e novidades na nossa administração muni-
cipal que merecem ser apontadas: a redução para 3 anos do mandato dos
corpos administrativos, sem renovação parcial; a representação das mino-
rias na composição dos órgãos deliberativos eleitos; a faculdade confe-
rida aos vogais dos corpos administrativos (e portanto das Câmaras) de

na Câmara dos Deputados, na sessão de 15 de Julho de 1887», in Echos d'uma voz quasi
extincta, Porto, 1923, pp. 142 e segs. No mesmo discurso defende o Código de 1886 afir-
mando que ele apenas tentou travar os excessos que resultaram da aplicação do Código
de 1876, sem pôr em causa os elementos da descentralização.

(45) Cfr. Relatórios do Código Administrativo de 1886 e do Código Administrativo
de 1895.

(46) Por esta forma como que reaparecia o Conselho Municipal do Código
de 1842.
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recorrerem das decisões das maiorias (art. 32.°, § 2.°); a classificação dos
concelhos em 3 ordens conforme a respectiva população; a previsão de
um regime especial de administração mais descentralizado para os conce-
lhos com mais de 40.000 habitantes que assim o desejassem. Entretanto,
tinha já sido aprovada uma organização municipal especial para Lisboa
por Lei de 18 de Julho de 1885 (47).

O Código Administrativo de 1886 sofreu em 1892 alterações moti-
vadas essencialmente pela crise financeira existente no país (48) como
resulta claramente do relatório que acompanha o Decreto de 6 de Agosto
de 1892. Por este diploma foram extintas as Juntas Gerais de Distrito,
sendo substituídas por Comissões Distritais de reduzidas atribuições; res-
tringia-se também o âmbito de actuação das Juntas de Paróquia e, no que
toca à administração municipal, estabeleciam-se limites rigorosos
no recurso ao crédito, fazendo-o depender de autorização do Governo
(arts. 24.° e segs.).

O Código de 1895, aprovado por Decreto ditatorial de 2 de Março
de 1895, e de que é autor João Franco, mantém-se na linha de rigoroso
controlo das finanças locais que o Código de 1886 já anunciara (49) e o
Código de 1896, que foi o resultado da apreciação pelas Cortes do
Código de 1895, tendo-lhe sido introduzidas algumas alterações (50) que
não lhe retiram a feição centralizadora, vai durar até 1910.

O Código de 1896 previa a nomeação anual por decreto governa-
mental dos Presidentes das Câmaras a favor das quais fosse consignado
no orçamento do Estado um subsídio especial superior a determinado
montante (art. 63.°). Tratava-se, como é bom de ver, de uma limitação
muito séria na autonomia municipal. A Câmara Municipal tinha a

(47) Cfr. Relatório do Código Administrativo de 1886.
(4~) Sobre a crise financeira, cfr. OLIVEIRA MARQUES, História de Portugal,

vai. 11 - Das Revoluções Liberais aos nossos dias, 5." ed., Lisboa, 1968, p. 108.
(49) Este Código de 1895 trazia novidades na organização da administração muni-

cipal, pois classificava os concelhos em três ordens, ficando os de 3: (mais imperfeitos)
com limitado número de atribuições (sendo o respectivo Presidente da Câmara nomeado
pelo Governo e exercendo cumulativamente as funções de Administrador do Concelho) e
agregados a concelhos de 2: ou I: ordem, formando comarcas administrati vas com com-
petência para o respectivo território da comarca. No que toca às Juntas de Paróquia o
Pároco passava de novo a ser o Presidente (art. 173.°).

(50) A classificação dos concelhos passou a ser de apenas duas ordens, desapare-
cendo os concelhos de 3:, bem como comarcas administrativas.
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seu cargo, numa formulação que vinha já do Código de 1886, adminis-
trar os «peculiares interesses» dos povos da respectiva circunscrição (...)
(art. 42.°).

A tutela, sob a forma de aprovação, estava confiada ao Governo,
por meio de «decreto integralmente publicado na folha oficial» (art. 55.°)
e recaindo sobre empréstimos, criação de empregos, percentagens adicio-
nais às contribuições directas do Estado; ainda estava confiada ao
Governo para as deliberações, tomadas pelos municípios de 1.3 ordem,
sobre os assuntos referidos no art. 56.° (outra matéria financeira, regula-
mentos e contratos administrativos) e às Comissões Distritais para as
deliberações, tomadas pelos municípios de 2.3 ordem, sobre os assuntos
referidos no mesmo art. 56.° As deliberações provisórias conside-
ravam-se aprovadas, pelas entidades com poderes de tutela, passados
40 dias sob a entrega ao Administrador de Concelho ou de Bairro das
cópias das deliberações sujeitas a aprovação (art. 56.°, §§ 1.° e 2.°).

De mencionar ainda que as deliberações que implicavam encargos
financeiros (empréstimos, criação e aumento de dotação de empregos,
agravamento da percentagem de impostos directos ou indirectos) precisa-
vam do parecer da maioria dos 40 eleitores maiores contribuintes dorni-
ciliados no concelho sem o qual as entidades de tutela não poderiam
aprovar tais deliberações (art. 57.°). Os poderes dos Administradores do
Concelho continuavam, por sua vez, reforçados.

4. A Constituição Republicana de 1911 e a legislação administrativa
subsequente: revitalização da autonomia local

A implantação da República, em 5 de Outubro de 1910, veio provo-
car importantes mudanças na administração local no sentido de uma forte
descentralização. Logo, em 13 de Outubro de 1910, um decreto repunha
em vigor, parcialmente, o Código Administrativo de 1878, considerado
mais de acordo com o ideário republicano de descentralização, enquanto
não fosse publicado um Código Administrativo elaborado de harmonia
com o regime e os princípios republicanos (51).

O art. 2.° do Decreto determinava, por sua vez, que enquanto não se
procedesse a eleições locais seriam nomeadas comissões pelos Governa-

(51) Decreto de 13 de Outubro de 1910 (Relatório e art. 1.0), in Corpos Adminis-
trativos - Legislação Usual, Coimbra, s/d., p. 7.

-3
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dores Civis para os concelhos e para as paróquias. Só em 1913 foi
publicada legislação que permitiu a realização de eleições.

Entretanto, foi publicada a Constituição de 1911 contendo as bases
da administração local dentro das ideias descentralizadoras da República.
Eram elas, nos termos do art. 66.° (52): l ." - a não ingerência do
Governo (poder executivo) na vida dos corpos administrativos; 2.a - a
atribuição apenas aos «tribunais do contencioso» de competência para
anular ou modificar as deliberações dos corpos administrativos quando
ofensivas das leis e regulamentos; 3.a - a divisão do poder local
(a nível distrital e municipal) em deliberativo e executivo; 4.a - o exer-
cício do «referendum» nos termos que a lei determinasse; 5.a - a repre-
sentação das minorias nos corpos administrativos; 6.a - a autonomia
financeira dos corpos administrativos.

Estas bases estabeleciam assim, em sede constitucional, uma autên-
tica autonomia local e, particularmente, a autonomia municipal (53).
Através delas acabava-se com a tutela administrativa (54) confiando-se
apenas aos tribunais a fiscalização da legalidade da actuação dos corpos
administrativos; consagrava-se a autonomia financeira, fundamento indis-
pensável de uma verdadeira autonomia, e aprofundava-se, através do
referendo, a democracia a nível local.

Só em 1913, como se disse, foi publicada legislação administrativa
de acordo com as bases da Constituição de 1911. Não foi o anunciado e
desejado Código Administrativo mas uma lei reguladora da organização,
funcionamento, atribuições e competência dos corpos administrativos
(Lei n." 88, de 7 de Agosto de 1913) a qual foi retocada pela Lei n." 62,
de 23 de Junho de 1916. Por estes diplomas dividia-se o território, conti-
nente e ilhas, em distritos, concelhos e freguesias e em cada uma destas
divisões administrativas estabeleciam-se órgãos deliberativos eleitos
directamente que eram, respectivamente, a Junta Geral, a Câmara Muni-
cipal e a Junta de Freguesia.

(52) Cfr. «Constituição de 21 de Agosto de 1911», in As Constituições Portugue-
sas ... , pp. 185 e segs.

(53) MARNOCO E SOUZA, Constituição Política da República Portuguesa - Comen-
tário, Coimbra, 1913, p. 589.

(54) Escrevia Mamoco e Souza, que a expressão «tutela administrativa» era mesmo
vexatória, pois os agregados administrativos locais podiam apreciar muito melhor os inte-
resses que têm de administrar do que o poder central (cfr. Constituição Política ... ,
p.590).
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No que respeita à administração municipal aparece uma estrutura
nova, por força da base 3.a do art. 66.° da Constituição, caracterizada
pela existência de um órgão deliberativo numeroso que era a Câmara
Municipal eleita directamente (55) por um período de 3 anos e consti-
tuída por um número variável de vereadores conforme a classificação
dos concelhos (art. 88.° oa Lei n," 88) e um órgão executivo denominado
Comissão Executiva, eleita pela Câmara, de entre os seus membros, e que
funcionava permanentemente (arts. 91.°, 99.°, 46.° e 47.° da Lei n." 88).

As Câmaras Municipais constituíam, no dizer do Prof. Marnoco e
Souza, um pequeno parlamento local (56) e nele estava representada a
oposição, por força da base 5.a do art. 66.° da Constituição.

A figura do Administrador do Concelho mantinha-se, uma vez que o
art. 1.0 do Decreto de 13 de Outubro de 1910 repunha em vigor o
Código de 1878, mas com funções limitadas.

5. A Constituição Política de 1933 e o Código Administrativo
de 1936-40: centralização autoritária

Ao avanço descentralizador dado pela Constituição de 1911 vat
suceder o impulso em sentido contrário da Constituição de 1933.

É certo que, nos termos do § 3.° do art. 5.° desta Constituição, as
autarquias locais e assim o município (art. 125.°) eram elementos estrutu-
rais da Nação ao lado dos cidadãos, das famílias e dos organismos cor-
porativos. Certo é também que, nessa qualidade, cabia-lhes participar na
política e na administração geral e local (§ 1.° do art. 5.°). Porém, deter-
minava o art. 127.° que a vida administrativa das autarquias locais estava
sujeita à inspecção de agentes do Governo, podendo as deliberações dos
respectivos corpos administrativos depender de autorização ou exigir a
aprovação de outros organismos ou autoridades e ser submetida a «refe-
rendum». Verdade é também que, por força do art. 130.°, os corpos
administrativos tinham autonomia financeira (57) e que as deliberações
dos corpos administrativos só podiam ser modificadas ou anuladas nos
casos e pelas formas previstas nas leis administrativas (art. 129.°).

(55) Podiam votar todos os cidadãos portugueses do sexo masculino, maiores de
21 anos que soubessem ler e escrever português (art. 1.0 da Lei n." 88), inscritos nos
recenseamentos das respectivas circunscrições (art. 5.° da mesma Lei).

(56) MARNOCO E SOUZA, Constituição Política ... , p. 591.
(57) O art. 131.° limitava, porém, o poder tributário das autarquias locais.
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o regime de administração local estabelecido pelo Código Adminis-
trativo de 1936, revisto em 1940, da autoria de MarceIlo Caetano, repro-
duzia o regime político autocrático então vigente (58). O território do con-
tinente era dividido em concelhos que se formavam de freguesias e se
agrupavam em distritos e províncias (art. 1.°). Aparecia, assim, de novo, a
província com órgãos próprios, o Conselho Provincial e a Junta de Provín-
cia. O distrito, como veremos, não era propriamente uma autarquia local
não possuindo, por isso, órgãos próprios; continuava, porém a dispor de
um magistrado administrativo com a designação de governador civil (59).

No que respeita ao concelho, o Código definia-o como «o agregado
de pessoas residentes na circunscrição municipal, com interesses comuns
prosseguidos por órgãos próprios» (art. 13.°). Tais órgãos eram o Conse-
lho Municipal, a Câmara Municipal e o Presidente da Câmara Municipal
(art. 15.°).

O Código Administrativo de 1936-40 representa, em aspectos funda-
mentais, uma ruptura com a tradição administrativa liberal. Desde logo,
deixa de haver Câmaras Municipais eleitas directamente pelos cidadãos
eleitores residentes no município (60). A Câmara Municipal era com-
posta por um Presidente e um Vice-Presidente nomeados pelo Governo e
por um número variável de vereadores (61) eleitos pelo Conselho Munici-
pal para um período de 4 anos (art. 36.°). Por sua vez, o Conselho
Municipal com uma composição ampla e apenas duas reuniões ordinárias
por ano (art. 29.°) era um órgão que reflectia a estrutura corporativa do
regime político então existente e, assim, composto, para além do Presi-
dente da Câmara e de representantes escolhidos pelas Juntas de Fregue-
sia, por representantes dos sindicatos (ou secções concelhias), das entida-
des patronais, das Ordens (profissões liberais), da Misericórdia e das

(58) Em defesa da centralização «<a descentralização é um luxo de países ricos»)
ver M. CAETANO,«Algumas notas sobre o problema da descentralização administrativa»,
in O Direito, n." 8, 1935, pp. 226 e segs.

(59) Porém, após uma revisão da Constituição, em 1953, a província foi suprimida
ficando no seu lugar o distrito.

(60) Apenas para as Juntas de Freguesia havia eleições directas, cabendo o direito
de voto apenas aos «chefes de família» (art. 199.°). Uma detalhada descrição da admi-
nistração local neste período encontra-se em M. CAETANO,Manual de Direito Adminis-
trativo, Tomo I, l O." ed., Lisboa, 1973, pp. 308 e segs.

(61) O número de vereadores dependia da classe (urbana ou rural) e da ordem
(1.", 2: ou 3:) dos concelhos.
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Casas do Povo ou de Pescadores. As funções deste órgão, para além da
de eleger os vereadores e revogar, em certas condições, o mandato des-
tes, eram de natureza consultiva (emitia pareceres sobre certas matérias)
e deliberativa (votava as bases do orçamento ordinário, aprovava o plano
de urbanização e as deliberações que carecessem da sua aprovação para
se tomarem executórias) (62).

A Câmara Municipal continuava a ser o órgão principal da adminis-
tração concelhia com um vasto campo de competências e nela pontifi-
cava o Presidente da Câmara, dados os poderes que lhe eram conferidos
(art. 77.°). As deliberações da Câmara Municipal em matéria sanitária,
municipalização de serviços, electricidade, empréstimos, careciam de
aprovação do Governo. O Presidente da Câmara, nos termos do art. 76.°,
orientava e coordenava a acção municipal, superintendia na execução das
deliberações da Câmara e era o magistrado administrativo do concelho».

A intervenção do Governo no funcionamento da Câmara Municipal
estava prevista com larga amplitude, indo desde a inspecção adminis-
trativa ao poder de transmitir instruções destinadas a uniformizar a
execução das leis e o funcionamento dos respectivos serviços (arts. 372.°
e segs.). Mas, o Governo podia ir mais longe e dissolver os corpos
administrativos com o fundamento, entre outros de a sua gerência ser
nociva aos interesses da respectiva autarquia (art. 378.°, n." 1), podendo
o concelho ser submetido ao regime de tutela e confiada a gerência dos
interesses municipais a uma comissão administrativa (art. 384.°) quando
ocorressem irregularidades que comprometessem gravemente os «interes-
ses locais» (63). Desaparece nesta altura, como já referimos, a figura do
Administrador do Concelho não significando isso que o Governo abdi-
cava de ter um representante seu junto do município, mas que ele se tor-
nava dispensável uma vez que o Presidente da Câmara, livremente
nomeado pelo Governo, tinha a dupla função de chefiar a administração
municipal e, tal como o Administrador do Concelho, de representar o
Governo, como magistrado administrativo (art. 76.°).

(62) Desde posturas e regulamentos até às que envolvessem despesas significativas.
(63) Repare-se ainda que do Conselho Municipal não podiam fazer parte as pessoas

que propagassem «doutrinas tendentes à subversão das instituições e principalmente da
ordem social» (n." 16 do art. 18.°) cabendo ao Presidente da Câmara declarar a exclusão
do vereador eleito, invocando tal fundamento (art. 21.°). Era ainda esta uma forma de
ingerência do Governo, através do Presidente da Câmara, nas autarquias locais.
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Esta estrutura da administração municipal mantém-se até 1974, data
em que, derrubado o regime político de cariz autoritário que a sustentava,
vem a ser substituída por outra, cujas bases vão constar da Constituição
da República Portuguesa de 1976 e que consagra, de forma inequívoca,
uma ampla autonomia municipal. Será matéria a tratar mais adiante.

CAPÍTULO III

A FREGUESIA: UMA AUTARQUIA NA ÓRBITA
DO MUNICíPIO

1. A l'ermanência da freguesia: períodos de maior autonomia;
o papel do pároco e do regedor.

Ainda antes das reformas de Mouzinho da Silveira de 1832 e por
Decreto de 26 de Novembro de 1830 (64), publicado nos Açores (Angra),
foram criadas as Juntas de Paróquia com o seguinte fundamento que
merece uma transcrição integral: «Sendo necessário para o bom regi-
mento e polícia dos povos que haja em todas as paróquias alguma autori-
dade local, que possua a inteira confiança dos vizinhos e que seja espe-
cialmente encarregada de prover e administrar os negócios e interesses
particulares dos mesmos: manda a regência em nome da rainha que
enquanto por lei constitucional não for devidamente estabelecida a nova
ordem e administração municipal se guardem as seguintes disposições».
E o art. 1.° do Decreto abria assim: «Haverá em cada paróquia uma junta
nomeada pelos vizinhos da paróquia e encarregada de promover e admi-
nistrar todos os negócios que forem de interesse puramente local».
Repare-se que a organização legislativa da administração local começou
pela paróquia e não pelos municípios, embora um decreto do dia
seguinte (27 de Novembro) se referisse já a estes. E interessante é ainda
verificar que eram amplas as atribuições que resultavam do Decreto
abrangendo não só as referentes à Igreja e ao culto (65) como as de

(64) Collecção de Decretos e Regulamentos publicados durante o Governo da
Regencia do Reino estabelecida na Ilha Terceira, Primeira Série, de 2 de Junho de 1830
a 27 de Fevereiro de 1832 ... , pp. 39 e 49.

(65) Porque só com a implantação da República se operou a separação da Igreja e
do Estado, as paróquias tinham a seu cargo as tarefas que hoje cabem à «Fábrica da
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promover a saúde pública, vigiar sobre as escolas de primeiras letras,
cuidar da conservação, limpeza e reparo das fontes e poços de uso
comum, proceder à florestação para abastecimento de lenhas e madeiras
bem como para formosura dos caminhos e lugares públicos, dirigir as
obras públicas feitas à custa da freguesia, vigiar sobre a criação e educa-
ção dos expostos.

Porém, pouco depois, o Decreto de 16 de Maio de 1832 de Mou-
zinho da Silveira, também publicado nos Açores, determinava no seu
art. 29.° in fine: «ficam extintas as juntas de paróquia».

O Decreto n." 23 só pôde ser aplicado, como dissemos, em 1834,
após o fim da guerra civil, e, logo em 1835, o Decreto de 18 de Junho,
publicado no seguimento da Carta de Lei de 25 de Abril de 1835, insti-
tuía de novo as Juntas de Paróquia com um número de membros variável
tendo em conta o número de fogos.

Em 1836, com o Código Administrativo publicado no último dia do
ano, o território era dividido em distritos, subdivididos em concelhos e
compondo-se estes de freguesias (art. 1.°), havendo em cada, uma Junta
de Paróquia (art. 7.°) composta de 3, 5 ou 7 membros conforme o
número de fogos e eleitos pela população (embora com sufrágio limi-
tado). O Presidente da Junta era escolhido pelos membros da Junta que,
para o efeito, reuniam com os seus substitutos (art. 13.°). As freguesias
possuiam também um Regedor que era escolhido pelo Administrador do
Concelho de entre uma lista de três membros eleitos pela população. As
atribuições estavam relacionadas com a administração dos bens da paró-
quia e da fábrica da Igreja e podiam requerer à Câmara Municipal o
estabelecimento de posturas que fossem necessárias para o bom regula-
mento da freguesia sobre diversos assuntos de interesse local (art. 97.°,
§ 13.°). Na qualidade de «comissões de beneficência pública» cabia-lhes
fazer o rol das pessoas necessitadas da freguesia, tratar do intemamento
em hospitais ou casas de asilo quando fosse caso disso, velar pelos
expostos e fiscalizar o seu tratamento pelas amas (art. 97.°, § 16.°). As
Juntas poderiam lançar, em certas condições, impostos (fintas ou der-
ramas) sobre os paroquianos (arts. 97.°, § 7.°, e 98.°, § 8.°). Por sua vez,
os Regedores de Paróquia dependiam do Administrador do Concelho e
tinham funções ligadas principalmente à manutenção da ordem pública

Igreja», sendo aliás corrente a utilização desta expressão. Isto evidencia ao mesmo
tempo a base religiosa desta comunidade local.
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na freguesia, competindo-lhes ainda executar as deliberações da Junta
(art. 203.°).

Costuma afirmar-se que as freguesias desaparecem da administração
local em 1842 (66) e invoca-se nesse sentido o art. 1.° do Código Admi-
nistrativo de 1842 que dividia o território apenas em distritos e conce-
lhos e o art. 306.° que dispunha que as Juntas de Paróquia não formavam
parte da «organização da administração pública».

Só que não pode ignorar-se que este mesmo Código dedica o seu
Tít. V exclusivamente à administração paroquial contendo nada menos
do que 55 artigos. Verificamos, então, que o art. 290.° estabelece, em
cada freguesia, uma Junta de Paróquia e um Regedor de Paróquia dis-
pondo os artigos seguintes que a Junta de Paróquia é composta pelo
pároco, que é vogal nato e Presidente, e por dois ou quatro membros elei-
tos pelos eleitores da paróquia conforme o número de fogos da freguesia.
Mais se dispõe, neste Código, que as Juntas teriam um escrivão e um
tesoureiro nomeados de entre os seus vogais ou fora deles (art. 292.°) e
uma casa especial para reunir (art. 302.°). Na falta de casa especial
poderiam reunir na sacristia, mas nunca na Igreja. Esta disposição sobre
a possibilidade de reunião na sacristia, mas nunca na Igreja, vai repe-
tir-se nos sucessivos códigos administrativos. As suas atribuições limita-
vam-se, segundo a expressão do mesmo Código, à administração da
fábrica da Igreja, dos bens da paróquia e às tarefas que resultavam da
sua qualidade de «comissões de beneficência» (art. 306.°), mas lendo
com atenção verifica-se que as juntas de paróquia deviam promover a
extinção da mendicidade arrolando as pessoas que têm direito a ser sus-
tentadas pela beneficência pública, promover e solicitar os socorros de
que elas carecessem, fiscalizar a criação dos expostos (art. 312.°) e ainda
contrair empréstimos e fazer contratos para se efectuarem obras do inte-
resse da paróquia (art. 317.°).

Nesta matéria de atribuições das autarquias locais é preciso ter em
conta que não são apenas os códigos administrativos que as mencionam
e que leis avulsas contêm frequentemente disposições sobre atribuições
e competências das autarquias. Assim, um Decreto de 20 de Setembro
de 1844, sancionado por Lei de 29 de Novembro do mesmo ano, autori-
zava as Juntas de Paróquia (bem como as Câmaras, as confrarias e

(66) M. CAETANO, Manual..., p. 353.
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irmandades) a estabelecerem escolas para ambos sexos, onde não as hou-
vesse pagas pelo Estado, e a darem gratificações aos párocos que quises-
sem ensinar as primeiras letras (67). E finalmente a Junta de Paróquia, na
falta de outros meios de receita, poderia lançar fintas ou derramas pela
forma de adicionais às contribuições pagas ao Estado, mediante autoriza-
ção da Câmara Municipal (art. 325.° conjugado com o art. 139.°). Esta
dependência em relação à Câmara, que já vinha, aliás, do Código de 1836,
nota-se também noutros artigos como o 314.°: «A Junta de Paróquia
deve requerer à Câmara municipal sobre quanto fizer a bem da adminis-
tração da sua paróquia e representar superiormente quando não for aten-
dida» e o 327.°: «A Junta dá anualmente contas perante a Câmara».

O Regedor de Paróquia agora era nomeado pelo Governador Civil,
sob proposta do Administrador do Concelho, dependendo deste e exer-
cendo funções de administração pública delegadas pelo Administrador
(art. 341.°). Tinha por função executar as deliberações da Junta e fiscali-
zar a legalidade destas comunicando as ilegalidades ao Administrador
(art. 342.°). O Regedor possuía ainda atribuições policiais (manutenção
da ordem) nas quais era coajuvado por cabos de polícia, cuja nomeação
propunha ao Administrador (art. 344.°).

Temos assim que as freguesias, embora com muitas limitações e
apertada tutela, quer da Câmara quer do Conselho de Distrito, continua-
ram a ter um lugar na administração local não se podendo falar da sua
desaparição com a vigência do Código de 1842.

Em 1878 é publicado um novo Código Administrativo (Rodrigues
Sampaio) e com ele as freguesias adquirem um estatuto administrativo
mais elevado. O território é dividido administrativamente em distritos,
concelhos e paróquias (art. 1.°) sendo a Junta de Paróquia o corpo admi-
nistrativo da freguesia (art. 5.°). A Junta de Paróquia era composta de
5 membros eleitos directamente pelos eleitores da paróquia ou paróquias
agregadas (cfr. arts. 155.° e 3.°, § 1.0), sendo o Presidente escolhido pela
Junta de entre os seus membros (art. 155.°). As atribuições eram amplas
e além das tradicionais como a administração da fábrica da Igreja
(art. 161.°), administração dos bens da Paróquia (art. 163.°) e de benefi-

(67) Cfr. O Código Administrativo de 18 de Março de 1842, anotado por J. M.
LEITEE VASCONCELOS,Lisboa, 1849, p. 57, em anotação ao n." XI do art. 133.0 Sobre a
administração paroquial neste período, efr. A. X. SOUSAMONTEIRO,Manual de Direito
Administrativo Parochial, 3." ed., Coimbra, 1870.
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cência (art. 165.°) eram incluidas matérias como caminhos vicinais,
cemitérios paroquiais, conveniência da declaração de utilidade pública de
expropriação de certos prédios (art. 167.°). A tutela era limitada e as Jun-
tas de Paróquia tinham competência para o lançamento de impostos
sobre a forma de percentagem sobre as contribuições gerais, predial, pes-
soal e industrial (arts. 170.° e 172.°).

O pároco, que deixou de ser Presidente e vogal nato, tomava parte e
votava nas deliberações da Junta respeitantes aos interesses eclesiásticos
da paróquia tomando assento à direita do Presidente (art. 115.°, § 2.°).
À esquerda do Presidente ficava o Regedor, que assistia a todas as reu-
niões com voto consultivo. As deliberações da Junta eram executadas
pelo seu Presidente (art. 169.° conjugado com o art. 108.°) e não pelo
Regedor da Paróquia, como até então.

O Código de 1878 pelas amplas faculdades tributárias concedidas às
autarquias locais e nomeadamente às freguesias foi objecto de fortes crí-
ticas (68). Assim se compreende que o Código de 1886, que lhe sucedeu,
fosse mais apertado em aspectos financeiros (lançamento de impostos)
ou outros que tivessem implicações nesse domínio (empréstimos de certo
montante, criação de empregos) determinando que as deliberações das
Juntas de Paróquia fossem provisórias nesta matéria e sujeitas à apro-
vação superior da Câmara Municipal ou do Governador Civil (arts. 190.°
a 193.°). Mas, no restante, este Código mantinha a anterior divisão
administrativa do território. A Junta de Paróquia composta de 3 ou
5 membros conforme o número de habitantes (art. 180.°) continuava a
ser eleita directamente e o pároco continuava a votar nas deliberações
mas apenas sobre assuntos eclesiásticos. Em matéria de atribuições é de
referir a formulação contida no art. 188.°: «A Junta de Paróquia tem a
seu cargo em geral administrar os bens e interesses peculiares da paró-
quia». Em matéria de tutela é de mencionar o envio de um resumo das
deliberações ao Administrador do Concelho e também à Câmara em cer-
tos casos (art. 187.°). O Regedor continuava a ser imediato delegado e
representante do Administrador do Concelho nomeado, sob proposta
deste, pelo Governador Civil (art. 254.°). O Código Administrativo
de 1886 usa a designação de paróquia no art. 1.0 (divisão administrativa),
mas usa frequentemente a designação de freguesia (cfr. arts. 2.° e 3.°).

(68) «Houve juntas de paróquia que chegaram a lançar 200% sobre as contribui-
ções directas do Estado», cfr. ANTÓNIO CÂNDIDO, «Discurso ... », p. 150.
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2. A crise de 1892: perigo de extinção da freguesia

As restrições financeiras introduzi das por este Código parecem não
terem sido suficientes e, em 1892, surge um decreto que coloca a fregue-
sia numa situação difícil. Veja-se só o que se escreve no preâmbulo do
Decreto de 6 de Agosto de ] 892: «Não ouso propor a V. Magestade a
extinção das paróquias. Profundamente radicada nos costumes do país, a
instituição das juntas de paróquia tem ainda por si corresponder a uma
verdadeira necessidade pública». E logo a seguir: «o seu natural destino
é a gerência dos negócios atinentes à fábrica da igreja paroquial e o
desempenho de algumas funções de beneficência. E limitadas a este
modesto fim as juntas de paróquia prestam um serviço importante (...)>>.
Depois de se afirmar que «mas além disto não podem ir» rematava-se
deste modo: «Foi realmente infeliz a experiência que se fez, exaltando a
administração da paróquia à categoria de uma administração civil». Cri-
ticava-se-lhes, efectivamente, a falta de meios humanos (falta de gente
capaz) e exagero nos gastos, com insensato recurso ao crédito. As suas
atribuições passariam, em regra, para as Câmaras Municipais que veriam
dilatada a sua esfera de acção. O art. 16.° deste Decreto determinava
que ficam «pertencendo às juntas de paróquia simplesmente a adminis-
tração dos bens e rendimentos da fábrica da igreja paroquial e suas
dependentes bem como o encargo de comissões de beneficência das res-
pectivas freguesias passando para as Câmaras Municipais as atribuições
que, pelos arts. 188.° a 192.° do Código Administrativo de 1886, perten-
ciam às Juntas de paróquia (art. 15.°).

Tratou-se em termos legislativo do ponto mais baixo da administra-
ção paroquial desde 1832, data em que foram formalmente extintas as
Juntas de Paróquia, como vimos. No entanto, alguns anos depois, o
Código de 1896, sem rr bilitar as paróquias ao nível do Código de 1878,
ou mesmo de 1886, mantem-nas na divisão administrativa do território,
ao lado dos distritos e concelhos (art. 1.0), estabelece um número de
3 vogais para as freguesias até 1.000 habitantes e de 5 para as que tives-
sem mais de 1.000 e reconduz o pároco à condição de vogal nato e Pre-
sidente da Junta de Paróquia. As atribuições são amplas dentro do
âmbito local (caminhos vicinais, declaração de utilidade pública de
expropriação, cemitérios, fundação de estabelecimentos de utilidade para
a paróquia, etc.) mas sujeitas a apertada tutela por parte do Governador
Civil (art. 180.°) e até do Governo (art. 179.°). Deviam ser enviadas
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cópias das actas das sessões da Junta ao Administrador do Concelho
(art. 181.°). Podiam lançar derramas, contrair empréstimos (neste caso
deviam ser ouvidos os vinte eleitores da paróquia maiores contribuintes
da contribuição predial (arts. 176.°, n." 19, e 177.°) e nomear empregados.

De referir que o País viveu no fim do século passado uma grave
crise financeira e que ela explica também em boa parte a atitude restri-
tiva tomada em relação às autarquias locais e consequentemente às fre-
guesias.

3. A legislação da I República e subsequente

.Chegamos entretanto à legislação da I República que se apresenta
como muito favorável às freguesias. Essa legislação tinha por base
a Constituição de 1911 que dava especial relevo à descentralização
administrativa. O território continuava a ser dividido em distritos,
concelhos e paróquias civis como resultava do art. 2.° da Lei n." 88, de 7
de Agosto de 1913. Atente-se na designação «paróquias civis» que
reflectia a separação do Estado das Igrejas, decretada em 20 de Abril
de 1911, deixando as Juntas de Paróquia de ter quaisquer atribuições no
domínio da administração da fábrica da Igreja, como até então. A desig-
nação «paróquia civil» foi substituída pela de freguesia em 1916, pas-
sando a designar-se por «Junta de Freguesia» o respectivo órgão (art. 2.°
da Lei n." 621, de 23 de Junho de 1916). As Juntas de Freguesia eram
eleitas directamente e o sufrágio era alargado. O mandato era de três
anos e na sua l ." sessão as Juntas de Freguesia elegiam o Presidente e o
Vice-Presidente. O sistema eleitoral previa a representação de minorias
e, assim, nas eleições para a Junta de Freguesia as listas deveriam ter um
número de candidatos inferior ao número dos que deviam ser eleitos.

As atribuições das Juntas de Freguesia, na I República, abrangiam
os domínios tradicionais dos caminhos vicinais, ruas e praças da fregue-
sia, cemitérios, fontes, administração de bens e rendimentos da paróquia
e fundação de estabelecimentos de utilidade paroquial (art. 146.° da Lei
n." 88). Certas deliberações estavam sujeitas a referendo dos eleitores da
freguesia (art. 147.° da mesma Lei) (69). No que toca ao pessoal, as Jun-

(69) Sobre o referendo local na I República, que acabou por ter reduzida expressão,
ver R. LEITE PINTO, Referendo Local e Descentralização Política, Coimbra, 1988,
pp.64/66.
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tas de Freguesia teriam um secretário e um tesoureiro, nomeados por
concurso nas paróquias de mais de 1.000 habitantes, tendo o secretário
para além de emolumentos, um vencimento arbitrado pela Junta que
poderia variar de freguesia para freguesia, conforme as circunstâncias
(art. 163.°). Por sua vez, o tesoureiro teria um ordenado fixo ou uma
percentagem nas receitas que cobrasse (art. 164.°). As Juntas de Fregue-
sia teriam ainda os demais empregados que fossem precisos para o bom
desempenho dos serviços da freguesia (art. 165.°). No domínio finan-
ceiro, as freguesias auferiam receitas não só do rendimento de bens pró-
prios, como de taxas e multas e ainda do produto das contribuições
directas (art. 155.°). As contribuições directas consistiam numa percenta-
gem adicional às contribuições gerais, predial, industrial e sumptuária e
numa percentagem sobre os rendimentos em que não incidissem aquelas
contribuições (art. 157.°). As Juntas de Freguesia poderiam exigir ainda
dos paroquianos um dia de trabalho por ano (art. 158.°). Em termos de
tutela ela estava restrita à legalidade e as Juntas só podiam ser dissol-
vidas pelos Tribunais Administrativos e em casos muito limitados. No
entanto, os Presidentes das Juntas de Freguesia deveriam enviar, no
prazo de 20 dias, um resumo das deliberações que tivessem tomado ao
Agente do Ministério Público para efeitos de verificação da legalidade
(art. 32.° da Lei n." 621). Acresce que os representantes do M." P"
podiam assistir às sessões (art. 145.°, conjugado com o art. 92.° da Lei
n." 88). O Regedor mantinha-se nos termos regulados pelo Código
de 1878 que a República tinha mandado repor em vigor (art. 1.° do
Decreto de 13 de Outubro de 1910). A criação de novas freguesias era
regulada pelo art. 3.° da Lei n." 621 notando-se a preocupação de não se
criarem freguesias demasiado pequenas.

E assim chegamos rapidamente ao Código Administrativo de 1940
norteado por princípios que se afastam dos que até agora vimos. São os
princípios autoritários do corporativismo a substituir os princípios libe-
rais. Numa formulação diferente dos códigos anteriores dizia, na sua for-
mulação inicial, o art. 1.° do Código de 1940: «o território do continente
divide-se em concelhos, que se formam de freguesias e se agrupam em
distritos e províncias» (10). A divisão administrativa centrava-se assim
em volta do concelho. As freguesias eram definidas como «o agregado

(10) Mais tarde desapareceu a referência às províncias, por supressão destas. Ver,
infra, Capo IV.
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de famílias que, dentro do território municipal, desenvolvia uma acção
social comum por intermédio de órgãos próprios» (art. 196.°). Órgãos
da administração paroquial eram as famílias e a Junta de Freguesia
(art. 97.°). Estas eram eleitas pelas famílias, representadas pelos respec-
tivos chefes (art. 199.°). Chefe de família era, tipicamente, o homem
com família legitimamente constituida que com ele vivesse em comu-
nhão de mesa e habitação e sob a sua autoridade (art. 200.°, n." I). Tam-
bém se consideravam chefes de família o cidadão português, maior ou
emancipado com mesa, habitação e lar próprios e finalmente a mulher
portuguesa viúva, divorciada ou judicialmente separada, ou solteira,
maior ou emancipada, desde que reunisse cumulativamente os seguintes
requisitos: reconhecida idoneidade moral; vivendo inteiramente sobre si;
e tendo a seu cargo ascendentes, descendentes ou colaterais. As Juntas
eram compostas de 3 vogais eleitos por 4 anos sendo um Presidente,
outro secretário e outro tesoureiro (arts. 249.° e 247.°). As atribuições
cobriam os domínios tradicionais e consequentemente a administração de
bens da paróquia, caminhos vicinais, fontes, cemitérios, mercados, utili-
zação dos baldios, instituições de utilidade paroquial, passagem de ates-
tados e ainda era conferida especial atenção às atribuições de assistência
(socorro às pessoas necessitadas, protecção das crianças pobres, estabe-
lecimento de cantinas junto das escolas primárias, colónias de férias,
aulas de ginástica infantil, tratamento dos expostos, intemamento de alie-
nados, condução dos enfermos para os hospitais, subsídios aos estudantes
pobres, etc.).

Note-se que a Junta de Freguesia era o único órgão da administra-
ção autárquica que, no regime corporativo, era eleito directamente e por
inteiro, embora com as restrições acima definidas às quais o art. 201.°,
n." 5, acrescentava ainda a de não propagar «doutrinas tendentes à sub-
versão das instituições e princípios fundamentais da ordem social». No
domínio financeiro, estabelecia o art. 777.° do Código Administrativo
de 1940 que constituíam receita ordinária da freguesia: os subsídios do
município e o produto do imposto de prestação do trabalho que por ele
seja cedido, o rendimento dos bens próprios, o produto das taxas pelo
uso dos bens paroquiais, o rendimento dos mercados e cemitérios. Era
proibido às freguesias contrair empréstimos mas permitia-se-lhes, para
acorrer a necessidades urgentes, o lançamento de derramas cujo produto
só poderia ser aplicado em obras e melhoramentos públicos (art. 781.°).
Em matéria de tutela, o Presidente da Câmara tinha um papel especial
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dele dependendo a aprovação de certas deliberações e das posturas ela-
boradas pela Junta de freguesia (art. 255.°, §§ 1.° e 2.°) e cabia-lhe «fis-
calizar o funcionamento das juntas de freguesia e serviços paroquiais,
dando indicações e transmitindo instruções aos presidentes no sentido de
se obter o melhor rendimento e a mais perfeita coordenação da activi-
dade de todos os corpos administrativos do concelho, dentro dos limites
estabelecidos na lei» (art. 376.°, n." 1). Participava ainda ao Governador
Civil as irregularidades verificadas no funcionamento das Juntas de Fre-
guesia (art. 376.°, n." 2). Acrescente-se que competia ao Presidente da
Junta colaborar com o Presidente da Câmara Municipal em tudo o que
fosse de interesse para a freguesia (art. 262.°, n." 2). De salientar, con-
tudo, a permissão conferi da às Juntas de Freguesia de se associarem, em
certas condições, com vista à prossecução em comum dos fins que cou-
bessem dentro das suas atribuições e nomeadamente dos fins de assistên-
cia (art. 266.°). A união das freguesias era obrigatória em Lisboa e
Porto (art. 268.°). Uma palavra ainda sobre o Regedor que era nomeado
e livremente exonerado pelo Presidente da Câmara (art. 272.°) e que
estava na directa dependência deste (71). Cabia-lhe entre outras tarefas
executar e fazer executar todas as ordens e deliberações municipais que
lhe fossem comunicadas pelo Presidente da Câmara, participar a este
todas as irregularidades que notasse na administração paroquial, tomar
providências para assegurar a ordem, segurança e tranquilidade públicas
(art. 277.°). Podia ser coadjuvado nas suas funções por cabos de polícia
nomeados pelo Presidente da Câmara, sob sua proposta (art. 280.°).

Esta digressão histórica permitiu-nos ver que as freguesias mantive-
ram sempre uma Junta de Paróquia eleita pelos habitantes (embora com
um sufrágio mais ou menos restrito) - sem esquecer a presença, em
certos períodos, do pároco como vogal nato e Presidente - a quem eram
confiada a administração dos assuntos de interesse local. Permitiu-nos
ainda verificar que as Câmaras Municipais sempre tiveram sobre elas um
papel preponderante em vários aspectos, nomeadamente o de tutela.
Certo que oscilaram entre uma maior ou menor descentralização, mas
nisto acompanharam um movimento que atingiu as demais autarquias
locais. Importa frisar de novo que as freguesias não sofreram, como os
concelhos, uma profunda reforma territorial. Assim, as freguesias são,

(11) Nos concelhos de Lisboa e Porto não existia a figura do Regedor (art. 272.°).
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em geral, mais antigas que muitos concelhos. O número de freguesias
nunca foi objecto de grande alteração a não ser na Lei de administração
civil de 26 de Junho de 1867 que não chegou a entrar em vigor apesar
de publicada e em que se previa a redução substancial do número de fre-
guesias e de concelhos. Por força do Decreto de 10 de Dezembro do
mesmo ano o número de concelhos seria reduzido para 178 e o número
de freguesias (designadas paróquias civis) passaria para 1093.

CAPÍTULO IV

O DISTRITO: UMA VIDA ATRIBULADA COMO
AUTARQUIA LOCAL

1. O distrito como criação do regime liberal; períodos de maior
e menor autonomia; o papel preponderante do Governador
Civil

O distrito tem uma vida atribulada na nossa organização administra-
tiva local.

Vem já referido expressamente e de modo desenvolvido na Consti-
tuição de 1822, ocupando todo o Capo I do Tít. VI, com seis artigos,
dizendo-se, no primeiro, que «haverá em cada distrito um Administrador
Geral, nomeado pelo Rei, ouvido o Conselho de Estado» e que «a lei
designará os distritos e a duração das suas funções» (art. 212.°). Os arti-
gos seguintes estabelecem não só a estrutura da organização distrital que
incluiria, para além do Administrador Geral, uma Junta Administrativa,
que o auxiliaria no exercício das suas funções, e composta, em regra, de
tantos membros quantas fossem as Câmaras do distrito (art. 213.°), como
definem princípios muito gerais sobre atribuições e competências
(arts. 215.° e 216.°) e remetendo para uma lei a publicar a concretização
destes preceitos (art. 217.°).

No entanto, o distrito já não aparece na Carta Constitucional
de 1826, que apenas faz referência, aliás muito breve, às províncias, enu-
merando-as no § 1.° do art. 2.° e estabelecendo no art. 132.° que
«a administração das Províncias ficará existindo do mesmo modo que
actualmente se acha, enquanto por lei não for alterada». Também o dis-
trito não faz parte da divisão administrativa do território operada pelo
Decreto n.? 23, de 16 de Maio de 1832, de Mouzinho da Silveira (pro-
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víncias, comarcas e distritos) e só pela Carta de Lei de 25 de Abril
de 1835 e subsequente Decreto de 18 de Julho do mesmo ano, que a
regulamenta, entra efectivamente na organização administrativa territorial
como autarquia local. A partir de então vai acompanhar o movimento
pendular da administração local portuguesa vivendo períodos de maior
autonomia como os da vigência dos Códigos Administrativos de 1836
e 1878 e das Leis da República e outros de maior apagamento.

O Código Administrativo de 1836 acolheu a legislação já referida
de 1835 e o território do continente e ilhas era dividido em distritos
administrativos, sendo estes subdivididos em concelhos, que se com-
punham de freguesias (art. 1.°). Nos termos do art. 2.° e no que toca ao
continente remetia-se para o Decreto de 6 de Novembro de 1836 o
número e denominação dos distritos e o art. 4.° dividia as ilhas adjacen-
tes em 3 distritos, nos Açores, formando a Madeira e Porto Santo o dis-
trito administrativo do Funchal.

Os distritos, como dissemos, possuíam um corpo administrativo que
era a Junta Geral do Distrito composta de 13 procuradores eleitos (72)
indirectamente por um colégio composto de eleitores de distrito. Os elei-
tores de distrito resultavam de eleições directas feitas a nível local nos
termos regulados pelos arts. 51.° e segs. do Código. As Juntas Gerais
reuniam uma vez por ano convocadas pelo Administrador Geral e
extraordinariamente convocadas pelo Governo. Entre as suas atribuições
contavam-se, algumas de natureza financeira (<<fazer a repartição das
contribuições directas entre os concelhos do Distrito», estabelecer der-
ramas e contrair empréstimos para as despesas de utilidade do distrito e
de natureza tutelar (autorizar certas deliberações da Câmara Municipal).
Em cada distrito havia um magistrado administrativo representante do
Governo com a denominação de Administrador Geral - algum tempo
depois tomou o nome de Governador Civil que mantem até hoje-
nomeado por decreto da Secretaria de Estado dos Negócios do Reino
(art. 103.°) e dispondo de amplos poderes. Cabia-lhe velar pela boa
administração pública no âmbito do distrito nas mais diversas matérias
e exercer funções de tutela sobre os corpos administrativos eleitos
(arts. 105.° e segs. e 208.°). Cabia-lhe também executar as deliberações

(72) Para o distrito de Lisboa o número de procuradores era de 17 e para o distrito
do Porto era de 15 (art. 46.°).
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da Junta Geral (art. 203.°) e tinha debaixo das suas ordens os Adminis-
tradores de Concelho (art. 124.°, § 1.°)

O Código de 1836 previa ainda um Conselho de Distrito presidido
pelo Administrador Geral e composto de 4 membros eleitos por um
ano pela Junta Geral Administrativa, por escrutínio secreto (arts. 161.°
e segs.). Reunia duas vezes por semana (art. 169.°) e actuava como ins-
tância de recurso das deliberações das câmaras municipais, atendia as
reclamações de cidadãos e exercia ainda diversas outras funções como,
p. ex., a aprovação das contas das Câmaras Municipais (art. 171.°) (13).

O Código Administrativo de 1842 mantinha o distrito na divisão ter-
ritorial e determinava, no art. 3.°, que este era administrado por um
magistrado com a denominação de Governador Civil. O art. 4.° previa,
junto do Governador Civil, um corpo eleito denominado Junta Geral.
A Junta Geral de Distrito continuava a ser composta por 13 procurado-
res mantendo-se o número mais elevado previsto para Lisboa (17) e
Porto (15), conforme determinava o art. 182.° Entretanto, eram eleitos
agora por forma diferente. As Câmaras reunidas com os Conselhos
Municipais procediam à eleição dos procuradores gerais (art. 183.°) com-
petindo ao Governador Civil, reunido com o Conselho de Distrito, deter-
minar o número de procuradores por concelho na medida da sua popula-
ção (art. 184.°). A Junta Geral reunia ordinariamente uma vez por ano
(art. 197.°) e as respectivas deliberações continuavam a ser executadas
pelo Governador Civil (art. 217.°). As atribuições de natureza delibe-
rativa e consultiva não diferiam substancialmente das já existentes
(arts. 215.° e segs.).

O Código de 1842 previa ainda a existência de um tribunal adminis-
trativo com a designação de Conselho de Distrito composto pelo Gover-
nador Civil (Presidente) e 4 vogais nomeados pelo Rei, sob proposta da
Junta Geral (arts. 5.° e 266.°). Tratava-se agora de dar claramente ao
Conselho de Distrito também a natureza de órgão jurisdicional que já
resultava do Código anterior.

O período de maior fulgor do distrito como autarquia local só vai
surgir, porém, com o Código Administrativo de 1878 que divide o ter-
ritório do continente e ilhas «em distritos administrativos, os distritos em
concelhos e os concelhos em paróquias».

(13) O distrito volta a ter referência expressa na Constituição, aliàs efémera,
de 1838 no seu art. 129.° mantendo-se em vigor o Código Administrativo de 1836.
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No distrito mantém-se, como corpo eleito, a Junta Geral mas acres-
centa-se uma «comissão executiva» dela delegada (art. 5.°, § único). Os
procuradores, que fazem parte da Junta, são eleitos directamente pelos
concelhos (art. 39.°) e são em número de 21, excepto Lisboa (25) e
Porto (23). Na sua primeira reunião (art. 80.°) a Junta elege, de entre os
seus vogais, uma Comissão Distrital composta por três membros que é a
já mencionada «comissão executiva». A esta cabe - o que constitui
uma importante novidade - executar e fazer executar as deliberações da
Junta geral e representar o distrito, secundarizando-se assim o papel do
Governador Civil que se mantinha como representante do Governo e por
este livremente nomeado (art. 180.°). A Comissão Distrital poderia ainda
exercer algumas das atribuições da Junta sempre que houvesse urgência
e a respectiva importância não justificasse a convocação extraordinária
desta (art. 90.°, n." 4). As atribuições da Junta eram amplas e tomadas
na qualidade de «administradora e promotora dos interesses distritais»,
de «autoridade tutelar da administração municipal e paroquial» e como
«auxiliar da execução de serviços do interesse geral do Estado»
(art. 52.°). De apontar que o facto de a Junta exercer funções de tutela
sobre os municípios e paróquias não determinou uma dependência exces-
siva destas autarquias em relação à Junta Geral não só por ela ser exer-
cida apenas em casos devidamente limitados, como ainda por se tratar de
um órgão eleito. O Código Administrativo de 1878 concedia amplas
faculdades tributárias às autarquias locais e disso beneficiava igualmente
o distrito (art. 59.°).

Noutro campo, mantem-se, com atribuições consultivas e contencio-
sas, o Conselho de Distrito (art. 241.°) composto pelo Governador Civil,
que preside e quatro vogais nomeados pelo Governo sobre lista proposta
pela Junta Geral, devendo dois, pelo menos, ser bacharéis formados em
direito (arts. 231.° e 232.°). Sobre matéria contenciosa o Conselho de
Distrito actuava como Tribunal de primeira instância indicando o Código
as matérias sobre as quais incidia (art. 243.°) e um capítulo sobre «for-
mas do processo e decisões» (arts. 244.° a 263.°).

A situação de ampla autonomia dos distritos vai alterar-se com o
Código de 1886 e a respectiva justificação consta do relatório que o
acompanha tendo especialmente a ver com as exageradas «liberdades
concedidas aos corpos administrativos mormente em matéria tributária».
Certas atribuições como as de viação distrital foram transferidas para o
Governo.
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De qualquer modo mantém-se a Junta Geral com um número de
procuradores em número não inferior a 21 nem superior a 25, eleitos
directamente pelos eleitores das respectiva circunscrição (arts. 3.°, 4.°,
34.° e segs.) e mantém-se, como órgão executivo, a Comissão Distrital
composta por 3 procuradores e funcionando permanentemente (arts. 85.°
e 87.°, § único).

Sobre um conjunto de assuntos, a maior parte deles com implica-
ções financeiras, a Junta Geral deliberava provisoriamente (art. 55.°) só
se tomando definitivas se não fossem suspensas pelo Governo por «ile-
gais ou contrárias ao interesse público» (art. 56.°). Para efeito deste con-
trolo é de ter em conta que o Presidente da Junta Geral tinha o dever de
enviar ao Governador Civil um resumo (que também faria publicar num
dos jornais da capital do distrito ou, não existindo jornal, afixaria à porta
do edifício do governo civil) das deliberações tomadas pela Junta.
O Governador Civil, para além de conhecimento imediato ao Ministério
Público, remeteria ao Governo os documentos recebidos com informação
relativa às deliberações que tivesse por ilegais ou contrárias ao interesse
público (arts. 48.° e 217.°, n." 17). As deliberações tomavam-se definiti-
vas se o Governo não as suspendesse no prazo de 40 dias, sendo estes
contados a partir da data do recibo que o Governador Civil era obrigado
a passar «para os efeitos legais» na altura da recepção dos documentos
(arts. 56.° e 48.°, § 1.°). Acrescente-se que o Governador Civil poderia
assistir às sessões da Junta, sendo ouvido quando o pedisse e podendo
formular as propostas que entendesse convenientes (art. 43.°).

No domínio do contencioso importa referir o funcionamento, na
sede de cada distrito, de um Tribunal Administrativo composto por três
juízes togados nomeados por decreto do Governo (arts. 268.° e 269.°).
Pretendia-se deste modo pôr termo aos abusos cometidos pelo Conselho
de Distrito evidenciados no Relatório do Código.

A situação de progressivo apagamento do distrito não pára e por
Decreto de 6 de Agosto de 1892, publicado no uso de autorização legis-
lativa de 26 de Fevereiro do mesmo ano, são extintas as Juntas Gerais de
Distrito ficando em sua substituição as Comissões Distritais. Esta extin-
ção é justificada no preâmbulo do Decreto, afirmando-se que elas não
deram bons resultados e não se justificam nem «pela tradição ou neces-
sidade administrativa», nem pelo apoio da opinião pública. E acres-
centa-se: «Desconhecida no antigo regime, criada depois artificialmente,
esta instituição surgiu de improviso para satisfazer o ideal doutrinário
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que, ao lado de cada magistratura singular, colocava uma corporação
colectiva; mas nunca se aclimou bem entre nós (....)>>.

A Comissão Distrital, com atribuições limitadas (art. 8.°), era com-
posta por 5 vogais escolhidos por um colégio de delegados designados
pelas Câmaras Municipais que reunia na casa da Câmara do concelho
capital do distrito (art. 2.°, § 1.°). Só poderiam ser vogais os cidadãos
residentes no concelho capital do distrito (art. 3.°) e as suas funções eram
obrigatórias e gratuitas (art. 4.°). O distrito era representado pelo Gover-
nador Civil e, em juízo, pelos agentes do Ministério Público (art. 14.°).

Com o Código Administrativo de 1896, que vai durar até à Repú-
blica, a situação dos distritos melhora teoricamente um pouco, pois man-
tendo-se embora a extinção das Juntas Gerais, são considerados pessoas
morais (art. 416.°) e as Comissões Distritais são «corpos administrativos»
ainda que eleitos indirectamente (arts. 4.° e 5.°). Contudo, a Comissão
Distrital é o único «corpo administrativo» eleito indirectamente (art. 5.°)
e tem atribuições muito limitadas (art. 35.°) e uma composição um tanto
anómala pois dela faz parte o Governador Civil, que preside, o auditor
administrativo, nomeado por decreto governamental precedendo concurso
documental e com funções de natureza contenciosa (arts. 307.°, 309.°
e 310.°) e 3 vogais eleitos por um colégio de delegados designados pelas
Câmaras Municipais do distrito (arts. 234.° e segs.). O Governador Civil
domina como «superior magistrado administrativo do distrito» (art. 243.°)
e «chefe da administração activa» nele exercida (art. 248.°).

Nos termos do art. 307.° as questões contenciosas da administração
pública eram julgadas em primeira instância pelas Comissões Distritais
juntamente com o auditor (art. 323.°), pelos auditores administrativos
(art. 325.°) ou ainda pelos juízes de direito (art. 324.°).

Um período de novo e último fôlego do distrito vai surgir com a
implantação da República em 1910. Assim, por um Decreto de 13 do
mesmo mês é reposto em vigor o Código Administrativo de 1878 reo-
cupando o distrito o lugar de proeminência que então tivera. Por sua vez
é aprovada a Constituição de 1911 e, nos termos do art. 66.°, consagra-se
o «poder distrital» ao lado do municipal e um conjunto de princípios de
ampla descentralização administrativa. No entanto, só com a Lei n," 88,
de 7 de Agosto de 1913, se estabelece o regime administrativo republi-
cano e a nível distrital instituem-se as Juntas Gerais de Distrito, órgãos
deliberativos com a competências definidas no art. 45.°, e compostas por
procuradores eleitos directamente pelos respectivos concelhos ou bairros
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e em proporção com a população destes (art. 39.°). As Comissões Exe-
cutivas do Distrito compõem-se de 3 ou 5 membros tendo em conta o
número de procuradores das respectivas Juntas Gerais, sendo eleitas por
estas, de entre os seus vogais, na primeira sessão do triénio (art. 46.°).
A representação do distrito, em juízo ou fora dele, cabia ao Presidente da
Comissão Executiva (art. 49.°, n." 7).

O Governador Civil mantinha-se e o contencioso administrativo
cabia aos auditores administrativos sediados na capital de distrito, nos
termos do art. 307.° do Código Administrativo de 1896, nesta parte ainda
em vigor (14).

2. A supressão do distrito como autarquia local em 1935

A queda da I República em 1926 vai arrastar a do distrito e na ver-
são original da Constituição de 1933 este aparece apenas como circuns-
crição administrativa. São as províncias (num total de 11) que aparecem
então na administração local autárquica, tendo como «corpo administra-
tivo» o Conselho de Província (arts. 124.° e 125.°).

O Código Administrativo de 1940, na sua versão inicial, regula a
administração da província, que define como «a associação de concelhos
com finalidades geográficas, económicas e sociais, dotada de órgãos pró-
prios para o prosseguimento de interesses comuns» (art. 284.°), estabele-
cendo, como órgãos da mesma, o Conselho Provincial e a Junta de Pro-
víncia (art. 285.°). O Conselho Provincial tinha uma composição ampla,
própria de um órgão deliberativo, e estabelecida de acordo com os prin-
cípios corporativos do regime; por sua vez, a Junta de Província era um
órgão de composição mais restrita (5 membros).

Sobre o distrito o Código previa apenas a existência do Gover-
nador Civil como magistrado administrativo e representante do Governo
(art. 404.°). Mas, em 1959, e após uma revisão da Constituição
de 1933 (15) as províncias são suprimidas e regressam de novo os distritos

(14) J. M. T. MAGALHÃES COLLAÇO, Contencioso Administrativo, Coimbra, 1921,
pp. 12113, e MÁRIO DE ALMEIDA, Código Administrativo Prático, Coimbra, 1922, pp. 119
e 120.

(15) Lei n." 2100, de 29 de Agosto de 1959.
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como «pessoas morais de direito público» (art. 284.°) tendo como órgãos
o Conselho de Distrito e a Junta Distrital (art. 285.°) (76).

O Conselho de Distrito compõe-se de procuradores (um por cada
município do distrito, excepto Lisboa e Porto, com 2 por cada municí-
pio) que são escolhidos, de entre os vereadores da Câmara Municipal,
por um colégio constituído pelos vogais do Conselho Municipal e pelos
vereadores, em escrutínio secreto (art. 287.°, § 1.0). Entre as suas princi-
pais funções contam-se as de discutir e votas as bases do orçamento
ordinário do distrito e aprovar as deliberações da Junta Distrital que dela
careçam para se tornarem executórias (art. 295.°). A Junta Distrital com-
posta por 5 membros eleitos pelo Conselho de Distrito (art. 304.°) tem
um largo leque de competências para o exercício das atribuições do dis-
trito (art. 311.°).

Em termos de contencioso operou-se uma redução drástica dos Tri-
bunais administrativos confinados agora às Auditorias de Lisboa e Porto
(art. 798.°).

Depois de 1974 e da aprovação da Constituição de 1976 o distrito
desaparece de novo do elenco das autarquias locais (arts. 238.° e 291.°)
com a finalidade, ainda não concretizada, de dar lugar às regiões admi-
nistrativas.

(16) Redacção do art. 285.°, dada pelo Decreto-Lei n." 42.536, de 28 de Setembro
de 1959.



TÍTULO 11

HISTÓRIA DA AUTONOMIA LOCAL
NOUTROS PAÍSES EUROPEUS

CAPÍTULO I

CENTRALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO
EM FRANÇA: AS LIBERDADES LOCAIS (1789-1982)

1. Introdução

O estudo do regime da administração local em França merece espe-
cial atenção pela grande influência que exerceu no continente europeu e,
muito particularmente, em Espanha e Portugal.

A formação do regime local contemporâneo francês está profunda-
mente ligado à Revolução de 1789 (77), mas não foi nos primeiros anos
desta que se estruturou de modo estável. Tal só acabou por suceder após
importantes movimentos de ideias e acontecimentos políticos que dura-
ram várias décadas.

(17) M. DENDlAS, Le Gouvernement Local- La centralisation et la décentralisa-
tion administratives, Paris, 1930, pp. 140 e segs. Para uma mais completa informação
histórica sobre as transformações introduzidas na administração local francesa, neste
período e seguintes, ver J. GODECHOT, Les lnstitutions de la France sous la Révolution et
I'Empire, Paris, 2: ed., 1968, pp. 9 I e segs.; J. ELLUL, Histoire des Institutions - 5 - Le
XIX siécle, Paris, 2: ed., 1982, esp. pp. 58 e segs., 112/1 13, 140 e segs., 164 e segs., 363
e segs.; G. SAUTEL, Histoire des lnstitutions Publiques depuis la Révolution française-
administration-justice-finances, 5.a ed., Paris, 1982, pp. 469 e segs.; A. LAUBADERE,

Traité de Droit Administratif, Tomo 1,9: ed., Paris, 1984, pp. 109 e segs.; F. BURDEAU,

Liberté, Libertés Locales Chéries., Paris, 1983.
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Alguns momentos merecem especial referência no processo que
conduziu à consolidação do regime de administração local. O primeiro
foi a obra legislativa da Assembleia Constituinte, com especial incidên-
cia na administração municipal; o segundo, a reforma administrativa de
Napoleão; o terceiro, a legislação estabeleci da pela Monarquia de Julho
no seguimento da corrente de pensamento dos doutrinários; e o quarto, a
legislação da Terceira República.

2. O «pouvoir municipal» e a administração delegada do Estado
exercida por eleitos locais no início da Revolução Francesa
(Assembleia Constituinte)

a) A Lei de 14 de Dezembro de 1789 sobre as «municipalidades» e
a de 22 de Dezembro sobre os departamentos

A actividade da Assembleia Constituinte reflectiu, nesta matéria, as
preocupações de racional idade e simplicidade que a caracterizaram tam-
bém noutros domínios. Os membros da Assembleia suprimiram a multi-
plicidade de circunscrições administrativas até então existentes, muitas
das quais com funções imprecisas, criando uma divisão administrativa do
território composta de departamentos, «distritos», «cantões» e municí-
pios (18). A tarefa da Constituinte foi facilitada ainda pela abolição dos
privilégios das províncias decretada em 4 de Agosto de 1789.

(18) Embora utilizemos, ao longo deste trabalho, as expressões relativas à adminis-
tração local e aos seus órgãos frequentemente na respectiva língua original, por serem
mais expressivas, entendemos, em certos casos, nomeadamente para maior facilidade e
comodidade de exposição, fazer a respectiva tradução. É o que sucede com a palavra
«commune» que traduzimos por «município». A opção por esta tradução (em vez de
«comunas») resulta do facto de entendermos ser o termo «município» aquele que melhor
exprime a realidade jurídica e político-administrativa contida em «commune». Efectiva-
mente, entre as atribuições da «commune» e as do nosso município não há grandes dife-
renças cabendo a ambas uma das fundamentais que é a relativa ao urbanismo e ordena-
mento do território. Acresce, por outro lado, que em França se utilizam expressões como
«conseil municipal», «corps municipal», «réforme municipal», «rnunicipalités», «pouvoir
municipal» directamente referidas à instituição «comrnune». É certo que a dimensão ter-
ritorial e populacional da maior parte das «com munes» é muito inferior à dos nossos
municípios mas isso não nos parece motivo suficiente para afastar a tradução que aqui
fazemos. Sucede ainda que um bom número de «com munes» em França tem uma dimen-
são que as aproxima dos nossos municípios. Em sentido diferente, preferindo a tradução



Título ll- História da Autonomia Local Noutros Países Europeus 59

A atenção da Assembleia dirigiu-se em primeiro lugar para as «muni-
cipalidades» (Lei de 14 de Dezembro de 1789), por razões conjunturais.
Procurou-se «regular» o fenómeno que ficou conhecido por «revolução
municipal» e que se traduziu na proliferação por todo o país de «rnunici-
palités», imitando o exemplo de Paris (19). No debate que precedeu a Lei
de 14 de Dezembro, defrontaram-se duas correntes de opinião. Uma, sus-
tentada por Thouret e pelo Abade de Sieyês (80), que propunha municípios
de âmbito mais vasto do que a paróquia (até para reduzir a influência dos
párocos) e outra, advogando o princípio de que a cada paróquia deveria
corresponder um município (<<chaque paroisse, chaque commune»). Foi
esta última a corrente que saíu vencedora (81). Assim, por esta lei transfor-
mou-se a paróquia em município e estendeu-se esta instituição a todo o
território francês. Está aqui a explicação do elevadíssimo número de muni-
cípios que a França ainda hoje possui (mais de 36.(00) (82).

A regulamentação da organização municipal obedeceu ao princí-
pio da uniformidade. Assim, estabeleceu-se, em cada um deles, um
«Conselho Geral» composto de 6 a 24 membros, conforme a popula-
ção do município e um órgão executivo (<<corpsmunicipal») composto
de 3 a 21 membros. À frente do município estava um «Maire» (83)
eleito por dois anos por todos os cidadãos activos e reeligível. O Rei
estava representado por um procurador eleito nas mesmas condições que
o «Maire». Todos os órgãos municipais eram eleitos.

por «comunas», para evitar confusões muito frequentes no nosso país, se pronunciou
ROGÉRIO SOARES na tradução da obra de J. RIVERO, Direito Administrativo, Coimbra,
1981, pp. 4121413.

(19) M. BOURJOL, La réforme municipale, Bilan et Perspectives, Paris, 1975, p. 44.
(80) Sieyês apresentou um projecto dividindo o território francês em 80 departa-

mentos subdividos em 9 muni ípios, o que somava 720 (cfr. J.-D. BREDIN, «Sieyês», in
Lire, n." 160, 1989, pp. 91 e segs.),

(SI) Pelos Decretos de 14 e 22 de Dezembro ficou estabelecido que haveria uma
municipalidade «<municipalité») em cada «ville, bourg, paroisse ou communauté de cam-
pagne» (H. DE BERTHÉLEMY, Traité Elementaire de Droit Administratif, l O." ed., Paris,
1923, p. 187).

(82) Em 1 de Janeiro de 1989, a França contava 36.757 municípios (cfr. «Les col-
lectivités territoriales», in Les Cahiers Français, n." 239, p. 12).

(83) Preferimos não traduzir a palavra «Maire» porque ela é já bem conhecida entre .
nós e salvaguarda melhor o significado e as particularidades que este órgão tem na admi-
nistração municipal francesa que não conhece algo de semelhante à nossa Câmara Muni-
cipal. A traduzi-la optaríamos por "Presidente da Câmara».
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No que toca à matéria de atribuições era fundamental o art. 49.0 da
Lei que dispunha do seguinte modo: «Les corps municipaux auront deux
espêces de fonctions à remplir, les unes propres au pouvoir municipal,
les autres propres à l'administration génêrale de I'État et deleguées par
elles aux municipalités».

O departamento, por sua vez, foi criado pela Lei de 22 de Dezem-
bro de 1789 e houve a preocupação de, na sua delimitação, respeitar os
limites das antigas províncias, embora subdividindo a maior parte, delas
criando-se, já na altura, por um Decreto de 26 de Fevereiro de 1790,
83 departamentos (actualmente são 95 no território europeu). Na Assem-
bleia Constituinte, o departamento foi concebido mais «como um instru-
mento de transmissão de ordens do governo central do que como um
centro de administração autónoma» (84), apesar de possuir, tal como o
município, órgãos eleitos. Só lentamente o departamento foi adquirindo
o estatuto de autarquia local constituindo, neste aspecto, ponto alto uma
lei publicada em 1871, já na III República.

b) A ideia de «pouvoir municipal»: sua origem e natureza

Ressalta deste artigo que os municípios para além das funções que
lhes cabiam por delegação da administração Estado tinham uma outra
espécie de funções: as próprias do poder municipal.

Esta ideia de «pouvoir municipal» não surgiu de repente na Assem-
bleia Constituinte estando a sua origem na doutrina fisiocrática e nomea-
damente num dos seus mais conhecidos representantes, Turgot (85).

Turgot parte de um facto natural que é a associação de famílias
numa determinada porção do território com as casas que possuem e as
terras que delas dependem. Este conjunto constitui a aldeia, a qual serve
já de base à organização paroquial e que Turgot considera «susceptível
de uma administração política tão clara como a administração religiosa

(84) G. PEISER,Le Département (extrait de I'EncycJopédie CoIlectivités Locales
sous la direction de F.-P. BÉNOIT),Paris, 1988, p. 5.

(85) E. GARCIADE ENTERRIA,Revolución Francesa y Administración Contempora-
nea, Madrid, 1981,2." ed., pp. 71 e segs.; G. CH. VON UNRUH,«Die kommunale Selbst-
verwaltung im Grundgesetz und ihr genetisches Modell», in Õffentliches Recht und Poli-
tik; Festschrift for Hans Ulrich Scupin zum 70. Geburtstag, org. por N. ACHTERBERG,
Berlim, 1973, p. 395.
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que o padre aí exerce». A estas comunidades, diz, deve ser-lhes atri-
buída a administração dos seus assuntos particulares (eles affaires de
chaque village») ou seja, as matérias em que todos os habitantes têm um
interesse comum. E, acrescenta, são as pessoas aí residentes (mais con-
cretamente os proprietários) quem deve administrar esses assuntos, por
serem eles os que nisso têm interesse. A restrição feita a favor dos pro-
prietários está de acordo com a doutrina fisiocrática, a qual, partindo da
ideia de que a fonte da riqueza de uma nação está no rendimento líquido
da terra, tende a valorizar a figura do proprietário e a desvalorizar a
organização da sociedade por ordens. A grande divisão a ter em conta
deve ser entre «proprietários» e «não proprietários».

Esta ideia de «pouvoir municipal» consagrada na Lei de 14 de
Dezembro vai obter também consagração na Constituição de 1791 ao
determinar-se no art. 9.° do Tít. II que «os cidadãos que compõem cada
município têm o direito de eleger temporariamente nas formas determi-
nadas por lei, aqueles de entre eles que, sob o título de «officiers munici-
paux» estão encarregados de gerir os assuntos particulares do município.
Poderão ser-lhes delegadas algumas funções relativas ao interesse geral
do Estado» (86).

Regressemos, entretanto, à lei referida e procuremos ver rapida-
mente em que consistia a ideia de «pouvoir municipal» e como ela se
compatibilizava com a ideia de soberania nacional tão cara aos revolu-
cionários de 1789. Sem fazer aqui os desenvolvimentos que este tema
exigiria, fiquemos com a ideia de que o dogma fundamental da Revolu-
ção Francesa - a soberania nacional - não saía diminuido pela existên-
cia do «pouvoir municipal» e isto porque este se limitava aos «assuntos
particulares» da respectiva comunidade.

Enquanto a soberania nacional dizia respeito aos interesses gerais e
públicos da nação, o poder municipal dizia respeito apenas aos assuntos
particulares (próprios) da comunidade local. O poder municipal era,
assim, como que um «poder doméstico, quase privado» cedendo sempre
que estivesse em causa a «volonté genérale». O município enquanto
titular do poder municipal acaba por colocar-se numa situação algo
semelhante à dos indivíduos perante o Estado. Gozava de liberdade den-

(86) «Constitution de 1791», in Les Constitutions de la France, org. por CH. DEB-
BAseH et J.-M. PONTIER, Paris, 1983, p. 12.
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tro do respeito pelas leis provenientes da vontade geral da nação. Assim
como o Estado respeitava a liberdade dos cidadãos na sua esfera pessoal,
assim respeitava a liberdade do município na esfera dos seus assuntos
próprios (87). O município possuia uma personalidade civil para a admi-
nistração do património comum dos habitantes nele residentes (88).

É de salientar a ambiguidade deste poder. Se, por um lado ele
representa o ressurgir do município das cinzas a que o tinha reduzido o
poder absoluto, por outro, a esfera de tais assuntos era muito limitada
(tratava-se, como se disse, de assuntos particulares, «domésticos», «quase
familiares») e sempre que a lei regulasse determinado assunto, ele assu-
mia interesse geral e a sua execução caía já no âmbito da administração
do Estado. O reduto do poder municipal era assim frágil.

c) A administração do Estado delegada em órgãos municipais
eleitos

O relevante papel que coube aos municípios na l ." fase da Revolu-
ção Francesa - especialmente aos municípios urbanos - só pode ser
compreendida se tivermos em conta que, para além do «pouvoir munici-
pal», eles exerciam, por delegação, a administração de assuntos de inte-
resse geral do Estado, nos termos da 2.a parte do art. 49.0 da Lei de 14
de Dezembro, através de órgãos eleitos pelos próprios municípios com a
quase total ausência de controlo por parte do Estado. Recorde-se que o
próprio representante do Rei junto do município era eleito pelos habitan-
tes deste, tendendo naturalmente a actuar mais como advogado dos seus
eleitores do que como representante do monarca (89).

As atribuições dos municípios eram extensas e as mais importantes
exigiam a reunião do «Conselho Geral» ficando as restantes a cargo do
«corps municipal». Elas incluiam, para além da gestão dos bens do

(87) Esta situação dos municípios permitiu que se falasse de «liberdade locais» por
analogia com as liberdades individuais.

(88) M. BOURJOL, La ré/arme ... , p. 45.
(89) A explicar ainda o papel desempenhado pelos municípios nesta fase da Revo-

lução está o ambiente que a rodeou com uma onda de municipalismo a transbordar por
toda a França, como manifestação de oposição contra o «Ancien Régime» e tudo o que
ele representava, e ainda a fraqueza do poder central contra o qual se dirigiam todas as
críticas.
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município, da elaboração do orçamento, da realização de obras públicas,
da rede viária, da repartição das contribuições directas e da aquisição e
alienação de imóveis, outras da maior importância. Assim dispunham de
um extenso poder regulamentar nomeadamente em matéria económica
(uma Lei de 22 de Julho de 1791 autorizava os «Maires» a taxar o pão e
a carne de talho), podiam ainda requisitar a força pública e proclamar a
«lei marcial» em casos de perturbação da ordem pública; podiam ainda
estabelecer impostos extraordinários.

Esta experiência de administração municipal extremamente descen-
tralizada não deu bons resultados falando-se a este propósito da anarquia
generalizada (90). Esta situação não se vai prolongar por muito tempo e
rapidamente se chegará a um extremo oposto.

3. Reforma administrativa napoleónica: a centralização adminis-
trativa

A administração local e nomeadamente municipal vai modificar-se
profundamente com a queda da Monarquia e a instalação do terror jaco-
bino. A Convenção estabelece um regime fortemente autoritário, como
meio de defesa contra inimigos externos e internos e não vai permitir
que as administrações departamentais e municipais constituam obstáculo
à política central. «Representantes em missão» foram enviados por todo
o território para vencer as resistências locais (as eleições por sufrágio
universal decretadas pela Convenção tiveram resultados que a esta foram
desfavoráveis) às directivas do governo revolucionário. Munidos de
amplos poderes tais representantes podiam nomear oficiosamente directó-
rios de departamentos e das municipalidades onde quer que houvesse
necessidade (91).

A queda de Robespierre e a entrada em vigor do Constituição do
Ano I1I, que fixou os detalhes da administração departamental e munici-
pal, não trouxe um regresso às liberdades municipais do início da Revo-
lução. Estabeleceram-se, junto de cada departamento e de cada muni-
cípio, «comissários» nomeados pelo Governo. O comissário junto do
departamento tomou o nome de «comissário central» e era o herdeiro

(90) Cfr., entre outros, M. DENDIAS, Le Gouvemement ... , p. 140, e E. GARClA DE

ENTERRIA, La Administración espaiiola, Madrid, 1972, p. 70.
(91) J. ELLUL, Histoire ... , p. 93.
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dos procuradores gerais síndicos (representantes do Rei no departamento)
do início da Revolução, anunciando já a figura do Prefeito pelos largos
poderes que lhe eram conferidos (92). Junto de cada município havia
igualmente um comissário do Directório, nomeado pelo Governo, com
um papel semelhante ao do comissário situado junto do departamento.
De notar que, neste esquema, as administrações departamentais estavam
dependentes do Ministério do Interior e as municipais da administração
departamental (93).

Verifica-se assim que, após uma breve experiência de extrema des-
centralização político-administrativa subsequente ao desencadear da
Revolução Francesa, se iniciou um processo de afirmação do poder cen-
tral com apagamento do poder local. Tal processo vai atingir o seu
cume com a administração napoleónica (94). Napoleão chegou ao poder
em 1799 pelo Golpe de 18 do Brumário (9 de Novembro) iniciando-se o
período do Consulado. Em pouco mais de um mês é redigida uma
Constituição de cariz autoritário que ficou conhecida por Constituição do
Ano VIII.

A administração local esteve logo no centro das preocupações de
Bonaparte o que bem se revela com a publicação da Lei de 28 do «plu-
viôse» do Ano VIII (17 de Fevereiro de 18(0). Este diploma estabele-
ceu os traços fundamentais da organização administrativa napoleónica.
A divisão territorial estabelecida pela Assembleia Constituinte não vai
ser posta em causa salvo a substituição do distrito pelo «arrondis-
sernent». Assim continuam a existir três níveis principais de administra-
ção: o departamento, o «arrondissement» e o município.

As novidades situam-se no funcionamento destas administrações.
Por um lado, estabelece-se o princípio de que o exercício da autoridade
administrativa deve assentar em agentes individuais (eadministrer est le
fait d'un seul»), cabendo a órgãos colegiais situados juntos de tais agen-
tes funções auxiliares de mera consulta. Deste modo, está-se nos antípo-

(92) J. GODECHOT, Les Institutions ... , p. 171.
(93) J. ELLUL, Histoire ... , p. 140.
(94) J. GODECHOT, Les Institutions ... , pp. 586 e segs.; J. ELLUL, Histoire ... , pp. 164-

-167; E. GARCIA DE ENTERRIA, Revo/ución Francesa ... , pp. 115 e segs.; A. DE LAUBA-
DERE, Traité ... , pp. 111 e segs.; G. BURDEAU, Traité de Science Politique, Tomo 11, Paris,
1980,3.' ed., p. 467; J. GARCIA FERNANDEZ, E/ origen del municipio constitucional: auto-
nomia y centralizacion en Francia y en Espana, Madrid, 1983, pp. 63 e segs.
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das dos primeiros tempos da Revolução Francesa que se baseava na acei-
tação do princípio da autoridade administrativa dos órgãos colegiais. Por
outro lado, estabelece-se, inspirada no modelo de organização militar,
uma forte vinculação hierárquica entre todos os agentes individuais,
estando no topo da hierarquia o Ministro do Interior. Seguem-se-lhe o
Prefeito, o Subprefeito e, ocupando a base da pirâmide, o «Maire».
O Decreto n," 23 de Mouzinho da Silveira acolheria perfeitamente estes
princípios, em Portugal, como vimos.

Figura central desta reforma era o Prefeito nomeado e exonerado
pelo 1.° Cônsul e, depois, pelo Imperador, e colocado à cabeça do depar-
tamento para aí exercer a autoridade administrativa. Certo era que o
Prefeito tinha a assisti-lo dois conselhos com membros nomeados - o
Conselho de Prefeitura (com funções consultivas e contenciosas) e o
Conselho Geral (com funções muito limitadas relativas nomeadamente à
repartição de impostos entre os «arrondissements») - mas nenhum deles
exercia a autoridade administrativa, pois esta cabia exclusivamente ao
Prefeito. Este dispunha de serviços (<<bureaux») à cabeça dos quais
estava colocado um secretário geral nomeado pelo Governo. Para se ter
uma ideia mais completa da importância do Prefeito é preciso ter pre-
sente que sob as suas ordens directas se encontravam os Subprefeitos nos
«arrondissements» e os «Maires» nos municípios. Por tal motivo o Pre-
feito era o verdadeiro responsável por toda a administração exercida no
território do seu departamento.

Vejamos como ficou estruturada a administração ao nível do municí-
pio. Apesar dos esforços feitos para reduzir o número de municípios
(<<communes») tal tentativa não logrou êxito e ficou estabelecido que a
cada município corresponderia a sua municipal idade. A organização dos
municípios obedeceu ao princípio da uniformidade sendo o Conselho
Municipal e o «Maire» os seus órgãos. Houve uma preocupação, ainda
que de âmbito reduzido, de adaptar alguns aspectos da organização
municipal de acordo com o número de habitantes, mas isso traduziu-se
apenas no número de adjuntos do «Maire», na nomeação de um comis-
sário de polícia para aqueles que tivessem mais de 5.000 habitantes e no
modo da respectiva nomeação. Ao lado do «Maire» funcionava um
Conselho Municipal (95), órgão meramente consultivo, reunindo uma vez

(95) A tradução de «conseil municipal» por Conselho Municipal tem em conta que
este órgão não corresponde nem à nossa Câmara nem à nossa Assembleia municipais e

5
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cada ano e por um período máximo de quinze dias. O número de conse-
lheiros municipais dependia do número de habitantes do município e,
sob o regime estabelecido pela Constituição do Ano VIII, eram escolhi-
dos pelo Prefeito. A partir do Ano X as assembleias cantonais colabo-
ravam na escolha desses conselheiros. Temos assim uma administra-
ção municipal centrada num agente individual (o «Maire») submetido a
uma cadeia hierárquica e titular da autoridade administrativa dentro do
município.

Estamos assim no extremo oposto do modelo estabelecido nos prin-
cípios da Revolução. Em vez de órgãos eleitos pelos habitantes dos
municípios, temos órgãos constituídos pelo poder discricionário da
Administração Central; em vez de uma área delimitada de competências
próprias (epouvoir municipal»), uma total subordinação hierárquica; em
vez do exercício livre de competências delegadas pela administração
geral do Estado, uma actuação subordinada a ordens directas da cadeia
hierárquica estabelecida.

Esta centralização administrativa marcou de tal forma a administra-
ção francesa que nunca mais a democracia local se pôde restabelecer, nas
palavras de M. Bourjol, desta «cura» de centralismo (96).

4. As ideias descentralizadoras e as leis da Monarquia de Julho

A organização administrativa severamente centralizada, estabelecida
pelo Imperador, vai sofrer, após a queda deste, duras críticas.

No período da Restauração (1814-1830) uma ala de extremistas (os
legitimistas puros) vai defender o regresso a formas de organização polí-
tico-administrativa anteriores a 1789, mas não propriamente às estruturas
da monarquia absoluta: o seu modelo é o das liberdades municipais da
Idade Média. As tentativas deste grupo não obtiveram êxito tendo-se
mantido no essencial, durante a Restauração, a estrutura administrativa
de Napoleão.

não se presta pela descrição que dele é feita a confusões com órgãos que, em Portugal,
tiveram, em certos períodos, o nome de Conselho Municipal com composição e funções
que, aliás, não foram sempre iguais.

(96) M. BOURJOL, La réforme ... , p. 19.
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a) Benjamin Constant: o «pouvoir municipal» e a soberania popular

Mais significativas vão ser as críticas dirigidas por aqueles que
ficaram conhecidos pelo nome de doutrinários e que têm como figuras
proeminentes Benjamin Constant, Guizot e Henrion de Pansey. Ao
lado deste grupo deve também ser mencionado Alexis de Tocqueville.
O pensamento dos doutrinários apelava para uma descentralização admi-
nistrativa dentro da ideia de que ao governo competia a administração
dos assuntos de interesse geral mas não a administração dos assuntos
locais.

Importa determo-nos um pouco no pensamento de B. Constant. As
ideias de poder municipal e de poder local deste autor têm de ser vistas
no conjunto do seu pensamento político (97). A ideia-chave de B. Cons-
tant é a de que a soberania é um poder limitado. Ele aceita, como bom
liberal que é, a supremacia da vontade geral sobre a vontade particular.
Mas previne logo que este princípio tem de ser bem compreendido na
sua natureza e na sua extensão. E esclarece: «Numa sociedade fundada
sobre a soberania do povo é certo que não pertence a nenhum indivíduo,
a nenhuma classe, submeter o resto à sua vontade particular; mas é falso
que a sociedade inteira possua sobre os seus membros uma soberania
sem limites (98). E isto porque: «os cidadãos possuem direitos indivi-
duais independentes de toda a autoridade social ou política e toda a auto-
ridade que viola esses direitos toma-se ilegítima. Os direitos dos cida-
dãos são a liberdade individual, a liberdade religiosa, a liberdade de
opinião na qual está compreendida a sua publicidade, o gozo da proprie-
dade, a garantia contra todo o arbítrio. Nenhuma autoridade pode atingir
estes títulos, sem destruir o seu próprio título». Daqui resulta que
«a soberania do povo não é ilimitada; ela está circunscrita nos limites
que lhes traçam a justiça e os direitos dos indivíduos. A vontade de todo
um povo não pode fazer justo o que é injusto (99).

É exactamente a partir desta mesma ideia de soberania como poder
limitado que se desenvolve a ideia de poder municipal. A vontade geral,
diz, não é mais respeitável do que a vontade particular logo que saia da

(97) B. CONSTANT, «Principes de Politique», in Oeuvres, Paris, Gallimard, 1957,
pp. 1063-1215; Cours de Politique Constitutionnelle, 3." ed., Bruxelas, 1937.

(9K) B. CONSTANT, «Principes », p. 1071.
(99) B. CONSTANT, «Principes », pp. 1075/1076.
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sua esfera. A esfera da vontade geral é a dos assuntos que a todos per-
tencem. A direcção dos assuntos de todos, a todos pertence. O que não
diz respeito senão a uma fracção deve ser decidido por essa fracção;
o que não diz respeito senão ao indivíduo, não deve ser submetido senão
ao indivíduo (100).

B. Constant detém-se a demonstrar, através de um exemplo, as suas
ideias. Faz supor uma nação com um milhão de indivíduos repartidos
num certo número de municípios. Faz notar que dentro de cada municí-
pio, cada indivíduo terá interesses que apenas a ele respeitarão e que, por
conseguinte, não deverão ser submetidos à jurisdição do município.
Haverá outros que interessarão os outros habitantes do município e esses
interesses serão da competência municipal. Esses municípios, por sua
vez, terão interesses que dirão respeito apenas ao seu interior e outros
que se estenderão a um «arrondissernent». Os primeiros serão da com-
petência puramente municipal, os segundos da competência do «arrondis-
sement» e assim por diante até aos interesses gerais, comuns a todos os
indivíduos que formam o milhão que compõem a população. Daí que a
autoridade nacional, a autoridade de «arrondissernent» e a autoridade
municipal devam permanecer cada uma na sua esfera (101).

Deste entendimento, B. Constant faz derivar um princípio que consi-
dera fundamental. Tem-se considerado até ao presente, afirma, o poder
local como um ramo do poder executivo, mas erradamente. Para Cons-
tant o poder municipal é distinto do poder executivo. E isto porque
actuam em esferas diferentes. O poder executivo actua num campo - o
da satisfação dos interesses gerais - que não é o do poder municipal.
Por sua vez, o poder municipal actua num âmbito - a satisfação dos
interesses municipais - que não toca o poder executivo. Não lhe faz
concorrência. Nesta perspectiva bem se compreende que Constant
afirme que o poder local não deve nunca entravar o poder executivo e
que não deva também de nenhum modo dele depender (102).

(100) B. CONSTANT,«Príncipes », p. 1154.
(101) B. CONSTANT,«Príncipes », p. 1155. Cfr., sobre este tema, F. BURDEAU,

«Affaires Locales et Décentralisation: Évolution d'un couple de la fin de I' Ancien
Régime à la Restauration», in Mélanges offerts à GEORGES BURDEAU - Le Pouvoir, Paris,
1977, pp. 765 e segs., esp. pp. 784 e segs.

(102) B. CONSTANT,«Príncipes ... », p. 1155.
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Estão assim claramente expressos os elementos de uma concepção
de autonomia local que vai marcar de forma decisiva todo o séc. XIX e
vai chegar aos nossos dias. Vai defender-se que cabe aos municípios e
aos outros entes locais, e exclusivamente a eles, a administração dos
assuntos que lhes dizem respeito (os assuntos locais), através de órgãos
eleitos pelos cidadãos residentes na respectiva comunidade e que o
Estado não deve interferir nessa administração, pois se trata de matérias
que não lhe dizem respeito, ou seja, que saiem da sua esfera de compe-
tência. Está aqui fundamentado o conceito clássico de autonomia local.

b) Alexis de Tocqueville: o município como limite ao poder abso-
luto da maioria

Outro autor que teve profunda influência na elaboração do pensa-
mento da descentralização que se consolidou no séc. XIX foi A. de Toe-
queville. Para compreender o pensamento de Tocqueville importa ter
bem presente esta sua inquietação: «Considero como impia e detestável a
máxima que faz com que em matéria de governo a maioria de um povo
tenha todos os direitos; mas, por outro lado, considero que a origem de
todos os poderes deve residir na vontade da maioria. Estarei eu em con-
tradição comigo próprio?» (103).

Para Tocqueville a democracia - o poder da vontade da maioria -
é o resultado de uma evolução histórica que ele constata ao longo dos
séculos, uma evolução que nada poderá deter e que o autor observa com
uma espécie de «terror religioso». Terror, pelas consequências gravís-
simas que dela poderão advir, e terror religioso, porque a encara com um
enorme respeito, vendo nela a mão de Deus. «Pretender interromper o
curso da democracia equivaleria a lutar contra o próprio Deus» escreve
em notável introdução ao livro já referido e na qual descreve a ascensão
histórica da democracia. O risco que Tocqueville vê no regime democrá-
tico é o poder absoluto nas mãos da autoridade central. No regime aris-
tocrático tal não era possível, pois existiam poderes intermédios entre o
soberano e os súbditos. O poder estava repartido (104). Com a progres-
siva e irresistível igualdade de condições entre todos os indivíduos «os

(103) A. DE TOCQUEVILLE, A democracia na América, trad., Lisboa, 1972,
pp. 168/169. Este livro foi editado, pela I: vez, em 1835, em França.

(104) A. DE TOCQUEVILLE, A democracia ... , p. 437.
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cidadãos tomam-se mais pequenos e a sociedade parece maior» (...) (lOS).
Foram desaparecendo os poderes intermédios e tudo se concentrou num
único lugar - o poder central. Tal situação verificou-se mesmo já antes
da Revolução. O regime absoluto já continha todos os ingredientes de
concentração do poder que a Revolução veio pôr de manifesto com o
princípio da vontade da maioria. Já então estavam destruídos os corpos
intermédios. Tocqueville esboça uma imagem do despotismo que, por
esta via, poderá reaparecer no mundo: «vejo uma multidão imensa de
homens parecidos e de igual condição, que giram sem descanso (...)>>.
Acima desta vasta multidão ergue-se um poder imenso e tutelar que se
encarrega, sem a ajuda de ninguém, de organizar os divertimentos e os
prazeres de todos, e de velar pelo seu destino. É um poder absoluto,
pormenorizado, ordenado, previdente e doce» (106).

Desta constatação não se segue que o autor entenda que se deva bai-
xar os braços perante as tendências nefastas do poder democrático. Elas
não são invencíveis, declara, e o principal objectivo do seu livro é preci-
samente combatê-las (107). «O poder absoluto, escreve, é, em si próprio,
uma coisa má e perigosa. O seu exercício está acima das forças do
homem seja ele qual for e só Deus pode ser todo poderoso, pois só nele
se encontram a sabedoria e a justiça absolutas» (108). A obediência do
cidadão à sociedade não é, por isso, ilimitada. Ele obedece porque está
convencido de que é útil estar unido aos seus semelhantes e porque sabe
que esta união não pode existir sem um poder regulador. Deve, portanto
obediência à sociedade em tudo o que diz respeito aos deveres dos cida-
dãos uns para com os outros, mas no que diz respeito a si próprio o indi-
víduo permanece livre e só presta contas a Deus. «O cidadão é o único
e melhor juiz do seu próprio interesse, não tendo a sociedade o direito de
intervir nas suas acções a não ser quando se sente lesada por elas ou
quando tem necessidade do seu concurso» (109).

(105) A. DE TOCQUEVILLE. A democracia ...• p. 427.
(106) A. DE TOCQUEVILLE. A democracia ...• p. 432. Sobre a continuidade da centra-

lização administrativa (eum produto do antigo regime»), cfr. A. TOCQUEVILLE. L 'Ancien
Régime et la Révolution, Paris. 1975. pp. 98 e segs. Esta obra foi publicada pela 1.' vez
em 1856. Existe recente tradução portuguesa.

(107) A. DE TOCQUEVILLE. A democracia ...• p. 429.
(108) A. DE TOCQUEVILLE. A democracia ...• p. 170.
(109) A. DE TOCQUEVILLE. A democracia ...• p. 55.
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Para Tocqueville o rnurucipro no seu conjunto, e em relação ao
governo central, está na mesma situação que um indivíduo e, portanto, é
ele próprio o único e melhor juíz do seu próprio interesse. No pensa-
mento deste autor «os corpos municipais e as administrações regionais
constituem outros tantos obstáculos invisíveis que retardam e enfraque-
cem a torrente da vontade popular, dividindo-a» (I lO). O valor que Toe-
queville dá à descentralização, aos entes locais, está exactamente no
facto de serem uma espécie de «corpos intermédios» situados entre o
poder democrático absoluto e os indivíduos. Daí que não seja de estra-
nhar a afirmação que faz de que o que mais admira na América não são
os efeitos administrativos da descentralização, mas sim os efeitos políti-
cos (111). Refere-se aqui, sem dúvida, à limitação do poder que resulta
da descentralização. Por outro lado, tal como B. Constant, também Toe-
queville vê no amor pela comunidade, que resulta da sua auto-adminis-
tração, a fonte de uma maior ligação do cidadão com a pátria.

c) As Leis de 1831 e 1833: as bases da moderna descentralização
administrativa

O pensamento dos doutrinários que se foi formando e divulgando
durante o período da Restauração vai ter consagração no regime mais
liberal da Monarquia de Julho através de diversas leis que vão abrir fen-
das no edifício administrativo construído por Napoleão.

Desde logo, é de ter em conta a Constituição de 1830, a qual previa
no seu art. 69.°, n." 7, que, no mais curto prazo possível, seriam publica-
das leis regulando as instituições departamentais e municipais com base
num sistema electivo.

Tal vai suceder pela alteração, por um lado, do modo de recruta-
mento dos membros dos Conselhos Gerais e Municipais e pelo alarga-
mento, por outro, dos poderes destes órgãos (112). Assim, por uma Lei
de 21 de Março de 1831, o Conselho Municipal passa a ser eleito direc-
tamente, embora por sufrágio restrito. O mandato dos conselheiros
municipais é de seis anos, mas com renovação, por metade, de 3 em

(110) A. DE TOCQUEVILLE, A democracia , p. 177.
(111) A. DE TOCQUEVILLE, A democracia , p. 74.
(112) J. GARCIA FERNANDEZ, El origen , p. 117; A. DE LAUBADERE, Traité ... ,

p. 112; l.-M. PONTIER, L'État et ... , Paris, 1978, pp. 92 e segs.
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3 anos. Os «Maires» e seus «adjuntos» continuam a ser nomeados pelo
poder executivo, mas devem ser escolhidos entre os conselheiros eleitos.
Para além desta lei de organização municipal, importa mencionar tam-
bém uma lei respeitante às atribuições municipais datada de 18 de Julho
de 1837 que alarga o âmbito de competências dos Conselhos Municipais
e o direito de tomar decisões imediatamente executórias, embora a regra
continuasse a ser a sujeição das deliberações do Conselho Municipal a
tutela administrativa, sob a forma de aprovação.

Esta legislação não representou a radical alteração do modelo napo-
leónico, mas apenas o reconhecimento aos entes territoriais de poderes
de acção próprios, ainda que dentro de apertados limites. Tais limites
evidenciavam-se no reduzido âmbito de funções atribuídas a esses entes
as quais se situavam essencialmente no campo da administração patrimo-
nial; revelavam-se ainda na manutenção da nomeação dos «Maires» e
seus «adjuntos», na preponderância dos Prefeitos com largos poderes de
tutela e mesmo a eleição dos órgãos colegiais, nomeadamente o Conse-
lho Municipal, era feita por sufrágio limitado (113).

Quanto ao departamento, uma Lei de 22 de Junho de 1833 introduz
a eleição como método de escolha dos membros do Conselho Geral do
Departamento, cujo total nunca deveria ser superior a trinta, e uma Lei
de 1O de Maio de 1838 alarga as respectivas atribuições.

Podemos concluir afirmando que o pensamento dos doutrinários não
encontrou no plano legislativo a esperada correspondência com o plano
das ideias. Tal facto pode explicar-se à luz da estabilidade política
encontrada após 1830. Depois do entusiasmo dos primeiros anos da
Revolução que conduziram a uma extrema descentralização territorial em
oposição à centralização do «Ancien Régime» e após um período de
rigorosa centralização político-administrativa, com fortalecimento do
poder central por reacção aos excessos revolucionários e exigida também
pelas graves dificuldades internas e externas que a França atravessava,
abriu-se um período de acalmia caracterizada pela consolidação do
Estado liberal e traduzido num prudente equilíbrio entre o poder central
e as entidades locais. Não se tratava agora de «derruba!'» ou considerar
como inimigo, o poder central, pois este estava nas mãos da burguesia
liberal, nem havia agora o perigo de o poder central cair nas mãos quer

(113) M. BOURJOL, La réforme ...• p. 22.
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dos legitimistas puros, saudosos do «Ancien Régime», quer do opera-
riado urbano. Foi possível compatibilizar de algum modo o poder central
com o «poder local», dentro da ideia de que àquele cabia a administra-
ção dos assuntos de interesse geral e aos entes territoriais a adminis-
tração dos assuntos de interesse puramente local.

5. A consolidação da descentralização administrativa na lU Repú-
blica: as liberdades locais

A descentralização territorial que tomou forma no regime da Monar-
quia de Julho vai aprofundar-se e consolidar-se durante a III República
(1870-1940).

No período que decorreu entre o fim da Monarquia orleanista e a
III República assiste-se, entretanto, a avanços e recuos da descentraliza-
ção territorial. Na li República (1848-1852) o recrutamento dos conse-
lhos locais passa a ser feito por sufrágio universal (1848) e os «Maires»
dos municípios com menos de 6.000 habitantes passam a ser eleitos. No
li Império (1852-1870), numa primeira fase regressou-se à nomeação dos
Maires, mas mais tarde, pelas Leis de 18 de Julho de 1866 e 24 de Julho
de 1867, avançou-se na descentralização, alargando-se a lista dos assun-
tos da competência dos Conselhos Gerais e Municipais.

Na III República a Lei sobre a organização municipal de 5 de Abril
de 1884 tomou-se a lei fundamental dos municípios. Por ela estabele-
cia-se, em cada município, um Conselho Municipal eleito por 4 anos e
composto por um número de membros que variava entre 10 e 36. Este
órgão deliberava, nos termos do art. 61.°, sobre todos os assuntos muni-
cipais (ele conseil municipal régle par ses déliberations les affaires de la
commune»). Tais deliberações eram executórias, salvo excepções limita-
das e especiftcadas. Ac ontrário do que sucedia no domínio da legisla-
ção da Monarquia de Julho, a liberdade passava a ser a regra e a tutela a
excepção. O Conselho Municipal elegia ainda, de entre os seus mem-
bros, o «Maire» e os seus «adjuntos» (114), estes também em número
variável. O «Maire» exercia (e exerce ainda hoje) uma dupla função: era
agente do Estado e, nessa qualidade, desempenhava determinadas compe-

(114) Traduzimos «ajoints» por adjuntos constituindo estes de certa forma uma
espécie de vereadores.
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tências sob a direcção do Prefeito, e era órgão do município e, nessa
qualidade, executava as deliberações do Conselho Municipal não sob a
direcção mas apenas sob o controlo (<<surveillance») do poder central.

Por sua vez, já em 10 de Agosto de 1871, fora publicada uma lei
sobre os departamentos que se tomou igualmente a lei fundamental des-
tes. Foram alargados os poderes do Conselho Geral (órgão eleito)
cabendo-lhe o direito de decisão sobre os assuntos de interesse departa-
mental e criada uma Comissão Departamental que dele emanava com-
posta por 4 a 7 membros. Chegou a propor-se, na comissão que preparou
esta lei, que um «administrador» eleito pelo Conselho Geral substituisse
o Prefeito como órgão executivo do departamento. Esta proposta não
vingou e o Prefeito continuou a ser a figura preponderante da administra-
ção departamental sendo, ao mesmo tempo, delegado do Governo e
órgão executivo do departamento. A nomeação do Prefeito competia ao
Presidente da República.

Com esta duas leis fixaram-se os elementos essenciais da adminis-
tração local francesa que chegou até à reforma de 1982. No que toca à
administração municipal ela alicerçava-se, como vimos, na gestão dos
«affaires de la com mune» por órgãos eleitos dentro da comunidade local,
sujeitos a uma tutela do poder central de âmbito limitado. A nível depar-
tamental havia uma situação paralela com a diferença, porém, da prepon-
derância do Prefeito. Tratava-se de um modelo que está longe daquele
que, por breve tempo, se estabeleceu na primeira fase da Revolução
Francesa (cfr., supra, n." 2), mas que, no outro extremo, conserva as
devidas distâncias em relação ao modelo napoleónico (cfr., supra, n." 3).
Assim, se é certo que continuou a existir uma administração estadual for-
temente centralizada e hierarquizada estendendo a sua acção por todo o
território nacional, cabendo-lhe a gestão dos assuntos de administração
de maior importância e interesse geral e ocupando nela lugar de relevo o
Prefeito (115), também é certo que existia uma administração local des-
centralizada que pelo facto de lhe caber, em princípio, a administração
de todos os assuntos locais e de dispor de órgãos eleitos assumia um
valor que não podia ser ignorado. Tal valor não se confinava no plano
meramente administrativo, mas entrava no plano político e residia no
facto de os titulares dos órgãos políticos locais a nível do departamento e

(115) Este não só estava à frente dos serviços de interesse geral executados a nível
local, como possuía poderes tutelares sobre os municípios.
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do município invocarem perante os órgãos do poder central a sua quali-
dade de eleitos locais com mandato para defender os interesses das res-
pectivas comunidades. Forma-se, assim, uma classe política local que o
poder central tem de ter em conta na sua acção. Opera-se, deste modo,
uma distribuição territorial do poder e, do mesmo passo, um limite ao
poder central. Cria-se uma situação bem diferente da que resultaria da
implantação de um modelo napoleónico puro. Assim se compreende que
a reivindicação das liberdades locais vá acompanhar sempre os regimes
de liberdade política (116).

Pelo contrário, o aparecimento de Estados totalitários ou autoritários
faz desaparecer as liberdades locais. É o que sucede em França com o
«Estado-francês» (1940-44). O governo de Vichy suprimiu a eleição
como forma de recrutamento das autoridades municipais (com excepção
dos pequenos municípios) e reforçou os poderes de tutela.

Acabada a Guerra e restabelecido um regime de liberdade política
vai ser dado de novo um impulso à autonomia local.

6. A «livre administração» das autarquias locais nas Constituições
francesas do pós-guerra

Restabelecidas, depois da 11 Guerra Mundial, as instituições demo-
cráticas em França, foi elaborada por uma Assembleia Constituinte, uma
nova Constituição que, submetida a referendo popular e aprovada em 13
de Outubro de 1946, foi promulgada em 27 do mesmo mês, dando início
à IV República.

Nesse diploma, para além da consagração dos direitos do homem e
dos princípios democráticos de governo, estabeleceu-se igualmente o
princípio da «livre administração» das autarquias locais através de conse-
lhos eleitos por sufrá o universal (art. 87.°). A Constituição de 1946
dedicou todo o Tít. X às autarquias locais (arts. 85.° a 89.°) determi-
nando-se no art. 85.° que a República, una e indivisível, reconhece a
existência de autarquias locais (117) que são nomeadamente os municí-

(116) Sobre as «liberdades locais» cfr. M. BOURJOL. Droit et libertés des collecti-
vités territoriales, Paris. 1984. pp. 12 e 31. e F. BURDEAU. Liberté, Libertés ...• 1983.

(117) Traduzimos as expressões «collectivités territoriales» e «collectivités locales»
(deixando de lado a distinção que alguns autores fazem entre estas duas expressões) por
«autarquias locais». por ser esta expressão que melhor corresponde no direito português.
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pios e os departamentos. Assegurava, para além do princípio da livre
administração por conselhos eleitos, a execução das decisões desses con-
selhos pelo seu «Maire» ou o seu Presidente (art. 87.°). Por sua vez, o
art. 89.° previa a publicação de leis orgânicas que alargariam as liberda-
des departamentais e municipais.

Os princípios constitucionais aqui referidos não encontraram a
devida concretização na legislação administrativa subsequente e, em
1958, surge uma nova Constituição, igualmente aprovada por referendo
popular (28 de Setembro de 1958) que, embora de forma mais restrita,
consagra o princípio da livre administração das autarquias locais por
conselhos eleitos e nas condições previstas na lei (art. 72.°). Esta refe-
rência à lei deve ser conjugada com o art. 34.°, o qual prescreve que os
princípios fundamentais da livre administração das autarquias locais, das
suas competências e dos seus recursos são determinados por lei votada
pelo Parlamento. Estes princípios constitucionais foram entendidos pela
doutrina largamente maioritária como constituindo a aceitação do enten-
dimento tradicional da descentralização territorial cuja «pedra angular»
continua a ser, na linha do pensamento de A. de Tocqueville, a diferen-
ciação dos interesses nacionais (gerais) e particulares (locais), respei-
tando os primeiros à centralização e cabendo os segundos no domínio da
descentralização (118).

De um modo geral, os autores franceses consideram como elemen-
tos ou condições da descentralização territorial a personalidade jurídica
das autarquias locais, o reconhecimento da existência de assuntos locais
(<<affaires locales») e a gestão autónoma desses assuntos por órgãos que
emanam da própria autarquia local, através de eleições (119).

(118) S. FLOGAlTIS, La notion de décentralisation en France, en Allemagne et en
Italie, Paris, 1979, p. 246.

(119) J. M. AUBY-R. Ducos-ADER, Institutions Administratives, 4.' ed., Paris, 1978,
pp. 91 e segs.; 1. BAGUENARD, La décentralisation territoriale, Paris, 1980, pp. 19 e segs.;
F. P. BÉNOIT, Le Droit Administratif Français, Paris, 1968, pp. 134 e segs.; M. BOURJOL,
La réforme ... , p. 58; G. BURDEAU, Traité, Tomo 11, pp. 422 e segs.; L. J. CHAPUISAT, La
notion d'affaires locales en droit administratiffrançais, thêse, polie., Paris, 1971, pp. 8/9;
CH. DEBBASCH, Science Administrative - Administration Publique, 1980, 4." ed., Paris,
pp. 223 e segs.; J. C. NEMERY, De la liberté des communes dans l'àménagement du ter-
ritoire, Paris, 1981, pp. 23 e segs.; J. M. PONTIER, L'État et les collectivités locales ... ,
pp. 18 e segs.; Y. MENY, Centralisation et Décentralisation dans le Débat Politique Fran-
çais (1945-1969), Paris, 1974, p. 25; G. VEDEL, Droit Administratif, 7.' ed., Paris, 1980,
p. 812; M. WALlNE, Droit Administratif, 9." ed., Paris, 1963, pp. 305 e segs.
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Como é natural cada autor salienta um ou outro destes elementos,
sem desprezar os restantes, pondo em relevo ora o aspecto dinâmico, ora
o aspecto estático. Assim, e quanto a este aspecto, G. Vedei, M. Waline e
J.-M. Auby-R. Ducos-Ader, entre outros, destacam a descentralização
numa perspectiva de transferência de poderes de decisão do Estado para
as autarquias locais, enquanto por exemplo A. de Laubadêre e G. Bur-
deau sublinham a ideia de uma comunidade local que se administra a si
mesmo, ou seja, gere de forma autónoma os seus próprios assuntos
(assuntos locais).

Charles Eisenmann é um caso muito particular pois, ao contrário
dos restantes AA. que partem da realidade política francesa para a elabo-
ração das suas teorias da descentralização, formula uma «teoria pura»
com pretensão de validade para todos os tempos e lugares (120).

Também todos os autores franceses referem, ao tratar o tema da des-
centralização, a existência da tutela administrativa (121) que consideram
necessária, pois sem ela seria a anarquia. Sendo necessária, a tutela
administrativa constitui, afirmam, um limite à descentralização (122) pois
restringe a liberdade de acção (a autonomia) das autarquias locais. Pode
dizer-se que quanto mais ampla for a tutela menor é a autonomia local e
só quando aquela se limita à verificação da legalidade dos actos das
autarquias locais a autonomia atinge a maior expressão. Apesar disso, os
autores franceses que escreveram após as Constituições de 1946 e 1958
admitem não só a existência de um controlo de legalidade, como de um
controlo de mérito (oportunidade) de acordo, aliás, com a tradição do
direito positivo francês (123). A tutela tem por finalidade, no pensamento

(120) CH. EISENMANN,Centralisation et Décentralisation, Esquisse d'une théorie
genérale, Paris, 1948; «Problêrnes d'Organisation de la Administration», in Cours de
Droit Administratif, Tomo I, Paris, 1982, pp. 157 e segs.

(121) Alguns autores preferem falar de controlo e não de tutela dada a ligação
deste último instituto ao direito privado e a função totalmente diferente que desempenha
neste ramo do direito. Assim, G. VEDEL, Droit Administratif. .. , p. 815; J. M. AUBY-
-R. Ducos-ADER, Institutions ... , p. 97; F. P. BÉNOIT, Le Droit Administratif. .. , p. 136,
entre outros

(122) CH. DEBBASCH, Science Administrative, p. 225; G. BURDEAU, Trai/é ... ,
Tomo 11, p. 418.

(123) Ch. Eisenmann apenas admite o controlo de legalidade, considerando que o
controlo de oportunidade, mais do que um limite à descentralização, significava a negação
dela. Por isso, defendia que o sistema de direito positivo francês era, ao tempo em que
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destes autores, não só defender o interesse nacional contra os abusos pra-
ticados pelas autarquias locais, mas também as próprias autarquias locais
por má gestão ou prejuízo para os respectivos habitantes (124). A Lei de
2 de Março de 1982 veio modificar profundamente o instituto da tutela
restringindo-a à verificação da mera legalidade.

Deve ainda dizer-se, para concluir, que não é por acaso que este
modelo ficou conhecido pela designação de descentralização territorial,
principalmente nos estudos jurídicos. Com efeito, ele foi elaborado a
partir da centralização administrativa, que não foi posta em causa nos
seus fundamentos, sendo apenas limitada exactamente pela descentraliza-
ção administrativa. Entendia-se que deviam ser descentralizadas aquelas
atribuições que, por respeitarem a assuntos locais, estavam indevida-
mente a ser exercidas pelo poder central, mas continuou indiscutida a
ideia de que ao Estado cabia a administração dos assuntos nacionais,
considerando-se como tais aqueles que o Estado entendia deverem ser
objecto de um tratamento igual para todo o território estadual e foi-se
criando um aparelho de administração pública estadual que, frequente-
mente, utilizava as autarquias locais, atribuindo-lhes por delegação o
exercício de poderes administrativos e servindo-se dos órgãos destas,
particularmente do «Maire», como agentes do Estado.

Às autarquias locais (municípios e departamentos) cabia a adminis-
tração dos assuntos locais, dispondo para o efeito de órgãos eleitos, de
personalidade jurídica (a personalidade jurídica possibilitava aos entes
locais aparecer perante o Estado como sujeitos de direito - tal como os
indivíduos - exigindo o respeito das liberdades locais, em paralelo com
a defesa pelos cidadãos, das liberdades individuais), de património e
meios financeiros próprios e a sujeição a um controlo estadual mitigado
para cumprimento da lei e defesa dos interesses nacionais.

Esta concepção está ligada à ideia de Estado liberal, ou seja, de um
Estado que respeita as liberdades individuais e que, sem prescindir de
cuidar dos assuntos que respeitam à comunidade nacional, estabelecendo

escrevia, de serni-descentralização (cfr. A. CÂNDIDO OLIVEIRA, «Os conceitos de descen-
tralização e serni-descentralização administrativas, segundo Charles Eisenmann», sep.
Scientia luridica, Braga, 1985).

(124) G. VEDEL, Droit Administratif. .. , p. 815; F. P. BÉNOIT, Le Droit Administra-
tif ... , p. 136; J. RIVERO, Direito Administrativo ... , p. 360.
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para o efeito um aparelho administrativo centralizado cuja cabeça é o
Governo, não tem assim a pretensão de absorver toda a vida político-
-administrativa do país, respeitando as «liberdades locais» (125).

A reforma da administração local operada em 1982 instituiu como
autarquias locais, para além dos municípios e departamentos, a região.
Esta era já, desde 1972, um instituto público, fazendo parte da adminis-
tração desconcentrada do Estado, e a conversão em peça da administração
descentralizada operou-se sem alteração da divisão territorial existente.
São órgãos da região o Conselho Regional, órgão deliberativo eleito por
6 anos e com um número de membros que vai de 41 a 197 e o Presi-
dente do Conselho Regional eleito pelo Conselho Regional. De ter em
conta ainda que este elege um «bureau» constituído por 4 a IO Vice-Pre-
sidentes que podem receber poderes por delegações do Presidente.
Existe também um Conselho Económico e Social, órgão de natureza con-
sultiva, que representa as forças económicas e sociais da região. Actual-
mente são 22 as regiões existentes no território europeu da França.

Ainda, pela reforma de 1982, operou-se uma importante modifica-
ção ao nível do Departamento, pois o Prefeito deixou de ser o respectivo
órgão executivo. Com efeito, manteve-se o Conselho Geral como órgão
deliberativo e o órgão executivo passou a ser o Presidente do Conselho
Geral eleito pelos membros deste Conselho. Existe ainda um «bureau»
formado pelo Presidente do Conselho Geral e 4 a 10 Vice-Presidentes
eleitos por aquele mesmo Conselho.

Quanto aos órgãos do município manteve-se o Conselho Munici-
pal eleito por sufrágio universal directo e com um número de membros
variando entre 9 e 69 em função do número de habitantes do município.
Igualmente manteve-se o «Maire», eleito pelo Conselho Municipal de
entre os seus membros, e com a dupla qualidade de órgão do município
e representante do Governo. A «municipalité» é formada pelo «Maire» e
por adjuntos eleitos pelo Conselho Municipal, tendo em conta o número
de membros deste Conselho. De notar que os adjuntos só exercem as
funções que lhes forem delegadas pelo «Maire».

(125) F. P. BÉNOIT, «Les structures administratives territoriales devant l'exigence
de la décentralisation», in La Décentralisation pour la rénovation de I'État, colloque
sous la direction de Ch. Debbasch, Paris, 1976, p. 103.
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CAPÍTULO II

A ADMINISTRAÇÃO LOCAL EM ESPANHA:
CENTRALIZAÇÃO MODERADA E TENTATIVAS

DE AMPLA AUTONOMIA (1812-1978)

1. A Constituição de Cádiz (1812) e a influência francesa

A Espanha sofreu, como a Itália e também Portugal, uma profunda
influência francesa no que respeita ao regime de administração local.
A generalização dos municípios e das províncias a todo o território nacio-
nal, o princípio da uniformidade na respectiva organização interna, a pre-
ponderância absorvente da administração central sobre a administração
local são alguns exemplos dessa influência. O municipalismo moderno
surge em Espanha, tal como em Portugal, com o advento dos regimes
liberais e segue, na sua implantação, as vicissitudes da consolidação de
tais regimes - que foram grandes - nos Estados da Península Ibérica.

O grande e inicial texto de referência da administração local
moderna, em Espanha, é a Constituição de Cádiz de 1812 que dedicou o
seu Tít.VI, com dois capítulos e 22 artigos ao «gobierno interior de las
provincias e de los pueblos» (126). Os traços essenciais da Constituição
gaditana no que respeita ao regime municipal são principalmente: a forma-
ção de «Ayuntamientos» (127) para a administração («gobierno interior»)
das povoações (arts. 309.° e 310.°); a composição dos «Ayuntamientos»
por membros eleitos anualmente (os «alcaides, regidores y procuradores
síndicos») por sufrágio indirecto (arts. 309.°, 311.°, 312.°, 313,° e 314.°);

(126) A tradução em português da palavra «pueblos» mais ajustada ao sentido
com que é utilizada é povoações e não a tradução literal «povos». Sobre as Constitui-
ções de Espanha, cfr. B. CLAVERO,Evoluciôn Histórica dei Constitucionalismo Espaiiol,
Madrid, 1984.

(127) «Ayuntamientos» corresponde ao que nós em Portugal chamamos «Câmaras»
(municipais), sendo compostos de «concejales» que, entre nós, chamaríamos vereadores.
Aliás, o art. 219.° da Constituição Portuguesa de 1820 determinava: «Haverá Câmaras
em todos os povos, onde assim convier ao bem público». Repare-se que o texto constitu-
cional português - que sofreu a influência da Constituição de Cádiz - utiliza a palavra
«povos» mas com o sentido de «povoações». Utilizaremos a palavra castelhana «Ayunta-
mientos» em vez de «Câmaras Municipais» por ser uma expressão conhecida entre nós e
por não ser completa a identidade entre ambas.



Título 11- História da Autonomia Local Noutros Países Europeus 81

a cessação dos «regi dores» e outros que exerçam cargos perpétuos
nos «Ayuntamientos», qualquer que seja o seu título e denominação
(art. 312.°); a enumeração, ao longo de nove números do art. 321.°, de
extensas atribuições dos «Ayuntamientos», sem se fazer a distinção - ao
contrário do que sucedeu em França com o Decreto de 14 de Dezembro
de 1789 - entre funções próprias e funções delegadas; e - importa não
esquecer - a inspecção da «Diputación Provincial» sobre todas as fun-
ções exercidas pelos «Ayuntamientos», devendo estes dar-lhes conta
anualmente das receitas arrecadadas e investidas (art. 323.°).

Esta referência às «Diputaciones Provinciales» faz-nos lembrar que
o regime municipal elaborado em Cádiz necessita, para ser devidamente
compreendido, de ter em conta a instituição provincial cujo «gobierno
politico» pertence ao «jefe superior» nomeado pelo Rei (art. 324.°).
É certo que em todas as províncias haveria uma «Diputación Provincial»
de base electiva, mas esta era presidida pelo «jefe superior». Consa-
gra-se assim, uma submissão dos «Ayuntamientos» às «Diputaciones
Provinciales» e destas ao Governo, por força do papel atribuído ao «jefe
superior». Esta submissão que transparece já na Constituição de 1812 é
expressa de modo manifesto na «Instrução para o governo económico-
-político das províncias» aprovada pelo Decreto de 23 de Junho de 1813
no desenvolvimento e concretização dos princípios da Constituição
de 1812. A ideia que está aqui subjacente e que foi defendida por
Toreno já nas Constituintes é a de que os «Ayuntamientos» são essen-
cialmente organismos subalternos do poder executivo, um instrumento
deste; são, é certo, eleitos pelos próprios moradores, mas com o «travão»
do «jefe político» que conserva a unidade de acção do governo e impede
que eles deslizem insensivelmente para o federalismo por natural tendên-
cia (128). Esta submissão evidencia-se, como se disse, na Instrução
de 1813 pela qual são reforçados os poderes dos «jefes politicos», sendo-
-lhes atribuída competência para conhecer das queixas dos moradores
contra qualquer providência do «Ayuntamiento» ou «Alcalde» (129) no
âmbito das matérias a estes atribuídas.

(128) CONCEPCIÓN DE CASTRO, La Revolución Liberal y los municipios espaiioles,
Madrid, 1979. pp. 81-85; J. GARCIA FERNANDEZ. EI origen ...• pp. 262 e segs.

(129) O «Alcaldes corresponde aproximadamente ao nosso Presidente da Câmara
e não optamos pela tradução pelas mesmas razões expostas para a não tradução de
«Maire».

I>
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2. Instabilidade político-administrativa: O município progressista
e posterior consolidação do município moderado (1836-1924);
a província

o regime local, e particularmente o municipal, estabelecido pela
Constituição de Cádis e pela Instrução de 1813 não chegou, porém, a ter
uma efectiva aplicação prática. A história de Espanha no período subse-
quente a 1812 e durante várias décadas caracteriza-se por uma enorme
instabilidade que se vai reflectir directamente nas instituições municipais.
O regresso de Fernando VII a Espanha, em 1814, significa a supressão
do liberalismo e a restauração do absolutismo e da Inquisição. Esta
situação vai manter-se até 1820, data da sublevação de Rafael deI Diego,
que abre um período que ficou conhecido pelo triénio liberal (1820-1823),
durante o qual os preceitos da primeira fase do regime liberal vão ter
uma possibilidade, fugaz, de vigorar. Mas, logo em 1823, e após a inter-
venção armada da Santa Aliança, abre-se um novo período de regime
absoluto que só termina em 1833.

O período de 1833 a 1845 é um período importante para o regime
municipal, apesar da instabilidade política e da guerra civil, defron-
tando-se, quanto à sua concepção, uma corrente progressista apontando
para uma acentuada descentralização e uma corrente denominada «mode-
rada» que vai acabar por obter êxito nos seus propósitos de estabelecer
um modelo de administração municipal fortemente centralizado, ainda
que em moldes modernos.

Entretanto, em 30 de Novembro de 1833, foi publicado um diploma
da maior importância, conhecido por Decreto de Javier de Burgos, que
veio estabelecer a actual divisão provincial de Espanha. A provín-
cia (130) tinha um órgão colegial eleito, a «Diputación Provincial», que
se aproxima da nossa Junta Geral de Distrito e um órgão unipessoal, o
Governador Civil, nomeado pelo Governo, que, em períodos de maior
centralização, presidia à «Diputación Provincial». Tinha ainda um Conse-
lho Provincial que se aproxima da nossa Comissão Distrital do séc. XIX
nomeadamente pelas funções contenciosas. As províncias funcionavam
ao mesmo tempo como autarquias locais e circunscrições administrativas

(130) A província corresponde pela sua dimensão territorial e pela sua estrutura
orgânica ao nosso dsitrito.
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da administração periférica do Estado tendo sempre um papel muito
influente na vida do município, nomeadamente através do Governador
Civil (131).

As tentativas de autonomia municipal começam a esboçar-se ainda
que timidamente em 1835 e o período de 1836-45 é conhecido como um
período de consolidação do município progressista (132). No início deste
período verifica-se o restabelecimento do regime municipal instituído
em 1812 e 1813, com as alterações introduzidas em 1823. Em 1836, no
mês de Setembro, efectuaram-se eleições municipais com triunfos signi-
ficativos dos progressistas (133). Em 1837, é publicada uma nova Consti-
tuição de carácter progressista que, sendo embora muito concisa quanto à
administração municipal, consagra alguns princípios que vão ser invoca-
dos contra as tentativas dos «moderados» para instituir um regime muni-
cipal de sentido centralizador. Um desses princípios era o da eleição
dos «Ayuntamientos» pelos moradores, consagrado no art. 70.°, e que foi
invocado com êxito contra uma «Lei de Ayuntamientos» de 14 de Julho
de 1840 de tendência moderada, que instituia uma forma não democrá-
tica para a designação dos «Alcaldes». Tal lei, apesar de aprovada pelas
Cortes, não chegou a vigorar, pois a promulgação pela rainha Maria
Cristina provocou uma revolução que determinou o regresso dos progres-
sistas ao poder (134).

Porém, a situação de instabilidade política manteve-se e, em 1843, o
partido moderado conquista o poder e põe em vigor a Lei de 1840,
a qual se manterá até 1845, ano em que não só é publicada uma nova
lei de administração municipal, como uma nova Constituição que consa-
grará o pensamento dos «moderados». Embora a Lei municipal de 8
de Janeiro de 1845 seja anterior à Constituição do mesmo ano, há uma
sintonia entre ambos os diplomas no que toca ao regime municipal
decorrente do facto de terem origem na mesma corrente política. Preten-
dendo embora introduzir em Espanha as ideias dos «doutrinários», o certo
é que a instituição municipal tal como foi estabelecida pelos diplomas

(131) E. GARCIA DE ENTERRIA, «La Provincia en el Régimen Local Espafiol», in
Problemas Actuales de Regimen Local, Sevilha, 1986, pp. 21 e segs.

(132) J. GARClA FERNANDEZ, El origen , pp. 314 e segs.
(133) J. GARClA FERNANDEZ, El origen , p. 316.
(134) A. POSADA, Evolución legislativa del Régimen Local en Espana (1812-1909),

Madrid, 1982, p. 186; J. GARCIA FERNANDEZ, El origen ... , p. 320.
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de 1845 e cujo regime perdurou por longos anos é caracterizada por
uma forte sujeição ao poder central. Assim o «Alcalde», tal como o
«Teniente de Alcalde» (135), é nomeado pelo Rei ou pelo «jefe politico»
por delegação daquele, conforme a importância dos «Ayuntamientos».
Mas, mais ainda, o rei podia nomear livremente um «alcalde-corrigidor»
no lugar do ordinário quando o entendesse conveniente, sendo o cargo de
duração ilimitada. A eleição dos membros do «Ayuntamiento» era feita
por sufrágio directo, mas restrito (os moradores que se achassem incluí-
dos nas listas eleitorais), estando a elaboração do censo a cargo dos
«Alcaldes». Os «Ayuntamientos» deveriam ser renovados pela metade
de dois em dois anos. Largos poderes eram conferidos ao «jefe politico»,
desde o de presidir às sessões dos «Ayuntamientos» (que, sublinhe-se,
eram celebradas, em regra, à porta fechada) até ao de suspender, em caso
de falta grave, o «Alcalde» ou qualquer dos «concejales», dando conta
do facto ao Governo. Para além de nomeados, os «Alcaldes» tinham
uma dupla função: por um lado, eram delegados do governo, submetidos
à autoridade imediata do «jefe politico» e, por outro, administradores do
«pueblo», mas também aqui sob a vigilância da administração superior.
Não existia uma cláusula geral de competências dos municípios e a mai-
oria das suas deliberações estavam sujeitas à aprovação do «jefe poli-
tico» ou do Governo.

No que toca à instituição provincial que, pela Lei de 8 de Janeiro
de 1845 é igualmente submetida a um estreito controlo por parte da
Administração Central, o seu corpo deliberativo, a «Diputación Provin-
cial», ficou muito limitado nas suas atribuições (136). Os órgãos provin-
ciais continuavam a ser, para além da «Diputación», o Governador (ou
«jefe politico») e o Conselho Provincial. O Governador Civil veio substi-
tuir, por um Decreto de 28 de Dezembro de 1849, o «jefe politico» e
também os «intendentes» que, pela Lei de 1845, tinham a função da
administração económica das províncias. O Governador Civil represen-
tava a transposição para Espanha da figura francesa do Prefeito e terá
um papel determinante na administração municipal por efeito dos pode-
res políticos que lhe eram conferidos. Tornou-se uma «correia de trans-
missão» a nível local da vontade do poder central, sem se ter tornado, ao

(135) Uma espécie de Vice-Presidente da Câmara Municipal.
(136) A. POSADA, EvoLución ... , p. 198.
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contrário do Prefeito em França, um administrador profissional de largo
prestígio (137). A administração local de 1845, que acaba de ser descrita
em traços muito breves era, como se disse, fortemente dependente da
administração central, mal se podendo falar de uma verdadeira autono-
mia local.

A situação da administração local nesta época encontra-se bem des-
crita por Colmeiro (138). Nela estão expostos os princípios estruturais a
que deve obedecer a organização administrativa. Para Colmeiro a «orga-
nização administrativa» deve fundar-se no princípio de que a Administra-
ção é una e indivisível e de que a autoridade emana de um poder central
responsável, que a transmite até aos últimos agentes de uma escala, uni-
dos entre si como os elos de uma cadeia (139). O território é dividido de
uma forma racional em províncias, distritos e «termos» municipais e em
cada uma destas divisões encontra-se um agente da autoridade, gozando
de largos poderes. Assim, o «jefe politico superior» nas províncias,
«jefes políticos» subalternos nos «distritos» (criados por força da grande
extensão das províncias) e «Alcaldes» nos municípios. Todos estes agen-
tes estão ligados pelo vínculo da hierarquia. Estas ideias de centralização
administrativa traduzidas nos princípios da uniformidade, subordinação,
responsabilidade e presença das autoridades em todos os graus da hierar-
quia administrativa (desde a província ao município) são temperadas, no
pensamento de Colmeiro, pela ideia de que o «pueblo» é a unidade
administrativa por excelência, a forma primitiva de associação, cabendo
aos respectivos «Ayuntamientos» a «gestão dos interesses vicinais».

Está aqui expressa, de algum modo, a ideia dos doutrinários de que
ao Governo cabe tudo o que é relativo ao interesse nacional e aos
«Ayuntamientos» o relativo interesse puramente municipal. Porém, os
«Ayuntamientos» não têm uma acção independente, mas sim subordi-
nada, umas vezes à autoridade e outras à vigilância da administração
superior. Para Colmeiro existe em todos os Estados uma vida geral
comum e outra particular e local, devendo a Administração proteger a
primeira, subordinando os interesses de corporação ao princípio da uni-

(137) E. GARClA DE ENTERRIA. La Administración espaiiola ...• p. 55. O mesmo
sucedeu em Portugal com o Governador Civil.

(138) A. POSADA. Evolución ...• pp. 206 e segs.; M. COLMEIRO. Derecho Adminis-
trativo Espaiiol, Tomo I. 3: ed .• Madrid, 1865.

(139) M. COLMEIRO. Derecho Administrativo ...• p. 62.
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dade. As regras de prudência e altas razões do bem público ditam,
quanto à vida local, que o poder central propenda a diminui-Ia ou mode-
rá-Ia, mas sem a sufocar ou extingui-Ia inteiramente. A presença de
autoridades em todos os grandes focos de actividade social, encarregadas
de representar o pensamento e transmitir a vontade do governo unitário,
é uma exigência da subordinação do local ao geral (140).

Depois da tentativa de reforma do regime municipal num sentido de
maior autonomia no biénio de 1854-56, regressa-se ao regime de 1845
que durará até 1870. Na verdade, em 1868, inicia-se um período revolu-
cionário que perdurará até 1874 e que terá reflexos na vida local. Tais
reflexos manifestam-se no Tít. VIII da Constituição de 1869 (art. 99.°) e
na Lei municipal de 20 de Agosto de 1870. O art. 99.° da Constituição
de 1869 estabelecia um conjunto de princípios sobre a administração
municipal e provincial cuja concretização era atribuida às leis ordinárias.
Tais princípios, que deveriam informar as leis de administração munici-
pal e provincial, eram os seguintes: 1.° - O governo e direcção dos
interesses peculiares da província ou do município (<<pueblo») pelas res-
pectivas corporações; 2.° - Publicidade das sessões de umas e outros,
dentro dos limites assinalados pela lei; 3.° - Publicação dos orçamentos,
contas e deliberações importantes das mesmas; 4.° - Intervenção do Rei
e, conforme o caso, das Cortes para impedir que as «Diputaciones Pro-
vinciales» e os «Ayuntamientos» extravasassem das suas atribuições, em
prejuízo dos interesses gerais e permanentes; 5.° - Determinação dos
seus poderes em matéria de impostos, a fim de que os provinciais e
municipais não se encontrem nunca em oposição com o sistema tributá-
rio do Estado (141).

Vemos, assim, ao lado de princípios que apontam para uma maior
descentralização, outros, principalmente o 4.°, que vão em sentido con-
trário. Para além disso, nota-se a larga margem de conformação atribuída
à lei ordinária quanto à concreta forma de administração municipal. Na
discussão parlamentar do projecto de lei sobre organização municipal
de 1870, a Comissão respectiva exprimia de um modo muito claro as
dificuldades sentidas ao longo do séc. XlX, em Espanha, para implantar a
autonomia municipal ao afirmar que, em contraste com os três séculos

(140) M. COLMEIRO, Derecho Administrativo ... , pp. 254 a 256.
(141) Cfr. A. POSADA, Evolución ... , p. 276.
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anteriores de despotismo que tinham destruído as tradições municipais
laboriosamente introduzidas em Espanha, o regime liberal dera mais
alguma importância às corporações locais, mas «sem chegar nunca a
determinar de uma maneira clara e precisa o lugar que, por sua essência
e objecto elas deveriam ocupar na «economia geral da nação» (142).
E acrescentava: o sistema criado pela Constituição de 1812 e pela Lei
de 1823 nunca pôde funcionar em condições normais, nem tinha tão
pouco as condições para produzir ordem na Administração.

As ideias da Comissão transpareciam com nitidez deste passo: «a
nacionalidade, a ordem, as instituições não ficarão em perigo certamente
pelo facto de os moradores de um município administrarem os seus inte-
resses e regularem os seus serviços como melhor lhes pareça». Pelo
contrário, a Administração Geral ganhará muito em ficar livre dos infini-
tos pormenores de interesse local que actualmente a oprimem. Mani-
festa-se aqui uma concepção que segue de muito perto a corrente doutri-
nária em França. A Lei municipal de 20 de Agosto de 1870 consagra o
sufrágio universal em matéria de eleições para o «Ayuntamiento», defi-
nindo ao mesmo tempo as suas atribuições e regulando o seu funciona-
mento. Nela aparece pela primeira vez uma definição de município:
«é município a associação legal de todas as pessoas que residem num
território municipal» (143). Apesar das manifestações da Lei de 1870 no
sentido da descentralização, mantém-se, no entanto, uma posição de
subordinação dos organismos municipais aos provinciais, cabendo a estes
(às respectivas «Diputaciones») amplos poderes sobre os órgãos munici-
pais (144).

O município moderado vai continuar a dominar durante todo o
séc. XIX, apesar de alguns sobressaltos, como o projecto de Constituição
Republicana de 1873, elaborado após a instauração da República e a que
adiante faremos referência.

Assim, após a Restauração monárquica em 1876, a Constituição do
mesmo ano estabelecia, no seu art. 83.°, que existiriam nos «pueblos»
«Alcaldes» e «Ayuntamientos». E acrescentava que os «Ayuntamientos»
seriam eleitos pelos moradores a quem a lei conferisse tal direito. Por

(142) A. POSADA. Evolución ... , pp. 284 e segs.
(143) A. POSADA. Evolución ...• p. 291.
(144) GARCÍA-EscUDERO MARQUE:zJPENDAS GARCIA. El Nuevo Régimen Local

Espaiiol, Barcelona. 1985. p. 70.
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sua vez, o art. 84.0 remetia para a lei ordinária a organização e atribui-
ções das «Diputaciones» e «Ayuntamientos», não deixando embora de
fixar alguns princípios a que tais leis deveriam obedecer. Eram eles: o
princípio da administração dos «interesses peculiares» do «pueblo» pela
respectiva corporação; a publicação dos orçamentos, contas e delibe-
rações desta; a intervenção do Rei ou das Cortes, sendo o caso, para
impedir que os «Ayuntamientos» extravasassem as suas atribuições em
prejuízo dos interesses gerais e permanentes; a determinação das respec-
tivas faculdades em matéria de impostos de forma a que se harmonizas-
sem com sistema tributário do Estado. Vemos aqui fundamentalmente
uma repetição dos princípios já consagrados no art. 99.0 da Constituição
de 1FW (145).

A Lei municipal subsequente a este articulado constitucional tem a
data de 2 de Outubro de 1877 e vigorou durante largos anos. O regime
de administração provincial, igualmente com larga duração, foi fixado
por uma lei de 1882.

Este regime de administração local, que vai durar até 1924, mereceu
particular atenção doutrinal por parte de Adolfo Posada na sua obra
«Evolución legislativa deI Regimen Local en Espana 1812-1909» que
temos vindo a seguir de perto. Para Posada o regime administrativo
espanhol é um regime centralizado com as características próprias do
mesmo, embora com algumas «indicações descentralizadoras» no que se
refere à vida municipal. A descentralização não é, nos regimes adminis-
trativos que têm como matriz o francês, o «oposto da centralização»,
mas apenas a correcção dos excessos desta.

3. Tentativas para estabelecer uma ampla autonomia local

a) Projecto de Constituição Republicana de 1873: os municípios
como organismos políticos autónomos dentro do Estado Federal

A instauração da República, em 1873, veio acompanhada de ideias
de autonomia local e regional que se manifestaram exuberantemente nas
Constituintes desse mesmo ano. No preâmbulo do projecto de Constitui-
ção Federal republicana dizia-se expressamente que «o município como

(145) A. POSADA, Evolución ... , pp. 305/306.
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o Estado, e o Estado como a Federação, serão no nosso Código Funda-
mental perfeitamente autónomos» (146). Esta intenção transparece
no articulado do projecto de uma forma muito enfática, pois se diz no
art. 40.° que «na organização política da nação espanhola tudo o que é
relativo ao indivíduo (<<todo lo individual») é da pura competência do
indivíduo, tudo o que respeita ao município (<<todo lo municipal»)
é do município; tudo o que respeita à região é do Estado e tudo o que
respeita à nação é da Federação». Parece que estamos a ler Benjamin
Constant.

Por sua vez, o art. 41.° consagra o princípio da eleição de todos os
poderes e efectuada por sufrágio universal (art. 42.°). Neste projecto, o
município, tal como o Estado regional e o Estado federal são organismos
políticos que exercem a soberania em representação dos cidadãos, titula-
res dessa mesma soberania (arts. 42.° e 43.°). Ainda a fazer lembrar B.
Constant, pode ler-se no art. 43.° que a soberania de cada organismo
reconhece como limites os direitos de toda a pessoa humana. A protec-
ção da autonomia municipal é clara e extensa, como resulta do art. 106.°:
«os municípios têm, em tudo o que respeita ao município, autonomia
administrativa, económica e política. Os municípios nomearão por sufrá-
gio universal os seus governos ou os seus «Alcaldes», que exercerão o
poder executivo municipal. Nomearão também por sufrágio universal os
seus «Ayuntarnientos» que regulamentarão os assuntos municipais.
Nomearão por sufrágio universal os seus juízes (...) com faculdades judi-
ciais. O art. 107.° do Projecto tem também importância, pois responsabi-
liza pelas suas despesas os «Alcaldes» ou «Ayuntarnientos», perante o
«concejo» ou o comum dos moradores. Ainda o art. 108.° garante a
manutenção de funções dos «Alcaldes» e «Ayuntamientos» contra actos
do poder executivo (só poderiam ser afastados por sentença do Tribunal
competente e substitu )S por sufrágio universal). O projecto constitu-
cional de 1873 ia ainda mais longe e indicava concretas atribuições dos
municípios, garantia-lhes os meios financeiros necessários para levar à
execução tais atribuições e fazia-lhes mesmo uma exigência: «sustentar
escolas de crianças e adultos, dando a instrução primária e obrigatória».
De notar ainda, neste mesmo art. 108.°, a atribuição de funções judiciais
(administração da justiça civil e criminal) aos municípios.

(146) A. POSADA, Evoluci ... , pp. 300 e segs., nota (I).
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Embora estas normas não tivessem passado à prática, elas reves-
tem-se de importância, pois revelam o pensamento de uma corrente
de opinião que, ao longo do séc. XIX, pugnou por uma larga auto-
nomia local. Enquanto os «moderados» se mostravam partidários
de uma autonomia local muito mitigada, este projecto de Constituição
contém a manifestação mais ousada de autonomia no séc. XIX em
Espanha.

b) O Estatuto Municipal de Calvo Sotelo (1924): a garantia
jurídica da autonomia municipal e a ditadura: um par incon-
ciliável

o Estatuto Municipal de Calvo Sotelo aprovado pelo Real Decreto
de 8 de Março de 1924, durante a ditadura de Primo de Rivera, tem
importância não tanto pela sua aplicação prática, pois acabou por se tra-
duzir numa reforma puramente nominalista, mas exactamente pelo que
nela se afirma, isto é, pelo seu texto que pode considerar-se muito avan-
çado e um passo importante no sentido da autonomia municipal (147).
Ele veio substituir a lei municipal de 1877, sendo de referir as numero-
sas tentativas ocorridas de reforma do regime municipal, das quais a
mais conhecida e importante foi a de Maura.

As novidades maiores contidas no Estatuto situavam-se em matéria
de controlo da actividade dos órgãos municipais que passavam das tradi-
cionais mãos da Administração do Estado (através do Governador Civil)
para os tribunais, prevendo-se mesmo a possibilidade de o município
poder interpor recurso por abuso do poder (atentados contra a sua auto-
nomia) perante o Supremo Tribunal. Rodeava-se assim a instituição
municipal de garantias contra a intervenção do Estado que, até aí, consti-
tuía uma permanente espada sobre os municípios. Mas, para além disso,
ampliava-se a autonomia financeira (através do estabelecimento de
impostos municipais), alargava-se o leque de atribuições, consagrava-se a
municipalização de serviços e admitia-se a possibilidade de autonomia
estatutária (mediante a promulgação de uma Carta). Deste modo o Esta-
tuto de 24 pretendia «restaurar» a autonomia municipal, fazendo revi ver

(147) GARCfA-EscUDERO MARQUEzlPENDAS GARCIA, EI Nuevo Régimen ... , p. 71.
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de certo modo a ideia de autonomia do municipalismo medieval. Porém,
e mais de acordo com a estrutura política ditatorial em que o Estatuto se
inseria, a composição dos órgãos municipais obedecia a um processo
misto de sufrágio universal (incluindo mulheres) para escolha de 2/3 dos
«concejales» e de sufrágio corporativo para a escolha dos restantes.
O «Alcalde» era eleito, entre todos os moradores do «Ayuntamiento»,
pelos «concejales».

Como já se disse os preceitos mais avançados do Estatuto, isto é, o
que ele trazia de mais inovador em matéria de autêntica autonomia
municipal acabaram por não se concretizar, pois o regime ditatorial e o
revigoramento da vida municipal excluíam-se mutuamente.

c) A Constituição Republicana de 1931: a autonomia regional e
local

Assim se chegou a 1931, data em que, de par com a renovação em
sentido democrático das instituições políticas, surgiu um novo e forte
impulso no sentido da autonomia regional e municipal. O advento da
República foi, entretanto, precedido pela queda da ditadura de Primo
Rivera, em 1930, e precipitado pelos resultados das eleições municipais
parciais de 12 de Abril de 1931, que deram a vitória aos republicanos
nas principais cidades. Ainda, nesse mesmo ano, foi elaborada e apro-
vada a Constituição de 1931 (9 de Dezembro) na qual a autonomia
municipal era consagrada de um modo muito expressivo no art. 1.0

Dizia o n." 3.° deste artigo que «a República» constitui um Estado
integral, compatível com a autonomia dos municípios e das regiões».
E o art. 9.° dizia ainda que «todos os municípios da República serão
autónomos nas matérias da sua competência e elegerão os seus «Ayun-
tamientos» por sufrágio universal, igual, directo e secreto, salvo quando
funcionem em regime de «conselho aberto». As vicissitudes da II Repú-
blica dificultaram a colocação em prática destas disposições constitucio-
nais e quando, em 1935, é promulgada a lei de bases sobre o regime
local já as Cortes eram dominadas por uma corrente política conserva-
dora, não tendo essa lei o apoio das correntes mais progressistas.
Trata-se é certo - a Constituição assim o obrigava - de uma lei que
consagra a autonomia municipal nos seus elementos mais significativos,
mas a sua aplicação também mal vai ser conseguida, pois estava próxima
a guerra civil desencadeada em 1936.
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4. A administração local no franquismo: centralização autoritária

Após a Guerra Civil (1936-39) e com a consequente instauração em
Espanha de um regime autoritário e centralista, a autonomia local deixou
de existir, estabelecendo-se um sistema de administração local que era
exactamente a negação dessa autonomia. Estabelece-se durante o fran-
quismo uma cadeia de administração fortemente centralizada baseada
numa relação de confiança entre agentes individuais de administração
(Ministro - Governador Civil - «Alcalde»). Ao mesmo tempo, como
assinala García de Enterria, verifica-se o constante crescimento da admi-
nistração periférica do Estado, com consequente esvaziamento das com-
petências municipais (148). No período franquista não há propriamente
um texto que tenha o nome de Constituição espanhola, mas uma plural i-
dade de textos que recebem o nome de Leis Fundamentais e que contêm
a Constituição material deste período.

O regime de administração municipal da época reflecte, com trans-
parência, o carácter centralista e não democrático do Estado e, assim,
apesar da afirmação de princípio de que os municípios constituem «enti-
dades naturales» (art. 1.° da Lei de Bases de 1955) e do rigor técnico
das leis de administração municipal, estabelece-se a livre nomeação e
destituição dos «Alcaldes» pelo Ministro do Interior nas capitais de pro-
víncia e municípios de mais de 10.000 habitantes e pelo Governador
Civil nos demais municípios. O «Alcalde» torna-se a figura preponde-
rante da administração municipal, reunindo para além da condição de
presidente do «Ayuntamiento» e de chefe da administração municipal
a de delegado do governo, para manter a ordem e prover à segurança
pública (149).

A transição política operada após a morte de Franco e a Constitui-
ção Política de 1978 abrem uma nova fase de autonomia local que
merece a melhor atenção.

(148) E. GARCIA DE ENTERRIA, La Administración espaiiola ... , p. 77. Uma pers-
pectiva sobre a administração local no período franquista e transformações subsequentes
pode ver-se em M. BAENA DEL ALcÁZAR, Curso de Ciência de la Administración, vol. I,
Madrid, 1985, pp. 315 e segs.

(149) GARCfA-EsCUDERO MARQUEzlPENDAS GARCIA, El Nuevo Régimen ... , p. 76.
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5. A consagração da autonomia local na Constituição de 1978

A Constituição de 1978 veio alterar profundamente o regime de
administração local vigente em Espanha no tempo da franquismo.

Estabeleceu desde logo um Estado dotado de Comunidades Autóno-
mas (regiões) com largos poderes político-administrativos (arts. 2.°, 137.°
e 143.° a 158.°) e consagrou expressamente a autonomia dos municípios
e das províncias (art. 137.°), voltando a exaltar a autonomia municipal no
art. 140.°

No cumprimento dos preceitos constitucionais, foi publicada a Lei
Reguladora das Bases do Regime Local (Ley 7/1985, de 2 de Abril) rela-
tiva especialmente aos municípios e províncias (150).

Em traços muito gerais pode dizer-se que o governo e administração
dos municípios (151), salvo os de população diminuta, cabe ao «Ayun-
tamento» formado pelo «Alcalde» e pelos «concejales». Estes, em
número, que varia entre 5 e 25 (152) são eleitos directamente pelos muníci-
pes e depois elegem, entre eles, o «Acalde». Todos formam o «Pleno» do
«Ayuntamento» e nessa qualidade têm um conjunto de atribuições próprias
de um órgão deliberativo. Nos municípios de mais de 5.000 habitantes,
existe um outro órgão denominado Comissão de Governo (<<Comissiónde
Gobierno») que assiste o Presidente no exercício das suas funções e que é
constituído por um número de membros não superior a um terço do total
do «Ayuntamento», livremente nomeados e demitidos pelo «Alcalde», que
disso deverá dar conta ao «Pleno». O «Alcalde», que preside às reuniões
do «Pleno» e da Comissão de Governo e dirige o governo e a administra-
ção municipais, tem ainda o poder de nomear «Tenentes de Alcalde» cuja
função principal é substituir o «Alcalde» nos casos de impedimento deste.
Nos municípios de «Concejo Abierto», o «Ayuntamiento» é substituído
por uma assembleia constituída por todos os eleitores, tal como sucede
paralelamente nas nossas freguesias mais pequenas com o «plenário dos
cidadãos eleitores» (art. 246.°, n," 3, da CRP).

(150) As «Comunidades Autónomas» gozam de poderes especiais e estatutos pró-
prios, fazendo parte da administração regional e não local.

(151) Para uma informação mais detalhada, ver um conjunto de artigos publicados
na revista Documentación Administrativa, n." 228 (1991), pp. 13 a 216.

(152) Nos municípios com mais de 100.000 habitantes, haverá ainda mais um
«concejal», por cada 100.000 habitantes ou fracção.
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A organização as províncias é semelhante à dos municípios e assim
a «Diputación» corresponde ao «Ayuntarniento» sendo constituída pelo
Presidente e pelos deputados que formam o «Pleno da Diputación». Os
deputados provinciais são em número variável, entre 25 e 51, tendo em
conta o número da habitantes, e são eleitos indirectamente por um colé-
gio formado pelos «concejales» e de entre estes. Existe uma Comissão
de Governo constituida pelo Presidente e por um número de Deputados
não superior a um terço do número total, que são livremente nomeados e
demitidos pelo Presidente. O Presidente é eleito pelo «Pleno» da «Dipu-
tación Provincial» dirige o governo e a administração da província, pre-
side às reuniões do Pleno e da Comissão do Governo e nomeia livre-
mente vice-presidentes de entre os membros da Comissão de Governo.

Junto de cada província existe um Governador Civil, representante
do Governo, cabendo-lhe funções de direcção e coordenação de todos os
órgãos periféricos da Administração civil do Estado com sede na provín-
cia e ainda a manutenção da ordem pública (153).

CAPÍTULO III

A ADMINISTRAÇÃO LOCAL NA ITÁLIA:
AS DIFICULDADES DA AUTONOMIA (1848-1990)

1. A influência do modelo napoleónico na legislação administrativa
local italiana; o conceito de autarquia

A Itália reclama-se de uma «gloriosa tradição» de autonomia muni-
cipal que teve, na Idade Média, a sua «idade de ouro». Porém, a moderna
autonomia municipal italiana não difere, nos seus traços essenciais, da
que se foi estruturando noutros países da Europa Ocidental a partir do
séc. XIX. A administração local da Itália de hoje foi «moldada» pelo
exemplo francês de inspiração napoleónica, mesmo antes da unificação
do país.

Após a invasão dos exércitos de Napoleão e durante o período da
Restauração, os Estados italianos vão implantar um sistema de admi-

(153) J. A. SANTAMARIA PASTOR, Principios de Derecho Administrativo, Madrid,
1990, pp. 443 e segs.
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nistração fortemente centralizada em que a figura do Prefeito assumia,
tal como em França, um papel fundamental. É, assim, no séc. XIX,
que encontramos a matriz histórica da administração local de hoje, tal
como acontece, aliás, com muitos outros institutos político-administrati-
vos (154).

As tentativas efectuadas para encontrar um fio condutor entre as
antigas autonomias municipais e as de hoje não dão a devida importância
ao facto do aparecimento do Estado tal como hoje o entendemos. As
autonomias locais da Idade Média constituiram, como diz expressiva-
mente Giannini, o «último episódio, historicamente verificado», de «cul-
ture delle cità», cujo precedente tinha ocorrido na cultura das cidades
gregas do séc. IV antes de Cristo e de que não houve, depois, conti-
nuidade (155). É fácil imaginar que, numa época histórica em que não
havia um Estado, na concepção que dele hoje fazemos, as comunidades
locais possuissem um direito próprio, um direito local, sendo diminuta a
influência do direito proveniente do exercício do poder central. Mas,
com o aparecimento do Estado moderno, caracterizado por um fortaleci-
mento do poder central e pela extensão do respectivo poder soberano e
absoluto a todo o território nacional, criou-se um inevitável confronto
com os direitos locais, frequentemente de base consuetudinária. Nesse
confronto saíu vencedor o direito estadual que progressivamente se foi
impondo comprimindo o direito local. Sucede ainda que, após a Revolu-
ção Francesa e com as ideias - por ela difundidas - da igualdade de
todos os cidadãos perante a lei, ganhou aceitação a ideia de que as espe-
cificidades jurídicas a nível local feriam tal princípio e que só um direito
e uma administração igual para todos era aceitável (156).

É com base nestas ideias que se vai operar a inserção da administra-
ção local no âmbito da administração estadual. Naturalmente, a adminis-
tração local e particularmente a municipal não vai desaparecer, pois o

(154) V. ITALIA, «L' Autonomia dei comuni e delle province. Contributo all'inter-
pretazione dell' art. 128 Cost.», Scritti in onore di Costantino Mortati, 2, Roma, 1977,
p. 782; SANTI ROMANO, «Decentramento Amministrativo», in Scritti Minori, vol. 2.°
(Diritto Amministrativo), p. 17.

(155) M. S. GIANNINI,«I Cornuni», in L'ordinamento comunale e provinciale (Atti
deI Congresso Celebrativo delle Leggi di Unificazione Amministrativa), Vicenza, 1967,
pp. 11 e segs.

(156) G. BERTI, Caratteri dell'amministrazione comunale e provinciale, Padova,
1969, p. 32.
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município (157) era uma instituição anterior ao próprio Estado e com lon-
gas tradições. O que vai suceder é que vai ficar sob o controlo do
Estado. Escreve, a este propósito, G. Berti que os municípios vão passar
a gozar de «autarquia» mas à custa da autonomia (158). O que se quer
dizer com isto? Quer dizer que os municípios vão poder exercer adminis-
tração pública através de órgãos próprios, mas sujeitos, na sua activi-
dade, ao controlo da administração do Estado. É de subordinação, não de
autonomia que se poderá falar.

Paradoxalmente, um outro princípio da Revolução Francesa, o prin-
cípio da liberdade, vai «jogar» em sentido contrário ao da igualdade.
Por força deste princípio e em oposição ao domínio absoluto do Estado
anterior (eAncien Régime») vai reclamar-se para os municípios, tal como
para os cidadãos, uma esfera de liberdade de acção independente do
Estado. E, ao longo do séc. XIX, vai assistir-se, na Itália, como também
noutros países europeus, a um rico debate de ideias e a fortes movimen-
tações em favor da descentralização e da autonomia municipal. Preten-
dia-se que fosse conferida, aos municípios, ampla liberdade de adminis-
tração dentro da esfera que lhe era própria. Mas se era larga a corrente
dominante no sentido das liberdades municipais, ela não encontrou sufi-
ciente expressão na vida real e nomeadamente no plano legislativo.
Sempre os titulares do poder central foram ciosos do poder de controlo
sobre a administração municipal e é flagrante a desproporção entre as
ideias defendidas quanto à autonomia municipal e a realidade que deve-
ria dar-lhe expressão. Formas claras de controlo como a nomeação do
«Sindaco» (159) ou a tutela de mérito, ou formas mais subtis como o
controlo financeiro, foram sempre utilizadas. É longa a história de pro-
jectos de reforma da administração municipal e são brilhantes as peças

(157) «Comunex é a palavra italiana que traduzimos por município, tal como fize-
mos em relação à palavra francesa «com mune». Merece referência, no entanto, o facto de
recentemente a nova lei sobre as autonomias locais de 8 de Junho de 1990 prever a cons-
tituição, em caso de fusão de «cornuni», de «rnunicipi», com órgãos eleitos corresponden-
tes aos municípios antigos, e como que para tomar menos dolorosa a fusão. De qualquer
forma trata-se aqui de organismos de nível inferior - cfr. F. STADERINI, Diritto degli enti
locali, 4." ed., Pádua, 1993, p. 335. Este mesmo autor, e no mesmo local, refere também
a existência de uma instituição já mais antiga, designada «frazione», e estabelecida nos
municípios de maior dimensão por forma a aproximar os serviços das populações.

(158) G. BERTI, Caratteri ... , pp. 36/37.
(159) Corresponde aproximadamente ao nosso Presidente da Câmara Municipal.
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de oratória em favor da autonomia municipal (160), mas é outra a reali-
dade das leis e prática administrativas.

As bases da moderna administração local italiana, estabeleceram-se,
ainda antes da unificação da Itália (1861), no então Estado do Piemonte,
a partir de 1848, com o Estatuto Albertino e a Lei de 7 de Outubro do
mesmo ano ..

O art. 74.0 do Estatuto limitava-se a declarar que «as instituições muni-
cipais e provinciais e as circunscrições dos municípios e das províncias são
reguladas pela lei», mas a Lei de 7 de Outubro estabelecia já, como órgãos
municipais, um Conselho Geral, eleito por sufrágio censitário e com um
número de membros variável em função da população, um Conselho dele-
gado, eleito pelos membros do Conselho Geral e um «Sindaco», nomeado
pelo «intendente geral» entre os eleitores (<<estimati»)do Município (161).

A província era, ao mesmo tempo, uma autarquia local e um órgão
da administração periférica do Estado. Possuia uma estrutura orgânica
tripartida com um órgão eleito directamente e composto por algumas
dezenas de membros, o Conselho Provincial (<<consiglio provinciale»), e
uma Junta Provincial (cgiunta provinciale»), com um número reduzido
de membros, e um Presidente, ambos eleitos por aquele. O Presidente
dirigia o Conselho e a Junta. As funções da província não constavam de
uma cláusula geral como sucedia com os municípios, sendo antes indica-
das taxativamente e eram em número restrito. A abolição desta peça da
organização administrativa italiana tem sido várias vezes proposta.

Em cada província, salvo algumas regiões sujeitas a um regime espe-
cial, existia e existe ainda hoje um Prefeito, representante do Governo, e
com algumas funções no domínio da tutela administrativa sobre os muni-
cípios (162).

Também, ao longo do séc. XIX e princípios do séc. XX, a ideia regio-
nal teve fortes adeptos, mas encontrou obstáculos, que não foram ultra-
passados, dada a preocupação de manter intocada a frágil unidade da Itá-

(160) G. SAREDO, La legge suLLe amministrazione communale e provinciale
(4-5-1898), commentata da Giuseppe Saredo, Torino, 1910.

(161) M. S. GIANNINI,«I Com uni.. .», p. 23.
(162) C. MORTATI,Istituzioni di Diritto Pubblico, vol. lI, Pádua, 1976, pp. 1012

e segs. e 813 e segs. Para uma descrição mais pormenorizada de alguns aspectos da his-
tória da administração local, em Itália, cfr. A. CÂNDIDOOLIVEIRA,A Autonomia Muni-
cipal: Evolução e Significado Actual, Univ. Minho, polic., Braga, 1988, pp. 84 e segs.

7
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lia. Esta mesma preocupação talvez explique igualmente as cautelas havi-
das na legislação italiana quanto à autonomia local. A primeira lei de
administração local posterior à unificação da Itália (1861) foi publicada
em 1865 tendo acolhido, sem discussão, o princípio da uniformidade (163).
Numa breve apreciação desta lei, não se pode deixar de ter em conta o
importante papel de controlo que era atribuído ao Prefeito (órgão de
nomeação governamental situado ao nível provincial) e que permaneceu
mesmo quando a «esquerda» chegou ao poder. Também «jogou» contra a
autonomia municipal, principalmente a partir da segunda metade do
séc. XIX, o constante aumento das atribuições do Estado feito em detri-
mento das atribuições dos entes locais, que sofreram uma constante ero-
são (164). Certo foi que, nos municípios urbanos, no princípio do séc. xx,
houve um aumento das actividades municipais e foram efectuadas interes-
santes experiências bem sucedidas no domínio do urbanismo, da econo-
mia, da educação e assistência. Mas à medida que o Estado liberal
«rnonoclasse» se transformou num Estado democrático «pluriclasse», na
terminologia de Giannini (165), a legislação estadual invadiu e estiolou o
campo da regulamentação municipal. Gerou-se uma promiscuidade de
competências da qual saíu beneficiado o Estado, pois detinha meios huma-
nos, técnicos e financeiros que os municípios não possuíam. A intervenção
do Estado nos domínios da saúde, transportes, agricultura, urbanismo, etc.,
veio acompanhada de órgãos do Estado a nível local que fizeram aumen-
tar o conjunto de meios de controlo sobre os municípios. Já não eram só
os controlos ordinários (típicos) a cargo do Prefeito e da GPA (Giunta
Provinciale Amministrativa), mas os controlos atípicos dos órgãos locais
do Estado em múltiplos domínios. Tudo isto levou Giannini a escrever
que, em Itália, nunca houve uma verdadeira autonomia local (166).

A legislação político-administrativa italiana reflecte, assim, em
matéria de administração local, um forte estatismo (167) que se traduziu

(163) M. S. GIANNINI, «I Comuni. ..», p. 31.
(164) M. S. GIANNINI, «I Comuni.. .», p. 34.
(165) M. S. GIANNINI, Diritto Amministrativo, vol. I, Milão, 1970, p. 46.
(166) M. S. GIANNINI, «I Comuni. ..», p. 46.
(167) A preponderância do Estado foi potenciada em Itália, no fim do século, pela

influência da escola de direito público alemã de Jellinek e Laband (cfr. A. PuBUSA,

Sovranitá Popolare e Autonomie Locali nell'ordinamento costituzionale italiano, Milão,
1983, p. 8 e nota (1), e S. FLOGAITIS, La notion ... , p. 135).
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na doutrina do período pré-republicano (entre fins do séc. XIX e meados
do presente século), através do conceito de autarquia (168).

O conceito de autarquia foi introduzido na doutrina italiana por
Santi Romano (169) e com a finalidade de definir a posição dos entes
locais e dos institutos públicos no âmbito do ordenamento jurídico do
Estado unitário italiano (170). Alguns anos depois, o conceito de autar-
quia é largamente desenvolvido, pelo mesmo autor, para qualificar a
administração municipal (171).

Por «autarquia» entende, Santi Romano, a capacidade que tem um
ente jurídico de administrar interesses que são, ao mesmo tempo, pró-
prios e do Estado (172). Ou ainda, autarquia significa administração indi-
recta do Estado exercida por uma pessoa jurídica no interesse próprio,
para além do do Estado (173).

Para bem compreender o conceito de autarquia é preciso ter presente
que, no pensamento de Santi Romano, o Estado unitário é o centro em
tomo do qual gravita todo o direito público. Toda e qualquer ideia de
«pouvoir municipal», colocando os municípios em relação ao Estado
numa posição semelhante à dos indivíduos, é rejeitada. O Estado é visto
como o centro de um círculo máximo de interesses no qual estão com-
preendidos círculos de interesses menores, os quais são, por isso mesmo,
também interesses estaduais. Nesta perspectiva não é de admirar que
Santi Romano afirme que se o município não existisse, ou não actuasse,
o Estado ocuparia o seu lugar e que o controlo que este exerce sobre a
administração autárquica mais não é do que uma faculdade que o Estado

(16R) E. GUSTAPANE,«Autarchia. Profile Storico di un termine giuridico in disuso»,
in RTDP, 1980, pp. 201 e segs.; G. BERTI,«Commento all'art. 5.0 Cost.», in Commenta-
rio Branca, I, 1975, p. 280.

(169) SANTIROMANO,«Decentramento ... », pp. 11 e segs. Inicialmente o artigo
fora publicado na Enciclopedia giuridica italiana, 1897, vol. IV, Parte L" Aliás, é o pró-
prio autor que lembra ter introduzido, no artigo da Enciclopédia, o termo autarquia,
sendo até aí dominante o termo autonomia (SANTIROMANO,«11Cornune», in Primo Trat-
tato Completo di Diritto Amministrativo Italiano a cura di V. E. Orlando , vol. li,

Parte L", Milano, 1908, p. 577, nota (2».
(170) E. GUSTAPANE,«Autarchia », p. 201.
(171) SANTIROMANO,«11Comune », esp. pp. 575 e segs.
(172) SANTIROMANO,«Il Comune », p. 582.
(173) SANTIROMANO,«11Comune », p. 598; cfr., também, «Decentramento ... »,

p.60.
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reservou para si ao despojar-se do exercício de funções administrativas
activas (174).

A autarquia consiste, pois, numa administração do Estado, mas
numa administração indirecta, uma vez que é exercida por entes dotados
de personalidade jurídica. Este conceito de autarquia está despido de
quaisquer elementos políticos, e por isso, se compreende que, para Santi
Romano, não seja essencial a eleição dos órgãos do ente autárquico, nem
o maior ou menor número de funções por este exercidas. A autarquia
vem a traduzir-se numa relação entre entes (o Estado e o ente autár-
quico), existindo sempre que se verifique uma tal relação.

A eleição dos órgãos autárquicos, a quantidade de funções exerci-
das, a existência de meios financeiros, o exercício do controlo por órgãos
independentes do governo são elementos do conceito político de autar-
quia (175). Aliás, no que toca a este último aspecto Santi Romano
afirma, tendo em conta o direito positivo italiano, que «a descentraliza-
ção autárquica territorial em Itália é mais nominal do que real; só no que
respeita à designação dos órgãos municipais e provinciais se pode dizer
que o legislador tenha feito o possível para o pôr em prática convenien-
temente, não assim pelo que toca - e é substancial - às funções e ao
controlo» (176).

Ao longo da história de Itália, escreve por sua vez Zanobini, o
município sofreu uma profunda evolução. A «gloriosa tradição munici-
pal italiana» (177) teve o seu ponto alto, a sua idade de ouro na Idade
Média, com a eleição dos órgãos municipais e uma autonomia quase
soberana perante o Império. Mais tarde, com a afirmação da autoridade
do Estado na monarquia absoluta, os órgãos municipais foram espoliados
dos seus poderes reduzindo-se a sua actividade à satisfação de interesses
puramente locais dos quais o Estado se desinteressava, considerando-os

(174) SANTI ROMANO, «11 Comune... », pp. 598 e 593.
(175) Contra esta distinção de um conceito jurídico e de um conceito político de

autarquia, insurge-se G. Trêves para quem a noção de autarquia sempre esteve ligada à
participação dos cidadãos na administração pública, nomeadamente através da eleição dos
órgãos da pessoa jurídica respectiva, sendo absurdo, diz, pensar-se que tal participação
não reveste um relevo jurídico, sendo relegada somente para o conceito político (G. TRE-

VES, «Autarchia, Autogovemo, Autonomia», in Studi in onore di G. M. de Francesco,
voI. 2.0, Milão, 1957, pp. 580 e segs., esp. p. 582).

(176) SANll ROMANO, «Decentramento... », p. 64.
(177) G. ZANOBINI, L'Amministrazione Locale, 3." ed., Pádua, 1936, p. 20.
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assunto privado dos burgos e cidades. Com a Revolução Francesa surgiu
uma situação nova traduzida no reconhecimento do direito dos cidadãos
a participar no governo da coisa pública, quer directamente, quer por
meio de representantes. E, se num primeiro momento se entendeu que
esse direito se concretizava na formação do vontade do ente (da socie-
dade humana) de que todos os cidadãos faziam parte - o Estado -
resultando daí que o direito natural dos cidadãos se esgotava na escolha

dos seus representantes a nível estadual, mais tarde, porém, acabou por
admitir-se que, para além do Estado, existiam outros agrupamentos de
populações, outras sociedades, que deviam prover com os próprios meios
e os próprios órgãos à satisfação das necessidades sociais e que também
em relação a esses entes, os cidadãos tinham o direito de escolher os
seus representantes, tinham o direito de contribuir para a formação da
vontade desses entes menores na medida em que deles faziam parte.
Entre estes, estava, na primeira linha, o município (178). Isto sucedeu
também em Itália com a afirmação dos princípios liberais, após a publi-
cação do Estatuto Albertino em 1847.

Com o advento do fascismo e a abolição do princípio da eleição dos
corpos municipais, colocou-se o problema de saber se a autarquia tinha
terminado. Zanobini responde que o regime fascista, apesar de ter abo-
lido a eleição dos órgãos dos entes autárquicos, não pôs fim à autarquia
e isto porque, afirma, permaneceu a personalidade jurídica de tais entes,
sendo esta o elemento essencial da autarquia. Para Zanobini o que
caracteriza a autarquia e a administração municipal é o facto de não se
tratar de uma administração directa do Estado, submetida ao princípio da
hierarquia dentro da mesma e única pessoa jurídica. Ora, os municípios
apesar de passarem a ter órgãos nomeados não perderam a personalidade
jurídica. Tais órgãos continuaram a ser órgãos do município e, assim, a
relação essencial destes com o Estado não se alterou. O Estado não pas-
sou a ter poderes hierárquicos sobre o município, mas apenas poderes de
controlo e de vigilância como até então. O que se modificou, isso sim,
foi o aspecto político, pois que, em tais entes, a sua organização deixou
de ser democrática e representativa (179).

Da exposição da evolução histórica e legislativa pode concluir-se

(178) G. ZANOBINI, L'Amministrazione , pp. 149/150.
(179) G. ZANOBINI, L'Amministrazione , p. 158.
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que o período moderno da administração local em Itália, ou seja, aquele
que se inicia com a recepção do direito administrativo francês e princi-
palmente com o liberalismo em 1847 não assumiu formas desenvolvidas,
próximas da autonomia tal como hoje a entendemos. Sempre se manifes-
tou, antes, uma forte e absorvente supremacia do Estado, talvez explicá-
vel pela preocupação de manter a unidade do país dificilmente conquis-
tada. Não houve em Itália, sequer, a experiência de constituições
republicanas nos primeiros decénios do séc. xx, como sucedeu em Portu-
gal (1911) e em Espanha (1931) acompanhadas de fortes afirmações em
favor da autonomia local. Mas, depois da 11 Guerra Mundial, vai ope-
rar-se uma profunda modificação.

2. As autonomias locais como princípio fundamental da Constitui-
ção Italiana (1947): garantia de democracia e liberdade

A autonomia local recebeu, na Constituição Italiana de 1947, um
grande impulso. Estabelece o art. 5.°, em sede de «Princípios Funda-
mentais», que «a República, una e indivisível, reconhece e promove as
autonomias locais» (...) e o art. 128.°, integrado no Tít. V com a epígrafe
«As Regiões, as Províncias, os Municípios», prescreve que «as provín-
cias e os municípios são entes autónomos no âmbito dos princípios fixa-
dos pelas leis gerais da República que lhes determinam as funções» (180).

A novidade trazida pela Constituição Italiana não foi de imediato
compreendida pela doutrina, que continuou a entender a administração
municipal baseada no conceito de autarquia e, assim, como mero princí-
pio de organização administrativa. Aliás, o desfasamento existente em
Itália entre uma aspiração política à autonomia local e um direito posi-
tivo da administração local de caracter centralizador levou M. S. Gian-
nini a falar muito sugestivamente de uma dupla história da autonomia
local: uma história ideológica e uma história jurídica efectiva que não
coincidem (181). A história ideológica estaria ligada à consolidação do
Estado liberal e significava sobretudo para os municípios, a saída de uma
situação de menoridade em que se encontravam perante o Estado centra-

(180) Constituzione Italiana, ed. Einaudi, Torino, 1975.
(181) M. S. GIANNINI, «Enti Locali Territoriali e Prograrnmazione», in RTDP,

1973, pp. 193 e segs., esp. p. 205.
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lizador. A autonomia assumia um significado político-administrativo e
implicava nomeadamente a libertação de apertados controlos por parte do
Estado, o reconhecimento de algumas funções como exclusivas dos entes
locais, a atribuição de poder tributário dentro dos limites impostos pela
lei (182). Mas quando se passa da história ideológica para a história do
direito positivo, para a realidade político-administrativa, verifica-se que
esta ficou muito aquém das exigências concretas do princípio da autono-
mia local. A centralização prevaleceu largamente sobre a autonomia,
apesar de interessantes e notáveis iniciativas dos municípios rapidamente
sufocadas pela intervenção crescente do Estado em múltiplos domí-
nios (183).

Determinante para um novo entendimento da autonomia local foi
um artigo de Carlo Esposito (184) em comentário ao art. 5.° da Constitui-
ção Italiana, no qual afirmava que as autonomias locais não constituiam
um puro problema de organização administrativa, mas tinham a ver com
a «estrutura interior» do Estado constituindo para os cidadãos «exercício,
expressão, modo de ser e garantia de democracia e liberdade». Preten-
deu-se evitar que o Estado, a quem foram confiadas muitas actividades e
funções, se transformasse numa «monstruosa máquina» e que poucos
homens concentrassem em si o poder de direcção política, económica e
social. Dito doutro modo, procurou-se evitar que num momento em que
se confiavam ao Estado múltiplas tarefas, o princípio de toda a vida da
Nação se concentrasse no Estado e que a vida deste se concentrasse em
poucos órgãos. O princípio das autonomias locais assumia, assim,
importante significado político.

A elaboração de um conceito de autonomia local e particularmente
municipal adequado à nova Constituição ficou a dever-se principalmente
a M. S. Giannini (185) que colocou o «traço típico» da autonomia local

(182) M. S. GIANNINI,«Enti Locali », p. 208.
(183) M. S. GIANNINI,«Enti Locali », p. 208.
(184) C. ESPOSITO, «Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo nella

nuova Costituzione Italiana (Commento all'art. 5 dela Costituzione Italiana)», in RTDP,
pp. 194 e segs.

(185) Cfr., desde logo, M. S. GIANNINI,«Autonomia» (Teoria Generale e Diritto
Pubblico), in Enciclopedia dei Diritto, voI. IV, Milão, pp. 356-366. Sobre a autonomia
local à luz da Constituição de 1947, cfr. também L. GIOVENCO,L'Ordinamento Comu-
na/e, 7: ed., Milão, 1974, pp. 5 e segs.
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no facto de o órgão fundamental dos entes locais ser o povo erigido em
corpo eleitoral dispondo de um poder de direcção político-administrativa
(<<indirizzo politico-amrninistrativo») que derivava não do Estado, mas da
própria comunidade local. Tal direcção podia, por isso mesmo, divergir
da do Estado. Com esta concepção ficava definitivamente afastada a
concepção autárquica de administração local que tendia a fazer dos entes
locais (186) meros «entes auxiliares» do Estado.

As condições de uma verdadeira autonomia eram para Giannini,
além da eleição dos órgãos autárquicos pela comunidade respectiva, uma
clara repartição de atribuições entre o Estado e os entes locais autóno-
mos de modo que aquilo que um faz não seja feita pelos outros, a exis-
tência de controlo estadual puramente objectivo que afaste a sujeição
da vontade municipal à vontade estadual e adequados meios financei-
ros (187). Importa notar que Giannini, ao mesmo tempo que aponta os
elementos de uma autêntica autonomia municipal, afirma, como vimos,
que ela não existe no direito positivo italiano e questiona-se seriamente
sobre a sua actualidade, ou seja, sobre se tal concepção tem hoje razão
de ser dada a evolução verificada na realidade político-administrativa do
nosso tempo (188).

A administração local italiana foi modificada por força de recentes
Leis de 8 de Junho de 1990 (n," 142) e de 25 de Março de 1993 (n." 81)
mantendo no entanto, a nível municipal, como órgãos o Conselho Muni-
cipal, o «Sindaco» e a Junta Municipal. O Conselho Municipal eleito
directamente por 4 anos é o órgão deliberativo, constituido pelo «Sin-
daco» e por um número de membros entre 12 e 60, conforme o número
de habitantes; o «Sindaco» é agora eleito directamente pelos munícipes e
viu fortemente reforçados os seus poderes; a Junta Municipal, órgão que
colabora com o «Sindaco» na administração municipal, deixou de ser
eleita pelo Conselho e é composta pelo «Sindaco», que preside e por um
certo número de assessores entre um máximo de 2 e 8, por este nomea-
dos. O «Sindaco» mantém a dupla qualidade de chefe da administração
municipal e de representante do Govemo.

(186) Para distinguir de «autarchiax temos traduzido «enti localix por entes locais,
embora a expressão que lhe corresponde, no nosso direito, seja «autarquias locais».

(187) M. S. GIANNINI, <<IComuni. .. », pp. 43 e segs.
(188) M. S. GIANNINI, «11 Riassetto dei Poteri Locali», in RTDP, 1971, pp. 451

e segs.
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Por sua vez, a província continua a ter um Conselho Provincial,
órgão deliberativo eleito directamente e composto por um número variá-
vel de membros tendo em conta a respectiva população (entre 24 a 45),
um Presidente da Província eleito directamente e que é ao, mesmo
tempo, Presidente do Conselho Provincial e uma Junta Provincial, órgão
que colabora com o Presidente na administração da província e consti-
tuído por um número de assessores não superior a 1/5 dos Conselheiros
provinciais e nunca superior a 8, nomeados pelo Presidente da Província.

CAPÍTULO IV
A AUTONONUA LOCAL

(<<KOMMUNALE SELBSTVERWALTUNG»)
NA ALEMANHA (1808-1949)

1. A Reforma do Barão Karl von Stein (1808): participação dos
cidadãos na vida do Estado, através dos municípios
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rgãos o Conselho Muni-
nselho Municipal eleito
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Enquanto em França a moderna administração municipal irrompe a
partir de 1789, no fervilhar da Revolução Francesa, e é, na fase inicial,
como vimos, obra da Assembleia Constituinte, na Alemanha, ela surge
dentro do Estado absoluto prussiano e é obra do Barão Karl von Stein,
justamente considerado o «pai» (189) da autonomia local (<<kommunale
Selbstverwaltung») (190).

[», in RTDP, 1971, pp. 451

(IX9) CH.-F. MENGER,«Entwicklung der Selbstverwaltung irn Verfassungsstaat der
Neuzeit», in Selbstverwaltung im Staat der Industriegesellschaft - Festgabe zum 70.
Geburtstag von Georg Christoph von Unruh, org. por A. VONMirnus, Heidelberg, 1983,
p.25.

(190) A tradução de «kommunale Selbstverwaltung» por autonomia local é uma
simplificação que resulta do facto de ser essa a expressão utilizada na tradução de
documentos europeus (cfr. «Carta Europeia de Autonomia Local» e outros documentos
no âmbito do Conselho da Europa). Do mesmo modo, traduzimos a expressão «gernein-
dliche Selbstverwaltung» por autonomia municipal dado o significado mais restritvo de
«Gerneinde». Quanto a «Selbstverwaltungx a tradução mais literal seria, porventura,
«auto-administração». Importa referir, ainda, que a doutrina alemã utiliza também a pala-
vra «Autonomie», mas no seu sentido etimológico, ou seja, ligado ao poder de criar nor-
mas de direito por parte dos municípios e outros entes de direito público (cfr. E. FORS-
THOFF,Lehrbuch des Verwaltungsrects, vol. I, 9." ed., Munique, 1966, p. 497; H. J.
WOLFF/O. BACHOF,Verwaltungsrecht 1/, 4." ed., Munique, 1976, p. 209).

«mti locali» por entes locais,
o, seja «autarquias locais».
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Por sua vez, a província continua a ter um Conselho Provincial,
órgão deliberativo eleito directamente e composto por um número variá-
vel de membros tendo em conta a respectiva população (entre 24 a 45),
um Presidente da Província eleito directamente e que é ao, mesmo
tempo, Presidente do Conselho Provincial e uma Junta Provincial, órgão
que colabora com o Presidente na administração da província e consti-
tuído por um número de assessores não superior a 1/5 dos Conselheiros
provinciais e nunca superior a 8, nomeados pelo Presidente da Província.

CAPÍTULO IV
A AUTONOMIA LOCAL

(<<KOMMUNALE SELBSTVERWALTUNG»)
NA ALEMANHA (1808-1949)

1. A Reforma do Barão Karl von Stein (1808): participação dos
cidadãos na vida do Estado, através dos municípios

Enquanto em França a moderna administração municipal irrompe a
partir de 1789, no fervilhar da Revolução Francesa, e é, na fase inicial,
como vimos, obra da Assembleia Constituinte, na Alemanha, ela surge
dentro do Estado absoluto prussiano e é obra do Barão Karl von Stein,
justamente considerado o «pai» (189) da autonomia local (<<kommunale
Selbstverwaltung») (190).

(IX9) CH.-F. MENGER,«Entwicklung der Selbstverwaltung im Verfassungsstaat der
Neuzeit», in Selbstverwaltung im Staat der lndustriegesellscha]t - Festgabe WIn 70.
Geburtstag von Georg Christoph von Unruh, org. por A. VON MUTIUS,Heidelberg, 1983,
p.25.

(190) A tradução de «kommunale Selbstverwaltung» por autonomia local é uma
simplificação que resulta do facto de ser essa a expressão utilizada na tradução de
documentos europeus (cfr. «Carta Europeia de Autonomia Local» e outros documentos
no âmbito do Conselho da Europa). Do mesmo modo, traduzimos a expressão «gemein-
dliche Selbstverwaltung» por autonomia municipal dado o significado mais restritvo de
«Gemeinde». Quanto a «Selbstverwaltung» a tradução mais literal seria, porventura,
«auto-administração». Importa referir, ainda, que a doutrina alemã utiliza também a pala-
vra «Autonomie», mas no seu sentido etimológico, ou seja, ligado ao poder de criar nor-
mas de direito por parte dos municípios e outros entes de direito público (cfr. E. FORS-
THOFF,Lehrbuch des Verwaltungsrects, vol. I, 9." ed., Munique, 1966, p. 497; H. J.
WOLFF/O. BACHOF,Verwaltungsrecht li, 4." ed., Munique, 1976, p. 209).
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o certificado de nascimento da moderna administração local é o
Código municipal prussiano (<<preussisches Stãdteordnung») de 19
de Novembro de 1808, com o qual se pretendia dotar os municípios
urbanos do direito de eleger os seus representantes e de administrar os
assuntos locais por forma a despertar e manter o espírito municipal e o
interesse pelos assuntos da comunidade (191).

A reforma de von Stein nasceu, como se disse, dentro do Estado
absoluto prussiano (Monarquia de Frederico Guilherme III) e não preten-
dia pôr em causa os alicerces de tal forma estadual. O objectivo era,
antes, interessar os cidadãos (entenda-se, a burguesia) na vida da Nação
e do Estado, fortalecendo, simultaneamente, o espírito comunitário pró-
prio dos alemães (192). A estrutura constitucional pensada por Stein
começava na participação do cidadão na vida pública ao nível do muni-
cípio e prolongava-se nos escalões intermédios até uma representação
nacional que seria a cúpula do sistema (193). Nesta concepção, a liber-
dade municipal não era dirigida contra o Estado, mas para uma maior
integração do cidadão dentro do Estado (194). Porém, por detrás deste
objectivo aparentemente modesto, emergia já a burguesia na vida política
com as consequências daí decorrentes.

Tem sido fonte de controvérsia saber se a administração municipal
alemã fundada por Stein tem as suas razões mais profundas na história
do povo alemão ou se tem como alicerce principalmente a doutrina fisio-
crática e os ideais da Revolução Francesa (195). Para uma corrente tradi-
cionalista, a moderna autonomia local tem as suas origens na história
alemã cujas instituições renovadas ao longo da Idade Média deram lugar
ao florescimento das cidades e das liberdades citadinas. A reforma de
Stein não seria uma imitação de ideias vindas de fora, mas antes a reani-
mação e rejuvenescimento da vida municipal que ainda não se extinguira
totalmente no Estado absoluto. A corrente histórica tem sido objecto de

(191) o. GONNENWEIN. Derecho Municipal Alemán, trad .• Madrid, 1967. p. 9;
U. SCHEUNER. «Grundbegriff der Selbstverwaltung», in Handbuch der kommunalen Wis-
senschaft und Praxis (org. por G. PÜTINER). vol. I. 2." ed .• Berlim, 1981. pp. 7 e segs.

(192) O. GONNENWEIN. Derecho Municipal ... , p. 19.
(193) R. MARTIN MATÉO. El municipio y el Estado en el derecho alemán, Madrid,

1965. pp. 30 e segs.; G. C. VON UNRUH. «Die kommunale ... », pp. 400/401
(194) P. MAHON, La décentralisation administrative - Étude de droit public fran-

çais, allemand et suisse, Genéve, 1985, pp. 91/92.
(195) R. MARTIN MATÉO. El municipio y ...• pp. 30 e segs.
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fortes críticas feitas a partir exactamente de investigações históricas,
defendendo outra corrente que as ideias do Barão von Stein estão direc-
tamente relacionadas com o pensamento de Montesquieu e principal-
mente dos fisiocratas (havendo mesmo quem defenda, na Alemanha, um
paralelismo entre a obra de Stein e de Turgot) e ainda da Revolução
Francesa. R. Martin Matéo defende que estamos neste caso perante um
fenómeno de «origem complexa» não sendo possível adoptar soluções
unilaterais e concluindo que o mérito de Stein está em ter «sintetizado
genialmente todos os elementos aproveitáveis para uma reforma das ins-
tituições do seu país, captando as tendências predominantes na sua época
e as ideias que, procedentes do fundo de cultura comum ocidental, irão
prevalecer até aos nossos dias no municipalismo europeu e no seu cons-
titucionalismo em geral» (196).

O Código de Stein constitui a base da administração municipal no
séc. XIX. Ele foi o ponto de partida dum renascimento da vida municipal
que encontrou, é certo, oposição no Congresso de Viena, mas que res-
surgiu pouco depois tendo o exemplo da Prússia servido de impulso
nos restantes Estados federados alemães (197). Em 1831, o Código foi
revisto operando-se nessa revisão uma síntese entre princípios liberais
(p. ex., a extensão dos direitos eleitorais) e princípios autoritários (maior
extensão da tutela do Estado).

2. A autonomia local (<<kommunale Selbstverwaltung») como forma
de luta da «sociedade civil» contra o Estado absoluto

A ideia da autonomia local vai, porém, evoluir na Alemanha não no
sentido pensado pelo Barão von Stein de uma «liberdade dentro do
Estado» (<<Freiheit im Staat»), mas no sentido de uma luta da burguesia
liberal (entendida como «sociedade civil») contra o Estado absoluto.
Pretendia-se mais do que uma liberdade dentro do Estado uma «liber-
dade face ao Estado» (<<Freiheitvom Staat») (198).

Entendia-se que a administração local era assunto da sociedade
- dos cidadãos - não do Estado. Este deveria limitar-se a garantir a

(196) R. MARTIN MATÉO, El municipio y , pp. 58 e 59.
(197) O. GONNENWEIN, Derecho Municipal , p. 20.
(198) G. C. VON UNRUH, «Gemeinderecht...», pp. 89/90.
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segurança dos seus cidadãos em relação ao exterior (pelo exército) e no
interior (pelas forças policiais e pelos tribunais); tratava-se de uma segu-
rança que Humboldt definia de modo expressivo como «certeza de liber-
dade, nos termos da lei» (<<Gewissheitder gesetzmâssigen Freiheit») (199).

Na história da autonomia local merece especial referência a Consti-
tuição para o Império Alemão aprovada em 1849 (200) pela Assembleia
Nacional reunida na Igreja de S. Paulo em Frankfurt (<<Paulskirchenver-
fassung vom 1849») a qual determinava, no seu art. 184.°, que «cada
município tem como direitos fundamentais (<<Grundrechte») do seu esta-
tuto («Verfassung»): a) a eleição do seu Presidente («Vorsteher») e
de representantes; b) a administração autónoma (<<die selbstândliche
Verwaltung») dos assuntos municipais, com inclusão da polícia muni-
cipal legalmente regulada; c) a elaboração do seu orçamento municipal;
d) a publicidade das sessões, como regra.

Este diploma, surgido no contexto da revolução liberal que sacudiu
a Alemanha em 1848, nunca esteve em vigor, mas o seu conteúdo essen-
cial em matéria de autonomia municipal (a garantia do «pouvoir munici-
pal») passou para as constituições de diversos Estados alemães (201). De
salientar é que, até esta data, o direito municipal pertencera à esfera pró-
pria de regulamentação dos Estados, carecendo o Estado Federal de toda
a influência a tal respeito. O art. 184.° é um preceito típico de uma
constituição liberal do séc. XIX nas quais a liberdade local é protegida
como um elemento deste tipo de Estado e incluída na parte referente aos
direitos fundamentais (202).

A Constituição do Império Alemão (I Reich) de 1871, publicada na
sequência da unificação alemã, não continha preceitos normativos gerais
sobre o regime municipal. Continuava a entender-se, então, que compe-
tia exclusivamente aos Estados federados legislar sobre o que respeitava
à administração local (203).

(199) CH.-F. MENGER, «Entwicklung der. .. », p. 29; W. WEBER, Staats und ... ,
p. 61; S. FLOGAlns, La notion ... , p. 72.

(200) Esta Constituição foi influenciada pela Constituição belga de 1831 que con-
sagrava o «pouvoir municipal» nos seus arts. 31.0 e 108.0 (cfr. VON UNRUH, «Gemeinde-
recht... », p. 397).

(201) R. M. MATÉO, El municipio y ... , pp. 61162 e nota (125).
(202) O. GÓNNENWEIN, Derecho , p. 29.
(203) O. GÓNNENWEIN, Derecho , p. 29.
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3. A autonomia local como elemento do Estado liberal: a Constitui-
ção de Weimar (1919) e a garantia institucional

Ponto obrigatório de referência no bosquejo histórico da autonomia
local é a Constituição de Weimar, a qual é a expressão de uma República
democrática de base essencialmente parlamentar.

A Constituição de Weimar incluia, na lista de direitos fundamentais,
o dos municípios e agrupações de municípios. Estabelecia o art. 127.°
que «dentro dos limites das leis, os municípios e agrupações de municí-
pios tinham direito à auto-administração» (204). Aparecia pela primeira
vez, num texto constitucional a expressão «Selbstverwaltung». Mas a
principal novidade da Constituição de 1919 - em contraste com a Cons-
tituição de 1871 - reside na colocação no nível constitucional mais ele-
vado do princípio da autonomia local, princípio este já reconhecido nas
constituições de muitos Estados alemães. Porém, a formulação dema-
siado vaga do preceito - o direito de «Selbstverwaltung» existia apenas
dentro dos limites da lei - não permitia delimitar o seu conteúdo efec-
tivo, sendo certo ainda que a Constituição não dizia o que se devia
entender por tal conceito. Autores houve que, numa perspectiva positi-
vista, consideraram estes preceitos, como aliás outros da mesma Consti-
tuição, desprovidos de valor (<<wertlos»), praticamente sem significado
(cpraktisch bedeutunglos»), sem conteúdo material (<<materiell inhal-
tIos»), pois a remissão para o legislador dos «limites» da autonomia sig-
nificava que esta passava a ter na prática o conteúdo que o legislador lhe
quisesse dar. Não era, dizia-se, um preceito que se pudesse impor ao
Estado, era um simples programa sem conteúdo jurídico (205).

A «debilidade» do art. 127.° era evidente e permitia que, numa
interpretação meramente literal, uma simples lei pudesse esvaziar o con-
teúdo do preceito, sem que este fosse violado. Foi a partir da constata-
ção desse facto, de difícil aceitação, que C. Schmitt elaborou uma inter-
pretação deste, como doutros preceitos semelhantes, que fez carreira e
ficou conhecida como teoria da «garantia institucional». A ideia era
simples e convincente. Se a Constituição consagrou uma determinada

(204) Textualmente: «Gemeinde und Gerneideverbãnde haben das Recht der
Selbstverwaltung innerhalb der Schranken der Gesetze».

(205) W. WEBER, Staats-und ... , 1953, p. 34; L. PAREJO ALFONSO, Garantia Institu-
cional y Autonomias Locales, Madrid, 1981, pp. 17 e segs.
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instituição, no caso a autonomia municipal, foi porque entendeu confe-
rir-lhe uma protecção especial, impedindo nomeadamente que o legisla-
dor no uso dos seus poderes a pudesse pôr em crise.

A Constituição ao garantir uma instituição nos limites da lei, ao
mesmo tempo que confere ao legislador poderes para a conformar
concretamente, impõe-lhe do mesmo passo um limite - o respeito pela
instituição. Respeito esse que exige que o legislador não descaracte-
rize (desfigure) a instituição, tornando-a irreconhecível. O art. 127.° não
era, assim, uma mera enunciação do princípio da legalidade, que resul-
tava já, aliás, de outros passos da Constituição, mas algo mais. Era
a obrigação para o legislador do Estado Federal e dos Estados federa-
dos de manter a autonomia local na sua tradicional essência (<<Grund-
bestand») (206).

Esta teoria leva-nos a um outro ponto que é o seguinte: para que a
Constituição possa garantir uma instituição é necessário que esta já
exista de forma estável e organizada. A teoria da garantia institucional
«obriga» à identificação em concreto da instituição, ou seja, exige uma
resposta à questão de saber quais são os traços característicos da institui-
ção garantida. Se é verdade que uma instituição pode ver-se (ser) enfra-
quecida sem que se possa dizer que ela deixou de ter vida, quando se
pode dizer que ela morreu por «asfixia», nomeadamente por virtude de
sucessivas leis que lhe foram diminuindo o conteúdo? São sérios, pois,
os problemas práticos levantados pela teoria da «garantia institucional»
formulada por C. Schmitt. De qualquer modo ela tem os seus méritos
e permite-nos afirmar que a garantia da autonomia municipal significa
que a Constituição protege de tal modo a administração municipal autó-
noma que esta não pode ser suprimida, sendo inconstitucionais todas
as leis que pelo seu conteúdo objectivo a neguem ou atinjam a sua
essência (207).

C. Schmitt faz notar também que a garantia constitucional de uma
instituição é, por sua natureza, limitada, respeitando sempre a algo cir-
cunscrito e delimitado. Não se trata de uma protecção de direitos funda-
mentais e não protege assim a existência de um município em particular.
Tão pouco impede uma alteração do «status quo» respeitante ao direito

(206) W. WEBER, Staats-und ... , pp. 34/35.
(207) C. SCHMITT, Teoria de la Constitución, trad., Madrid, 1982, pp. 175/177.
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local, podendo este ser modificado (apenas com o limite do respeito da
instituição garantida constitucionalmente) (208). A teoria da «garantia
institucional» encontrou reconhecimento na jurisprudência do Tribunal
Federal que, na sua decisão de 10 de Dezembro de 1929 salientou:
«O art. 127.° da Constituição não significa um mero programa sem con-
teúdo jurídico. Ele estabelece antes, de modo vinculativo, que cabe aos
municípios e associações de municípios o direito de autonomia adminis-
trativa. A legislação estadual (<<Landesgesetzgebung») não pode, por isso
suprimir este direito e conferir a administração dos assuntos municipais
(<<Gemeindeangelegenheiten») aos serviços do Estado. Ela não pode
também limitar de tal forma a instituição que esta seja «esvaziada» inte-
riormente, perca a possibilidade de uma acção eficaz e possa tornar-se
apenas uma aparência (209).

O art. 127.° não era o único preceito importante relativo à adminis-
tração local contido na Constituição de Weimar. Muito importante era o
art. 17.° que estabelecia a nível municipal, em consonância com o nível
dos Estados federados (xl.aender»), a eleição por sufrágio uni versal,
directo e secreto, segundo o princípio da proporcional idade, de uma
assembleia local. Fixava-se aqui também uma estrutura democrática
para os municípios. Como se depreende do que ficou dito, a Constitui-
ção Federal estabelecia apenas regras muito gerais sobre a autonomia
local competindo aos Estados federados, dentro dos limites que a Consti-
tuição Federal impunha, fixar o regime de administração local que enten-
dessem adequado.

O funcionamento da autonomia na República de Weimar não foi
positivo. A crise interna da República fez-se sentir rapidamente nos
municípios. Estes, principalmente os das grandes cidades, foram utiliza-
dos pelos partidos nas suas estratégias nacionais com prejuízo da boa
administração municipal. Mas o maior problema residiu na grave crise
económica que afectou a Alemanha com uma grande massa de desem-
pregados que vieram sobrecarregar os orçamentos municipais criando
situações financeiras caóticas. Nestas condições tornou-se necessária a
intervenção do Estado no sentido de nomear um representante (comis-
sário) para impor as medidas financeiras que os órgãos eleitos se recusa-

(208) C. SCHMITT, Teoria ... , p. 176.
(209) W. WEBER, Staats-und ... , p. 35.
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vam a impor. No início de 1933 estavam colocados mais de dois mil de
tais funcionários (210).

O afundamento da República de Weimar e a emergência do nacio-
nal-socialismo conduziu ao desaparecimento da autonomia local. Ini-
cialmente foi pela via política da nomeação de membros do Partido
Nacional-Socialista para os lugares de direcção dos municípios e pela
dissolução das assembleias representativas destes que se operou, a nível
municipal, a substituição do princípio democrático pelo «Führerprinzip»
transformando os municípios em órgãos do Estado totalitário. Mais
tarde, diplomas legais vieram dar cobertura à nova situação. A autono-
mia local foi eliminada na Prússia por uma Lei de 15 de Dezembro
de 1933, mas o documento fundamental do Ill Reich em matéria de
administração municipal foi o Estatuto de 30 de Janeiro de 1935
(<<Deutsche Gemeindeordnung») que fixou um direito municipal uni-
forme para todo o império alemão que, entretanto, fora convertido em
Estado unitário (Lei de 30 de Janeiro de 1934).

Embora o Estatuto de 1935 aludisse à obra do Barão von Stein,
reconhecendo uma administração municipal sob responsabilidade própria,
a verdade é que a autonomia local era incompatível com o Estado totali-
tário que o nacional-socialismo impusera. Os municípios deveriam
actuar «de acordo com as leis e os objectivos da política do Estado» e
isso na prática acabou por significar que eles se tomaram meros instru-
mentos da política totalitária do Estado. Eles eram administrados por diri-
gentes nomeados sob recomendação do «NSDAP» com plenos poderes,
tendo as assembleias locais que funcionavam junto deles meros poderes
de consulta. Era um modelo de extrema centralização administrativa (211).

4. A autonomia local na Lei Fundamental de Bonn (1949): adminis-
tração sob responsabilidade própria dos assuntos da comunidade
local

O art. 28.0 da Lei Fundamental de Bonn de 1949 que consagra o
princípio da autonomia local tem sido interpretado de uma forma quase

(210) E. FORSTHOFF, Lehrbuch ... , p. 493; R. M. MATÉO, El municipio y ... , p. 64.
(211) N. ACHTERBERG, Allgemeines Verwaltungsrecht, p. 36; O. GÕNNENWElN,

Derecho ... , pp. 35 e segs.
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unânime no sentido clássico que remonta, como vimos, às reformas do
Barão von Stein e que foi consolidado durante a vigência da Constitui-
ção de Weimar (212). O texto constitucional da RFA fornece elementos
para a delimitação do conceito quando estabelece que «aos municípios
deve ser garantido o direito de regular, sob a sua própria responsabili-
dade, todos os assuntos da comunidade local no âmbito das leis».

A jurisprudência e a doutrina têm entendido que este preceito não
estabelece nenhum direito fundamental, nenhum direito subjectivo dos
municípios, mas apenas uma garantia institucional no sentido descrito
por Carl Schmitt no âmbito da Constituição de Weimar e a que já fize-
mos referência.

Sobre o conteúdo dessa garantia e, assim, sobre o conteúdo da auto-
nomia local formou-se na Alemanha um largo consenso. Trata-se, no
essencial, de garantir aos municípios (e aos outros entes locais) a admi-
nistração dos assuntos locais, sob responsabilidade própria. A autonomia
municipal situa-se, pois, no plano da administração pública (os municí-
pios não têm poder legislativo).

Por outro lado, os municípios gozam de uma garantia de competên-
cia sobre todos os assuntos (<<alie Angelegenheiten») da comunidade
local (princípio da universalidade). O que deve entender-se por assuntos
da comunidade local, ou seja, no entendimento tradicional, por «assuntos
locais» (côrtliche Angelegenheiten») não é problema facilmente deter-
minável nem tem uma solução fixa. Serve ainda hoje de directriz uma
sentença do Tribunal Constitucional Federal nos termos da qual «assun-
tos da comunidade local são apenas aquelas funções que radicam
na comunidade local ou têm com ela uma relação específica e por
esta comunidade podem ser executados sob responsabilidade própria»

(212) J. BURMEISTER, Verfassungstheoretische Neukonzeption der kommunalen
Selbstverwaltungsgarantie, Munique, 1977, pp. 1 e segs.; E. FORSTHOFF, Lehrbuch ... ,
pp. 494 e segs.; TH. MAUNZ, «Art. 28», in TH. MAUNzJG. DÜRIGIR. HERZOGIR. SCHOLZ,
Grundgeset: Kommentar, Munique, s/d.; O. GONNENWEIN, Derecho ... , pp. 45 e segs.;
B. SCHMIDT/BLEIBTREUIF. KLEIN, Kommentar zum Grundgeset: für die Bundesrepublik
Deutschland, 4." ed., Luchterhand, org. por K. H. SEIFERTID. HOElNG, 1977, p. 391;
Grundgesetz for die Bundesrepublik Deutschland, Baden-Baden, 1982, pp. 198 e segs.;
K. STERN, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, vol. I, Munique, 1977,
pp. 297 e segs.; G. CH. VON UNRUH, «Gemeinderecht. .. », pp. 83 e segs. Estes autores
mesmo quando não acompanham a concepção clássica, reconhecem-na como largamente
dominante.

8
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(BVfGe, 8, 134). Por virtude da configuração assim estabeleci da da
garantia da autonomia municipal, os municípios deixam de ter competên-
cia para administrar aqueles assuntos que, por razões técnicas ou outras,
deixaram de ter um âmbito local ou de poder ser convenientemente
resolvidos a esse nível. Assiste-se aliás, hoje, a um fenómeno generali-
zado de perda de carácter local (<<Entõrtlichung») de muitos assuntos.

A autonomia local não se define, entretanto, apenas pelo seu objecto
(administração dos assuntos da comunidade local) mas também, como já
dissemos, pela forma como tal administração é feita. É uma exigência
da autonomia que essa administração se faça sob responsabilidade pró-
pria através de órgãos livremente escolhidos pela comunidade local.
A responsabilidade própria significa que os municípios na administração
dos assuntos da comunidade local (213) não estão submetidos a ordens da
administração estadual ou federal. São livres de adoptar - dentro do res-
peito pela lei - as decisões que julguem mais convenientes para os inte-
resses dos respectivos munícipes, mesmo que não sejam essas as deci-
sões que correspondam à vontade da administração estadual ou federal.
Aliás, essa liberdade de decisão nunca pode ser limitada pelas leis de tal
forma que prive de significado o princípio da administração auto-respon-
sável dos assuntos locais.

Para que essa auto-responsabilidade seja efectiva, entende-se que a
autonomia implica a existência nas mãos dos municípios de um feixe
de poderes (214) que, no seu conjunto, asseguram a livre administração
dos assuntos próprios. São eles, entre outros, o poder de organização
(<<Organisationshoheit») que inclui, dentro dos limites da lei, a criação de
órgãos próprios e a estruturação da organização interna do seu funciona-
mento; o poder sobre o pessoal (<<Personalhoheit») que abrange nomea-

(213) São os chamados assuntos próprios (<<eigene Angelegenheiten»), por oposi-
ção aos assuntos delegados (<<Auftragsangelegenheitefl»). Importa ter presente que a
administração municipal na RFA não se esgota nos assuntos próprios, estando-lhe con-
fiada também a administração de assuntos que competindo, em princípio, ao Estado fede-
rado (el.and») ou mesmo ao Estado Federal (<<Bund») lhe são atribuidos por delegação
de competências para serem administrados conforme as instruções e ordens transmitidas
pelas entidades delegantes.

(214) «Hoheitx é a expressão alemã utilizada e que, literalmente, significa «sobera-
nia»; a tradução por «poder» parece-nos mais adequada dada a conotação que é atribuida
normalmente, na língua portuguesa, à palavra soberania. Ver, a este propósito,
P. BADURA,Staatsrecht, Munique, 1986, p. 238.
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damente a competência para escolher, colocar, promover e despedir os
funcionários municipais; o poder financeiro (<<Finanzhoheit») que implica
a existência de meios financeiros à disposição dos municípios para serem
gastos de acordo com um orçamento elaborado a nível municipal;
o poder de planeamento (<<Planungshoheit») com especial incidência
no que respeita ao urbanismo e ordenamento do território municipal;
o poder sobre o território (<<Gebietshoheit») que é um poder de império
(<<Hoheitsgewalt») atribuído aos municípios pelo Estado sobre todas as
pessoas que residem no território municipal e sobre todos os objectos
nele situados; o poder regulamentar (<<Rechtsetzungshoheit»), ou seja, o
poder de criar direito objectivo normalmente sob a forma de regulamen-
tos municipais (215). Os regulamentos (<<Satzungen») editados pelos
municípios no âmbito da administração dos assuntos próprios são de
conteúdo variável abrangendo matérias como a organização interna, a
edificação, o trânsito, a recolha de lixos, etc.

Todos estes poderes - exercidos, como é óbvio, nos limites da
lei - são essenciais para darem efectivo conteúdo à autonomia local.
Sem meios financeiros próprios, sem poder regulamentar para exercer
convenientemente a actividade administrativa, sem liberdade de escolher e
administrar o seu próprio pessoal, sem possibilidade de ordenar o seu ter-
ritório, sem poder impor as suas deliberações dentro do território munici-
pal, a autonomia reduzir-se-ia a bem pouco, se é que ainda restasse.

À essência da autonomia municipal, tal como ela é configurada na
Lei Fundamental de Bonn, pertence ainda a escolha dos órgãos muni-
cipais por força de eleições gerais, directas, livres, iguais e secretas
(art. 28.°, n." 1, da GG) (216). Esta forma de escolha dos órgãos máxi-
mos do município confere-lhes legitimação democrática e atestam a sua
independência em relação aos órgãos da administração central.

Por outro lado, a autonomia local não significa arbitrariedade e,
muito menos, falta de observância das leis que regulam a actividade da
Administração Pública. Por isso, a tutela administrativa (eAufsicht»)
não significa necessariamente uma violação do princípio da autonomia.
Assim sucede quando a tutela administrativa sobre os municípios, no que

(215) A este propósito os autores falam, como já dissemos, de «Autonomie», utili-
zando-se aqui a expressão no seu sentido etimológico.

(216) A representação do povo pode ser substituida, em certos casos, pela assem-
bleia de todos os munícipes «<Gemeindeversammlung»).
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respeita aos assuntos próprios destes, se limita à verificação da legali-
dade da sua actuação (<<Rechtsaufsicht»), excluindo-se a tutela de mérito.
Há que observar, no entanto, que a administração municipal não se res-
tringe apenas aos assuntos da comunidade local (os assuntos próprios).
A Federação (<<Bund»)e, principalmente, os Estados federados (Lãnder)
utilizam, como já dissemos, muito frequentemente os serviços munici-
pais, através do instituto da delegação, para a execução de tarefas admi-
nistrativas que em princípio lhes competiam. Temos assim, na adminis-
tração municipal ao lado dos assuntos próprios, os assuntos exercidos
por delegação (<<Auftragsangelegenheiten»), admitindo-se em relação a
estes uma tutela de mérito.

Resumindo: a garantia institucional da autonomia municipal, enten-
dida no sentido clássico, está centrada à volta da ideia de administração
por órgãos democraticamente eleitos pelos munícipes dos assuntos da
comunidade local (assuntos locais), sob responsabilidade própria, isto é,
utilizando um conjunto de poderes que lhes permitem tomar deliberações
ou decisões sem estar na dependência da administração do Estado. Esta
autonomia está ainda assegurada pela limitação da tutela administrativa à
observância da legalidade.

Importa, finalmente, ter em conta que a autonomia local, na Alema-
nha Ocidental, existe dentro de um Estado Federal colocando-se assim o
problema das relações entre as autarquias locais, nomeadamente o muni-
cípio, o Estado (<<Land») e o Estado Federal (<<Bund»). Ora, neste
aspecto, tem-se entendido que os municípios (<<Gemeinden») bem como
as demais pessoas colectivas territoriais dotadas de autonomia (<<Land-
kreisen») fazem parte da estrutura organizatória do Estado Federado
(<<Land»). Por sua vez, a doutrina largamente dominante entende tam-
bém que a matéria «direito local» (<<Kommunalrecht») é da competência
do «Land» por não estar reservada ao «Bund» no sistema de repartição
de competências estabelecido pela Lei Fundamental nos arts. 30.°, 70.°
e segs. Desta forma, só excepcionalmente o Estado Federal teria compe-
tência para intervir no domínio do direito local, cabendo-lhe sempre,
porém, velar pelo respeito da garantia de autonomia consagrada na Lei
Fundamental (217).

(217) Embora discordando do ponto de vista tradicional, ver a exposição clara que
dele faz J. BURMEISTER, Verfassungstheoretische Neukonzeption ... , pp. 34 e segs.
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Um outro aspecto que importa ter presente é o de que, em princípio,
os «Laenden não dispõem de serviços próprios para execução das tare-
fas administrativas a nível local, sendo tais tarefas executadas pelos entes
locais por delegação (218).

CAPÍTULO V

A ADMINISTRAÇÃO LOCAL NA BÉLGICA;
ALGUNS DADOS SOBRE A REFORMA TERRITORIAL
EM CERTOS PAÍSES EUROPEUS; BREVE CONCLUSÃO

1. A administração local na Bélgica

Não foi arbitrariamente que tivemos particular atenção pela adminis-
tração local na França, Espanha, Itália e Alemanha. Trata-se de países
que têm Constituições elaboradas no pós-guerra, após períodos de regi-
mes políticos ditatoriais ou autoritários, e nas quais se deu particular
atenção à autonomia local como forma de salvaguarda da democracia.
Sucede ainda que todos eles têm exercido, de um modo ou outro, influên-
cia na nossa administração local especialmente por via constitucional e
doutrinária.

Antes de terminar esta parte consideramos de interesse referir, ainda
que muito brevemente, por um lado a administração local autónoma na
Bélgica, um país de dimensão semelhante ao nosso e que sofreu também
influência francesa e, por outro, alguns dados sobre a reforma territorial
operada em certos países europeus. Deixamos de lado o Reino Unido,
apesar da imagem que ainda tem de reduto da verdadeira autonomia
local (219) por existirem nele especificidades que tornam a comparação
particularmente difícil.

(218) W. BROHM,«Die Eigenstãndigkeit der Gerneinden», in DOV, 1986, p. 398.
(219) Embora seja cada vez mais frequente afirmar-se, como o faz R. RHODES,«La

Grande-Bretagne, pays du gouvernment local?», in Pouvoirs, n." 37, pp. 59 e segs., que
«a Grã-Bretanha já não é o país do governo local se é que alguma vez o foi» (p. 70).
Sobre o regime local inglês ver o livro de MONTSERRATCUCHILLOFOIX, La reforma del
régimen local en Inglaterra y Gales, Madrid, 1987.
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A administração local da Bélgica, país independente desde 1830,
tem assento na Constituição de 7 de Fevereiro de 1831, determinando o
art. 31.° respectivo que «os interesses exclusivamente municipais ou pro-
vinciais são regulados pelos conselhos municipais ou provinciais,
segundo os princípios estabelecidos pela Constituição» (220). Por sua
vez, o extenso art. 108.° concretiza alguns princípios fundamentais da
autonomia local determinando nomeadamente a eleição directa dos con-
selhos municipais e provinciais.

A lei de administração local de 1836 permitia a criação de novos
municípios (<<communes») e assim surgiram mais de centena e meia
até 1928, data em que o número de municípios era de 2.675.

Órgãos do município eram o Conselho Municipal eleito direc-
tamente pelos cidadãos e composto por um número varíavel de ele-
mentos; o Burgomestre (<<bourgmestre») (221) nomeado e demitido pelo
pelo Rei, em regra de entre os conselheiros municipais, exercendo fun-
ções de chefe da administração municipal e de representante do poder
central no município; e o «collêge des bourgmestre et échevins» (222),
constituido pelo Burgomestre, que preside, e por membros (céchevins»)
eleitos por seis anos pelo Conselho Municipal de entre os seus ele-
mentos.

Por sua vez, as províncias referidas no art. 1.° da Constituição têm
um órgão deliberativo (Conselho Provincial), com várias dezenas de
membros eleitos directamente pelos cidadãos; um órgão executivo que é
a Deputação Permanente formada por seis membros eleitos pelo Conse-
lho Provincial e um Governador Provincial nomeado e demitido pelo rei
geralmente de entre os habitantes da província. O Governador que pre-

(220) «Texte de la Constitution Belge», in R. SENELLE, La Réforme de l'État
Belge, 1978, pp. 345 e segs. O mesmo artigo e conteúdo mantêm-se na recente revisão
constitucional de 1993 que transforma a Bélgica, nos termos do art. 1.°, num Estado
Federal (texto integral publicado no Moniteur belge, de 8 de Maio de 1993).

(221) O Burgomestre aparenta-se com o nosso Presidente da Câmara Municipal,
apesar de ser nomeado.

(222) A tradução mais aproximada de «échevinss seria a de vereadores, embora
como estreitos colaboradores do Burgomestre desempenhem uma missão que não é a
mesma de todos os nossos vereadores, mas sim dos vereadores em regime de perma-
nência. Preferimos não traduzir «collêge des bourgmestre et échevins», dadas as especi-
ficidades deste órgão, sendo a tradução mais aproximada a de Câmara Municipal.
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side à Deputação é ao mesmo tempo representante do Governo exer-
cendo funções de administração activa (p. ex., manutenção da ordem
pública) e de tutela sobre as províncias e os municípios. De notar,
porém, que a administração provincial assume, o papel de um nível de
administração secundário em relação aos municípios, sendo de referir
que em termos financeiros as suas despesas representam 20% das despe-
sas dos municípios (223).

É de mencionar ainda, de um modo especial, que por uma Lei de 30
de Dezembro de 1975 a Bélgica reduziu drasticamente o número dos
municípios de 2.359 para 589, o que foi considerado uma «verdadeira
revolução» (224). A consideração de que os municípios deveriam dispor
de «pessoal qualificado e finanças sãs, assim como de uma população e
superfície suficientes» foram as razões apontadas no relatório da comis-
são que preparou esta reforma territorial (225).

Uma nova lei municipal de 1988 manteve, no essencial a estrutura
orgânica dos municípios determinando que o Conselho Municipal é com-
posto por um número de membros (incluindo o Burgomestre e os «éche-
vins») que varia entre 7 e 55 conforme o número de habitantes (art. 8.°),
o Burgomestre é nomeado pelo Rei de entre os membros do Conselho
Municipal, podendo estes apresentar candidatos para efeito dessa nomea-
ção (art. 13.°). Em certas condições, o Rei pode nomear Burgomestre
um eleitor do município não membro do Conselho (art. 13.°, § 2.°). Por
sua vez, os «échevins» são eleitos pelo Conselho de entre os seus mem-
bros por escrutínio secreto. O seu número varia entre 2 e 1O também em
função do número de habitantes do município (art. 16.°) e tendo um ven-
cimento fixado pelo Rei de acordo com o art. 19.° As atribuições do
Conselho Municipal, do «collêge des bourgmestres et échevins» e do
Burgomestre estão definidas nos arts. 117.° e segs.

(223) M. GANINO, «Problemi attuali deI governo locale in Belgio», in Problemi
attuali dei governo locale in alcuni Stati occidentali, org. por P. B. DI RUFFIA,Milão,
1977, pp. I e segs.; PH. DE BRUYCKERIÉ.PHILlPPART,«Les com munes et les provinces
dans la Belgique nouvelle», in Pouvoirs, n." 54, pp. 95 e segs.

(224) Cfr. PH. DEBRUYCKERIÉ.PHILlPPART,«Les communes ... », p. 102, e L. VAN-
DELLI,Pouvoirs Locaux, trad. francesa, 1991, p. 144.

(225) H. Wurrs, «Les réformes de I' administration locaIe en Belgique depuis 1960»,
in Revuefrançaise d'administration publique, n." 17, 1981, pp. 51 e segs.
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2. Alguns dados sobre a reforma territorial em alguns países euro-
peus

Um dos aspectos interessantes da admnistração local autónoma
europeia é o da reforma das estruturas territoriais. Tem-se dito e repe-
tido que não é possível falar de autonomia se temos pela frente autar-
quias locais de dimensão tão pequena que não reúnam meios humanos e
financeiros indispensáveis ao desempenho normal das suas funções. Isto
lê-se frequentemente na literatura francesa e também na espanhola e ita-
liana (226). No entanto nenhum destes países e apesar de tentativas fei-
tas (227) fez uma profunda reforma territorial. Vimos que essa foi uma
preocupação que existiu em Portugal e teve como resultado a reforma
dos municípios em 1836. Contudo, já neste século e até ao fim dos anos
setenta a Alemanha, partindo da ideia de que a autonomia local exigia
autarquias viáveis, operou uma importante reforma territorial e funcio-
nal do seu território reduzindo o número de «Kreis» (autarquia supra-
municipal com órgãos eleitos directamente) de 425 para pouco mais de
metade (234) e o número de municípios de cerca de 24.500 para
de 8.518 (228).

Uma forte redução do número de municípios verificou-se também
na Bélgica, como acabámos de ver, e ainda a Dinamarca por um processo

(226) Este tema foi objecto de especial atenção por parte do Conselho da Europa
(Conseil de l'Europe, Colloque sur les réformes des collectivités locales et régionales en
Europe: théorie, pratique et bilan, Linz, 5-6 nov., 1981, polic.) com a apresentação de
um relatório geral e relatórios sectoriais elaborados por qualificados especialistas.

(227) A França que várias vezes tentou diminuir o número de municípios tem,
como dissemos, mais de 36.000; a Itália e a Espanha mais de 8.000 cada. Porém é de ter
em conta que a Espanha, a França e a Itália têm uma administração territorial a nível
supramunicipal, estabelecida já no séc. XIX, e constituída por autarquias com uma dimen-
são que possibilita uma administração mais eficiente (50 províncias na Espanha e 95 na
Itália, e 95 departamentos na França, sem contar os do Ultramar). Por sua vez, estes paí-
ses possuem ainda um nível de administração regional estabelecido já depois de meados
deste século e formado por 20 regiões na Itália (anos 70), 22 regiões na França europeia
(meados dos anos 70) e 17 regiões (Comunidades Autónomas) na Espanha (princípios
dos anos 80).

(228) Cfr. revista Les Cahiers Français, n." 204, 1982, supplément, notice 8, e
Consei! de l'Europe, Conférence des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe, 15.' ses-
sion (10-12 de Junho de 1980) - Rapport sur les institutions régionales en Europe (1),
Rapporteur M. A. GALElTE, po1ie., pp. 32/33.
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progressivo passou o número de municípios de 1390 em 1960 para 277
em 1970 (229); na Suécia o número de municípios passou de 2.500
em 1952 para 277 em 1980 (230). Menos espectacular mas também
significativa foi a redução dos municípios operada na Holanda que conta
actualmente com pouco mais de 800 municípios (231).

3. Breve conclusão

Ao terminar esta parte, importa referir que o facto de a administra-
ção local assumir, na Itália, Espanha, França, Alemanha e Bélgica carac-
terísticas e denominações específicas, não impede que se possa encontrar
um importante conjunto de pontos de convergência que permitem falar
de um conceito de «autonomia local» em sentido político-administrativo.

Devemos ter em conta que nos defrontamos, neste campo, com uma
relação entre as autarquias locais e o Estado (Estado liberal, consolidado
ao longo do séc. XIX) caracterizada por uma tendência constante deste,
na sua veste de Estado-Administração, para dominar aquelas. Toda a luta
pela autonomia vai ter como finalidade definir espaços de liberdade para
as autarquias locais de tal forma que se possa dizer que estas não são
meras extensões locais daquele. A afirmação da autonomia vai fazer-se
pela entrega às autarquias da administração dos assuntos locais, ficando
a cargo do Estado apenas os assuntos de interesse nacional. A interven-
ção deste só vai ser admitida para verificar se as leis são cumpridas e se
estão a ser postos em causa interesses que ultrapassam o âmbito local.

Rapidamente se verifica, porém, que a autonomia desaparece se o
Estado-Administração - mesmo não possuindo a administração dos
assuntos locais - detém poderes tão importantes como, por exemplo, o
de distribuir, segundo melhor entender, os recursos financeiros pelas
autarquias locais. A história da autonomia local ensina que esta só é
possível protegendo as autarquias locais contra múltiplas formas de inter-

(229) Cfr. CONSEILDE L'EuROPE, Conférence ... Rapport sur les institutions régio-
nales en Europe (I), Rapporteur M. A. GALETIE, p. 36.

(230) Cfr. CONSEILDE L'EuROPE, Conférence ... Rapport sur les institutions régio-
nales en Europe (I), Rapporteur M. A. GALETIE, p. 64.

(231) Cfr. CONSEILDE L'EuROPE, Conférence ... Rapport sur les institutions régio-
nales en Europe (1), Anexe - Pays-Bas, p. 2. A Holanda conta ainda com 11 provín-
cias, possuindo cada uma um órgão colegial eleito directamente pelos cidadãos.
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venção estadual e essa protecção vai ser conseguida não só procurando
definir claramente os poderes que têm de ser colocados nas mãos das
autarquias locais para assegurar a respectiva autonomia, como consa-
grando-os solenemente através da introdução na Constituição e em leis
emanadas do Parlamento. Trata-se, no fundo, de estabelecer uma divisão
territorial do poder que obrigue o Estado-Administração a ter de encarar
a administração local autónoma como parceira e não como mera subor-
dinada. A este propósito, a eleição dos órgãos autárquicos pelos respec-
tivos residentes confere às autarquias locais uma legitimidade e uma
autoridade políticas que a tornam elemento indispensável da autonomia.

A relação Estado-autarquias locais, assim estabelecida, não vai ser
isenta de atritos, desde logo, pela dificuldade de delimitar esferas de
actuação. Com efeito, a distinção entre assuntos nacionais e assuntos
locais aparentemente fácil, apresenta-se, no entanto, de muito difícil con-
cretização. Por outro lado, a ideia do Estado não intervencionista é cada
vez mais um modelo do que uma realidade. Estas considerações colo-
cam-nos, porém, já na segunda parte deste trabalho e, por isso, é para ela
que vamos passar.
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TÍTULO I

AUTONOMIA LOCAL: O CONCEITO CLÁSSICO
E A SUA EVOLUÇÃO

CAPÍTULO I

O CONCEITO CLÁSSICO

1. A autonomia local como expressão da descentralização adminis-
trativa

Tivemos oportunidade de afirmar que o conceito de administração
local autónoma está ligado à Revolução Liberal e a uma certa concepção
das relações entre as autarquias locais e o Estado.

Tal conceito está vinculado ao debate permanente entre centralização
e descentralização da Administração Pública que percorre os países euro-
peus de influência francesa durante o séc. XIX e que teve eco, no nosso
país, em muitos administrativistas, servindo-nos aqui de exemplo Joa-
quim Thomaz Lobo d' Ávila.

Sobre a centralização «de que a França tem sido o tipo, infelizmente
imitado pelos nosso legisladores», diz: «Por semelhante doutrina, uma
entidade oficial denominada Estado substitui a nação votada à perpétua
menoridade; confunde-se a administração pública com o governo polí-
tico; nega-se implicitamente aos distritos e aos municípios a personali-
dade jurídica e administrativa para tratarem dos seus negócios e gerirem
os seus interesses; suprime-se a capacidade e competência dos corpos e
magistrados locais, eleitos pelos povos para curarem da sua peculiar
administração; enfim converte-se o país numa colecção de autómatos e
o poder central numa providência sublunar, que se dá ao incómodo
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de velar constantemente pela sua sorte, e de os tornar uns animais
felizes!» (232).

Depois de criticar violentamente esta concepção e de escrever que
«a administração não é o Estado personificado nos seus funcionários»,
acrescentando que esta se divide «naturalmente em geral e local; a pri-
meira pertence ao Estado e trata dos negócios de interesse geral; a
segunda compete à localidades e ocupa-se dos negócios que lhe são
peculiares» (p. 50), dá conta da existência «entre nós» de «uma escola»
de influência inglesa e americana «que pretende ampliar a significação
da descentralização administrativa até ao ponto de considerar, como
condição essencial da sua existência, a completa independência e autono-
mia das administrações locais, sem fiscalização nem inspecção de espé-
cie alguma por parte do Estado, dando única e exclusivamente como
garantia, contra os seus abusos e desleixos, a sua responsabilidade
perante o corpo eleitoral e perante os tribunais ordinários sob reclamação
de qualquer cidadão». Lobo d' Ávila não vai tão longe dizendo não lhe
parecer que a descentralização exija tanto. Desde que «a acção do
Estado não possa manifestar-se pela exigência da aprovação prévia, e
pelo exercício do direito de suspensão ou anulação dos actos da admi-
nistração local, e só se verifique pela comunicação de simples advertên-
cias e pela interposição de recursos, no caso de violação de lei, excesso
de poder ou ofensa de interesse geral, reservando-se o direito de dissolu-
ção e o de intervenção directa para casos muito excepcionais, especifica-
dos na lei» ( ...) «fica também garantida a liberdade de administração
local, dentro da esfera das suas atribuições, sem deixar desacautelado o
interesse social que deve ser o predominante» (p. 53).

Temos aqui claramente separadas as duas grandes correntes de
administração pública que vão animar as discussões sobre a administra-
ção local, no nosso país, desde meados do séc. XIX. Trata-se de corren-
tes ideais que vão aparecer temperadas nas suas formas concretas como
resulta, desde logo, da posição de Lobo d' Ávila ao distanciar-se do
extremismo da corrente descentralizadora.

De qualquer modo a descentralização vai exercer sempre um fascínio
sobre a grande maioria dos administrativistas, quer sob o ponto de vista

(232) LoBO D' ÁVILA, Estudos ... , pp. 47/48.
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da ciência da administração quer do direito administrativo, e o conceito
que se tomou clássico está muito bem expresso por Lobo d' Á vila com
particular referência aos municípios. O interesse do conceito deste nosso
autor reside no facto de ter perfeita consciência de que a autonomia
municipal não depende apenas da «maior ou menor largueza das suas
atribuições» nem da «maior ou menor liberdade com que as exercem»
nem só dos recursos financeiros, mas antes da conjugação de todos estes
elementos. Sobre este ponto escreve de uma forma lapidar: «Podem con-
ceder-se amplíssimas atribuições aos municípios, mas se, a par disso, se
lhes recusa ou coarcta a liberdade de acção, tomando os seus principais
actos dependentes da autoridade superior, inutiliza-se aquela concessão.
De que serve esse vasto campo aberto à actividade municipal, se os seus
movimentos podem a cada passo ser tolhidos por uma vontade estranha à
sua? Se, pelo contrário, se lhe confere uma grande liberdade de acção, e
se limitam demasiado as suas atribuições, os seus movimentos ficam
desembaraçados, mas reduzidos a tão pequeno número que não satisfa-
zem as suas necessidades vitais. Se estão reunidas aquelas duas condições
e os recursos para as aproveitar escasseiam elas deixam de produzir todos
os seus resultados práticos e é como se não existissem» (p. 163). E con-
tinua: «De que serve ter competência e liberdade para fazer tudo quando
os recursos não chegam para fazer cousa alguma?» (p. 163/164).

Estão nesta concepção, efectivamente, os elementos fundamentais do
conceito tradicional de autonomia local a que só há que acrescentar a
eleição dos órgãos das comunidade locais pelos respectivos residentes e
a existência de pessoal próprio, o que Lobo d' Ávila não esquece ao
longo do livro. De referir, para terminar esta já relativamente longa refe-
rência ao pensamento deste autor, que o conceito de descentralização se
refere à actividade do município relativa à «gerência dos seus negócios»
aos assuntos de administração local, pois admite que os municípios coo-
perem com o Estado quanto aos assuntos de interesse geral e, nesta
parte, já a «interferência do Estado, como representante desses interesses,
é justificada» (p. 163).

Temos assim o conceito clássico de descentralização ou de autono-
mia local de que poderemos falar sempre que os municípios e outros
entes locais: a) sejam dotados de personalidade jurídica e possuam
órgãos eleitos pela comunidade local respectiva; b) disponham de um
amplo leque de atribuições relativos aos assuntos próprios da comuni-
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dade local; c) disponham de poder de decisão próprio sobre tais assun-
tos; d) disponham de meios financeiros e técnicos, bem como de pessoal
adequados à satisfação das suas tarefas; e) estejam sujeitos a um controlo
limitado, de preferência apenas de mera legalidade.

A autonomia local é assim constituída por um feixe de elementos
que só interligados permitem falar de uma verdadeira autonomia. A falta
de um dos elementos referidos coloca o ente local na dependência do
Estado. Daqui decorre que não seja também possível apresentar um con-
ceito simples de autonomia como, por exemplo, o que se baseia no poder
de emitir normas próprias (autonomia normativa). Nos termos expostos
é possível falar de um conceito tradicional de autonomia local que, for-
mado ao longo do séc. XIX e primeira metade do séc. XX, vai chegar aos
nossos dias.

2. O conceito tradicional como expressão de uma relação entre o
Estado e as autarquias locais

Desde logo, uma primeira ideia a reter é a de que a autonomia local
resulta de uma especial relação entre os entes locais (autarquias locais) e
o Estado, entendendo-se este, como o Estado moderno saído da Revolu-
ção Francesa, em fins do séc. XVIII e que assumiu, com maior ou menor
rapidez, ao longo do séc. XIX, a forma liberal, e entendendo-se aqueles,
como unidades da administração local dotadas de órgãos da confiança
das respectivas populações. Essa relação exprime-se por uma certa liber-
dade, uma certa não-dependência dos entes locais perante o Estado, aqui
entendido na sua dimensão de aparelho administrativo.

O Estado de que aqui se trata é o Estado liberal que, em oposição ao
Estado absoluto, proclama a defesa dos direitos fundamentais do cidadão
entendidos como direitos de liberdade perante o Estado. É um Estado
ideal mente não intervencionista no sentido de que tem como postulado a
confiança na livre iniciativa dos cidadãos para resolver os problemas da
sociedade. Cabe-lhe, é certo, a defesa dos interesses gerais da Nação,
mas limitando-se estes, no essencial, à defesa perante inimigos externos e
à manutenção da paz interna que permita o exercício da liberdade dos
cidadãos. A actividade de fomento apenas vai ser exercida naqueles cam-
pos em que a iniciativa particular não satisfaz convenientemente. Este
mesmo Estado, porque não intervencionista, vai aceitar que os assuntos
que não são gerais, os assuntos que respeitam apenas aos entes locais,
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sejam por estes resolvidos sob responsabilidade própria. Delimita-se,
assim, um espaço de acção dos entes locais - o dos assuntos locais - e
opera-se uma distribuição vertical do poder, com o acesso ao exercício
deste, a nível local, de uma larga camada de cidadãos que recebe legiti-
midade do sufrágio dos cidadãos residentes e não da nomeação estadual.

A autonomia, por esta forma definida, vai deparar sempre com a
dificuldade de encontrar um critério seguro de distinção entre o que deve
caber às autarquias locais por constituir assunto local e o que deve ser
confiado ao Estado por constituir assunto nacional.

CAPÍTULo 11

A CRISE DO CONCEITO TRADICIONAL
DE AUTONOMIA LOCAL

1. Uma questão prévia: O processo técnico-industrial e a radical
alteração das condições de vida das populações; a formação do
Estado- Providência

Para uma adequada percepção do conceito de autonomia local e da
crise do conceito clássico toma-se necessário ter em conta as profundas
mudanças operadas na realidade administrativa ao longo dos últimos cem
anos. Tais mudanças foram no sentido de um enorme alargamento da
actividade administrativa do Estado (e de outros entes públicos por ele
criados) para satisfação de crescentes necessidades colectivas. Esse alar-
gamento fez-se progressivamente e concretizou-se através do crescimento
constante dos funcionários públicos, dos meios financeiros e técnicos
(aumento da carga fiscal e utilização das técnicas modernas) e, mais
recentemente, através da utilização dos instrumentos do planeamento e
ordenamento do território. Formou-se, assim, uma complexa organiza-
ção administrativa que passou a intervir em quase todos os sectores da
vida económica, social e cultural da sociedade, apoiada numa legislação
cada vez mais extensa e minuciosa. Há uma profunda diferença entre a
Administração Pública do séc. XIX e a Administração Pública dos nossos
dias, facto que se repercutiu directa e profundamente na situação e acção
dos municípios e outros entes locais.

Na origem destas mudanças está aquilo que se costuma designar por
«revolução industrial» ou ainda, na expressão de E. Forsthoff, por «pro-

9
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cesso técnico-industrial» (233). O progresso da ciência e da técnica, apli-
cado à indústria e ao desenvolvimento económico em geral, veio permitir
uma produção de bens como, até então, não fora possível imaginar e
determinou, ao mesmo tempo, uma alteração quase total das condições
de vida das pessoas. Assiste-se, com efeito, por via da industrialização,
ao fenómeno da passagem de milhões de pessoas da vida nos campos
para o trabalho nas fábricas e estas, cada vez mais numerosas e maiores,
situam-se em determinados pontos do território, julgados favoráveis ao
seu desenvolvimento, fazendo crescer à sua volta grandes aglomerados
populacionais. É o fenómeno da urbanização e a formação de uma nova
classe - o operariado - também conhecida por «quarto Estado». Em
simultâneo, cresce enormemente a mobilidade das pessoas e das mer-
cadorias através da criação de uma larga rede de vias de comunicação
e da utilização de modernos e cada vez mais sofisticados meios de trans-
porte. O aumento da produção de bens e a sua colocação no mercado
em grandes quantidades e a preços acessíveis para a grande maioria da
população cria uma situação nova que é a de pôr termo à crónica penú-
ria de bens que, até então, era um dado inelutável. Lentamente emerge
uma civilização nova, a civilização industrial, por oposição à civilização
agrária.

Toda esta evolução, esta passagem da sociedade tradicional (ou
sociedade agrária) para a sociedade industrial (e mais tarde pós-indus-
trial) não aconteceu sem sobressaltos, sem convulsões. Pelo contrário, a
formação e consolidação da sociedade industrial fez-se com enormes
custos não só para o meio ambiente, como para milhões de pessoas que
vindas dos campos se concentraram à volta das cidades vivendo em
habitações que não reuniam as mínimas condições de habitabilidade,
sujeitas a horários de trabalho brutais, ao desemprego e à fome. Ao con-
trário do que imaginaram os teóricos do capitalismo industrial, a lei do
mercado não provocou um crescimento harmónico da economia com
prosperidade e abundância de bens para todos. Crises cíclicas sujeitaram
milhões de pessoas a condições de vida degradantes (234). E tudo isto
acontecia no exacto momento em que o progresso industrial permitia

(233) E. FORSTHOFF, Stato di diritto in trasformazione, Milão, 1973, p. 148.
(234) Octogesima Adveniens, Carta Apostólica de Paulo VI, ed. bilingue, Braga,

1971, n." 8, p. 13.
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concluir que a miséria era algo que deixava de ser uma fatalidade e que,
por isso, poderia ser vencida (235).

Esta situação fez criar tensões fortíssimas entre as classes trabalha-
doras e os detentores do capital. A revolução industrial vai ser acompa-
nhada por intensas lutas sociais e políticas e por uma revolução nas
ideias. É nesta altura que Marx procura demonstrar que o capitalismo é
desumano (assenta na exploração dos operários pelos capitalistas) e que
é possível construir em novas bases uma sociedade de prosperidade e
sem exploração. É nesta altura, também, que a Igreja verificando os
resultados a que conduziu o processo da industrialização levanta a «ques-
tão social» e aponta caminhos para a dignificação do homem dentro da
sociedade industrial. Vive-se um período rico de ideias sociais, políticas
e económicas. Ideias muito diversificadas e mesmo opostas mas que
convergem num ponto: o funcionamento livre do mercado não resulta e
impõe-se a intervenção do Estado.

É certo que o Estado não foi chamado a tudo fazer, a tudo resolver.
Nas sociedades industriais do mundo ocidental, a iniciativa privada con-
tinuou a desempenhar um papel essencial no que respeita à produção e
distribuição de bens muitos dos quais essenciais à vida humana. Mas o
Estado foi chamado a desempenhar um papel do maior relevo em múlti-
plos domínios. Os próprios defensores do liberalismo clássico aceitaram
(e exigiram mesmo) a intervenção do Estado para o regular funciona-
mento do sistema. E vamos ver o Estado, que até então se remetia a um
papel relativamente passivo de «guarda nocturno», aceitando, como um
dado, a sociedade existente (a sociedade liberal dominada pelo princípio
da livre iniciativa) a mudar de atitude e a assumir um papel activo de
intervenção perdendo o «respeito à estrutura da sociedade» e tentando
dar-lhe nova fisionomia (236). Vamos assistir à passagem do Estado libe-
ral para o Estado social.

Do Estado liberal que se limitava à garantia da igualdade e segu-
rança jurídicas, da liberdade e da propriedade, nos termos da lei, e que,
deste modo, renunciava à modelação da ordem social existente, com as
desigualdades gritantes que a caracterizavam, passa-se para o Estado

(235) G. BURDEAU, O Estado, trad., Lisboa, ed. Europa-América, s/d, p. 179.
(236) R. SOARES, Direito Público e Sociedade Técnica, Coimbra, 1969, pp. 86

e segs.; E. FORSTHOFF,Traité de Droit Administratif Allemand, Bruxelles, 1969, pp. 115
e segs, esp. p. 127.
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social que tem por objectivo transformar a ordem social existente, pro-
porcionando e mantendo a justiça social, remediando e prevenindo as
situações de miséria. Vai ser preocupação do Estado social não só a
segurança da vida e da propriedade das pessoas (tal como sucedia no
Estado liberal), mas também assegurar que ninguém fique sem habitação,
alimentação, vestuário, iluminação, assistência na doença, educação e tra-
balho. A execução de tais tarefas vai caber, dentro do Estado, principal-
mente à legislação e à administração. Assim estes poderes já não têm só
de garantir a liberdade e igualdade dos cidadãos, mas também proporcio-
nar que as necessidades elementares de uma existência humana digna
possam ser resolvidas numa sociedade que, por via da técnica e da
mudança das necessidades sociais, já não permite que o indivíduo possa
obter sozinho tal satisfação. Deste modo, a Administração de «garante
da ordem» torna-se «fornecedora de serviços», protegendo os econo-
micamente mais fracos do egoísmo e prepotência dos mais poderosos;
reparte, conforme as necessidades, prestações sociais; promove o desen-
volvimento económico e a pacificação dos interesses opostos de classes e
grupos (237). Entre o Estado liberal não intervencionista e o Estado
social há assim uma profunda diferença, uma forma oposta de encarar a
relação Sociedade-Estado. Não é de admirar que perante a gigantesca
tarefa de cuidar de um modo sempre crescente das necessidades elemen-
tares dos cidadãos, emergentes da civilização industrial, se passasse a
designar por Estado-Providência esta forma de Estado (238).

Esta transformação do Estado do séc. XIX naquilo a que também se

(237) H. J. WOLFF/O. BACHOF,Verwaltungsrecht 1..., pp. 53 e segs.
(238) E. FORSTHOFF,Traité ... , p. 127. Ao contrário daqueles que vêem um con-

traste fundamental entre o Estado liberal e o Estado-Providência (Estado social) para
Pierre Rosanvallon o Estado-Providência não é senão a «radicalização» ou melhor, a
extensão e aprofundamento do Estado protector do séc. XIX (P. ROSANVALLON,A Crise
do Estado Providência, Lisboa, 1985, p. 23). Por Estado protector entende-se aquilo a
que nós chamamos Estado liberal. Na verdade, a função do Estado liberal era «proteger»
a liberdade e segurança dos cidadãos através da protecção da propriedade (a protecção da
propriedade ao definir o «teu» e o «meu» dava segurança aos cidadãos) e o Estado-Pro-
vidência não fez mais do que alargar essa protecção a todos os domínios em que os cida-
dãos se sentiam inseguros (não bastava a protecção dos proprietários, era preciso proteger
os não proprietários e nomeadamente os inválidos, os doentes e os desempregados).
A missão de garantia da segurança dos cidadãos determinou que o Estado estivesse pre-
sente sempre e onde houvesse insegurança, sendo certo que a insegurança é própria da
sociedade técnica em que vivemos.
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chamou o Estado social ou Estado-Administrador (239) vai ter forte
repercussão na administração local. A administração local vai ser «sufo-
cada» na sua livre acção, na sua autonomia, pelo crescimento desmesu-
rado da Administração Pública estadual (directa e indirecta) e pelas for-
mas de intervenção a nível local que o Estado vai pôr em prática (240).
É de notar que, no início do processo da revolução industrial, quando
começaram a surgir os problemas decorrentes da passagem da sociedade
tradicional (agrária) para a sociedade moderna vai caber aos municípios,
como entes mais próximos dos cidadãos, a tarefa de resolver tais proble-
mas. São eles que vão dar a satisfação possível às necessidades de abas-
tecimento de água, de gás, de transporte, de electricidade, etc. Assiste-se
a um período de fIorescimento da actividade dos municípios e fala-se
mesmo em «socialismo municipal» (241). Mas esta situação vai durar
pouco tempo. A complexidade cada vez maior das tarefas a executar por
força do progresso técnico, a falta de adequados meios financeiros, a exi-
gência de igual tratamento independentemente da maior ou menor
riqueza dos municípios determinam a emergência do aparelho de admi-
nistração pública estadual que, entretanto, se foi criando. Funções que
até então eram exercidas pelos entes locais passam para níveis superiores
de administração nomeadamente o regional e o estadual ou ainda, nos
Estados com estrutura federal, para a Federação. Mas, por estranho que
isso possa parecer, ao crescimento do Estado, quer no que toca à sua
Administração directa ou indirecta, não correspondeu uma diminuição da
actividade dos entes locais particularmente dos municípios, principal-
mente dos urbanos, ou seja, daqueles onde mais se fez sentir o progresso
industrial e a pressão populacional. A actividade destes cresceu e muito.
Tal ficou a dever-se em grande parte ao facto de o próprio Estado ter uti-
lizado os entes locais para desempenhar uma boa parte das funções que a
ele cabiam. O Estado delegou nos entes locais o exercício de múltiplas
tarefas que estes passaram a exercer não como tarefas próprias, e assim
de modo autónomo, mas como tarefas a eles encomendadas (242).

(239) R. SOARES,Direito Administrativo, Univ. Cato Portuguesa, Curso de Direito
do Porto, s/d, polic., p. 30.

(240) W. WEBER,Staats-und ... , p. 67.
(241) H. 1. WOLFF/O. BACHOF,Yerwaltungsrecht, I, Munique, 1974, p. 55.
(242) S. CASSESE, «Tendenze dei poteri locali in Italia», in RTDP, 1973, p. 293

(o poder local como terminal ineliminável da administração central ainda que confinado a
um papel executivo).
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o aumento da actividade da administração local obtido por esta via
não significou, como é evidente, um aumento da sua actividade exercida
livremente, ou seja, com autonomia. Tratava-se do exercício de compe-
tências que o Estado entendia confiar aos entes locais, sujeitando, porém,
estes a um apertado controlo, nomeadamente financeiro, sendo certo
ainda que se foi manifestando uma cada vez maior intervenção legisla-
tiva e regulamentadora do Estado, abrangendo também tais tarefas com
consequente redução da esfera de livre administração dos municípios.

2. A perda de consistência da noção de «assuntos locais» na
moderna administração local autónoma

Como vimos atrás, o conceito clássico de autonomia local é consti-
tuído por um conjunto de elementos de que se destacam: a eleição pelos
cidadãos residentes nas comunidades locais dos órgãos destas; a adminis-
tração por estes órgãos de um conjunto de assuntos - os assuntos locais -
sob responsabilidade própria; a limitação da intervenção da administração
do Estado à verificação da mera legalidade da actividade dos municípios;
a existência de suficientes meios financeiros de que os municípios possam
dispor, com liberdade, dentro das escolhas por eles estabelecidas.

Ora, este conceito vai sofrer, por vários lados, críticas cada vez mais
crescentes. Tais críticas partem essencialmente da ideia de que tal con-
ceito tradicional já não está de acordo com a realidade administrativa dos
nossos dias, pois foi construído sobre pressupostos que hoje manifestam
já não existem. E, desde logo, a crítica nuclear é dirigida à ideia de
assuntos locais como critério delimitador da acção dos municípios. Se
fosse possível, diz-se, delimitar claramente a repartição de competências
entre o Estado e os entes locais, nomeadamente os municípios, então
tudo estaria bastante simplificado (243). Delimitada a esfera de actuação
dos entes locais, definida a actividade que eles deveriam prosseguir
como tarefa própria independentemente da administração do Estado,
então seria fácil reconhecer para tais assuntos uma administração sob
responsabilidade própria, levada a cabo por órgãos eleitos pela comuni-

(243) A crise da descentralização mais que política, estrutural ou financeira é antes
de mais conceptual: tem a ver com a ausência de uma verdadeira noção de «affaires
locales» (L. J. CHAPUISAT, La notion d'affaires locales ... , p. 516).
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dade local, com meios financeiros e técnicos próprios, com pessoal sob
as suas ordens e a limitação da intervenção estadual à verificação da
observância das leis, pois a administração local, como administração
pública que é, está sujeita, como é óbvio, ao princípio da legalidade.
A intervenção do Estado poderia limitar-se a remeter para os tribunais
adequados aquelas questões cuja legalidade lhe suscitasse fundadas dúvi-
das (244).

Mas não é esse o pensamento de um número cada vez maior de
autores que entendem que não é possível delimitar claramente, como
quem separa dois objectos ou duas matérias distintas, os assuntos pró-
prios da administração estadual e os assuntos próprios da administração
municipal (245). Na base desta atitude está, principalmente, uma atenta
consideração das profundas alterações da realidade administrativa veri-
ficada nos últimos cem anos à qual fizemos já referência e não meras
considerações teórico-abstractas de ordem jurídico-constitucional (246).
A construção clássica era simples e, aparentemente, imune a críticas.
Como se proclamava no manifesto de Nancy numa fórmula «slogan»:
«les affaires communales à la com mune, les affaires régionales à la
région, les affaires nationales à I'État» (247). Só que ao meditar-se um
pouco mais no que é isso de assuntos municipais ou assuntos regionais,
chega-se a conclusões que contradizem a simplicidade do «slogan».
Conclui-se que é impossível definir objectivamente o conceito de «assun-
tos locais» o qual se apresenta como uma «noção juridicamente impre-
cisa», «historicamente desnaturada e politicamente ambígua» (248). L. J.
Chapuisat na sua tese doutoral, dedicada à noção de «affaires locales»,
chega à conclusão de que se entendermos por noção um conceito autó-
nomo e identificável com segurança, apresentando consequentemente os
elementos de certeza e de permanência, numa palavra, se entendermos

(244) MARNOCO E SOUZA, Constituição Política ... , p. 590.
(245) Esta percepção é sentida também pelos próprios defensores do conceito tradi-

cional que já admitem ao lado de assuntos sobre os quais os municípios têm competência
exclusiva, um número crescente de outros assuntos cuja competência deve ser comparti-
lhada com a administração do Estado, reclamando para os municípios apenas um direito
de participação na respectiva administração (A. VON MUTIUS, «Õrtliche Aufgabenerfül-
lung ... », in Selbstverwaltung im Staat der lndustriegesellschaft ... , p. 237).

(246) J. BURMEISTER, Yerfassungstheoretische Neukonzeption ... , p. 6.
(247) Citado em Y. MÉNY, Centralisation et ... , p. 26.
(248) J. BAGUENARD, La décentralisation ... pp. 23 e segs.
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tal conceito como uma categoria jurídica distinta, então não existe noção
de assuntos locais em direito administrativo francês (249). A mesma
ideia de noção muito flutuante, imprecisa, difícil de balizar manifesta-se,
entre muitos, em Y. Meny (250), G. Vlachos (251) e J. Rivero (252). Por
tudo isto acaba por afirmar-se que não existem assuntos que sejam
«locais» ou «nacionais» por natureza (253).

Acresce que a dificuldade de delimitação da categoria assuntos
locais, e também de assuntos municipais, se tomou ainda maior nos nos-
sos dias por via da enorme extensão e complexidade da moderna Admi-
nistração Pública. O Estado ao crescer, como cresceu, na sequência do
desenvolvimento técnico-industrial (cfr., supra, n." 1) invadiu por via
legislativa e administrativa (actividade de regulamentação, de dotação de
equipamentos e de prestação de serviços) quase todos os sectores da vida
económica, social e cultural da sociedade (254) e penetrou em todos os
pontos do território, da capital aos municípios mais distantes. O Estado
passou a exercer directa ou indirectamente (através de serviços públicos
especializados) uma extensíssima actividade administrativa nos domínios
das vias de comunicação, dos transportes, da saúde, da educação, da
segurança social, do turismo, da vida económica e financeira, da protec-
ção do ambiente que, praticamente, não deixou espaço para a livre actua-
ção das autarquias locais, nomeadamente, os municípios. Simultanea-
mente essa actividade foi-se tomando cada vez mais complexa por efeito
principalmente do progresso técnico e do desenvolvimento da ciência da

(249) L. J. CHAPUISAT,La notion , p. 516.
(250) Y. MÉNY, Centralisation et , p. 28.
(251) G. VLACHOS,«Les mutations structurelles et fonctionnelles de la décentrali-

sation térritoriale en droit public français», in lahrbuch des Õffentlichen Rechts der
Gegenwart, 1982, Tübingen, p. 81.

(252) J. RIVERO,«As competências do poder local nos Países europeus», in Revista
de Administração Pública, ano IV, n." 14, outldez 1981, trad., p. 653.

(253) CH. ROIG, «Théorie et Realité de la Décentralisation», in Revue Française de
Science Politique, vol. XVI,janv. 1966, n." 3, p. 470; J.-M. PONTIER,«La repartition des
compétences entre I'État et 1es collectivités locales - Bilan et Perspectives», in La
décentralisation pour la rénovation de I'État, Colloque sous la direction de CH. DEB·
BASCH, Paris, 1976, p. 116.

(254) A. VON MUTIUS, «Õrtliche Aufgabenerfüllung ... ». pp. 227 e segs.; W. BLÜ-
MEL, «Gemeinden und Kreise von der Õffentlichen Aufgaben der Gegenwart», in
WDStRL 36 (1978), pp. 171 e segs.
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administração. Nos nossos dias, a administração pública desenvolve-se
através de uma altamente diferenciada divisão do trabalho (255). Os assun-
tos de administração pública que se revestem de importância decom-
põem-se normalmente em múltiplas tarefas parciais que vão desde a pla-
nificação à regulamentação geral, e à regulamentação mais detalhada feita
subsequente mente, até à execução, sem esquecer o financiamento e o
constante acompanhamento. Ora, assim sendo, já não é aconselhável
nem mesmo possível atribuir, como tradicionalmente se entendia, inteiras
matérias aos entes locais. A complexidade da administração moderna
exige que tais assuntos (<<Angelegenheiten»), decompostos em tarefas
parciais (<<Teilaufgaben»), sejam confiados a diferentes entidades (256).

A ideia que estava subjacente no pensamento clássico de repartição
material de competências, Estado ou autarquias locais começa a ser subs-
tituída pela ideia Estado e autarquias locais (257). Começa a verificar-se
que, numa sociedade industrial avançada, não há assuntos importantes
que não tenham ao mesmo tempo implicações locais e nacionais. Veri-
fica-se uma interdependência (258). Nã0 . que deixem de existir assuntos
de interesse local, o que se torna cada I mais raro e residual é a exis-
tência de assuntos de interesse exclusivamente local. Assim, a «sobrepo-
sição de interesses» torna-se a característica das complexas sociedades
contemporâneas nas quais são raras as matérias que na sua integridade
podem considerar-se do exclusivo interesse das autarquias locais e, logi-
camente, também raras aquelas em que não existe um interesse local em
jogo. Por esta razão, a tradicional concepção da autonomia local como
«bloco de competências» é posta em causa (259). Assume, antes, cada
vez mais relevância, a existência de assuntos «mistos» que reclamam ao
mesmo tempo a intervenção do Estado e das autarquias locais (260). Há,

(255) W. ROTERS, «Kv.mmunale Selbstverwaltung», in Grundgesetz-Kommentar,
vol. 2, Art, 28, 11, Munique, 1976, p. 193.

(256) W. ROTERS, «Kommunale ... », p. 193.
(257) J. RIVERO, «La décentra1isation - Problêrnes et Perspectives», in Études,

1950, p. 55.
(258) CH. ROIG, «Theórie elo .. », p. 458.
(259) F. SOSA W AGNERlP. MIGUEL GARCIA, Las competencias de las corporaciones

locales, Madrid, 1985, p. 29.
(260) J. BAGUENARD, La décentralisation ...• p. 35; L J. CHAPUISAT, «Les affaires

communales», in A1DA, oct, 1976, pp, 476 e 477; J.-M. PONTIER, «La répartition ... »,
p. 120.
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pois, repete-se, uma interpenetração crescente do local e do nacional. Os
problemas, mesmo aqueles que parecem meramente locais, têm de ser
vistos à luz do interesse mais geral (regional ou nacional). Exemplos
disso são, p. ex., o problema do abastecimento de água (a exigir uma
gestão nacional dos recursos hídricos) e o turismo (este não assume ape-
nas o aspecto de interesse local, tem de ser enquadrado numa política
nacional de turismo) (261).

Aliás, um outro fenómeno próprio da moderna administração
pública e relacionado com os factores de racionalidade económica e as
exigências do progresso técnico é o da perda de carácter local (<<EntOrtli-
chung») de um número crescente de assuntos (262). Tarefas que durante
muito tempo ficaram confinadas ao domínio municipal começaram a ser
tratadas a nível superior, quer supra-municipal, quer mesmo nacional.
Foi o que sucedeu com a iluminação e energia (aparecimento da energia
eléctrica explorada em grandes centrais), assistência hospitalar quali-
ficada ou especializada e segurança social (263). A mesma ideia é
expressa em Itália por M. S. Giannini ao escrever que o progresso tecno-
lógico exige, para a concreta administração de importantes matérias
(urbanismo, assistência sanitária, obras públicas, protecção do ambiente)
grandes espaços e, consequentemente, concentração de decisões em espa-
ços que ultrapassam o âmbito municipal (264). A realidade administrativa
revela assim a existência de uma constante «erosão» do âmbito material
efectivo da administração municipal (265). Esta mesma erosão é bem
sentida na Itália. E se, neste país, a ideia de assuntos locais ou interes-
ses próprios dos entes locais não tinha feito, pelo menos até há pouco
tempo, carreira (266), certo é que a autonomia local estava ligada à ideia

(261) J. RIVERO,«As competências ... », pp. 653/654; CH. DEBBAscH, «Conclusion
Générale», in La décentralisation pour la rénovation de ['État, Colloque sous la direc-
tion de CH. DEBBASCH, Paris, 1976, p. 239.

(262) W. ROTERS, «Kommunale ... », p. 195; TH. MAUNZ, «Art. 28 ... », p. 30.
(263) J. RIVERO,«La décentralisation ... », p. 51.
(264) M. S. GIANNINI,«Enti Locali., .», in RTDP, 1973, p. 203.
(265) L. PAREJOALFONSO,Garantia institucional ... , p. 73.
(266) A influência do pensamento italiano nesta matéria (impossibilidade da distin-

ção entre interesses gerais e interesses locais) penetrou em Portugal através de GUIMA-
RÃESPEDROSA,Curso de Ciência da Administração e Direito Administrativo. Introdução
e Parte Geral, Coimbra, 1904, pp. 419 e segs. Cfr., no entanto, a obra de A. PuBUSA,
Sovranitá Popolare ...
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de exercício pelos órgãos dos entes locais de funções que eram próprias
destes. Ora, uma larga produção de legislação sectorial ditada principal-
mente pela exigência de perequação e de igualdade económica dentro da
civilização moderna - que a administração municipal não podia satisfa-
zer - produziu uma «contínua e constante diminuição, por esvaziamento
pelo interior, das atribuições locais» (267). Tal intervenção legislativa
acabou por determinar que quase nenhuma função se possa dizer própria
dos entes locais. Produziu-se, por via legislativa, uma erosão da autono-
mia municipal (268).

S. Cassese diz, a propósito desta invasão legislativa sectorial, que se
gerou uma «promiscuidade de competências» com o efeito de ser o ente
mais poderoso - o Estado - a retirar, desse facto, o proveito em maté-
ria de exercício da actividade administrativa. Na verdade, por via desta
abundante legislação, ficou assegurado um governo através do centro e a
redução do poder local a um regime de mero auxílio (<<consiliaritá
pura»). Mas não se quer dizer com isso que as autarquias locais ficaram
diminuídas na sua actividade. Esta fr-quentemente até cresceu, mas
numa situação que já não é a que podemos designar por poder local ou
autonomia, mas administração meramente executiva de decisões já toma-
das. A administração local tomou-se «terminal» inelutável da adminis-
tração central (269).

Importa ainda ter presente, para bem compreender a crise do con-
ceito clássico de autonomia local, no que toca a um dos seus fundamen-
tais pilares, os assuntos locais, que, principalmente depois de meados
deste século, o Estado, aperfeiçoando os seus mecanismos de actuação,
ou mesmo forçado pelas necessidades do próprio crescimento, viu-se na
necessidade de utilizar os instrumentos do plano e do ordenamento do
território a nível nacional e regional, no aspecto global e sectorial. Isto
significava a pretensão .c tudo abranger, de nada deixar ficar ao acaso, à
margem da racional idade administrativa. Ora, a planificação - tal como
o ordenamento do território - pressupõem, em última análise, um centro
único de decisão (270). É certo que a planificação utilizada nos países

(267) S. CASSESE, «Tendenze », p. 289.
(268) S. CASSESE, «Tendenze », pp. 290 e 306.
(269) S. CASSESE, «Tendenze », p. 293.
(270) CH. CADOUX, «L'Avenir de la décentralisation territoriale», in AJDA, 1963, I,

p. 271.
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industriais do Ocidente não é uma planificação imperativa. Ela pres-
supõe uma actuação livre dos agentes económicos. Mas não se pode
esquecer, por um lado, que o plano é imperativo para os entes públicos e
que, por outro, o plano tem por finalidade corrigir as disparidades que
resultam da actividade de cada agente. O plano existe para «reduzir
incertezas», mas por isso toma-se, também, redutor de liberdade (271).
Com efeito, a planificação impõe um tipo de acção administrativa que
não permite que as autarquias locais actuem como se o Estado não
existisse, como se não tivessem de coordenar a sua acção com a do
Estado (272). S. Cassese vai mais longe, ao escrever que é próprio da
programação que o ente local actue, não como um ente autónomo, mas
como ente representativo (273). Os municípios poderão, quando muito,
participar na elaboração dos planos representando as suas populações,
mas não tomar decisões sobre o que deve ser o plano no seu território,
sob pena de já não se poder falar em plano nacional ou regional.
A força e a importância dos instrumentos da planificação e do ordena-
mento do território são tanto mais significativos quanto é certo que a tais
instrumentos estão ligados, para a sua execução, avultados meios finan-
ceiros. Ora, o acesso a tais meios implica a aceitação, diga-se, a subor-
dinação, às exigências que tais instrumentos impõem.

Mas não é só através do plano que o Estado intervém e limita o
campo e a liberdade de actuação sob responsabilidade própria dos muni-
cípios. J.-M. Pontier chama a atenção para duas técnicas que o Estado
frequentemente utiliza e que denomina a «nacionalização das activida-
des» e a «canalização das competências». São meios de intervenção e,
como tal, não significam desapossamento de actividades dos entes locais.
A «nacionalização» significa o exercício à escala nacional de competên-
cias de decisão sobre certas matérias anteriormente consideradas como
locais, com manutenção de certas competências de execução nos entes
locais e uma partilha das tarefas entre estes e o escalão nacional. Não se
trata de uma «estatização», pois a matéria não é tomada a cargo exclusi-
vamente pelo Estado (274). Por sua vez a «canalização das competên-

(271) l-Mo PONTIER, L'État et ... , p. 347; CH. DEBBASCH, Science Administrative ... ,
p.234.

(272) G. VLACHOS, «Les mutations ... », p. 88.
(273) S. CASSESE, «Tendenze », p. 317.
(274) l.-M. PONTIER, L'État et , p. 384.
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cias» é uma política do Estado que consiste em intervir, por meio de
uma regulamentação adequada, na vida local, sem desapossar, pelo
menos teoricamente, as autoridades locais das suas competências normais
com o fim, quer de assegurar uma protecção maior de certos bens, quer
de verificar as condições de criação de um equipamento, quer de racio-
nalizar as acções das autoridades públicas (275).

3. Outras causas da crise do conceito clássico

a) As dificuldades financeiras

Os problemas do conceito clássico de autonomia local surgem tam-
bém por outras vias como a financeira. Aos entes locais não basta pos-
suir um largo leque de competências e de poderes de decisão. É preciso
dispor de meios financeiros próprios. Meios financeiros tanto mais
necessários quanto é certo que o progresso económico e social, a urbani-
zação, os problemas do ambiente, o aumento incessante das necessidades
colectivas dos cidadãos determinaram uma modificação da actividade dos
municípios e outras autarquias locais. Estas passaram a orientar a sua
acção para as tarefas de equipamento, para o urbanismo para as activi-
dades culturais sociais e económicas o que implicou avultadas despesas.
O tempo em que lhes cabia essencialmente a gestão do seu património e
funcionamento dos seus serviços tradicionais não é o de hoje (276).

Ora, não houve um ajustamento das receitas das autarquias locais às
suas crescentes atribuições. A solução poderia estar no aumento das
receitas próprias através dos impostos locais, mas essa não era uma solu-
ção que se apresentasse viável, pois enfrentava obstáculos vários o prin-
cipal dos quais residia no facto de o Estado, ao longo dos anos e, princi-
palmente, ao longo das últimas décadas, ter aumentado a pressão fiscal
sobre os cidadãos de tal modo que praticamente não deixou espaço para
uma pressão fiscal significativa dos entes locais. Estes ficaram na situa-
ção de não poder captar recursos financeiros próprios para desenvolver a
sua acção (277). Tenha-se ainda presente que esta acção fiscal do Estado

(275) J.-M. PONTIER, L'État et ... , p. 429.
(276) G. VLACHOS, «Les mutations ... », p. 85.
(277) CH. DEBBASCH, Science Administrative ... , p. 232.
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é exercida para obter os meios necessários à satisfação das necessidades
colectivas de todos os cidadãos, seja qual fôr o local onde se encontrem,
nos domínios da saúde, da segurança social, da educação, dos transpor-
tes, da protecção do ambiente, da cultura, da ocupação dos tempos livres,
etc., ou seja, para a satisfação de necessidades sentidas como muito
importantes pelos cidadãos.

Pode afirmar-se, assim, que a concentração de recursos financeiros
no Estado (Administração directa e indirecta) outra coisa não é senão a
consequência natural de ser o Estado o ente a quem está confiado, na sua
quase totalidade, o fardo da satisfação das necessidades colectivas dos
residentes nacionais. A máquina administrativa do Estado cresceu
desmesuradamente e precisa de ser alimentada. Para ela corre a «fatia
de leão» dos impostos que os cidadãos pagam directa ou indirectamente.
E se é certo que, também a máquina administrativa das autarquias locais
e particularmente dos municípios cresceu - de um modo especial a dos
de média e grande dimensão - desenvolvendo importante actividade
para satisfação das necessidades elementares dos seus residentes, verdade
é também que, para a concretização de tais tarefas, os entes locais pas-
saram a socorrer-se de dotações, subvenções e empréstimos que têm
como fonte ou garantia o Estado. Isto significou - e significa - uma
forte dependência financeira, ou seja, uma perda de autonomia (278).
É que a dotação de dinheiros ou a garantia aos empréstimos locais só é
dada pelo Estado se este estiver de acordo com os fins a prosseguir pelos
entes locais. Opera-se, deste modo, um seguro controlo da administra-
ção local pelo Estado (279). E, apesar destas dotações, do recurso aos
empréstimos e de algumas modificações favorecendo a fiscal idade local,
verifica-se que os recursos financeiros dos municípios - os próprios e
os que lhe são confiados pelo Estado - não bastam para acorrer às

(278) La commune au XX.e siêcle. Le développement de l'administration locale
dans les cinquante derniêres années, La Haye, 1963, p. 528 (35 rapports nationaux et un
rapport général pour le Congrês jubilaire de I' UIV de 1963).

(279) S. CASSESE, «Tendenze ... », p. 291; G. BERTI, «Crisi e trasformazione
dell'amministrazione locaie», in RTDP, 1973, p. 685. A este propósito escrevia. já em
1925, Gerhard Auschitz que a sujeição das autarquias a dotações financeiras significava a
morte da autonomia (cit. por W. BLÜMEL.«Die Rechtsgrundlagen der Tãtigkeit der kom-
munalen Selbstverwaltungskõrperschaften», in Handbuch der Kommunalen Wissenschaft
und Praxis, org. por G. PüTTNER,vol. I, 2." ed., Berlim, 1981, p. 254).
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necessidades (280). O endividamento crescente foi o resultado a curto
prazo, mas, a médio prazo, não só veio limitar o campo de actuação
dos municípios principalmente no domínio fulcral dos investimentos,
mas também, dessa forma, a dependência financeira em relação ao
Estado (281). Acresce que, nesta situação, os municípios não podiam
desenvolver a actividade que era necessária e os munícipes viraram-se,
mais uma vez, para o Estado como único ente capaz se suprir a falta de
acção dos daqueles.

b) A perda de consistência sociológica dos entes locais e outros
factores

Focados dois aspectos da crise do conceito clássico de autonomia
municipal - impossibilidade de delimitação da categoria «assuntos
locais» e dependência financeira - importa focar ainda outros que igual-
mente contribuem para tal situação. Um deles - e de não pouca impor-
tância - é a perda de consistência da comunidade local como unidade
sociológica. O conceito tradicional de autonomia local tem, como pres-
suposto, a existência de uma comunidade territorialmente estabilizada
ligada por laços de «vizinhança» na qual surgem naturalmente problemas
e necessidades comuns que importa resolver para bem de todos. Ora,
nas sociedades modernas, verifica-se uma crescente mobilidade da popu-
lação que dificulta cada vez mais a ligação e identificação dos municípes
com a comunidade local, ganhando crescente poder de atracção a ligação
com associações profissionais ou outras, as quais não têm frequente-
mente como denominador comum a residência (a pertença) a um deter-
minado ente local. Diz-se, a este propósito, na Alemanha, que o cidadão
tende a ser cada vez mais «Verbandsbürger» e cada vez menos «Gemein-
debürger» (282). O mesmo fenómeno de perda de ligação à comunidade
local, de dissolução dos laços de solidariedade entre pessoas, vivendo no
mesmo espaço territorial, tende a verificar-se nas grandes cidades. Já não
estamos hoje, assim, como no séc. XIX, perante comunidades urbanas ou
rurais ligadas por fortes laços de solidariedade provenientes da vizi-

(280) G. BURDEAU, Traité ... , Tomo 11, p. 411.
(281) J. BOULOIS, «Communes», in Encyclopaedia Universalis, vol. IV, Paris, 1980,

p.765.
(282) W. ROTERS, «Kommunale ... », p. 194; cfr. também, CH. DEBBASCH, Science

Administrative ... , pp. 233/234.
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nhança. À medida que se avança na história, a organização que tem por
base o agrupamento territorial apaga-se cada vez mais em favor de gru-
pos profissionais (283).

Já noutro campo sucede ainda que os quadros territoriais actuais dos
entes públicos locais e, nomeadamente, dos municípios foram criados,
quase inteiramente, com o advento do liberalismo e, assim, em fins do
séc. XVlII (França) e primeira metade do séc. XIX (restantes países euro-
peus que nos estão mais próximos). Porém, desde então, e por efeito do
fenómeno da urbanização, produziram-se profundas modificações no que
respeita ao assentamento das populações. De uma população muito mais
reduzida e sediada em comunidades rurais de pequena dimensão dissemi-
nadas por todo o território agricultável, passou-se a um enorme cresci-
mento populacional com a formação de grandes aglomerações urbanas e
um cada vez maior despovoamento das comunidades rurais. Surgiu
assim uma inadequação das estruturas territoriais dos entes locais à reali-
dade de hoje (284). O facto natural que seria uma readaptação das divi-
sões territoriais locais aos novos dados não se tem produzido pela forma
que seria desejável (285), por efeito das fortes resistências das populações
locais - principalmente as rurais - a tais modificações, por virtude de
razões afectivas e mesmo receio de perda de influência e de menor aten-
ção às suas necessidades. Resulta daqui uma dificuldade suplementar
para a autonomia local clássica e que se traduz na inexistência de uma
dimensão espacial adequada ao cumprimento das tarefas que lhe incum-
bem. Hoje, a racionalidade económica e administrativa exigem um
espaço de actuação que é maior que o da pequena comunidade rural do
séc. XIX (e que deve ser também, não se esqueça, menor que as grandes
metrópoles de hoje) e esse espaço desejável não existe (286).

Ligada aos problemas da exiguidade da dimensão territorial e da

(283) CH. ROIG, «Théorie et.. .», p. 460.
(284) CH. DEBBASCH, Science Administrative ... , p. 233; M. S. GIANNINI, «Enti

Locali..;», p. 204.
(285) Em alguns países, contudo, RFA, Bélgica e outros do Norte da Europa foi

possível efectuar na década de 60 e 70 uma significativa reforma territorial, como vimos.
(286) Em Portugal, o problema não se manifesta tão agudamente como noutros· paí-

ses. Em relação à vizinha Espanha bastará dizer que temos menos municípios de que
toda a Galiza.
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falta de meios financeiros está também a escassez de meios técnicos em
grande número de autarquias locais. A Administração Pública moderna,
seja ela central ou local, é complexa, exigindo a utilização de técnicas
avançadas e a disponibilidade de pessoal altamente qualificado. Ora, tais
autarquias, quer por efeito da sua dimensão territorial (ela mesmo a desa-
conselhar a aquisição de meios técnicos dispendiosos e que ficariam
subutilizados), quer por efeito da sua pouca capacidade financeira, não
dispõem dos meios materiais e humanos que se tornariam indispensáveis.

No que respeita aos meios humanos, surge ainda uma dificuldade
suplementar. O bom funcionamento dos serviços locais exige técnicos
de qualidade em número suficiente. Ora, quer por limitações impostas
por lei, quer mesmo por falta de meios financeiros, os municípios não
dispõem frequentemente de pessoal qualificado por falta de remuneração
adequada. Assim, falha um pressuposto da maior importância para o
funcionamento da autonomia local, isto é, a existência de um quadro de
pessoal próprio, suficientemente numeroso e qualificado, para o exercício
das tarefas a cargo do ente local.

A intervenção do Estado na administração local faz-se, hoje tam-
bém, através das chamadas tutelas indirectas ou tutelas modernas (287).
Trata-se não já das clássicas formas de tutela, como a autorização ou a
aprovação, que tendem até a ser hoje cada vez mais limitadas (288), mas
de outras formas mais subtis de controlo, que resultam já, aliás, do que
ficou dito neste capítulo e que se traduzem, nomeadamente, na prolifera-
ção de normas regulamentares de carácter técnico cada vez mais detalha-
das, na criação de actos-tipo a que os entes locais se sujeitam para obter
vantagens, principalmente, de ordem financeira, na política de dotações
condicionada à utilização destas para fins determinados, na imposição de
condições para a concessão de garantia estadual nos empréstimos que as
autarquias locais pretendem efectuar.

(287) J. BAGUENARD, «La décentralisation ... », p. 65.
(288) Talvez tal facto se explique porque o Estado já não precisa de tais instrumen-

tos para atingir os fins de controlo sobre as autarquias locais. É de notar que a tutela
clássica se adaptava a um tipo de actividade das autarquias relativamente estável consti-
tuída essencialmente pela manutenção da segurança e higiene e pelo bom funcionamento
dos serviços e que se verificou, entretanto, uma modificação dessa actividade que passou
a ser orientada mais para a prestação crescente de serviços à comunidade, uma activi-
dade, pois, mais de tipo económico do que policial. Natural, assim, que os instrumentos
de intervenção estadual se tenham adaptado a esta transformação.

10
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Não é possível terminar este capítulo sem referir um ponto da maior
importância e que se situa no domínio das ideias sociais e que se reflecte
também na crise da clássica concepção da autonomia local. A possibili-
dade quase ilimitada de melhoria das condições de vida trazidas pelo
desenvolvimento científico e técnico provocou uma aspiração (e mesmo
uma exigência) de toda a população ao bem estar. Todos os cidadãos, de
não importa qual o município ou outro ente local, sentem-se no direito
de beneficiar das vantagens da civilização moderna. Não aceitam dispa-
ridades de tratamento significativas de um para outro (289). Estamos
a pensar, principalmente, nos cuidados de saúde, na assistência social
(desemprego, velhice, invalidez), no acesso ao ensino, nos transportes.
E esta exigência de maior igualdade de benefícios tende sempre a esten-
der-se a outros campos até agora considerados menos essenciais como os
equipamentos culturais e desportivos, as creches e jardins de infância,
ocupação de tempos livres, etc. Ora, se estas matérias fossem deixadas
na inteira disponibilidade dos entes locais, como assuntos próprios des-
tes, era natural que daí resultassem profundas diferenças de tratamento
quer por insuficiência de meios financeiros (dos entes mais pobres),
quer por má administração local. Mas, como dissemos, os cidadãos não
toleram já tais disparidades (290). Isto determina uma natural - e dese-
jada - intervenção do Estado, cabendo-lhe assegurar a satisfação des-
tas aspirações e exigências colectivas (291). Tal intervenção pode assumir
a forma do exercício de tais actividades, quer através da administra-
ção estadual directa ou indirecta, quer endossando aos entes locais a
responsabilidade pelo exercício das mesmas, dotando-os de meios
necessários para o efeito e controlando a respectiva actuação. A solução
mais frequente vai ser encontrada numa colaboração Estado-autarquias
locais.

Do que fica dito, avulta, efectivamente, a existência de transforma-
ções profundas na realidade administrativa que obrigam a repensar o tra-
dicional entendimento das relações entre o Estado e as autarquias locais.
Quer se defenda ainda a concepção clássica, quer se aponte para novas

(289) G. VLACHOS. «Les mutations ... ». p. 82. Este autor fala mesmo. citando
J. Savigny, de uma «lei de igualização das prestações colectivas».

(290) Aliás. o facto de haver uma reivindicação geral de tais prestações. tomou-as
um assunto de interesse nacional.

(291) La commune au Xx.- siêcle ...• p. 529.
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concepções da autonomia local, não pode ignorar-se que há uma nova
realidade administrativa com a qual é preciso contar e na qual estão
implicados o Estado e os demais entes territoriais.

CAPÍTULO III

NOVAS CONCEPÇÕES DE AUTONOMIA LOCAL

1. As razões do aparecimento de novas concepções

A crise do conceito clássico de autonomia local, que a análise da
realidade administrativa dos nossos dias cada vez mais põe em evidên-
cia, apela, só por si, à busca de novas soluções. O leque destas abre-se
principalmente em três direcções: uma, mantendo-se ainda dentro do
conceito clássico, acolhe, porém, as adaptações exigidas pelas novas rea-
lidades da Administração Pública (292); outra questiona o interesse do
conceito de autonomia local por não ser praticável nos nossos dias (293);
finalmente, outra tenta abrir caminhos para um novo conceito de autono-
mia local, propondo para esta um novo «modelo genético» (294).

São a primeira e a terceira vias aquelas que recebem, de longe, mais
aceitação por parte da doutrina e da jurisprudência. Com efeito, a auto-
nomia local continua a ter um lugar importante nos textos das constitui-
ções europeias (295) e as forças políticas continuam a defender a sua
importância como fundamento e consolidação do sistema democrático,
no que encontram apoio não só nos eleitos locais, como nas próprias
populações. Vive-se, na realidade, uma crise da autonomia local, mas
esta continua a ser um ideal desejado.

A elaboração de um novo conceito de autonomia local não se tem
mostrado tarefa fácil notando-se, apenas, uma larga convergência na crí-

(292) É o que sucede ainda hoje com um forte sector da doutrina alemã.
(293) Nota-se esta tendência em certos sectores da doutrina francesa e italiana.

Entre outros, G. BURDEAU,Traité ... , Tomo 11, 3.' ed., 1980, pp. 404 e segs., e S. CAS-
SESE,«Tendenze ... », pp. 297 e 305.

(294) J. BURMEISTER,Verfassungstheoretishe Neukonzeption ... , pp. 6 e segs.
(295) E, entretanto, foi aprovado em 1985, no âmbito do Conselho da Europa, uma

Carta Europeia de Autonomia Local, sob a forma de convenção, que já entrou em vigor
(cfr., infra, Capo IV).
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tica ao conceito clássico. O autor que, até ao momento, mais longe foi
na elaboração de um novo conceito jurídico-constitucional de autonomia
municipal foi o jurista alemão Joachim Burmeister e, por isso, a ele
dedicaremos particular atenção. Esta tem ainda maior justificação se
tivermos em conta que o pensamento de J. Burmeister penetrou profun-
damente em Espanha. Aliás, tem sido na Alemanha que a discussão
sobre o conceito de autonomia municipal, à luz da hodierna realidade
administrativa, mais atenção tem merecido, sendo várias as formulações
que, para ele, têm surgido (296).

Mas, também em França, o problema tem sido enfrentado (já em
1950, como vimos, J. Rivero punha em causa o conceito tradicional de
descentralização territorial), sendo de salientar neste domínio as contri-
buições dadas por Ch. Debbasch e J. M. Pontier a que faremos breve
referência.

Em Itália, nota-se igualmente insatisfação quanto às virtual idades de
tal conceito sem, no entanto, ter sido elaborado um consistente modelo
alternativo.

Em Espanha, o pensamento de J. Burmeister penetrou largamente na
doutrina, na jurisprudência e mesmo na recente legislação de regime
local. A atenção dada em Espanha à doutrina alemã deve explicar-se,
certamente, pelo facto de os autores espanhóis terem encontrado, na Lei
Fundamental de Bonn, inspiração para a solução dos muitos proble-
mas que a construção do novo Estado regional, saído da Constituição
de 1978, colocou. Numa primeira fase, o modelo alemão permitiu resol-
ver muitos dos problemas existentes nas relações entre o Estado e as
Comunidades Autónomas e, mais tarde, também aí, na mais recente dou-
trina, foi buscada inspiração para a estruturação da administração local.

Em Portugal, um novo conceito de autonomia local não encontrou
até agora significativo eco na doutrina ou na jurisprudência (297).

No fundo, o que está em jogo na elaboração do novo conceito de
autonomia local é a verificação de que não é mais possível manter a
ideia de uma separação estanque do círculo de acção das autarquias
locais, quer em relação ao Estado, quer em relação aos outros níveis

(296) Para este facto contribuiu certamente o processo de reforma territorial e fun-
cional desencadeado na RFA nos anos 70.

(297) A jurisprudência constitucional portuguesa sobre o tema da autonomia local
será objecto de especial atenção na última parte deste livro.
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superiores de administração pública, sejam eles o do Estado federado ou
o da Região. A ideia nova é a da exigência (necessidade) de cooperação
entre os diversos níveis de administração, procurando salvaguardar, ao
mesmo tempo, a autonomia. Numa palavra, a realidade administrativa
moderna reclama que existam, entre os diversos níveis de administração,
relações estreitas que não se adaptam a uma simples ideia de campos de
actuação não comunicantes.

2. As novas concepções na doutrina alemã

a) Concepção «funcional» da autonomia local: a participação e a
cooperação como princípios orientadores das relações entre os
municípios e os níveis superiores de administração pública

A concepção funcional surgiu na sequência do processo de reforma
da administração local iniciada na Alemanha, a partir dos anos sessenta.
Sentiu-se a necessidade de uma divisão administrativa do território ade-
quada à solução dos problemas dos nossos dias, com redução do número
de municípios e de «distritos» (<<Kreis») (298) e de uma nova repartição
de competências, tendo em conta a natureza das tarefas administrativas a
desempenhar e o novo espaço territorial.

Entre os artífices da nova concepção contam-se E. Pappermann e,
especialmente, W. Roters.

E. Pappermann (299) tem, principalmente, em vista a repartição de
competências entre o «Kreis» e os municípios que dele fazem parte, a
qual, diz, deve ser orientada por critérios pragmáticos, pois o critério tra-
dicional, baseado em assuntos da comunidade local e assuntos supra-
-locais, já não está de acordo com as actuais condições da vida adminis-
trativa (300). Entre tais critérios contam-se a proximidade entre os
serviços e o cidadão (acessibilidade) e a capacidade efectiva de prestação
administrativa do titular da tarefa a desempenhar.

(298) H. SIEDENTOPF, «Le processus de réforme communale en République fédérale
d' Allernagne», in Revue française d'administration publique, n." 17, 1981, pp. 11/1 3.

(299) E. PAPPERMANN, «Verwaltungsverbund in Kreisangehõrigen Raum», in DOV,
1975, pp. 181/190.

(300) E. PAPPERMANN, «Verwaltungsverbund ... », pp. 182 e 188.
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Assim, em vez de uma delimitação entre assuntos locais e supra-
-locais, deve estabelecer-se uma ligação entre o «Kreis» e o município,
de modo a permitir o exercício de funções administrativas, segundo o
princípio da divisão do trabalho. Pappermann faz notar que esta concep-
ção não constitui uma violação da garantia da autonomia local, uma vez
que esta se entende como dirigida contra o Estado, e não quando está em
causa a relação entre dois entes dotados de autonomia como são o
«Kreis» e os «Municípios» (301). Sobre o «Kreis», Pappermann faz
notar (302) o seu carácter de ente territorial (<<Gebietsk6rperschaft»)
dotado de autonomia, havendo nele também eleições directas para os seus
órgãos. O «Kreis» tomou-se, para grande parte da população, um verda-
deiro «espaço de vida» (<<Lebensraum») ao qual os habitantes se sentem
fortemente ligados. Os municípios, por outro lado, e de acordo, aliás,
com uma jurisprudência do Tribunal Federal Administrativo, têm também
um direito de participação nos níveis supra-locais de administração.

Mais ampla é a concepção de W. Roters (303) que parte de uma
atenta consideração da realidade administrativa actual, caracterizada por
uma irresistível intervenção directiva do Estado nos múltiplos campos de
administração pública, e consequente interdependência dos vários níveis
de administração. W. Roters afirma que a concepção tradicional de auto-
nomia se baseia na oposição entre sociedade e Estado, a qual alimenta a
ideia de uma liberdade local (eõrtliche Freiheit») que constitui o alicerce
da autonomia. O círculo próprio de acção local, típico da autonomia, era
concebido como parte da esfera da sociedade civil e podia assim susten-
tar-se como espaço de defesa do cidadão contra limitações de liberdade
impostas pelo Estado (304). Tratava-se, pois, de uma concepção estática
(<<statische») na qual não tem sentido falar de cooperação e corresponsa-
bilidade, mas de separação, até ás últimas consequências, de funções
«locais» e «supra-locais». Esta concepção isolacionista (305) de autono-

(301) E. PAPPERMANN, «Verwaltungsverbund », p. 187.
(302) E. PAPPERMANN, «Verwaltungsverbund », p. 184.
(303) W. ROTERS, «Kommunale Spitzenverbãnde und funktionales Selbstverwal-

tungsverstândnis», in DVB1, 1976, pp. 359 e segs.; cfr. também Kommunale Mitwirkung
an hõherstufigen Entscheidungsprozessen, Koln, 1975; «Kommunale Selbstverwal-
tung ... », pp. 188 e segs., esp. p. 202.

(304) W. ROTERS, «Kommunale Spitzenverbãnde », p. 360.
(303) W. ROTERS, «Kommunale Spitzenverbãnde », p. 360.
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Assim, em vez de uma delimitação entre assuntos locais e supra-
-locais, deve estabelecer-se uma ligação entre o «Kreis» e o município,
de modo a permitir o exercício de funções administrativas, segundo o
princípio da divisão do trabalho. Pappermann faz notar que esta concep-
ção não constitui uma violação da garantia da autonomia local, uma vez
que esta se entende como dirigida contra o Estado, e não quando está em
causa a relação entre dois entes dotados de autonomia como são o
«Kreis» e os «Municípios» (301). Sobre o «Kreis», Pappermann faz
notar (302) o seu carácter de ente territorial (<<Gebietskõrperschaft»)
dotado de autonomia, havendo nele também eleições directas para os seus
órgãos. O «Kreis» tomou-se, para grande parte da população, um verda-
deiro «espaço de vida» (<<Lebensraum») ao qual os habitantes se sentem
fortemente ligados. Os municípios, por outro lado, e de acordo, aliás,
com uma jurisprudência do Tribunal Federal Administrativo, têm também
um direito de participação nos níveis supra-locais de administração.

Mais ampla é a concepção de W. Roters (303) que parte de uma
atenta consideração da realidade administrativa actual, caracterizada por
uma irresistível intervenção directiva do Estado nos múltiplos campos de
administração pública, e consequente interdependência dos vários níveis
de administração. W. Roters afirma que a concepção tradicional de auto-
nomia se baseia na oposição entre sociedade e Estado, a qual alimenta a
ideia de uma liberdade local (côrtliche Freiheit») que constitui o alicerce
da autonomia. O círculo próprio de acção local, típico da autonomia, era
concebido como parte da esfera da sociedade civil e podia assim susten-
tar-se como espaço de defesa do cidadão contra limitações de liberdade
impostas pelo Estado (304). Tratava-se, pois, de uma concepção estática
(<<statische») na qual não tem sentido falar de cooperação e corresponsa-
bilidade, mas de separação, até ás últimas consequências, de funções
«locais» e «supra-locais». Esta concepção isolacionista (305) de autono-

(301) E. PAPPERMANN, «Verwaltungsverbund », p. 187.
(302) E. PAPPERMANN, «Verwaltungsverbund », p. 184.
(303) W. ROTERS, «Kommunale Spitzenverbãnde und funktionales Selbstverwal-

tungsverstãndnis», in DVBJ, 1976, pp. 359 e segs.; cfr. também Kommunale Mitwirkung
an hõherstufigen Entscheidungsprozessen, Kõln, 1975; «Kommunale Selbstverwal-
tung ... », pp. 188 e segs., esp. p. 202.

(304) W. ROTERS, «Kommunale Spitzenverbãnde », p. 360.
(303) W. ROTERS, «Komrnunale Spitzenverbânde », p. 360.
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mia local já não pertence ao mundo de hoje, pois não tem em conta que
o Estado está presente em todos os domínios da actividade administrativa
e em todos os pontos do território, através de uma legislação sectorial
cada vez mais extensa e pormenorizada e de uma crescente planificação,
de tal forma que se operou um alto grau de interdependência com a con-
sequência de que o exercício autónomo de funções, através de um único
titular de administração, se tomou quase como que uma manifestação
excepcional.

Criou-se, hoje, uma situação que se caracteriza por uma direcção
central do sistema político-administrativo global reforçado pela neces-
sidade de serem tomadas medidas estruturais e conjunturais. Esta nova
situação resultante do conflito entre a clássica autonomia local e as
necessárias ingerências centrais resolve-se no campo da compensação.
O que se perdeu em responsabilidade exclusiva recuperou-se em parti-
cipação municipal nos processos de decisão a nível superior. Uma vez
que é irrecusável uma mais forte intervenção exterior (a nível central),
desaparecendo os espaços em branco onde se movimentava a administra-
ção local, então a solução está, para a administração local, em adaptar-se
à nova situação e descobrir espaços políticos activos, precisamente den-
tro do âmbito permitido pelas normas estaduais (306). A actual, e cada
vez mais densa, interdependência de actuação entre todos os níveis da
acção político-administrativa (<<Bund», «Lânder», «Regionen», «Kreis»,
«Gemeinde») orientada por um princípio de divisão do trabalho deve
levar, pois, os municípios a desempenhar, nesta nova situação, um papel
activo.

W. Roters previne que, ao contrário do que poderia pensar-se à pri-
meira vista, esta mudança não significa para os entes locais perda de
funções mas, surpreendentemente, grande ganho de funções e de campo
de acção. Isso explica-se pelo facto de hoje a actividade administrativa
estar intimamente ligada aos processos de planeamento, não se reves-
tindo as normas respectivas do carácter típico de hipótese-estatuição
(se ..., então ...) (307). As normas de planeamento prevêem objectivos e
deixam em aberto os meios através dos quais tais fins deverão ser atingi-
dos. Isto deixa, assim, diversas possibilidades de decisão que cabe às

(306) W. ROTERS, «KommunaIe Spitzenverbãnde », p. 361.
(307) W. ROTERS, «KommunaIe Spitzenverbãnde », p. 363, 11.
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ambos. J. Burmeister defende que não se retiraram desse facto as inevi-
táveis consequências. Pelo contrário, continuou a manter-se a concepção
tradicional alicerçada nos pilares constituídos pela ideia de assuntos
locais (garante-se aos entes locais a administração sob responsabilidade
própria de todos os assuntos locais) e de reserva de lei (garante-se aos
entes locais uma defesa contra eventuais intromissões do poder exe-
cutivo, ou seja, garante-se que a limitação do campo de acção destes só
pode ser feita através de leis, as quais não podem ferir (atingir) o núcleo
essencial (<<Kembereich») da autonomia local) (310).

Assim, a autonomia local representaria, na sua essência e conteúdo,
uma garantia de competências em favor dos municípios, cujo objecto diz
respeito aos assuntos locais e cujo mecanismo de protecção - igual
ao típico da protecção dos direitos fundamentais - se basearia numa
reserva de lei no sentido de uma reserva de intervenção legisla-
tiva em posições jurídicas protegidas, no limite do conteúdo essencial
(<<Wesensgehaltsperre))), como última barreira de intervenção e no reco-
nhecimento da existência de um núcleo .sencial de funções não subtraí-
vel. Trata-se, no fundo, de um tipo especial de direito fundamental (311).

Mas esta concepção já não está em consonância com a realidade
administrativa. Para Burmeister, a teoria clássica da autonomia local
surge dentro do actual Estado de direito democrático e social como um
corpo estranho (312). Assiste-se, por força da crescente intervenção do
Estado, na sua veste de Administração Pública, a um processo de cres-
cente erosão da esfera de acção local exercida autonomamente. Tal pro-
cesso resultou de múltiplas transformações tais como: a tendência para a
passagem para zonas de administração supramunicipal de funções que
até então cabiam na esfera municipal (<<Hochzonung))); o incremento de
directivas estaduais no espaço de acção municipal; o entrelaçamento de
funções locais e supra 'us: o estreitamento do espaço de livre auto-
-administração por via de uma rede, cada vez mais apertada, de con-
formação legislativa no sector político, social, financeiro e económico;
a drnsificação (<<Verdichtung))) do planeamento estadual com a tendência
pu" a determinação das funções de cada município e para a pré-progra-

(310) J. BURMEISTER, Verfassungstheoretishe Neukonzeption , p. 112.
(311) J. BURMEISTER, Verfassungstheoretishe Neukonzeption , p. 112.
(312) J. BURMEISTER, Verfa ungstheoretishe Neukonzeption , p. 6.
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autarquias locais escolher, estando aliás especialmente legitimadas para o
efeito por serem dotadas de órgãos eleitos.

Para além desta liberdade de escolha, cabe aos entes locais partici-
par nas decisões tomadas a nível superior, na medida em que elas pos-
sam influir no território local. W. Roters faz ainda observações que
devem ser tomadas em conta: por um lado, e como limite máximo, não
podem os direitos de participação e co-decisão das autarquias locais pôr
em causa a competência do Parlamento e a responsabilidade do Governo
nos assuntos de peso político (308); no lado oposto, naqueles assuntos
que não excedam os limites do município ou do distrito (<<Kreis») deve
caber a estes, por inteiro, a respectiva gestão.

b) Concepção de J. Burmeister: o município como elemento de
base da administração estadual (Liinder) legitimado democrati-
camente

Para Burmeister, tal como para W. Roters, o entendimento tradicio-
nal de autonomia local está ligado à ideia do dualismo Sociedade-Estado,
traduzido na oposição entre a administração estadual e a auto-administra-
ção local, própria da concepção liberal do Estado.

Nesta forma de Estado, a autonomia local aparecia como manifesta-
ção de liberdade e vitalidade da sociedade cujos membros (cidadãos)
tomavam a seu cargo a administração, sob responsabilidade própria, dos
assuntos da comunidade onde residiam. Alargava-se, deste modo, o
papel e o poder dos cidadãos (burguesia) ao mesmo tempo que se pro-
curava limitar o papel do Estado, confinando-o às tarefas que os cida-
dãos, só por si, não estavam em condições de desempenhar devida-
mente (309). Ora, as críticas de J. Burmeister alicerçam-se no facto de a
concepção liberal do Estado ter sido de há muito abandonada, tendo-se
imposto uma outra concepção caracterizada por uma larga intervenção
estadual em, praticamente, todos os domínios da sociedade. Ou seja, não
existe hoje a separação nítida e desejada entre o Estado e a Sociedade
que havia no séc. XIX existindo, antes, uma forte interdependência entre

(308) W. ROTERS, «Komrnunale Spitzenverbãnde ... », p. 365, I.
(309) Note-se que, como vimos, na Alemanha, a autonomia local (<<kommunale

Selbstverwaltung») surge ainda num período do Estado absoluto, mas desenvolve-se pos-
teriormente em oposição contra ele e pré-anunciando o Estado liberal.
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mação de cada função numa teia de regulamentação cada vez mais por-
menorizada, sem esquecer o enquadramento que, para a acção municipal,
resulta de uma planificação estadual sempre crescente. Daqui resultou,
numa palavra, uma cada vez mais forte integração das instituições de
autonomia na estrutura global do executivo estadual. Isto é, pois, o
resultado não só da mudança e aumento da administração no âmbito do
Estado social, mas ainda uma manifestação da crescente complexidade
das decisões administrativas que só em cooperação dos diferentes entes,
com base em coordenação cooperativa de acordos mútuos e equilíbrios
de interesses, devem ser levados a cabo (313).

É, nestas circunstâncias, que o modelo clássico caracterizado, como
já se disse, e mais uma vez se explicita, por um núcleo intocável (<<unan-
tastbar Kembereich») e uma zona marginal legislativamente disponível,
pela separação de assuntos locais e supralocais, pela limitação da compe-
tência municipal aos assuntos de exclusivo carácter local e consequente
perda de competência pela perda de tal carácter (<<Entortlichung») duma
função, pela aceitação de que o direito municipal constitui uma matéria
de legislação autónoma em si fechada, pela interpretação da regulamen-
tação legal como autêntica reserva de lei, se apresenta como inade-
quado (314). A noção de assuntos locais, por virtude destas novas condi-
ções, toma-se residual, de carácter secundário. A concepção tradicional
de garantia de autonomia local traz como consequência que, em vez de
fortalecer a posição da administração local no conjunto da Administração
Pública do Estado, a enfraquece cada vez mais pela simples razão de que
os principais assuntos de Administração Pública não têm um carácter
exclusivamente local. A autonomia local ligada à ideia de assuntos
locais tenderia, assim, a tomar-se cada vez mais uma administração de
assuntos secundários, uma administração residual (315).

É precisamente neste enquadramento de degradação da garantia de
autonomia local, que a realidade administrativa nos apresenta, que
J. Burmeister, para defender essa mesma autonomia, propõe uma nova
concepção que derruba, nos seus fundamentos, a concepção tradicional e
constitui, por isso, um novo modelo genético (316).

(313) J. BURMEISTER. Verfassungstheoretishe Neukonzeption ...• p. 72.
(314) J. BURMEISTER. Verfassungstheoretishe Neukonzeption ...• p. 95.
(315) J. BURMEISTER. Verfassungstheoretishe Neukonzeption ...• p. 73.
(316) J. BURMEISTER. Verfassungstheoretishe Neukonzeption ...• p. 112.
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Trata-se, agora, de conceber a autonomia municipal como garantia
de competência para administrar todos os assuntos que afectem directa-
mente a esfera de direitos e interesses do município, independentemente
de se averiguar se tais assuntos têm também uma dimensão supra-local
ou mesmo estadual. A administração municipal já não é a administração
dos assuntos que ficam fora da esfera de acção do Estado, abrangendo
antes todas as funções da administração estadual (317) que tenham a ver
com os interesses do município. A administração municipal é, assim, um
elemento da administração do Estado, entendida esta como uma unidade.

Mas, sendo assim, pergunta-se: Onde está a autonomia local?
Ela reside, diz Burmeister, na garantia de um tipo especial de acção

administrativa pública, entendido como exercício de funções públicas
democraticamente legitimado no nível mais inferior (básico) da adminis-
tração pública (318). Ela consiste, pois, no facto de os municípios e
outras autarquias locais - ao contrário dos demais entes de administra-
ção directa ou indirecta do Estado - serem dotados de órgãos democra-
ticamente eleitos e de terem constitucic talmente garantido o direito de
regular, sob responsabilidade própria, os assuntos que lhes dizem res-
peito. Por esta via alarga-se, por outro lado, o campo de acção livre dos
municípios, pois não fica limitado aos assuntos exclusivamente locais.

Torna-se evidente, porém, que, pelo facto de os municípios passa-
rem a exercer competências administrativas sobre os assuntos que assu-
mem uma relevância que excede o âmbito local, não podem ser dotados
de competência exclusiva para os regular. Devem encontrar-se formas
de colaboração e cooperação com outros níveis de administração de
forma que, a cada nível, corresponda um determinado feixe de compe-
tências. Nessa delimitação deve ter-se sempre em conta o preceito cons-
titucional que atribui aos municípios o direito de regular, sob responsabi-
lidade própria, os assuntos da comunidade local. Isto implica que as
intervenções estaduais, porventura exigidas por necessidade duma exe-
cução uniforme das leis e de uma administração eficiente, não atrofiem a
garantia constitucional, valendo aqui o princípio da proibição de medidas
excessivas («Übermassverbot»).

A nova concepção implica também que os municípios tenham o

(317) 1. BURMEISTER. Verfassungstheoretishe Neukonzeption ...• p. 75.
(318) 1. BURMEISTER. Verfassungstheoretishe Neukonzeption ...• p. 113.
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direito de ser ouvidos, ou mesmo participar na decisão daqueles assuntos
que, pela sua natureza ou pela exigência de uma execução uniforme da lei,
devam ser confiados à administração de entes de nível supra-municipal.

Outra consequência desta concepção é o desaparecimento da distin-
ção entre «assuntos próprios» e «assuntos delegados», pois também desa-
parece a distinção que lhe estava subjacente, ou seja, a de assuntos não
estaduais e assuntos estaduais. A atribuição de competências aos muni-
cípios deve ser feita sempre de acordo com a garantia de autonomia
municipal e, assim, para exercer em nome próprio e não delegado.
O certo é que, dada a complexidade do exercício das tarefas de adminis-
tração pública nos nossos dias com a dificuldade de uma separação em
campos distintos dos assuntos locais e supra-locais, se toma necessária a
efectivação de um sistema flexível do direito de dar ordens ou instruções
nomeadamente por parte dos «Lãnder» (319). A extensão desses direitos
deve adequar-se tendo em conta, por um lado, as superiores necessidades
estaduais (em especial a exigência da defesa de um critério mínimo de
uniformidade na execução da lei pelos municípios) e, por outro, a garan-
tia da autonomia. Serve aqui de orientação, como já foi dito, o princípio
da proibição do excesso (320).

Esta concepção inovadora da autonomia local está, segundo Bur-
meister, de acordo com o direito constitucional vigente na RFA. Com
efeito - afirma - o art. 28.°, n," 2, da GG não garante aos municípios,
como pretende a concepção tradicional, o direito de regular sob respon-
sabilidade própria todos os assuntos locais (<<alIeõrtliche Angelegenhei-
tem», mas sim, é isso que está escrito, todos os assuntos da comunidade
local (<<alie Angelegenheiten der õrtlichen Gerneinschaft»), legiti-
mando-se, pois, a intervenção dos municípios em todos os assuntos que
digam respeito à comunidade local (321).

Ainda noutro aspecto e contra a doutrina clássica que considera o
direito municipal (<<Gemeinderecht») uma «matéria» da competência dos

(319) J. BURMEISTER. Verfassungstheoretishe Neukonzeption ...• p. 136.
(320) O legislador por força da reserva de limite contida no art. 28.°. n." 2. da G.G.

(<<noquadro das leis») é obrigado a deixar. em princípio. para os municípios espaços de
mobilidade (maleabilidade) política para regulamentação. sob responsabilidade própria
das modalidades de execução (1. BURMEISTER. Verfassungstheoretishe Neukonzeption ...•
p. 201).

(321) J. BURMEISTER. Verfassungstheoretishe Neukonzeption ...• p. 70.
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Estados federados (<<Lander»), pois não está reservada - no sistema
federativo de repartição de competências - ao Estado Federal (<<Bund»),
Burmeister distingue o direito de organização municipal (<<gemeindlichen
Organisationsrecht») que considera assunto exclusivo dos «Lãnder», pelo
facto de os municípios fazerem parte da estrutura organizatória destes, e
o direito respeitante às competências de acção dos municípios (<<das
Recht der kommunalen Handlungskompetenzen») que entende estar
repartido entre o Estado Federal e os Estado federados, conforme a maté-
ria a regular (arts. 70.0 e segs. da GG) (322).

3. As novas concepções na doutrina francesa

a) O conceito de Ch. Debbasch: a autonomia como participação

Apesar de ser a doutrina alemã a que tem dado mais contributos
específicos para a elaboração de um novo conceito de autonomia local, a
mesma preocupação não tem andado afastada da doutrina de outros paí-
ses europeus, nomeadamente da França. Também aqui é fortemente sen-
tida a crise do conceito tradicional da autonomia local (mais frequen-
temente designada por «descentralização territorial») e têm surgido
tentativas de lhe dar solução. Merecem especial referência as desenvolvi-
das por Charles Debbasch e Jean-Marie Pontier.

Para Ch. Debbasch a autonomia local deve significar, nos dias de
hoje, participação (323). O conceito de descentralização deve ser repen-
sado e concebido como uma acção das autarquias locais de acordo com
o poder central.

Para chegar a esta conclusão, Ch. Debbasch começa por afirmar que
deve ser afastada a ideia duma reparticipação de competências por maté-
rias, utilizando o critério tradicional de «affaires locales» por não se
revelar adequado à realidade da administração pública dos nossos dias.
A transformação dos Estados modernos e, com ela, o aparecimento do
Estado-Providência traduziu-se por uma intervenção cada vez maior do
Estado na vida económica e social, tomando-se muito numerosas as suas

(322) J. BURMEISTER, Verfassungstheoretishe Neukonzeption ... , pp. 145 e segs.
(323) CH. DEBBASCH, Institutions et Droit Administratifs, 1 - Les structures admi-

nistratives, 3." ed., Paris, 1985, p. 220.
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funções. A par disso, tais tarefas foram-se revestindo de uma cada vez
maior complexidade e tecnicidade exigindo, ao mesmo tempo, elevados
meios financeiros. Tudo isto obrigou, por parte do Estado, a uma actua-
ção cuidada e coerente, com a finalidade de não desbaratar recursos
financeiros sempre escassos e de atender, com respeito pelo princípio da
igualdade, às necessidades dos seus cidadãos. A utilização das técnicas
do planeamento e da programação tornaram-se indispensáveis.

Estas técnicas nasceram e cresceram à margem das autarquias locais,
pondo de manifesto, ao mesmo tempo, a incapacidade destas para acom-
panhar a evolução. Por um lado, a estrutura territorial dos municípios
franceses (mais de 36.000) é ainda a de uma França rural do séc. XIX que
já não existe, depois dos fenómenos da industrialização e da urbanização.
O quadro territorial dos municípios não é o adequado para a realização
das modernas tarefas da administração pública. Por outro lado, produ-
ziu-se uma crise das finanças locais resultante, não só da crescente pres-
são fiscal do Estado sobre os cidadãos para acudir à realização das tare-
fas que ia assumindo, a qual deixava pouco espaço para uma carga fiscal
acrescida imposta pelas autarquias locais, mas também do facto de a
estrutura das finanças locais elaborada numa época pré-industrial não ter
sofrido as modificações que se impunham e que, aliás, exigiam também a
mudança da estrutura territorial. Sucede, ainda, que este crescimento do
poder do Estado é feito num quadro de legitimidade democrática dos
órgãos do poder central, perdendo, por isso, valor o argumento de que a
descentralização constituia uma exigência da democracia.

A evolução apontava, assim, no sentido de uma crescente e impará-
vel centralização da administração pública. Mas é exactamente aqui que
surge o interesse do pensamento de Ch. Debbasch, pois afirma que é no
momento em que a descentralização (autonomia local) aparece como
mais dificilmente realizável que ela surge como mais necessária (324).
O Estado, para prosseguir convenientemente os seus objectivos, precisa
da colaboração dos administrados. Não pode desprezar a participação
dos cidadãos, sob pena de encontrar sérias dificuldades na execução da
sua acção. Exactamente por isso, a descentralização ganha renovada

(324) CH. DEBBASCH, Institutions ... , 1.' ed., Paris, 1976, pp. 204 e 205. O afas-
tamento da ideia de «assuntos locais» e a influência de J. Burmeister manifesta-se em
CH. AUTEXIER, «L'ancrage constitutionnel des collectivités de la République», in RDP,
1981, pp. 581 e segs.
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importância, mas com a condição de ser entendida de modo diferente.
Já não se trata de estabelecer uma divisão de matérias no sentido clás-
sico - de uma actuação separada de dois poderes de decisão (um cen-
tralizado, o outro descentralizado) -, mas de decompor o processo glo-
bal de decisão, fazendo participar nessa tomada de decisão as autarquias
locais e a administração central.

É, repete, a ideia de participação, de associação efectiva das autar-
quias locais e das instâncias centrais na tomada de decisão que deve ser
defendida. A colaboração - e não a oposição - das instituições locais
na definição e execução de uma política comum é o caminho que deve
ser seguido. Ch. Debbasch concretiza, dizendo que às autarquias locais
deverá caber a iniciativa e a execução e às instâncias centrais a coorde-
nação (325). A mesma ideia é expressa por este autor do seguinte modo:
«Em todos os países modernos, a expansão da solidariedade nacional e
da planificação conduz à recusa da teoria dos dois poderes, um nacional,
outro local, separados pela barreira de uma dicotomia de domínios de
acção» (326).

b) O conceito de l.-M. Pontier: autonomia ou solidariedade?
(colaboração entre o Estado e as autarquias locais)

o tema da descentralização e do conceito da autonomia local são
tratados de forma a merecer particular atenção por J.-M. Pontier (327).

Num estudo denso, que parte da análise do direito administrativo
francês, o autor, apesar de muito sensível à nova realidade administra-
tiva, resiste a duas tentações: a primeira, a de lançar fora, por inútil, o
conceito de «affaires locales»; a segunda, a de abandonar o conceito de
autonomia local em favor do de solidariedade. Quando tudo apontava
para dar esses dois passos, Pontier detém-se e acaba por defender que a
ideia de «affaires locales» tem ainda um sentido válido e que o conceito
de autonomia local deve manter-se, embora com um entendimento dife-
rente do tradicional.

(325) CH. DEBBASCH, lnstitutions ... , La ed., p. 205.
(326) CH. DEBBASCH, «Introduction», in La Décentralisation pour la rénovation de

I'État, Colloque sous la direction de CH. DEBBASCH,Paris, 1976, p. 11. Num sentido
muito próximo do de Ch. Debbasch, está G. VLACHOS, «Les mutations ... », pp. 75 e segs.

(327) l.-M. PONTlER, L'État et ... , 1976.
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o pensamento de l.-M. Pontier está próximo do de Ch. Debbasch,
entendendo a autonomia, hoje, essencialmente como colaboração entre o
Estado e as autarquias locais, mas procurando evitar os perigos que de
tal entendimento poderão advir, nomeadamente, a dominação destas por
aquele (328). Tudo seria muito mais simples, diz Pontier, se se pudesse
afirmar que tal ou tal matéria era de interesse local. A clarificação da
repartição de competências e, assim, das relações entre o Estado e as
autarquias locais estaria largamente facilitada. As matérias de interesse
local constituiriam os «affaires locales» a cargo das autarquias locais e as
matérias de interesse nacional ficariam a cargo do Estado (329). Mas não
é. Há uma impossibilidade de estabelecer uma lista de matérias de inte-
resse local, por natureza. No fundo, é o legislador que, em cada
momento, diz o que é de interesse local e o que é de interesse nacional.
Quando muito, poderá falar-se, em certos casos, de assuntos ou domínios
de acção preferencial do âmbito das autarquias locais (330).

Aliás, várias causas contribuem para dificultar ainda mais a separa-
ção de tais interesses. Constata-se uma contínua «passagem» do inte-
resse local para o interesse nacional. Esta evolução deve-se não só ao
progresso técnico (vimos já os exemplos apontados por Jean Rivero)
como ao movimento das ideias. Neste último aspecto, joga um papel
fundamental o princípio da igualdade por força do qual não são adrnis-
síveis desigualdades gritantes entre os membros do mesmo Estado, o que
exige, para as corrigir, a intervenção deste em múltiplos pontos do ter-
ritório, sobrepondo-se ou suprindo a acção das autarquias locais. Note-se,
a este propósito, que um interesse sentido como importante pela maioria
da comunidade nacional tende a ser considerado de interesse nacional,
ainda que, até esse momento, fosse confiado, em regime de livre admi-
nistração, às autarquias locais. A dificuldade de delimitar o interesse
nacional e o interesse local teve como resultado, nas relações entre
o Estado e os entes locais, uma mistura (entrelaçamento) de competên-
cias cuja destrinça não é possível fazer-se e, para a qual, o critério dos
«assuntos locais» (ou outros) não se apresentam como operatórios.

A noção de «affaires locales» não pode assim servir de critério deli-

(328) l.-M. PONTIER, L'État et , pp. 333/334.
(329) l.-M. PONTlER, L'État et , p. 159.
(330) l.-M. PONTIER, L'Élal et , pp. 147 e segs.
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mitador de competências das autarquias locais e, como tal, não repre-
senta uma noção juridicamente útil. Deve, em consequência, pergunta
Pontier, abandonar-se esse conceito a que G. Burdeau chama ultrapas-
sado? (331) Pontier entende que não. Mesmo não sendo uma noção juri-
dicamente útil, não deixa de ser uma «noção de facto» que evolui (332) e
que constitui a explicação sociológica da autarquia local, tendo ainda um
elemento afectivo que não deve ser desprezado (333). A noção de «affai-
res locales» ligada à ideia de autonomia local e constituindo assim uma
cláusula geral de competência tem a vantagem de permitir às autarquias
adaptarem-se às novas situações, de fazerem mais ou menos, conforme
situações concretas, sem haver a necessidade de modificar os textos.
Tem ainda a vantagem de constituir um incentivo à acção das autarquias
locais, permitindo-lhe o exercício da criatividade, do fazer diferente, de
ir para além dos domínios cobertos pelo Estado, por negligência ou difi-
culdade de resposta deste. De certo modo, diz Pontier, consagra-se uma
espécie de direito à diferença (334).

A dificuldade de delimitar, com rigor jurídico, as esferas de compe-
tência do Estado e das autarquias locais, nomeadamente através do cri-
tério dos «assuntos locais», e a imparável intervenção do Estado em
quase todos os domínios da vida económica e social conduziu a uma
confusão, encadeamento de competências e a uma compressão (diminui-
ção) da esfera de livre acção das autarquias locais. Ora, entende-se, a
autonomia no seu sentido tradicional de livre administração dos assuntos
locais por parte dos entes locais (335) não corresponde, assim, a uma rea-

(331) G. BURDEAU,Traité ... , Tomo 11, 3.' ed., 1979, p. 436.
(332) l.-M. PONTIER,L'Étal el ... , p. 167, n. 80. Este autor cita uma passagem da

obra de R. WILKIN, Précis du droit communal, Bruxelles, p. 93.
(333) l.-M. PONTIER,L'Étal et , pp. 167/168.
(334) l.-M. PONTlER,L'Étal et , p. 573.
(335) Acerca do conceito de autonomia, l.-M. Pontier refere que esta é uma noção

relativa que pode ser entendida em diversos sentidos e põe liminarmente de parte um
conceito de autonomia em sentido amplo ligado à raiz etimológica da palavra e que sig-
nifica «o poder de se governar livremente», «a faculdade de se dar a própria lei». Tal
conceito não é aplicável à situação actual das autarquias locais e só teria, porventura,
sentido aplicado a certos municípios da Idade Média numa época em que o poder central
ainda não se tinha afirmado. Hoje, depois da consolidação do poder do Estado, subse-
quente às revoluções liberais, a autonomia só pode ser entendida num sentido restrito em
que o poder de organização e de administração está sujeito a condições e limites. Só

11
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lidade social e, por isso, perde o seu significado. A realidade é o enca-
deamento de competências, as participações recíprocas. Cada vez maior
é a dependência das autarquias locais em relação ao Estado e, por sua
vez, o próprio Estado precisa da colaboração das autarquias locais para
exercer convenientemente a sua missão. Criam-se assim dependências
mútuas (336). E, por isso, a noção de solidariedade é muito mais carac-
terizadora, hoje, das relações entre o Estado e as autarquias locais do que
a noção de autonomia (337).

Mas, então, deve abandonar-se o conceito de autonomia? Tudo
apontaria nesse sentido, mas Pontier resiste também a essa tentação pela
razão de que, diz, a noção de autonomia «reflecte bem a ambiguidade
das relações entre o Estado e as autarquias locais». Há uma diferença
entre estas e aquele que resiste a qualquer tentativa de eliminação.
A autonomia local exprime a «originalidade irredutível» de cada autar-
quia local (338). Ela deve ser entendida, porém, em sentido diferente do
clássico. Deve ser entendida como uma colaboração da colectividade
local e da colectividade estadual. Trata-se, acrescenta, de uma concep-
ção menos exaltante do que a autonomia entendida como acção de uma
só vontade, mas é a única aceitável. Toda a questão reside agora em
saber no que consiste essa colaboração e como organizá-la de tal modo
que não haja dominação do Estado sobre as autarquias locais.

A política de associação de competências aparece como a via ade-
quada para esse efeito. Não se trata já de efectuar uma indefensável
repartição material de competências, mas uma repartição funcional carac-
terizada pela partilha do poder de decisão entre o Estado e as autarquias
territoriais (339). A decisão deve ser o resultado dum processo no decurso
do qual intervêm, à vez, autoridades estaduais e autoridades locais.
A forma mais indicada para a concretização desse processo é a chamada

neste sentido a autonomia pode ser admitida para qualificar a situação das autarquias
locais descentralizadas e corresponde à «livre administração» das autarquias locais a que
se refere a Constituição Francesa (não s6 a de 46 mas a actual de 58). Aliás, Pontier faz
notar que nenhuma Constitução francesa consagra a expressão autonomia local e isso tal-
vez se explique pelo facto de ela ser entendida em França no seu sentido absoluto (J.-M.
PONTIER,L'État et ... , pp. 330/331).

(336) J.-M. PONTIER,L'État et , pp. 332/333.
(337) J.-M. PONTIER,L'État et , p. 332.
(338) J.-M. PONTIER,L'État et , p. 333.
(339) J.-M. PONTIER,«La répartition ... », p. 123, e L'État et ... , p. 554.
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contratualização (utilização de procedimentos convencionais) que tem
recolhido uma cada vez maior aceitação, após um certo falhanço de uma
política de concertação entre o Estado e as autarquias locais. Os pro-
cessos convencionais estendem-se a campos cada vez mais vastos (340).

c) A «nova descentralização» (reforma de 1982)

A reforma descentralizadora iniciada em França com a Lei de 2
de Março de 1982 (Lei n." 82-213), relativa aos direitos e liberdades dos
municípios, dos departamentos e das regiões, desenvolvida com as duas
grandes leis de repartição de competências de 7 de Janeiro de 1983 (Lei
n." 83-8) e de 22 de Julho do mesmo ano (Lei n," 83-663) e continuada
por outras leis subsequentes, introduziu profundas alterações na admi-
nistração local, falando-se a este propósito de «Ia nouvelle décentrali-
sation» (341).

A reforma situa-se, por um lado, na linha do aprofundamento dos
elementos tradicionais da autonomia local (eleição dos órgãos das autar-
quias locais, aumento das atribuições, reforço dos respectivos meios
financeiros, tutela de mera legalidade), mas, por outro lado, coloca-nos
todos os problemas que resultam da adequação do conceito clássico aos
nossos dias.

Desde logo, as grandes leis de repartição de competências (diríamos
melhor, atribuições), ao fazerem uma enumeração das matérias que
cabem às autarquias locais (municípios, departamentos e regiões) e ao
estabelecerem que estas regulam pelas suas deliberações os assuntos da
sua competência (art. 1.0 da Lei n." 83-8), abriram uma discussão sobre o
problema de saber se ficava afastado o princípio da cláusula geral de
competência, típico da concepção tradicional (342). De qualquer forma,

(340) J.-M. PONTIER,«La répartition ... », p. 124, e L'État et ...• p. 554.
(341) É este exactamente o título de uma obra colectiva publicada em 1983 sob a

direcção de Franck Moderne. Cfr., também, CH. DEBBASCH,lnstitutions et ... , p. 220.
Ao lado desta expressão utiliza-se também. com muita frequência, «libertés», «libre
adrninistration» das autarquias locais e «autonomies locales».

(342) No sentido do afastamento da cláusula. L. J. CHAPUISAT,«La répartition des
cornpétences», in AJDA. fév. 1983. pp. 81 e segs., e M. FROMONT,«La nouvelle répar-
tition des compétences entre I'État, 1es régions et les départements en France», in
Revue Intemationale des Sciences Administratives, 4/1987, p. 601. Em sentido oposto,
J.-M. PONTIER,«Semper manet. Sur une clause généraIe de cornpétence», in RDP, 1984,
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mesmo os autores que defendem a manutenção da cláusula geral de com-
petência estão de acordo no sentido de que ela deve ser interpretada de
um novo modo (343). Já não se trata fundamentalmente de fixar juridica-
mente a esfera de acção das autarquias locais com base no conceito de
«affaires locales», mas de reconhecer que, mesmo depois da determina-
ção, através da lei, das atribuições das autarquias locais, ainda perma-
nece para elas uma possibilidade de agir. Dito doutro modo: a determi-
nação legal das atribuições das autarquias não esgota o respectivo campo
de acção, ficando sempre lugar para uma intervenção com base na cláu-
sula geral de competência.

Outros elementos nos mostram também que a reforma funcional
(que não territorial) francesa se afastou da ideia tradicional da existência
de um conjunto determinável de matérias (assuntos locais) que deveriam
ser confiados às autarquias locais. Na verdade, as novas leis estendem a
competência dos municípios a assuntos que não são estritamente locais,
concorrendo em colaboração com o Estado no cumprimento de importan-
tes tarefas (344). Verifica-se também que a descentralização não se faz
com autarquias locais isoladas mas, antes, num processo de interdepen-
dência que vai do município ao Estado.

Pode, pois, afirmar-se que o processo de reforma da administração
local em França evidencia a necessidade de rever os conceitos tradicio-
nais de autonomia.

4. O acolhimento da concepção de J. Burmeister em Espanha

a) A doutrina dominante: a autonomia como direito de intervenção
dos municípios nos assuntos que lhes dizem respeito

Apesar de ser a autonomia regional (<<Comunidades Autonomas») o
tema que tem merecido maior atenção dos autores espanhóis, dada a sua

pp. 1443 e segs.; F. MODERNE, «Les principes généraux», in La Libre Administration
des Collectivités Locales. Réflexion sur la décentralisation, obra colectiva org. por
J. MOREAU-G. DARCY, Paris, 1984, p. 108; J. BOURDON/J.-M. PONTIERlJ.-C. RICCI, Droit
des collectivités territoriales, Paris, 1987, p. 405.

(343) J.-M. PONTIER, «Semper manet. .. », p. 1468.
(344) F. LUCHAIRElY. LUCHAIRE, Le Droit de da Décentralisation, Paris, 1983,

p.256.
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delicadeza e importância, a autonomia local e, nomeadamente a munici-
pal, não foi desprezada, existindo uma vasta literatura sobre a matéria.

A doutrina espanhola sobre a autonomia local no âmbito da Consti-
tuição de 1978 foi profundamente marcada pela divulgação das teses de
Joachim Burmeister feita principalmente por L. Parejo Alfonso (345) as
quais tiveram rapidamente acolhimento jurisprudencial e, mais tarde,
\egislativo. Tal acolhimento veio reforçar o entendimento doutrinal da
autonomia local dentro de uma nova concepção (346).

A autonomia local passou, assim, a ser entendida pela doutrina
dominante, não como a garantia institucional da titularidade de compe-
tências exclusivas e excludentes sobre determinados assuntos (os assun-
tos locais), mas antes como um direito das autarquias locais a intervir em
todos os assuntos «da», ou seja, «que afectem a» comunidade local,
ainda que eles tenham porventura também uma dimensão supra-munici-
pal (347). Por força dessa garantia, os municípios e outros entes locais
têm o direito de receber da parte do legislador as competências adminis-
trativas necessárias para desempenhar uma acção administrativa em todas
as matérias em que existe um interesse da respectiva colectividade.

É a medida da intensidade desse interesse que vai servir de critério,
no momento da atribuição de competências, sobre as diversas matérias e
daí que Parejo Alfonso esboce várias situações possíveis: se a matéria a
regular respeita exclusivamente aos interesses da comunidade local,
então devem ser confiados ao ente respectivo dessa comunidade compe-
tências exclusivas e decisórias; se a matéria em questão afecta, concor-
rentemente, interesses de duas ou mais comunidades territoriais, inclusivé
da comunidade nacional, então deverá ponderar-se a importância relativa
dos respectivos interesses, cabendo a competência decisória à instância

(345) L. PAREJO ALFONSO,Garantia Institucional ... , 1981. Ver também a divulga-
ção do pensamento de Burmeister feita por A. EMBlD IRUJO, «Autonomia Municipal y
Constitución: aproximación aI concepto y significado de la declaración constitucional de
autonomia municipal», in REDA, 1981, n." 30, pp. 437-470, esp. pp. 456 e segs.

(346) Seria certamente injusto ver apenas na divulgação das teses de J. Burmeister
em Espanha o rápido acolhimento do novo conceito de autonomia local. Neste campo
não pode passar sem referência a contribuição de Garcia de Enterria que, desde muito
antes da Constituição de 1976, vinha pondo em causa as teses do municipalismo clássico
(cfr., nomeadamente as obras, já citadas, Revoluciôn Francesa y Administración Contem-
poránea e La Administración espaiiola).

(347) P. ALFONSO,Garantia Institucional ... , p. 98.
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na qual o interesse esteja incluído de forma predominante, ou, no caso
de se tomar difícil situar o interesse predominante, articular-se, da forma
julgada mais conveniente, a correlação de interesses em presença, através
de fórmulas integradoras ou cooperativas (348).

A integração da concepção de J. Burmeister resultou de um esforço
interpretativo do difícil Tít. VIII da Constituição Espanhola que P. Alfonso
levou a cabo (349).

Na Alemanha, J. Burmeister encontrava, como vimos, um obstáculo
às suas teses, no facto de se entender que a administração local consti-
tuía uma matéria e que tal matéria era da exclusiva competência dos
«Lânderx (uma vez que não estava incluída no catálogo das competên-
cias exclusivas ou concorrentes do Bund que a GG continha). Desse
modo, o «Bund» não tinha um título que lhe permitisse regular as com-
petências da administração local, ficando prejudicada a sua tese de que
tanto o «Bund» como os «Lãnder» podiam regular as competências da
administração local, sempre com respeito pela garantia consagrada no
§ 2.° do art. 28.° da GG. J. Burmeister desmontou a concepção clássica,
neste aspecto, a partir da demonstração de que a administração local não
constituía uma matéria e que, por tal razão, não caía (por exclusão) na
competência reguladora dos «Lânder».

Também Parejo Alfonso procura demonstrar que a Constituição
Espanhola não contempla, nomeadamente na lista de matérias dos
arts. 148.° (<<Comunidades Autonomas») e 149.° (Estado), o regime local
como uma matéria compacta e homogénea para efeitos de atribuição de
competências (350). A Constituição, neste aspecto, apenas reserva exclusi-
vamente para o Estado as bases do regime jurídico das administrações
públicas e, assim, da administração local (art. 149.°, n." 1, 18.°), devendo
entender-se por regime jurídico, fundamentalmente, a organização e fun-
cionamento dos entes locais.

A distribuição de competências entre os diversos níveis de admi-
nistração territorial deve, assim, fazer-se no momento da regulação das

(348) P. ALFONSO,Garantia Institucional..., pp. 161/162.
(349) P. ALFONSO,Garantia Institucional..., pp. 115 e segs. Sobre a interpretação

deste mesmo Tít. VIII, cfr. S. MUNOZMACHADO,«Los Princípios Constitucionales de
Unidad y Autonomia y el Problema de la Nueva Planta de las Administraciones Publi-
cas», in RAP, n." 100-102, vol. 111, pp. 1839 e segs.

(350) P. ALFONSO,Garantia Institucional..., p. 142.
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múltiplas matérias que constituem a administração pública nos nossos
dias, servindo para tal de critério a predominância dos interesses existen-
tes na matéria respectiva. Sendo certo, na verdade, que nos principais
assuntos da administração pública estão em jogo não só interesses nacio-
nais e regionais, como locais, caberá ao legislador, no caso competente,
fazer uma distribuição de competências que tenha em conta tais inte-
resses (351).

A doutrina de J. Burmeister é também aceite por A. Embid
lrujo (352) que, depois de dizer que o conceito que representa um papel
semelhante ao do de autonomia no direito espanhol é, no alemão, o de
auto-administração (<<Selbstverwaltung») e de analisar sumariamente a
evolução deste conceito, não só se detém na interpretação que Burmeis-
ter faz da garantia de autonomia municipal, nos termos da qual esta não
se traduziria numa reserva de competência sobre os assuntos locais, mas
no direito dos municípios serem investidos com plenos poderes executi-
vos para o cumprimento de assuntos públicos, sempre que estejam
em causa interesses da comunidade local, como considera que tais
teses podem adaptar-se, sem problemas, ao direito constitucional espa-
nhol (353). Embid lrujo não esquece também a contribuição de Garcia de
Enterria para ultrapassar as teses do municipalismo clássico.

A nova concepção é assumida também por J. A. Santamaria Pastor
que vê nela a solução para o difícil problema que tem sido, desde sem-
pre, a questão das competências locais. As autarquias locais - diz -
constituem o nível básico de gestão de todas as matérias cuja titularidade
corresponde aos entes públicos de nível territorial superior (Estado y
Comunidades Autónomas), na medida em que tais matérias admitem
uma execução descentralizada e nos aspectos directamente ligados com o
interesse próprio e peculiar de cada entidade local (354).

Na mesma linha de aceitação do novo conceito e, tendo já em con-
sideração as importantes sentenças sobre a matéria proferidas pelo Tribu-

(351) L. P. ALFONSO, Garantia Institucional ... , pp. 144/145; cfr., também do
mesmo autor, Estado Social y Administraciôn Publica - Los postulados constitucionales
de la reforma administrativa, Madrid, 1983, pp. 166 e segs.

(352) A. EMBIDIRUJo, «Autonomia municipal y », pp. 457 e 467.
(353) A. EMBIDIRUJO,«Autonomia municipal y », p. 467.
(354) J. A. SANTAMARIAPASTOR, «Notas sobre la Sentencia de las Diputaciones

Provinciales», in REDe, 1982, 11, pp. 179 e segs., esp. pp. 200/202.
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nal Constitucional (355), podem ver-se Jesus Leguina Villa (356), Fran-
cisco Fernandez Segado (357), Piedad Garcia-Escudero Marquez e
Benigno Pendas Garcia (358) e Manuel Aragon Reyes (359). De men-
cionar ainda R. Martin Matéo (360) que, depois de afirmar que a reali-
dade administrativa de hoje não permite «separar por blocos ou compar-
timentos estanques» funções ou actividades dos entes locais, defende que
cabe ao legislador ordinário determinar, quer através de Lei Geral de
Regime Local, quer através de leis sectoriais específicas, que competên-
cias correspondem concretamente aos municípios, dentro da ponderação
de que, «dada a normal concorrência de diversas administrações» (esta-
dual, autonómica e local) para regular as tarefas administrativas, difi-
cilmente poderiam confiar-se aos municípios responsabilidades admi-
nistrativas integrais. Mas previne, logo a seguir, que concorrência não
quer dizer indeterminação nem confusão. A lei deverá repartir com rigor
os papéis respectivos, «tendo em conta as circunstâncias da actividade
ou serviço, os progressos técnicos e as condições do meio». Reconhe-
cendo embora que as competências municipais são funcionalmente exe-
cutivas - administração, numa palavra - isso não significa que o legis-
lador seja livre de atribuir ao município determinadas funções ou não.
O legislador está obrigado a declarar a competência municipal naque-
las matérias em que estão em jogo os respectivos interesses especí-
ficos (361).

(355) Sentenças de 2 de Fevereiro e esp. de 28 de Julho de 1981.
(356) J. LEGUINAVILLA, «Gobierno Municipal y Estado Autonomico», in RAP,

100-102, vol. 111,1983, pp. 2187-2201.
(357) F. FERNANDEZSEGADO,«La autonomia local: su naturaleza e caracterización

jurisprudencial», in Organizaciôn Territorial dei Estado (Administracion Local), vol. 11,
obra col., Direccion General de lo Contencioso dei Estado, Madrid, 1985, pp. 1269
e segs.

(358) P. GARCIA-EsCUDEROMARQUEziB.PENDASGARClA,«La provincia como cnti-
dad local en el Estado de las Autonomias», in Organizacián Territorial, .. , vol. 11,
pp. 1471 e segs., e El nuevo regimen ... , pp. II e segs.

(359) M. ARAGóN REYS, «EI tratamiento constitucional de la autonomia local», in
Organizaciôn Territorial ... , vol. I, pp, 463-495.

(360) R. MARTINMATÉO,«Administración Municipal y Constitución», in Organiza-
ción Territorial ... , vol. I, pp. 19 e segs.

(361) R. MARTINMATÉO,«Administración Municipal. .. », pp. 40/41.
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Também R. Entrena Cuesta (362) salienta, de acordo com o que deter-
minou o Tribunal Constitucional, que a autonomia é um conceito jurídico
indeterminado que oferece uma ampla margem de apreciação, preten-
dendo-se com a sua consagração possibilitar a participação da autarquia
local na satisfação dos seus interesses. Faz notar também que a expres-
são «interesses respectivos» tem a natureza de um «conceito indetermi-
nado e aberto» e que, tal como o de autonomia de que forma parte, tem
uma natureza tendencial: «configura-se como um princípio da acção con-
tínua sobre a actividade legislativa que deverá conduzir a que o legislador
reconheça algum tipo de participação das autarquias locais nos assuntos
que lhes digam respeito (363). Ainda de referir, sem preocupação de ser
exaustivo, a posição de Sosa Wagner e Pedro Miguel Garcia (364) para
quem a autonomia significa, no ordenamento jurídico-constitucional espa-
nhol, o direito da comunidade local de participar, através de órgãos demo-
craticamente eleitos, no «governo e administração» de todos os assuntos
públicos que lhes digam respeito e a adoptar decisões, com independência
de critério e sob responsabilidade própria, sem nenhuma subordinação
hierárquica, a instâncias territoriais superiores (365). S. Wagner refere que
a sobreposição de interesses se converteu na regra geral das complexas
sociedades contemporâneas, nas quais são raras as matérias que possam
atribuir-se integralmente ao exclusivo interesse das autarquias locais e,
também, raras aquelas em que não esteja em jogo um interesse local, o
que obriga a rever a tradicional vinculação da autonomia local a um
bloco de competências de natureza pretensamente local vedado à intro-
missão das administrações superiores (366). Dessa sobreposição de inte-
resses resulta, ainda, que não podem excluir-se, de forma absoluta, as
medidas de controlo tanto de legalidade, como de oportunidade (367).

Do que fica dito, pode concluir-se que o novo conceito de autono-
mia local é, hoje, doutrina dominante na Espanha, sem esquecer, é óbvio,
a existência de vozes discordantes.

(362) R. ENTRE NA CUESTA. «Las competencias de las entidades locales», in Organi-
zacion Territorial ...• vol. I. pp, 89-111.

(363) R. ENTRENA CUESTA. «Las competencias ... », p. 106.
(364) F. SOSA WAGNER/PEORO MIGUEL GARClA. Las competencias ...
(365) F. SOSA WAGNERlPEORO MIGUEL GARClA. Las competencias ...• pp. 26/27.
(366) F. SOSA W AGNERlPEORO MIGUEL GARClA. Las competencias ...• pp. 29.
(367) F. SOSA WAGNERlPEORO MIGUEL GARClA. Las competencias ...• pp. 28. Cfr.,

também. L. MORELL OCANA. La Administración Local. Madrid, 1984. pp. 151 e segs.
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b) Jurisprudência do Tribunal Constitucional: as sentenças de 2
de Fevereiro e de 28 de Julho de 1981

Sobre a matéria que estamos a apreciar são fundamentais as sen-
tenças do Tribunal Constitucional de 2 de Fevereiro de 1981 e de 28
de Julho do mesmo ano. Enquanto a sentença de 2 de Fevereiro está pró-
xima do conceito clássico de autonomia, a sentença de 28 de Julho
aponta claramente para o novo conceito.

Traços fundamentais da sentença de 2 de Fevereiro (368) são os de
que a autonomia se refere a um poder limitado (autonomia não é sobera-
nia) e que, em nenhum caso, o princípio da autonomia pode opor-se ao
da unidade, sendo antes, dentro deste, que alcança o seu verdadeiro sen-
tido. O âmbito da autonomia dos entes locais, diz a sentença, circuns-
creve-se, conforme o art. 137.0 da Constituição, à «gestão dos seus res-
pectivos interesses o que exige que se dote cada ente de todas as
competências próprias e exclusivas que sejam necessárias para satisfazer
o interesse respectivo». E acrescenta: «de acordo, pois, com a Constitui-
ção, a autonomia que esta garante para cada entidade é-o em função do
critério do respectivo interesse (interesse do município, da província, da
comunidade autónorna)». Esta posição do Tribunal aproxima-nos, sem
dificuldade, do entendimento clássico da autonomia municipal como um
bloco de competências sobre os assuntos de interesse municipal. É certo
que, na mesma sentença, se diz logo a seguir que «concretizar este inte-
resse em relação a cada matéria não é tarefa fácil, havendo necessidade
de, em certos casos, distribuir a competência em função do interesse pre-
dominante, sem que isso signifique um interesse exclusivo que justifique
uma competência exclusiva em termos de decisão». Mas este passo da
sentença apenas vem reforçar a ideia de que a regra geral deve ser a atri-
buição de competências exclusivas aos entes locais. No aspecto funda-
mental que é o da tutela, a sentença enquadra-se perfeitamente no seu
âmbito, ao estabelecer que a tutela deve restringir-se à mera legalidade
na qual não cabe «a previsão de controlos genéricos e indeterminados
que situem as entidades locais numa posição de subordinação ou depen-
dência, quase hierárquica, da administração do Estado ou outras entida-
des territoriais». Ainda bem dentro da concepção clássica, a sentença

(368) Transcrita in REVL, n." 213, 1982, pp. 143 e segs.
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afasta a existência de um controlo de oportunidade, salvo excepção cons-
titucionalmente fundamentada, o qual traria como consequência, afirma o
Tribunal, que a tomada de decisão fosse partilhada com outra adminis-
tração (369).

Em sentido muito diferente, aponta a sentença de 28 de Julho (370).
Nesta sentença, o Tribunal Constitucional teve oportunidade de se pro-
nunciar expressamente sobre o conceito de autonomia local, mais parti-
cularmente, sobre o de autonomia provincial. É no n." 3 dos fundamen-
tos jurídicos da sentença que encontramos a consagração das autonomias
locais como garantias institucionais e um conceito de autonomia que
rompe com o entendimento tradicional. Começa por dizer o Tribunal
que «a ordem jurídico-política estabelecida pela Constituição assegurou a
existência de determinadas instituições que considera como essenciais e
cuja preservação se julga indispensável para assegurar os princípios
constitucionais, estabelecendo nelas um núcleo ou reduto indisponível
pelo legislador», as quais são «elementos arquitecturais indispensáveis da
ordem constitucional».

Estas instituições constitucionalmente garantidas não têm na Consti-
tuição a sua regulamentação orgânica (ao contrário do que sucede com
as instituições supremas do Estado). A Constituição em relação a elas
apenas estabelece o núcleo essencial (ou reduto indisponível), deixando
para o legislador ordinário a tarefa de regular concretamente a instituição
em causa. Assim, a Constituição não lhes assegura um conteúdo con-
creto ou um âmbito de competências determinado, mas apenas assegura
a manutenção da instituição em termos tais que se mantenha a imagem
que dela tem a consciência social em cada tempo e lugar. A garantia
constitucional é, pois, violada se a instituição deixa de existir ou se for
regulada de tal forma que fique irreconhecível. A este propósito, diz-se,
na sentença, de modo firme, que «a única proibição claramente discerní-
vel é a da ruptura clara e nítida com a imagem comummente aceite da
instituição que, enquanto formação jurídica, é determinada em boa parte
pelas normas que, em cada momento, a regulam e a aplicação que das
mesmas se faz (371).

(369) Sentença referida, p. 153.
(370) Transcrita no Boletin de Jurisprudencia Constitucional (BJC), 1981, pp. 415

e segs.
(371) BlC, 1981, p. 421.
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A sentença, na continuação da exposição dos seus fundamentos,
considera que os arts. 137.0 e 141.0 contêm uma inequívoca garantia de
autonomia provincial. Com efeito, o art. 137.0 dispõe, de forma clara,
que «o Estado se organiza territorialmente em municípios, em províncias
e nas comunidades autónomas que se constituam», acrescentando logo de
seguida que: «Todas estas entidades gozam de autonomia para a gestão
dos seus respectivos interesses». Saber em que consiste a autonomia
local (provincial e municipal) é uma tarefa de interpretação sobre a qual
se debruça o Tribunal Constitucional. A autonomia local é um conceito
indeterminado, mas não é, de modo algum, um conceito aberto a qual-
quer conteúdo; ele tem contornos que importa definir.

E aqui o Tribunal Constitucional afasta a interpretação tradicional,
ao dizer que «a Constituição não procura ressuscitar a teoria dos interes-
ses naturais dos entes locais». Tal teoria desemboca num forte centra-
lismo, pois a crescente complexidade da vida social acabou por diluir a
linha delimitadora dos interesses exclusivamente locais. Reduzir a auto-
nomia local ao âmbito de tais interesses seria - deduz-se da sentença -
esvaziá-la de significado. Ficaria, assim, também prejudicado o modelo
de Estado prefigurado pela Constituição assente numa «distribuição verti-
cal do poder público entre entidades de diferente nível que são funda-
mentalmente o Estado, titular da soberania, as Comunidades Autónomas
caracterizadas pela sua autonomia política e as províncias e municípios
dotados de autonomia administrativa de diferente âmbito». Por isso
mesmo, a autonomia deve ser entendida, antes, como «um direito da
comunidade local à participação, através de órgãos próprios, no governo
e administração de todos os assuntos que lhes digam respeito». A inten-
sidade dessa participação é graduada em função da relação entre interes-
ses locais e supralocais, dentro de tais assuntos ou matérias, cabendo
naturalmente ao legislador a tarefa de concretizar tal direito de participa-
ção para o que dotará os órgãos representativos de tais comunidades com
os poderes (competências) adequados.

Note-se que, da sentença, não pode concluir-se que a autonomia
se limita a um mero direito de participação, no sentido de que as deci-
sões sobre os assuntos administrativos que afectem os municípios sejam
tomadas por entidades de nível superior, cabendo às instituições que
gozam de autonomia um simples direito de tomar parte em tais decisões.
O direito de participação deve ser entendido em sentido amplo, abran-
gendo o poder de decisão sobre aquelas matérias em que o interesse pre-
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dominante seja claramente local. Isso mesmo resulta, aliás, da sentença,
quando nela se diz que a intensidade da participação é função da relação
entre interesses locais e supralocais existente nos assuntos ou matérias
que lhes digam respeito. Não teria sentido e constituiria mesmo uma
violação do princípio da autonomia que, naquelas matérias em que fosse
local o interesse predominante, a decisão coubesse a níveis de adminis-
tração regionais ou estaduais (372).

c) Lei Reguladora das Bases do Regime Local de 1985

A desvinculação da autonomia local de uma pretensa «ordem local
de competências» (os interesses locais) é fundamentada na Lei Regula-
dora das Bases do Regime Local (Lei n." 7/1985, de 2 de Abril) (373) no
facto de a «realidade social, cultural, tecnológica e económica» ter des-
feito definitivamente «as situações particulares de relativo isolamento»,
apresentando-se-nos, hoje, a sociedade como um «todo contínuo» onde a
distância, antes factor explicativo de pretensas «autarquias», foi vencida
pelos meios de transporte, pelas ondas (hertzianas) e pela dependência de
um mercado único a nível nacional, por sua vez já intimamente relacio-
nado com a realidade internacional. E acrescenta-se, no mesmo preâm-
bulo: «essa continuidade do tecido social toma impossível marcar fron-
teiras nítidas aos interesses cuja tutela respectiva se encomenda aos
distintos poderes». Estes formam parte de um «conjunto constitucional
de arquitectura complexa em que as partes adquirem sentido em função
do todo» (374). É nesta base que se repele a ideia de autonomia ligada a
um bloco de competências por natureza locais.

A questão da delimitação de competências dos entes locais deve ter
em conta que, «salvo algumas excepções, são hoje raras as matérias que,
na sua integridade, possam dizer-se de exclusivo interesse das autarquias

(372) Sobre jurisprudência constitucional e administrativa mais recente, cfr.
M. RODRIGUEZ-ZAPATA, «Interprétation juridictionelle de l'autonornie locale dans la juris-
prudence espagnole», in Conseil de l'Europe, Conférence sur la Charte européenne de
l'autonomie locale (Barcelone, 23·25 janvier 1992), Conférence permanente des pouvoirs
locaux et régionaux de l'Europe, Études et travaux, n." 27, polic., pp. 122 e segs.

(373) Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Regimen Local
(separata do Boletin Oficial del Estado - Gaceta de Madrid), 1985, p. 14.

(374) Ley 7/1985 ... , p. 14.
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locais e que, por outro lado, também são raras aquelas em que não esteja
um interesse local em jogo». O critério material de atribuição legal de
competências tem por base «o direito das autarquias locais de intervir
com a intensidade e o alcance máximos - a partir do princípio da des-
centralização e para a realização do direito fundamental à participação
nos assuntos públicos - que permita o envolvimento relativo dos inte-
resses das diferentes colectividades territoriais em quaisquer de tais
assuntos públicos» (375).

O preâmbulo aborda, na parte final, o problema sempre difícil das
relações entre os diversos níveis de Administração Pública, nomeada-
mente a estatal, autonómica e local, começando por criticar as técnicas
que se traduzem pela actuação da vontade unilateral de uma das admi-
nistrações e que incidem normalmente sobre a validade ou eficácia dos
actos emanados de uma outra que, deste modo, fica a ela subordinada.
É a tutela o que o preâmbulo tem em mira e, em vez dela, propõe outras
técnicas de relação. Tais técnicas têm em conta, por um lado, que cada
centro de poder público administrativo (incluindo o nível de administra-
ção local) deve actuar no seu âmbito próprio, com plena capacidade e
responsabilidade própria, e, por outro, que o poder público administra-
tivo, no seu conjunto, não deve ser invertebrado, pois deve ter-se em
conta o princípio da unidade da acção administrativa e a sua tradução
nos princípios da coordenação e da eficácia.

Ora, estes últimos objectivos (coordenação e eficácia) não devem
resultar da aplicação dos meios próprios da tutela, mas de procedimentos
que facilitem o encontro e a comunicação - mesmo de carácter infor-
mal - para a colaboração e a coordenação interadministrativas funda-
mentalmente voluntárias e de base negocial. Naturalmente, para o caso
de conflito não superável, terá de estabelecer-se um sistema legal de
solução.

5. A nova concepção em Itália: a ideia de um «continuum» adminis-
trativo

Também em Itália, uma parte da doutrina sente, pelas razões já indi-
cadas e relacionadas com as modificações da realidade administrativa, a

(375) Ley 7/1985 ...• p. 16.
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necessidade de abandonar a ideia de uma autonomia local fundada na
existência de funções exclusivamente locais.

Sublinha-se que o papel meramente garantístico da autonomia local
não está em consonância com as exigências de uma sociedade e de uma
economia industrial avançada que tende para uma ampla integração entre
as administrações (376).

Afirma-se que não existem funções de interesse exclusivamente local
nos termos do art. 118.°, n." 1, da Constituição Italiana. Estas estão,
por razões históricas ou tecnológicas, indissoluvelmente ligadas às fun-
ções das regiões e apela-se para uma nova concepção de autonomia (377).

Certas opiniões, reconhece Pubusa, partem do pressuposto de que já
não existem interesses de carácter exclusivamente local e, consequente-
mente, têm como ultrapassada uma visão da relação Estado-autonomias
locais fundada na garantia e na separação de tarefas (378). Fala-se a este
propósito numa continuidade administrativa (econtinuum») que, partindo
dos municípios passa através das províncias e chega ás regiões (379).
Insiste-se na programação como método de exercício da actividade
pública e procura-se garantir a participação dos municípios (e províncias)
quer na fase ascendente (elaboração) quer na fase descendente (exe-
cução) do procedimento programatório (380).

Uma expressão destas ideias encontra-se no chamado Projecto de
Pavia coordenado por U. Pototschnig (381).

(376) G. C. DE MARTIN, L 'Amministrazione Locale nel sistema delle Autonomie,
Milão, 1984, p. 69.

(377) M. S. GIANNINI,lstituzioni di Diritto Amministrativo, Milão, 1981, pp. 225
e segs. Note-se o facto de Giannini, que lançou as bases do conceito dominante de auto-
nomia local na Itália, vir falar, agora, também de um «continuum» funcional entre as
regiões e as autarquias locais e colocar o acento na responsabilidade destas no desempe-
nho das funções que lhes foram confiadas.

(378) A. PUBUSA,Sovranità Populare ... , p. 87. Note-se que Pubusa mantem-se,
como veremos, profundamente ligado à noção de interesses locais e à concepção de auto-
nomia daí decorrente

(379) U. POTOTSCHNIG,«Por una nueva legislación municipal y provincial» (trad.),
in Documentación Administrativa, n." 192, vol. 11, p. 203.

(3KO) G. BERTI, «Hacia la Administración Local» (trad.), in Documentación Admi-
nistrativa, n." 192, vol. 11, p. 223.

(381) Legge Generale sull'Amministrazione Locale. Ricerca condotta dall'lstituto
di diritto pubblico - Facoltá di giurisprudenza dell'Universitá degli Studi di Pavia-
per um progetto di riforma della legge comunale e provinciale, Pádua, 1977.
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Com efeito. neste projecto abandona-se o critério de fazer uma
repartição de atribuições tendo em conta o «interesse exclusivamente
local» (382) e põe-se o acento tónico na ideia de que os municípios
(e províncias) mais do que organismos que se caracterizam pela exe-
cução de certas tarefas administrativas são expressão político-institucio-
nal autónoma das comunidades locais; como tal reflectem e dão voz à
vontade das respectivas populações não só exprimindo os seus anseios,
como participando nas decisões que lhes interessem e desenvolvendo. no
seu nível e nos limites das decisões tomadas a nível superior. um efec-
tivo papel de governo (383).

Daqui flui uma outra ideia que é a de que a administração dos
municípios (e das províncias) se deve estender tendencialmente a todos
os interesses predominantemente localizados nos respectivos territórios.

Ainda. segundo esta concepção. entende-se que o recurso à progra-
mação quer geral. quer sectorial é a regra. devendo a programação regio-
nal ser de «malha larga» de modo a permitir espaços de efectiva autono-
mia das autarquias locais (384). Tudo isto dentro da ideia. repete-se. de
que no plano funcional. a administração local não pode deixar de ser um
«continuum» que partindo dos municípios e das províncias chega às
regiões.

Esta concepção tem implicações ainda na determinação das funções
respeitantes à administração local. Respeitando. embora. o preceito do
art. 128.° que determina que as funções dos municípios (e das pro-
víncias) são estabelecidas pelas leis da República. tem-se na devida
conta que a maior parte das matérias de intervenção tradicional dos
municípios e províncias são da competência das regiões. Daí que se
reserve para as leis da República a especificação de alguns grandes sec-
tores nos quais deve ser reservada aos municípios uma responsabilidade
de decisão. mas a determinação concreta das funções a exercer e o modo
de as desenvolver deverá cair na esfera da legislação e programação
regional (385).

(382) Legge generale ...• p. 6.
(383) Legge generale ...• p. 10.
(384) Legge generale ...• p. 12.
(385) Legge generale ...• p. 13.
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CAPÍTULO IV

PERSISTÊNCIA DO CONCEITO CLÁSSICO
DE AUTONOMIA LOCAL

1. Crítica das concepções modernas: a autonomia municipal é mais
do que um direito de intervenção dos municípios nos assuntos
que lhes dizem respeito

Abordar a persistência do conceito clássico de autonomia local e
nomeadamente municipal, depois de se falar da sua crise e das novas
concepções de autonomia, é uma exigência que resulta do facto de,
actualmente, mesmo depois de se constatar a «contínua erosão» da auto-
nomia local entendida no seu sentido tradicional se continuar a defender
- ainda que admitindo, por vezes adaptações - aquele conceito. Não
se trata aqui, pois, de falar do conceito clássico como algo que tende por
natural inércia a sobreviver, apesar da mudança da realidade que o justi-
ficou, mas, pelo contrário, de referir a opinião daqueles que, estando per-
feitamente conscientes dessa mudança persistem, apesar disso, na afirma-
ção da sua validade ainda hoje.

As novas concepções de autonomia local têm sofrido, com efeito,
fortes críticas pelo facto de, na prática, tenderem a reduzir o papel dos
municípios (e das outras autarquias locais) a um mero direito de partici-
pação nos assuntos que dizem respeito às comunidades respectivas (386).
Não se pode falar, p. ex., de uma verdadeira autonomia municipal,
diz-se, se aos municípios cabe apenas, por um lado, participar (mais ou
menos intensamente) nas decisões que, a nível superior, são tomadas
sobre os assuntos que lhes interessam e, por outro, executar tais decisões.
A autonomia municipal exige, antes, a atribuição aos municípios de um
direito (poder) de decisão própria sobre os assuntos da comunidade
local (387).

(386) W. BLÜMEL,«Gerneinden und Kreise ... », pp. 171 e segs.; K. ULRICH,«Kritik
am sogennanten funktionalen Selbstverstãndnis», in DOV, 1978, p. 76.

(387) F. KNEMEYER,«Das verfassungsrechtliche Verhãltnis der Kommunen zuei-
nander und zum Staat», in DVBI, 1984, p. 28; W. BROHM, «Die Selbstverwaltung der
Gemeinden im Verwaltungssystem der Bundesrepublik», in DVBl, 1984, pp. 293 e segs.,

12
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Afirma-se, ainda hoje, que a autonomia local compreendida como
direito de decisão própria, livre de intromissões de níveis superiores de
administração sobre os assuntos que respeitam às respectivas populações
dentro do seu território, é um elemento fundamental do Estado de Direito
democrático, actuando uma separação vertical de poderes. Defende-se
que, assim, fica melhor assegurada a liberdade dos cidadãos e se respei-
tam os princípios constitucionais que regulam esta matéria. Aliás, uma
característica comum aos defensores do conceito tradicional, nas actuais
condições do nosso tempo, é a acentuação do significado constitucional
da autonomia local (388).

2. Defesa do conceito clássico: o direito de decisão sobre os assuntos
da comunidade local (assuntos locais) como elemento nuclear da
autonomia local

o que, de um modo geral, fundamenta actualmente a defesa do con-
ceito tradicional de autonomia é, como acabámos de dizer, o seu valor
constitucional ou, noutra perspectiva, o seu valor político-democrático.

Enquanto as novas concepções tendem a valorizar os aspectos de
maior eficiência administrativa da administração local, os defensores da
concepção tradicional valorizam preferentemente os aspectos políticos.
Muito expressivo neste aspecto é o pensamento de J. Baptista Machado
que, apesar de reconhecer que a evolução da sociedade técnico-industrial
dos nossos dias aponta para um processo de crescente «homogeneização
social e cultural» que tende a «cilindrar- a autonomia das comunidades
locais (389) defende - como que contra a corrente - a concepção
clássica.

esp. p. 296; SCHMIDT-JORTZIG,«Selbstverwaltungsbereiche von Kreisen und kreisangehõ-
rigen Gemeinden nach der Verfassung», in DOV, 1984, pp. 821 e segs.; A. PUBUSA,
Sovranitá popolare ... , pp. 88, 183 e 375; J. BAPTISTAMACHADO,Participação e Descen-
tralização. Democratização e Neutralidade na Constituição de 76, Coimbra, 1982, p. 25;
A. VON MUTIUS,«Õrtliche Aufgabenerfüllung ... », pp. 227 e segs., esp. pp. 224 e segs.

(388) F. KNEMEYER,«Dezentralisation aIs Mittel vertikaler Gewaltenteilung übe-
rholt?», in DVBl, 1976, p. 383; A. VONMunus, «Õrtliche Aufgabenerfüllung ... », pp. 241
e segs.; A. PUBUSA,Sovranitá popo/are ... , pp. 109 e segs.; G. PÜTTNER,«Kommunal-
politik und Gemeindedemokratie», in Handbuch der kommunalen ... , vol. 2, pp. 3 e segs.

(389) J. BAPTISTAMACHADO,Participação ... , pp. 26 e 70.
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Baptista Machado está consciente de que o Estado moderno foi obri-
gado a realizar um conjunto vastíssimo de tarefas de política económica
e social e a satisfazer inúmeras necessidades colectivas, utilizando como
um dos principais instrumentos de intervenção o plano; constata também
que o aumento da intervenção do Estado, com vista a uma maior justiça
social, reduz cada vez mais o espaço de liberdade dos cidadãos aumen-
tando, ao mesmo tempo, a dependência destes perante a Administração
Pública; verifica ainda que houve necessidade de estabelecer mecanismos
de participação que permitissem aos cidadãos estar - através das insti-
tuições territoriais e profissionais que os representam - mais próximos
da Administração Pública e que se traduziram, ao nível das relações
entre as autarquias locais e o Estado (aparelho administrativo), no aban-
dono de uma actuação isolada em benefício de uma intensa coopera-
ção (390). Ora, apesar disso, defende, com extremo rigor, aquilo que
parece condenado, ou seja, a existência de um poder de decisão local
autónomo. Diz, claramente, que a descentralização verdadeira e própria
respeita sempre a autonomia de decisão (391).

Como se explica isto?
A explicação para estas posições assenta numa concepção do

Estado, da democracia e da pessoa humana. No fundo é um problema
de liberdade que está em causa. Se as autarquias locais têm apenas um
poder de participação nas decisões tomadas pelo Estado ou outros níveis
superiores de administração, se as autarquias locais não têm o direito de
decidir livremente sobre um conjunto de atribuições próprias e exclusivas
constituido pelos interesses locais, então temos um Estado centralizado,
um Estado que domina toda a vida social, que, admitindo embora a par-
ticipação das autarquias locais e de outros grupos de pressão (associa-
ções profissionais, associações de interesses), se arroga o direito de deci-
são definitiva.

Isto corresponde, no essencial, a uma concepção jacobina do Estado
que tende a conceder aos cidadãos e aos grupos em que estes se inte-
gram apenas uma liberdade-participação (392). Ora, é exactamente contra
isto que se insurge Baptista Machado, pois o Estado, mesmo legitimado

(390) J. BAPTISTA MACHADO, Participação , pp. 1 e 3.
(391) J. BAPTISTA MACHADO, Participação , p. 25.
(392) Sobre a liberdade-participação (liberdade dos «antigos») e liberdade-autono-

mia (liberdade dos «modernos»), efr. M. BOURJOL, Droit et ... , p. 12.
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democraticamente, não tem um poder de decisão ilimitado. O Estado
tem de respeitar a liberdade dos cidadãos e das comunidades locais em
que estes se integram. O mandato eleitoral conferido pelos cidadãos ao
Estado existe para a definição e satisfação do interesse nacional e só
deste. Não já, portanto, para a definição do interesse individual ou das
comunidades locais. Aqui são, respectivamente, os cidadãos e as autar-
quias locais que decidem. Se o Estado tivesse poder sobre tais assuntos
estaríamos a caminhar para a legitimação do Estado totalitário.

Para J. Baptista Machado, esta ideia de liberdade de decisão liga-se
com uma certa ideia de democracia. Esta representa, historicamente, a
eliminação de uma concepção do Estado que, orientado pelo princípio do
absolutismo monárquico, confiscou a liberdade dos cidadãos e das colec-
tividades subestaduais (393). A verdadeira democracia, continua, articula
o princípio da liberdade (auto-determinação) dos indivíduos e dos grupos
com o princípio da vontade da maioria (fundamento do exercício do
poder político a nível nacional), excluindo-se assim uma visão radical e
totalitária do poder do povo (democracia). Daqui a defesa intransigente
da autonomia das autarquias locais entendida como o direito destas de
decidir, sem intervenção externa e por órgãos representativos das popula-
ções respectivas, sobre os interesses próprios. Isto implica naturalmente
- e Baptista Machado reconhece constituir um problema difícil - uma
distinção entre assuntos nacionais, regionais e locais, observando-se aqui
o princípio da subsidariedade. Esta distinção é o dado primeiro da des-
centralização (394). Sem a definição dos «interesses locais» não há uma
verdadeira autonomia, pois não há um campo para o exercício da liber-
dade de decisão.

Verifica-se, deste modo, como já se disse, que o problema da des-
centralização territorial (autonomia local) é colocado num plano político-
-filosófico. No fundo, está a ideia do valor absoluto da pessoa humana
que se impõe ao próprio Estado e o limita. Mais do que isso: impõe-lhe
o dever de reconhecer e promover a pessoa humana sobre todos os
aspectos (395). Aliás, outra não é a função do Estado de Direito enten-
dido como Estado que garante a liberdade dos cidadãos.

(393) J. BAPTISTA MACHADO, Participação , p. 66.
(394) 1. BAPTISTA MACHADO, Participação , p. 29.
(395) J. BAPTISTA MACHADO, Participação , p. 94.
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De tudo o que fica dito não resulta, todavia, nem o abandono do
planeamento como modo de intervenção do Estado, nem sequer a redu-
ção deste a um papel mínimo. A sociedade moderna exige que o Estado
desempenhe amplas funções para assegurar as necessidades vitais dos
cidadãos e o Plano é um instrumento necessário da política do Estado.
O que não se aceita é que, sob tais pretextos, o Estado assuma uma
acção tendencialmente totalitária.

Num campo muito próximo de Baptista Machado movimenta-se, em
Itália, Andrea Pubusa para quem o reconhecimento constitucional das
autonomias locais implica o reconhecimento de um «núcleo originário de
interesses próprios» de tais comunidades (396). Seria, explica, ilógico e
contraditório reconhecer as autonomias locais e negar a existência de
interesses a elas (comunidades locais) originariamente respeitantes. Os
poderes do Estado nesta matéria não podem deixar de ter um carácter
meramente de reconhecimento ou declarativo (397). Do reconhecimento
da existência de tal núcleo de interesses próprios resulta que a respectiva
satisfação deve ser tratada e resolvida pela própria comunidade local
segundo as suas próprias decisões.

A concepção de Pubusa, que se afasta assim claramente do modelo
autárquico da administração local de longa tradição na Itália, assenta na
ideia de que o titular da soberania não só «quoad titulum», mas também
«quoad exercitium» é o povo e não o Estado (398), constituindo as auto-
nomias locais uma forma de exercício da soberania (399). Assim se com-
preende que defenda também que aquelas constituam um limite à revisão
constitucional (400).

Pubusa tem presente as críticas daqueles que defendem a existência
de um «continuurn» na administração local e vêem na «programação par-
ticipada» o modo de o realizar (401). No entanto, contesta firmemente a

(396) A. PUBUSA,Sovranità popolare , pp. 152 e 320.
(397) A. PUBUSA,Sovranità popolare , pp. 152 e 185. No mesmo sentido de

Pubusa, ou seja, da existência de um campo de interesses próprios no qual nem o próprio
legislador pode tocar porque reservado à normação autárquica, cfr. SÉRVULOCORREIA,
Legalidade e Autonomia Contratual dos Contratos Administrativos, Coimbra, 1987,
pp. 261 e segs., esp. p. 275.

(398) A. PuBUSA,Sovranità popolare ... , pp. 318 e 144.
(399) Cfr. também G. C. DE MARTIN,L'Amministrazione Locale ... , p. 24.
(400) A. PuBUSA, Sovranità popolare , p. 325.
(401) A. PuBUSA,Sovranità popolare , pp. 184, 197 e 357.
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ideia de uma impossibilidade de separação dos interesses próprios das
comunidades locais e as consequências que daí resultam, sem deixar de
admitir como desejável uma acção programada no respeito das compe-
tências que resultam da aplicação dos preceitos constitucionais. O que
recusa é uma programação que implique a dissolução da noção de inte-
resses locais como suporte da autonomia. O art. 5.° da Constituição Ita-
liana exige, afirma, que a legislação estadual (e regional) disponha de
modo que sejam confiadas aos municípios e províncias todas as funções
respeitantes à satisfação dos interesses próprios das comunidades respec-
tivas, conforme resulta do art. 118.°, n," 1, da mesma Constituição (402).

O conceito clássico continua também a ser defendido na Alemanha
onde é dominante apesar das novas concepções ali elaboradas (403). Foi,
aliás, no seguimento destas e em cótica às mesmas que a validade da
concepção tradicional foi reafirmada (404).

A influência de tais concepções não deixou, no entanto, de se fazer
sentir e vemos autores a adaptar o conceito clássico às novas condições
económicas sociais e culturais resultantes da civilização técnico-indus-
trial. É o caso de Willi Blümel que elaborou uma concepção que deno-
minou «modelo da compensação» (<<Kompensationsmodell») e que
merece particular atenção.

3. Adaptação do conceito clássico às novas realidades: o modelo da
compensação (<<Kompensationsmodell») de W. Blümel

W. Blümel (405) parte da constatação do crescente esvaziamento do
conteúdo da autonomia local nos nossos dias. Verifica que tal resulta da
constante passagem de funções de «baixo para cima» por efeito de uma

(402) A. PuBUSA,Sovranità popolare ... , p. 183. A existência de interesses exclusi-
vamente locais é claramente defendida por este (pp. 87, 164, 184 e 188).

(403) P. MAHON,Lo décentralisation ... , p. 127; A. VON MUTIUS,«Õrtliche Aufga-
benerfüllung ... », pp. 235/236.

(404) F. KNEMEYER,«Die verfassungsrechtliche Gewãhrleistung des Selbstverwal-
tungsrechts der Gemeinden und Landkreise», in Selbstverwaltung im Staat ... , pp. 209
e segs.; W. BROHM, «Die Selbstverwaltung ... », pp. 293 e segs.; SCHMIDT-JORTZIG,
«Selbstverwaltungsbereiche ... », pp. 621 e segs.

(405) W. BLÜMEL,«Gemeinden und Kreise ... », pp. 171 e segs.; «Die Rechtsgrun-
dlagen ... », pp. 229 e segs., esp. pp. 251 e segs.; «Wesensgehalt und Schranken des kom-
munalen Selbstverwaltungsrechts», in Selbstverwaltung im Staat ... , pp. 265 e segs.
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regulamentação legislativa cada vez mais detalhada de todos os aspectos
da vida económica, social e cultural e de um forte aumento da planifica-
ção (geral e sectorial). Não aceita, porém, as concepções que, perante
tais realidades, apontam para uma mera participação das autarquias nos
programas, planos e decisões supra-locais e apresenta, em alternativa, um
modelo de compensação, nos termos do qual, ao lado de um «núcleo
intocável» de funções para decisão sob responsabilidade própria das
autarquias locais se reconhece a estas, a título de compensação, o direito
de participar (sob formas diversas) naquelas funções que, por força das
novas condições, passaram para níveis superiores de administração.

Este modelo não faz, pois, da compensação princípio geral afas-
tando-se assim das concepções que esgotam a autonomia no direito
de participação (406), mas reconhece que, nos nossos dias, a participação
nas decisões tomadas a nível superior é a única forma de impedir uma
marginalização das autarquias locais. A autonomia de decisão no que
toca a um conjunto de funções próprias destas e a participação nas deci-
sões que interessam aos residentes são, pois, as duas notas distintivas
desta concepção, que permanece, no essencial, vinculada ao conceito
tradicional.

CAPÍTULO V

A CARTA EUROPEIA DA AUTONOMIA LOCAL DE 1985:
A AUTONOMIA COMO DIREITO DE REGULAMENTAR

E GERIR, SOB RESPONSABILIDADE PRÓPRIA,
UMA PARTE IMPORTANTE DOS ASSUNTOS PÚBLICOS

1. Os perigos que ameaçam a autonomia local

Por ocasião da XX.a Sessão da Conferência Permanente dos Poderes
Locais e Regionais da Europa, reunida em Estrasburgo de 15 a 17
de Outubro de 1985, foi aberta à assinatura dos Estados membros do
Conselho da Europa a Carta Europeia de Autonomia Local, uma conven- '

(406) A este propósito fala-se de um modelo de compensação limitado. Cfr.
A. VON Murius, «Õrtliche Aufgabenerfüllung ... », pp. 237/238.
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ção adoptada pelo Comité de Ministros do Conselho da Europa, em 27
de Junho de 1985 (407).

Esta convenção representa «o primeiro instrumento jurídico multila-
teral que define e que garante os princípios da autonomia local», consti-
tuindo esta «um dos pilares da democracia que o Conselho da Europa
tem por missão defender e desenvolver» (408).

A Carta tem, como base próxima, a Resolução 126 (1981) tomada
pela Conferência dos Poderes Locais e Regionais da Europa (CPLRE) na
reunião de Estraburgo de 21 de Setembro de 1981, que adoptou o pro-
jecto de Carta Europeia da Autonomia Local apresentado pela Comissão
das Estruturas e das Finanças Locais (409).

Revela-se da maior importância a leitura atenta deste projecto de
que foi relator M. L. Harmegnies (Presidente da Comissão) e, de um
modo especial, a respectiva «exposição de motivos», a qual começa sig-
nificativamente com uma bem conhecida citação de Alexis de Tocque-
ville (410).

De tal exposição, que vamos seguir de perto, ressalta a necessidade
urgente de defender a autonomia local contra os perigos que a ameaçam
e que não são hoje já a «concepção jacobina da autoridade central» que
via nesta a «origem e a depositária de todos os poderes públicos», nem
sequer «os desafios totalitários» aparecidos no decorrer do séc. xx. Os
perigos actuais não assumem a forma de um ataque directo, mas mani-
festam-se por formas mais subtis e graduais, correndo o risco de compro-

(407) Conseil de rEurope, Charte Européenne de l'Autonomie Locale, Série des
Traités européens, n." 122, Strasbourg, 15-X-1985, polic.; existe uma tradução portuguesa
datada de Maio de 1987 e editada pela Secretaria de Estado da Administração Local e
Ordenamento do Território com a título «Carta Europeia de Autonomia Local», Régions
et Communes=e lnformations, 1985/8 e 1985,617.

(408) Régions et Communes -Informations, 1985, 617. A Conferência Permanente
dos Poderes Locais e Regionais da Europa, na sua Resolução 159 (1985), recomendou ao
Comité de Ministros a abertura da assinatura da Convenção a Estados não membros do
Conselho da Europa e igualmente à Comunidade Europeia (Régions et Communes -
Informations, 1985/8).

(409) Consei! de I'Europe, Conférence des Pouvoirs Locaux et Régionaux de
l'Europe, Rapport sur «Les Principes de l'Autonomie Locale» (Rapporteur: M. L Har-
megnies), polic, Strasbourg, 21-Set-1981, CPL(l6) 6- VIII, 31 págs.

(410) Conseil de l'Europe, Conférence des Pouvoirs Locaux et Régionaux de
l'Europe, Rapport ... , pp. 1 e segs.
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meter a autonomia local. O que se quer dizer com isto é, fundamental-
mente, que «as sociedades modernas se caracterizam por intervenções
cada vez mais extensas na vida dos cidadãos e, particularmente, nos
domínios social e económico». Este fenómeno manifesta-se quer pela
«multiplicidade dos serviços públicos destinados ao indivíduo e a toda a
sociedade», quer pela inevitável «proliferação de regulamentações e de
controlos burocráticos», quer ainda por uma «predominância do poder
executivo devida à complexidade crescente e à tecnocratização da admi-
nistração».

Neste contexto, o princípio da autonomia local encontra dificuldades
de integração. A tendência para uma intervenção, sempre crescente, do
Estado favorece o recurso a um número cada vez maior de «instituições
administrativas especializadas estabelecidas sobre uma base funcional»,
dominadas por uma preocupação de respeito pelo princípio da igualdade
e mesmo uniformidade na prestação dos serviços, aparecendo a ideia de
instituições independentes e descentralizadas de vocação geral aptas a
tomar decisões e iniciativas, permitindo à população local participar acti-
vamente na definição do seu quadro de vida, como um obstáculo à apli-
cação efectiva da política governamental. A autonomia local funda-se
numa base territorial e implica, por natureza, a aceitação de uma certa
margem de liberdade e de iniciativa e, por isso, constitui um elemento de
«diversidade inevitável» que se acomoda mal aos princípios de igualdade
e de uniformidade muito próprios dos Estados modernos. Está, exacta-
mente, nesta pressão das forças de centralização, a ameaça mais grave
para a autonomia local. Assiste-se a uma «erosão» desta que é o resul-
tado, por um lado, da complexidade técnica cada vez maior da adminis-
tração moderna a exigir a transferência de decisões para unidades mais
importantes do que as unidades administrativas de base local; por outro
lado, de uma tendência para uma maior igualdade do nível de serviços;
e ainda, da responsabilidade cada vez mais extensa do governo nacio-
nal na gestão da economia. Todas estas razões lançam uma forte sobre-
carga de tarefas sobre os governos nacionais que tentam libertar-se dela,
utilizando todos os meios ao seu alcance e, assim, a adopção de uma
legislação perfeccionista, de detalhadas regulamentações administrativas
e financeiras, de numerosos e minuciosos controles, bem como da atri-
buição de subvenções vinculadas a certas obrigações, procurando har-
monizar a acção das autarquias locais com a política das autoridades
centrais.
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Ora, perante este enquadramento, coloca-se o problema de saber qual
o lugar da autonomia local. Desde logo, previne-se no relatório, não está
em causa uma oposição ao desenvolvimento económico e social e ao
papel do Estado na prestação dos serviços e na regulação da economia.
Também não está em causa empreender uma cruzada contra «o Estado»,
delimitando e defendendo uma esfera de acção local independente, pois
não estamos já no séc. XIX, com a ideia de que o município constitui uma
esfera de actividade livre da sociedade demarcada do domínio do Estado,
constituindo a sua antítese (411). Pelo contrário, as autarquias locais
fazem parte integrante do Estado e a autonomia, que se deseja que
gozem, é considerada também como uma forma de resolver os problemas
da moderna gestão pública, de forma mais eficaz e mais racional, do que
uma administração centralizada e burocrática. Não se trata, pois, de esta-
belecer uma esfera de imunidade em relação ao Estado nem uma inde-
pendência mal concebida. É com o realismo que exige o contexto da
administração moderna que a autonomia local deve ser defendida.

Esse realismo tem em conta, desde logo, que as autarquias locais
desenvolveram-se de tal forma que desempenham um papel importante
no conjunto da economia nacional, pelo que são inevitáveis as regula-
mentações destinadas a manter o equilíbrio económico do país e, ainda,
que um número crescente de tarefas públicas diz respeito (interessa) a
diversos níveis de administração, pelo que é cada vez mais difícil defen-
der a competência exclusiva de um só escalão de autoridade. Apesar de
tudo isto, a autonomia local deve, no entanto, permanecer e ser fortale-
cida porque «o grau de autonomia das autarquias locais é a pedra de
toque duma verdadeira democracia». A permanência, a nível local, «de
uma verdadeira comunidade política, com uma base independente por
virtude de eleições locais e assim com a mesma legitimação democrática
que todo o Estado é um complemento indispensável dos sistemas demo-
cráticos (...)>>. Confere-se, por esta via, uma maior dignidade aos cida-
dãos. Num tempo de predominância crescente do poder executivo, na
administração moderna, é importante um elemento democrático forte na
base a contrabalançar tal predominância (412).

(411) Cansei! de l'Europe, Conférence des Pouvoirs Locaux et Régionaux de
l'Europe, Rapport ...• p. 3.

(412) Cansei! de I'Europe, Conférence des Pouvoirs Locaux et Régionaux de
l'Europe, Rapport ... , p. 4.
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2. Antecedentes da Carta Europeia

A defesa da autonomia local evidencia-se, como vimos, nas Consti-
tuições europeias surgidas logo após a 11 Guerra Mundial. Mas, para
além destas iniciativas nacionais, surgiram outras a nível supra-nacional,
na Europa. Assim, em 1953, o Conselho dos Municípios da Europa, nos
seus primeiros «Estados gerais» que tiveram lugar em Versalhes, adopta-
ram uma «Carta europeia das liberdades municipais» que foi aceite por
milhares de autarquias locais. Esta iniciativa reflectia uma reacção con-
tra a experiência, ainda muito viva, de um totalitarismo que tinha asfi-
xiado os direitos e liberdades locais.

Posteriormente, mereceu aceitação crescente a ideia de que esta
Carta deveria ser completada por um texto elaborado no quadro de uma
organização oficial europeia, de modo que aqueles que mais directamente
ameaçam a autonomia local - os Governos - a ele ficassem vincula-
dos. Tal ideia obteve tradução na Resolução 64 (1968) da Conferência
Europeia dos Poderes Locais que continha uma declaração de princípios
sobre a autonomia local e convidava o Comité de Ministros do Conselho
da Europa a adoptá-Ia. A Assembleia Parlamentar do Conselho da
Europa, por sua vez, apresentou ao Comité de Ministros, na sua Reco-
mendação 615 (1970) um texto, fundado sobre o da Conferência e redi-
gido, conjuntamente, pelos dois orgãos. O Comité de Ministros, na oca-
sião, apreciando embora o papel que deve caber às autarquias locais (um
papel essencial na vida das comunidades nacionais europeias), teve em
conta que as notáveis diferenças que apresentam as estruturas constitu-
cionais, jurídicas e administrativas dos diversos Estados membros do
Conselho da Europa não permitia a adopção de uma declaração de prin-
cípios sobre a autonomia local aceitável por todos (413).

A ideia não ficou esquecida e, em 1981, através da Resolução 126
(1981) da Conferência dos Poderes Locais e Regionais da Europa
(CPLRE), foi de novo retomada, através de um projecto de Carta Euro-
peia da Autonomia Local (414). A V Conferência dos Ministros Euro-

(413) Conseil de l'Europe, Conférence des Pouvoirs Locaux et Régionaux de
l'Europe, Rapport ... , p. 7.

(414) Consei! de l'Europe, Conférence des Pouvoirs Locaux et Régionaux de
l'Europe, I," Session, 27-29 Octobre 1981, Résolution 126 (1981) sur les principes de
l'autonomie Locale, polic., ed. bilingue.
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peus responsáveis pelas autarquias locais, realizada em Lugano (Itália),
de 5 a 7 de Outubro de 1982, deu mais um passo para a aprovação da
Carta. Os Ministros felicitaram a CPLRE por ter elaborado o projecto
da Carta Europeia de Autonomia Local, embora fossem colocadas por
certos ministros algumas reservas quanto a certos aspectos do conteúdo
da Carta e a que ela assumisse a forma de Convenção. Na mesma Con-
ferência, foi deliberado pedir ao Comité de Ministros do Conselho da
Europa que encarregasse o CDRM (Comité Director para as Questões
Regionais e Municipais) de, em contacto com a CPRLE, proceder aos
arranjos necessários para que o projecto de Carta pudesse ser submetido
à aprovação na Conferência seguinte (415). O projecto, já com modifica-
ções, preparado pelo CDRM, foi submetido à apreciação da VI Confe-
rência dos Ministros Responsáveis pelas Autarquias Locais, reunida em
Roma de 6 a 8 de Novembro de 1984, que o aprovou, e foi adoptado
pelo Comité de Ministros do Conselho da Europa, sob a forma de Con-
venção, em 27 de Junho de 1985, iniciando-se o período de assinatura
pelos Estados membros, por ocasião, como dissemos, da XX.a Sessão da
Conferência Permanente dos Poderes Locais e Regionais da Europa, reu-
nida em Estrasburgo de 15 a 17 de Outubro de 1985 (416).

3. O conceito de autonomia local na Carta Europeia

As alterações introduzidas em Roma, em 1984, no texto do projecto
de 1981, foram significativas, incluindo, de um modo geral, limitações
aos princípios consagrados naquele projecto. Os princípios são aceites,
mas limita-se mais o seu alcance, através de fórmulas como «na medida
do possível», «normalmente» ou «de acordo com a lei». De qualquer
modo, o conteúdo dos preceitos não foi alterado na parte essencial.

(415) Conseil de l'Europe, Conférence des Ministres Européens Responsables des
Collectivirés Locales, Lugano, 1982 - Conclusions de la Conférence, Strasbourg, 1982,
palie. O CDRM teve em atenção não só as conclusões da Conferência de Lugano, como
ainda a Recomendação 960 da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, que
apontava para a forma de convenção da Carta.

(416) Consei! de l'Europe, Conférence des Ministres Européens Responsables des
Collectivités Locales, Rome, 1984, Project de Charte Européenne de l'Autonomie Locale,
Strasbourg, 1984 (MCL-6(84) 2-F), polic.; Régions et Communes - Informations,
1985/6-7, pp. 15 e segs.
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o conceito de autonomia local vem definido no n." 1, do art. 3.° da
Carta, do seguinte modo: «Entende-se, por autonomia local o direito e a
capacidade efectiva de as autarquias locais regulamentarem e gerirem,
nos termos da lei, sob sua responsabilidade e no interesse das respectivas
populações, uma parte importante dos assuntos públicos». O n." 2 do
mesmo artigo acrescenta que este direito «é exercido por conselhos ou
assembleias compostos de membros eleitos por sufrágio livre, secreto,
igualitário, directo e universal, podendo dispor de órgãos executivos que
respondem perante eles» ( ...). Este texto reproduz o de 1981, apenas
com a introdução da expressão «nos termos da lei» que não existia no
primeiro projecto.

Ao explicar o conteúdo deste artigo, o relator de 1981 M. L. Har-
megnies (417) afirmava que certos termos do n." 1 careciam de comentá-
rios. Assim, a expressão «capacidade efectiva», colocada logo a seguir à
palavra «direito», pretendia sublinhar que «as autarquias locais devem
ter, não só o direito de regular e gerir os assuntos de interesse público,
mas também, os meios de o fazer eficazmente» (418). Com a expressão
«sob a sua própria responsabilidade» quis-se deixar bem claro que as
autarquias locais não actuavam como agentes de uma autoridade admi-
nistrativa superior. Houve também o cuidado de incluir a expressão «em
proveito das respectivas populações» para recordar que é essa a razão de
ser das autarquias locais, ou seja, que estas actuam no interesse e, na
medida do interesse, das respectivas populações.

O relator revela ainda que a definição dos assuntos que as autar-
quias locais têm o direito de regular e gerir foi objecto de prolongados
debates. E escreve: «Decidiu-se que a noção tradicional de assuntos
locais ou de assuntos próprios das autarquias locais já não era um crité-
rio credível nas condições modernas de administração e devia ser aban-
donado». Acrescenta a este propósito: «uma tal noção que era, aparente-
mente, uma relíquia das ideias do séc. XIX, segundo as quais as
autarquias locais ocupariam, como particulares ou associações, uma situa-

(417) Conseil de l'Europe, Conférence des Pouvoirs Locaux et Régionaux de
l'Europe, Rapport ... , p. 15.

(418) J. C. Neméry escreve a este propósito que a verdadeira autonomia exige o
princípio da efectividade «<principe d'effectivité»), ou seja, a existência de um poder real
das autarquias locais sobre um certo número de matérias (J. C. NEMÉRY,De la Liberté ... ,
p.26).
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ção jurídica bem definida, fora do Estado, apresenta o inconveniente de
ser muito imprecisa». O afastamento do critério dos «assuntos locais»
resultou ainda da verificação de que muitas questões dependem, hoje, de
diferentes níveis de autoridade por necessitarem de acções complementa-
res doutras autoridades. Acresce que não se toma possível encontrar cri-
térios concretos que permitam uma distinção intrínseca entre os assuntos
locais e os assuntos estaduais. Finalmente, limitar o papel das autarquias
locais aos «assuntos locais» representaria relegá-las para uma zona mar-
ginal na moderna administração pública. Vê-se, assim, que o projecto
(e também a Carta) abandona claramente o conceito tradicional de auto-
nomia local assente na noção de «assuntos locais». A tal facto não deve
ser estranha a circunstância de Joachim Burmeister ter feito parte da
comissão de peritos que trabalhou com o relator, de Dezembro de 1979 a
Junho de 1981 (419). Aliás, muita da argumentação desenvolvida faz
recordar o pensamento daquele autor alemão.

Constituindo o art. 3.° da Carta o preceito-chave sobre a noção da
autonomia local, os restantes concretizam-no e completam-no, fixando os
meios que tomam possível atingir o objectivo de uma real autonomia.

Assim, a Carta procura garantir às autarquias locais a definição dos
seus serviços (estruturas administrativas internas), de modo a adapta-
rem-se às respectivas necessidades específicas e a fim de permitir uma
gestão eficaz (art. 6.° n." 1); procura garantir também a possibilidade de
recrutar pessoal qualificado e oferecer-lhe condições de serviço atraentes
(n." 2 do mesmo artigo); prescreve que os eleitos locais devem poder
exercer, com liberdade, o seu mandato e ser compensados, financeira-
mente, dos prejuízos que o exercício das suas funções acarreta e ter ade-
quada protecção social (art. 7.°, n.OS I e 2).

A questão dos recursos financeiros, sem os quais não existe a capa-
cidade efectiva de regular e gerir os assuntos públicos, merece, na Carta,
um extenso artigo, o 9.°, ao longo do qual são fixados princípios fun-
damentais nesta matéria. Assim, consagra-se o direito a recursos pró-
prios suficientes e a liberdade de fixar prioridades em matéria de despe-
sas (n." 1); consagra-se, igualmente, o princípio da proporcional idade
entre os recursos financeiros e as competências que lhes cabem (n." 2).

(419) Conseil de l'Europe, Conférence des Pouvoirs Locaux et Régionaux de
l'Europe, Rapport... , p. 9, n. 2.
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o n." 3 dispõe que, pelo menos, uma parte dos recursos financeiros deve
provir de taxas e impostos locais, tendo as autarquias o poder de, nos
limites da lei, estabelecer um maior ou menor montante. Tendo em conta
as dificuldades que para as autarquias locais podem advir da inflação ou
doutros factores económicos, o n." 4 do art. 9.° estabelece que os siste-
mas financeiros respeitantes aos recursos das autarquias locais devem ser
dotados de flexibilidade, de modo a acompanhar, na medida do possível,
a evolução real dos custos do exercício das suas competências. A pro-
tecção das autarquias locais financeiramente mais fracas está garantida,
no n," 5 do mesmo artigo, através da previsão de processos de perequa-
ção financeira ou medidas equivalentes, sem que tal signifique a redução
da liberdade de opção das autarquias locais na matéria de gastos. A obri-
gatoriedade de consulta das autarquias locais na elaboração dos critérios
que devem presidir à lei das finanças locais, nomeadamente em matéria
de receitas, resulta do n." 6. Por outro lado, a liberdade de acção das
autarquias seria gravemente cerceada se grande parte das suas receitas
resultasse de subvenções afectadas a fins específicos e, daí, a justificação
do preceito contido no n." 7, segundo o qual «na medida do possível, os
subsídios concedidos às autarquias locais não devem ser destinados ao
financiamento de projectos específicos». Finalmente, o n." 8 deste artigo
garante-lhes o direito de acesso ao mercado nacional de capitais para
financiar despesas de investimento. A atenção dada na Carta ao pro-
blema financeiro explica-se perfeitamente, se tivermos em conta que,
hoje, a actividade das autarquias locais não é tanto uma actividade de
mera polícia (permitir ou proibir) mas essencialmente de fomento. Na
verdade, o que se lhes pede cada vez mais são obras, nomeadamente
equipamentos colectivos. Ora, esta actividade é impossível sem avulta-
dos meios financeiros. A actividade das autarquias locais deslocou-se,
em grande parte, dos domínios de «polícia» para os de obras e prestação
de serviços.

O art. 10.° da Carta refere e consagra o direito de associação das
autarquias locais e o art. 11.° estabelece o direito de recurso jurisdicional,
a fim de prevenir os ataques ao direito de autonomia de que gozam. No
domínio das modificações territoriais (art. 5.°), a Carta prevê o direito de
consulta prévia das autarquias afectadas.

Deixamos para o fim, intencionalmente, dois aspectos que são fun-
damentais no que toca ao novo conceito de autonomia local: o das atri-
buições (art. 4.°) e o do controlo (art. 8.°). Quanto ao problema das atri-
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buições, abandonado o critério dos «assuntos locais» ou «assuntos pró-
prios», importa ver aquele que a Carta propõe. Ele resulta do n." 3, do
art. 4.°, ao estabelecer-se que «regra geral, o exercício das responsabili-
dades públicas deve incumbir, de preferência, às autoridades mais pró-
ximas dos cidadãos». Isto significa que o legislador constitucional ou
ordinário, ao fixar as atribuições das autarquias locais, deve ter em conta
que uma tarefa administrativa deve ser, em princípio, atribuída à autar-
quia local de base, salvo se a amplitude ou natureza da tarefa, ou ainda,
exigências de eficácia e de economia aconselharem a atribuição a uma
autoridade superior. Trata-se, no fundo, da aplicação do princípio da
subsidariedade tendo, no entanto, em consideração um princípio de rea-
lismo administrativo o qual exige que uma determinada tarefa seja con-
fiada a uma autarquia de extensão territorial mais alargada, sempre que
esteja em causa a boa administração. Neste critério, pressupõe-se natu-
ralmente que se trate de tarefas administrativas que digam respeito à
comunidade local, pois a autonomia existe para o exercício de tarefas em
proveito das respectivas populações (art. 3.0, n," 1).

A Carta considera, por outro lado, que a matéria das atribuições das
autarquias locais é de tal modo importante para a existência de uma real
autonomia que reserva, nos termos do n." 1 do art. 4.°, a respectiva disci-
plina para a Constituição ou para a lei .

Admite, porém, na segunda parte do mesmo n." 1, excepções no que
toca a atribuições específicas, desde que feitas conforme a lei (420).

Para que as atribuições das autarquias locais não se esvaziem pela
sobreposição de atribuições sobre a mesma matéria conferidas a entida-
des administrativas superiores, nem sofram limitações que tornem sem
sentido o direito de gestão, sob responsabilidade própria, a que se refere
o n." 1 do art. 3.° (conceito de autonomia local), o n." 4 do art. 4.° da
Carta prescreve que as atribuições confiadas às autarquias locais devem

(420) No relatório que acompanha o projecto de Carta preparado pelo CDRM
(Comité Directeur pour les questions régionales et municipales du Consei! de l'Europa) e
apresentado à Conferência dos Ministros Europeus responsáveis pelas Autarquias Locais
reunida em Roma, em Novembro de 1984, explica-se que, com esta excepção, se teve em
conta o que toca a detalhes e à aplicação das directivas da CEE. Na mesma nota expli-
cativa chama-se a atenção para a excepção que resulta também, para os Estados membros
da CEE, da aplicação directa dos regulamentos comunitários, conforme determina o
art. 189.0 do Tratado de Roma.
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ser normalmente plenas e inteiras. Porém, a mesma atenção à realidade
administrativa obriga a ter em atenção o papel absorvente do Estado na
administração pública e a admitir que muitas e importantes tarefas lhe
tenham de ser confiadas. Mas isso não pode ser motivo para obstar a
que as autarquias locais sejam consultadas em tempo útil e de forma
apropriada, no decurso dos processos de planificação e de decisão, em
todas as questões que lhes digam respeito (n," 6 do art. 4.°). Não pode
ser motivo também para dispensar o instituto da delegação de poderes
(n." 5), confiando a execução de tarefas que, em princípio, caberiam ao
Estado às autarquias locais e concedendo-lhe, na medida do possível,
uma certa liberdade de «adaptar o seu exercício às condições locais».
Por sua vez, o legislador deve resistir à tentação de uma regulamentação
detalhada das matérias que lhe incumbem até aos ínfimos pormenores.
Ainda neste domínio das atribuições, não pode ser esquecido - devendo
antes ser bem salientado - o n." 2, do art. 4.°, que estabelece para as
autarquias locais toda a latitude para exercer a sua iniciativa em toda a
matéria que não esteja excluída da sua competência nem atribuída a uma
outra autoridade. Protege-se aqui um aspecto muito importante da acti-
vidade das autarquias locais que se relaciona com a sua rápida adaptação
a novas situações e com o seu espírito de criatividade e iniciativa para
promover o bem estar das respectivas populações. A autarquia local é
uma estrutura menos pesada e menos burocratizada que tem, por isso, a
possibilidade de atender, com rapidez, a novas situações e tomar iniciati-
vas que a administração do Estado dificilmente poderia assumir, dado o
peso da sua estrutura. Temos aqui também um fundamento, uma justifi-
cação, da autonomia local.

Ligado ao problema das atribuições está o da tutela (controlo admi-
nistrativo) regulado no art. 8.° A autonomia local e, nomeadamente a
municipal, pode ser fortemente limitada e até esvaziada através de con-
trolos efectuados por autoridades administrativas superiores quer de
forma directa (autorizações, aprovações, circulares), quer indirecta (de
tipo financeiro e técnico, sobretudo). Mas, por outro lado, a presença
das administrações de nível superior na administração local toma-se cada
vez mais constante, pois os assuntos de administração pública não são
exclusivos de um nível de administração, «tocando» antes os diversos
níveis. É neste contexto que se podem compreender os preceitos do
art. 8.° Por um lado, protegem-se as autarquias locais determinando que
«só pode ser exercida qualquer tutela administrativa sobre as autarquias

13
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locais segundo as formas e os casos previstos pela Constituição ou pela
lei» (n," 1) e que tal tutela tem por fim, em regra, assegurar «o respeito
pela legalidade e pelos princípios constitucionais». Mas, por outro lado,
admite-se, excepcionalmente, o controlo de oportunidade o qual tem
lugar principalmente nos casos de delegação de poderes (n." 2, 2.&parte).
Princípio geral a ter bem em conta, nesta matéria, é o do n." 3 no qual se
consagra explicitamente o princípio da proporcional idade, nos termos do
qual a amplitude da intervenção da autoridade de controlo deve cor-
responder à importância dos interesses que se pretendem proteger (421).

4. Conclusão

Ao terminar esta parte importa dizer o que se deve entender por
autonomia local, reconhecendo embora que se trata de uma matéria sobre
a qual a discussão permanece aberta. A opinião que agora apresentamos
tem isso em conta.

O conceito clássico não corresponde às necessidades do nosso
tempo e, aplicado consequentemente, conduziria à crescente perda de
significado da autonomia pelo esvaziamento da noção de interesses
exclusivamente locais. A ideia de um dualismo Sociedade-Estado e,
paralelamente, a de que haveria uma matéria administrativa delimitável
denominada «assuntos locais» que não tocava a esfera dos interesses do
Estado podendo, por isso, ser confiada às autarquias locais e particular-
mente aos municípos (expressão da sociedade) para administrar sob res-
ponsabilidade própria, se alguma vez teve correspondência na realidade
perdeu-a, por inteiro, com a transformação do Estado liberal em Estado
social. Hoje, a noção de assuntos meramente locais tende a significar o

(421) Os princípios da Carta Europeia de Autonomia Local foram assumidos pela
«Union Intemationale des Villes et Pouvoirs Locaux» (lULA), associação mundial para
as autarquias locais que, por ocasião do seu 27.0 Congresso Mundial (Rio de Janeiro,
23-26 de Setembro de 1985), proclamou uma «Declaração Universal da Autonomia
Local>, (cfr. folheto da lULA com versão francesa da Declaração e tradução portuguesa
(sem o preâmbulo) publicada na revista Cadernos Municipais, n." 37, Nov. 1986,
pp. 45-47). A Declaração Universal segue de muito perto - em muitos passos literal-
mente - a Carta Europeia. No preâmbulo da mesma defende-se a ideia de que as autar-
quias locais - «partes integrantes da estrutura administrativa nacional>, - constituem
elementos da organização democrática do Estado na vertente da soberania popular e da
participação dos cidadãos na vida pública. Acentua-se, ainda, o valor da eficácia da
autonomia local e afirma-se esta como modelo para o qual devem tender todas as nações.
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mesmo que assuntos residuais, secundários. Qualquer matéria adminis-
trativa significativa engloba, ao mesmo tempo, interesses gerais e locais
numa larga interdependência.

Também não é aceitável, porém, ligar, como parecem pretender as
modernas concepções de autonomia, a administração local a uma cadeia
que a prende aos níveis superiores de administração, incluindo a admi-
nistração estadual, de tal modo que não caberia aos municípios e outros
entes locais outro papel que não fosse o de participar, mais ou menos
intensamente, nas decisões dos níveis superiores e constituir o terminal
executivo a nível inferior. Se é certo que estas concepções estão mais
próximas da realidade administrativa de hoje e dão uma ideia da pro-
funda interdependência que existe entre todos os níveis de administração
pública, tendem a esquecer que dificilmente se poderá falar de autono-
mia onde não houver um poder de decisão sob responsabilidade própria
dos municípios sobre um conjunto de assuntos de administração
pública (422). Participação não é o mesmo que autonomia como demons-
trou claramente J. Baptista Machado.

Resta defender uma concepção que, adaptada ao nosso tempo, con-
fie, por um lado, à administração local o exercício, sob responsabilidade
própria, de um conjunto significativo de assuntos, a delimitar na massa
das tarefas que incumbem à Administração Pública, e que pela sua proxi-
midade e natureza possam por ela ser levados a cabo, sem prejuízo do
princípio da boa administração, e que, reconheça, por outro lado, às
autarquias locais o direito de participar (intervir) nas decisões a nível
administrativo superior que lhes digam respeito, nomeadamente aquelas
que se vão repercutir no território local.

Esta concepção afasta-se da tradicional, pois não se alicerça na exis-
tência de uma categoria de assuntos denominados assuntos locais, livre
da intromissão do Estado, cuja delimitação seja preocupação constante;
mas afasta-se igualmente de um certo entendimento das concepções
modernas na medida em que não reduz autonomia a uma mera participa-
ção nas decisões tomadas a nível superior e à execução das mesmas.
Por ela as autarquias locais têm um direito de decisão própria sobre

(422) Embora uma leitura atenta das modernas concepções nos permita afirmar
que, acentuando embora os aspectos da participação. elas não excluem domínios em rela-
ção aos quais cabe às autarquias locais decidir. De qualquer modo não é essa a imagem
que delas se tem dado.
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aqueles assuntos que podem ser resolvidos a nível local, quer pela sua
proximidade em relação aos respectivos habitantes, quer pelo facto de
não porem em causa o princípio da boa administração (e este é o legado
que não deve ser abandonado da concepção clássica) e têm o direito de
intervir em todos os assuntos que interessem às respectivas populações
(e chamar a atenção para isto é o mérito das novas concepções).

Estas ideias estão ainda de acordo com a interdependência que
caracteriza hoje a Administração Pública no seu todo e acomodam-se
não só a uma legislação mais densa, como aos métodos da planificação
global e sectorial utilizados pela Administração central e regional, exi-
gindo apenas a participação das autarquias locais, sempre que estejam
em jogo interesses destas, e que se deixe espaço para decisões a nível
local. A planificação não deve significar o desaparecimento do poder de
decisão a nível local, mas a efectivação deste dentro de um quadro mais
amplo e racional, previamente estabelecido, conforme o exige a Admi-
nistração Pública dos nossos dias.

Importa salientar ainda que esta concepção exige, como é evidente,
que as autarquias locais sejam dotados de órgãos eleitos pela comuni-
dade local, que disponham de suficientes meios financeiros, de pessoal
próprio devidamente qualificado e de poder regulamentar. Exige tam-
bém que, na sua acção administrativa, não sejam condicionados por uma
intervenção tutelar (de níveis superiores de administração) que, exce-
dendo a verificação da legalidade, limite a liberdade de decisão local.
Exige ainda que o campo de acção seja balizado pelos órgãos dotados de
poder legislativo e não pelos órgãos da Administração, pois doutro modo
estabelecer-se-ia uma dependência em relação à Administração regional
ou estadual que seria a negação da própria autonomia. Não exclui, no
entanto, e antes acolhe, relações de colaboração entre os diversos níveis
de administração (assumindo a informação mútua e o respeito pelas res-
pectivas esferas de actuação especial significado) que permitam atingir o
objectivo comum que é o de uma boa administração.



TÍTULO II

A AUTONOMIA LOCAL NA CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA PORTUGUESA DE 1976

CAPíTULO I

O CONFLITO ENTRE A LEGITIMIDADE ELEITORAL
E A LEGITIMIDADE REVOLUCIONÁRIA
NA ELABORAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO:

SUA REPERCUSSÃO SOBRE A CONCEPÇÃO
DE AUTONOMIA LOCAL

1. A expressão autonomia local

A expressão «autonomia local» só aparece uma vez no texto da
Constituição, no n." 2 do seu art. 243.°, mostrando a lei fundamental pre-
ferência pelas fórmulas «autonomia das autarquias locais» que utiliza em
preceitos chave como os arts. 6.°, n." 1, e 288.°, al. o), e «poder local»
que utiliza como epígrafe do Tít. VIII da Parte III dedicado às autarquias
locais e ainda em alíneas dos arts. 167.° e 168.° relativas a matérias
reservadas à competência legislativa da Assembleia da República (423).
Ainda é de referir a utilização da expressão «administração local» por
oposição a Administração estadual (art. 244.°, n." 2). Estas expressões

(423) Nem todas as alíneas dos arts. 167.° e 168.° que tocam matéria das autarquias
locais usam a expressão «poder local», sendo esta reservada para os casos relativos à
eleição e estatuto dos titulares dos órgãos (art. 167.°) e para a participação das organiza-
ções de moradores no exercício do poder local (art. 168.°)
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têm na Constituição significado substancialmente idêntico, sucedendo
que a expressão autonomia local é utilizada na Carta Europeia de Auto-
nomia Local e usualmente noutros países como a Espanha, a Itália e a
França (neste país, a utilização tem vindo a crescer embora esteja longe
de ser a expressão dominante, preferindo-se as designações «descentrali-
zação» e «liberdades locais»).

Mesmo assim, entendemos utilizar autonomia local não só por a
expressão «autonomia das autarquias locais» ser pleonástica, como bem
referem Gomes Canotilho e Vital Moreira (424), mas ainda por ter obtido
uma especial consagração no nosso ordenamento jurídico após a assinatura
e entrada em vigor da Carta Europeia de Autonomia Local.

A matéria da autonomia local tem, na Constituição, um tratamento
qualificado e muito desenvolvido. Qualificado, pois encontra-se logo
consagrada em sede de «Princípios Fundamentais» (o referido art. 6.°) e
constitui um limite material de revisão constitucional (art. 290.° al. o));
desenvolvido, pois é-lhe dedicado todo o Tít. VIII (<<Poder Local») da
Parte III (<<Organização do Poder Político») constituído pelos arts. 237.°
a 265.°, encontrando-se ainda, dispersos pelo texto constitucional, pre-
ceitos que interessam directamente a esta matéria, nomeadamente os
arts. 167.°, ais. j), L), n) e o), e 168.°, aIs. p), s) e t), referentes à compe-
tência reservada da Assembleia da República, o art. 202.°, aI. d), res-
peitante aos poderes do Governo sobre a administração autónoma e o
art. 229.°, aIs. j) e L), relativos ao poder das regiões autónomas de criar e
extinguir autarquias locais e exercer, sobre elas, o poder de tutela.

2. O contexto político-militar da elaboração da Constituição de 1976

a) A revoLta militar de 25 de Abril de 1974 e acontecimentos sub-
sequentes

Importa ter em conta que a autonomia local, embora mereça hoje
consenso unânime das forças políticas, esteve longe de ser matéria pací-

(424) J. J. GOMES CANOTILHONITAL MORElRA, Constituição da República Portu-
guesa Anotada, 3.' ed. revista, Coimbra, 1993. p. 75. O deputado Jorge Miranda prefe-
ria. por sua vez, a expressão «autonomia das comunidades locais», tal como constava do
projecto de Constituição do PPD.
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fica durante os debates na Assembleia Constituinte. Isso resulta, com
exuberância, dos diversos projectos de Constituição apresentados pelos
partidos, dos debates na generalidade sobre esses projectos e da dis-
cussão sobre a matéria do poder local.

Defrontaram-se, ao longo dos trabalhos da Assembleia Constituinte
(AC), duas concepções muito distintas de autonomia local que só podem
ser compreendidas à luz do contexto político-militar que rodeou a elabo-
ração da Constituição de 1976 e que, por isso, será objecto de breve
referência.

A revolta militar, desencadeada na noite de 24 para 25 de Abril
de 1974 pelo Movimento das Forças Armadas (425),pôs fim a um sistema
político autocrático com cerca de cinquenta anos de duração (1926-1974)
e propunha-se, conforme Proclamação feita no próprio dia 25, «promover
eleições gerais de uma Assembleia Nacional Constituinte, cujos poderes,
por sua representatividade e liberdade na eleição, permitam ao País esco-
lher livremente a sua forma de vida social e política». Por sua vez, o
programa do Movimento das Forças Armadas (MFA) incluía entre as
suas «medidas imediatas» o «anúncio público da convocação no prazo de
12 meses de uma Assembleia Nacional Constituinte, eleita por sufrágio
universal, directo e secreto, segundo lei eleitoral a elaborar pelo futuro
governo provisório» (426).

Se é verdade que tal Assembleia foi eleita, no prazo previsto (427),
por sufrágio universal, directo e secreto, não é menos verdade que ocor-
reram, entretanto, factos de natureza político-militar que vieram alterar
profundamente a situação política que então se perfilava no hori-
zonte (428).Após o 25 de Abril de 1974, assistiu-se a uma intensa movi-
mentação popular - largamente acolhida nos meios de comunicação
social - que apontava para uma transformação profunda da sociedade
portuguesa não se esperando pela Assembleia Constituinte para introdu-
zir «as grandes reformas de fundo», como previa o Programa do MFA,

(425) A revolta militar foi obra principalmente de um grupo de jovens oficiais das
Forças Armadas também conhecido por «Movimento dos Capitães».

(426) JORGE MIRANDA,Fontes e Trabalhos Preparatórios da Constituição, I voI.,
Lisboa, 1978, pp. 25 e 28.

(427) A Assembleia foi eleita em 25 de Abril de 1975.
(428) Cfr. JORGEMIRANDA,A Constituição de 1976, Lisboa, 1978, pp. 12113.
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no n," 5 das «Medidas a curto prazo» (429). Essas transformações atin-
giram o seu ponto alto, após os acontecimentos político-militares de 11
de Março de 1975. É criado, nessa altura, o «Conselho da Revolução» e
a «Assembleia do Movimento das Forças Armadas» decretando-se a
nacionalização das instituições bancárias (430), o que implicou a naciona-
lização por arrastamento de um largo número de importantes empresas
(inclusivé a maior parte das jomalísticas), nas quais o capital bancário
era maioritário. Fala-se abertamente de uma «via original para o socia-
lismo» como objectivo da Revolução. Pode afirmar-se que, entre 25 de
Abril de 1974 e 25 de Abril de 1975, vive-se um tempo de «euforia
revolucionária» e que é nesse período que são introduzidas as transfor-
mações mais profundas na sociedade portuguesa, as quais vão «entrar»
na Constituição, apesar de terem ocorrido antes de a Assembleia Consti-
tuinte se formar.

b) A I," Plataforma de Acordo Constitucional (Pacto MFA-Parti-
dos), de 13 de Abril de 1975

A demonstração de que o essencial da «arquitectura» constitucional
do País estava feito, mesmo antes de eleita a Assembleia Constituinte,
restando a esta exercer um papel relativamente secundário, encontra-se
na La Plataforma de Acordo Constitucional, assinada em 13 de Abril
de 1975, entre o MFA, representado pelo «Conselho de Revolução», e os
principais partidos políticos. Nela se estabelecia, desde logo, que «a
futura Constituição a elaborar pela Assembleia Constituinte» teria «um
período de vigência igual ao do período de transição», que era o período
de validade da Plataforma, a fixar entre 3 a 5 anos, e que terminaria com
uma revisão constitucional (431). Mas, para além desta limitação de vali-
dade, a Plataforma, que ficou também conhecida por 1.° Pacto MFA-Par-
tidos, obrigava a introduzir, na Constituição a elaborar, medidas organi-
zativas e programáticas do maior alcance. Assim, entre os órgãos de
soberania, para além do Presidente da República, da Assembleia Legisla-

(429) Cfr. JORGEMIRANDA,Fontes e Trabalhos ... , I vol., p. 28.
(430) Decreto-Lei n." 132-N75, de 14 de Março. Pelo Decreto-Lei n." 135-N75,

de 15 de Março, foram também nacionalizadas quase todas as companhias de seguros.
(431) I." Plataforma de Acordo Constitucional, especialmente o n." 3 da parte B).

Cfr. JORGEMIRANDA,Fontes e Trabalhos ... , I vol., pp. 195 e segs,
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tiva, do Governo e dos Tribunais contar-se-iam o Conselho da Revolução
e a Assembleia do MFA (D.I). Ao Conselho da Revolução (CR) caberia
definir, dentro do espírito da Constituição, as necessárias orientações pro-
gramáticas de política interna e externa e velar pelo seu cumprimento;
decidir com força obrigatória geral sobre a constitucional idade das leis e
outros diplomas legislativos; apreciar e sancionar os diplomas legislati-
vos emanados da Assembleia ou do Governo, respeitantes a matérias de
maior relevância como, p. ex., o exercício das liberdades e direitos fun-
damentais; exercer competência legislativa sobre matérias de interesse
nacional de resolução urgente; servir de órgão consultivo do Presidente
da República (D.3.2). A Assembleia do MFA, por sua vez, seria com-
posta por 240 representantes das Forças Armadas e faria parte do colégio
para a eleição do Presidente da República (D.6).

Ainda nos termos da Plataforma, a Constituição consagraria as con-
quistas obtidas ao longo do processo revolucionário e, assim, o empenha-
mento do País na «via original para um socialismo português» (E.2).
Estabeleceria também a formação de uma Comissão do MFA que, em
colaboração com os partidos signatários da Plataforma, acompanharia os
trabalhos da Constituinte (C.2) (432). A nova Constituição deveria ser
promulgada pelo Presidente da República, ouvido o Conselho da Revolu-
ção (C.3). Finalmente, a composição do Governo Provisório até à elei-
ção da Assembleia Legislativa, que a futura Constituição estabeleceria,
não estaria dependente dos resultados das eleições para a Assembleia
Constituinte (C.5) (433).

c) Eleição da Assembleia Constituinte: sua composição

As eleições realizadas em 25 de Abril de 1975 decorreram num
ambiente de grande entusiasmo. Tratava-se das primeiras eleições que
decorriam em liberdade desde há cerca de meio século, a campanha elei-

(432) No encerrar dos trabalhos da Assembleia Constituinte, foi aplaudida uma
moção que faz referência à assiduidade e interesse dessa Comissão (in Diário da Assem-
bleia Constituinte (DACJ, de 2 de Abril de 1976, pp. 4368/4369).

(433) Tal determinação do Pacto, baseada na ideia de que a missão exclusiva da
Assembleia Constituinte era elaborar e aprovar a Constituição, veio permitir uma dife-
rente correlação de forças políticas entre a Assembleia e o Governo que constituiu um
sério factor de instabilidade.
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toral decorrera com grande animação e ampla publicidade nos meios
de comunicação e a afluência às umas foi enorme (mais de 90 % dos
eleitores).

A composição da Assembleia Constituinte (AC) ficou assim estabe-
lecida: Partido Socialista (PS), 116 deputados (38,0 %); Partido Popular
Democrático (PPD), 81 deputados (26,4 %); Partido Comunista Portu-
guês (PCP), 30 deputados (12,5 %); Centro Democrático e Social (CDS),
16 deputados (7,7 %); Movimento Democrático Português (MDP),
5 deputados (4,5 %), e União Democrática Popular (UDP), 1 deputado
(1 %) (434). Estes resultados não determinaram uma orientação diferente
da acção do Governo de então, situado muito próximo do Partido Comu-
nista, não só porque assim o estabelecera a Plataforma assinada, como
ainda pelo facto de os dois partidos mais votados (PS e PPD), reunindo
embora mais de 64 % dos votos e quase 200 dos 250 deputados da
Assembleia Constituinte, não terem suficiente apoio militar. O Conselho
da Revolução e a Assembleia do MFA eram dominados por militares
situados mais à esquerda formando, aliás, diversas correntes que, em
breve, se viriam a desentender. A força do PCP e MDP, embora redu-
zida em termos eleitorais, era fortemente aumentada pelo apoio encon-
trado naqueles dois órgãos militares e por uma boa organização partidá-
ria que permitia a realização de grandes manifestações populares em
defesa das suas teses, especialmente em Lisboa.

Os trabalhos da Assembleia Constituinte (AC) vão iniciar-se, assim,
num clima de aberto confronto entre duas correntes: uma, de que eram
protagonistas o PS, o PPD e o CDS defendendo a vontade popular
expressa em eleições; outra, de que eram protagonistas o PCP e o MDP,
actuando em conjugação e defendendo que o exercício do poder político
não tinha uma única fonte, isto é, a legitimidade resultante de eleições,
mas também a legitimitade que resultava da acção revolucionária (não
fora - recordavam - o 25 de Abril o resultado de um acto militar?) e
que era representada pelo MFA e pelas organizações populares, numa
união que ficou conhecida por «Aliança Povo-MFA». Esta clivagem vai
reflectir-se profundamente ao longo dos trabalhos da Assembleia Cons-
tituinte.

(434) Cfr, JORGE MIRANDA, A Constituição de 1976 ... , p. 24, nota (17).
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d) A 2.0 Plataforma de Acordo Constitucional (2.0 Pacto MFA-Par-
tidos), de 26 de Fevereiro de 1976

A 2.a Plataforma de Acordo Constitucional assinada, em 26 de Feve-
reiro de 1976, pelo Presidente da República em nome do Conselho da
Revolução e pelos partidos representados na Assembleia Constituinte, à
excepção da UDP, significou o reconhecimento da supremacia da legiti-
midade democrática (eleitoral) sobre a legitimidade revolucionária (mili-
tar). Enquanto a l ." Plataforma surgiu na sequência dos acontecimentos
político-militares de 11 de Março de 1975, consagrando o Movimento
das Forças Armadas (MFA) como «motor» da Revolução, atribuindo-lhe
largos poderes políticos, legislativos e de fiscalização constitucional, a
2.a Plataforma, também conhecida por 2.° Acordo MFA-Partidos, surge
na sequência dos acontecimentos de 25 de Novembro de 1975 que puse-
ram termo a um período de grande efervescência político-militar (435).
Ainda existe aqui, tal como na l ." Plataforma, um compromisso entre
ambos os princípios, só que agora o preponderante é o da legitimidade
resultante de eleições. Assim, desapareceu da enumeração dos órgãos
de soberania, a Assembleia do MFA constituída, como dissemos, por
240 representantes das Forças Armadas e que fazia parte, com a totali-
dade dos seus membros, do colégio eleitoral que reuniria para a eleição
do Presidente da República (este passava, por força da 2.a Plataforma, a
ser eleito por sufrágio universal, directo e secreto). Por outro lado,
foram drasticamente reduzidos os largos poderes em matéria legislativa
do Conselho da Revolução, ficando confinados à matéria militar. Este
órgão continuou a manter importantes poderes em matéria de fiscalização
da constitucionalidade das leis, os quais, porém, eram exercidos, após
parecer de uma Comissão Constitucional composta por 9 elementos, dos
quais quatro, juízes designados pelo Supremo Tribunal de Justiça e peJo
Conselho Superior da Magistratura, outros quatro, personalidades de
reconhecido mérito designadas pelo Presidente da República, pela
Assembleia Legislativa (Assembleia da República) e pelo Conselho da
Revolução, sendo o elemento restante o Presidente do Conselho da
Revolução. Esta Comissão veio a funcionar, na prática, como um Tribu-
nal Constitucional, sendo os seus pareceres quase sempre respeitados.

(435) JORGE MIRANDA, Fontes e Trabalhos ... , I vol., pp. 204 e segs.
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3. Os trabalhos da Assembleia Constituinte: a administração local
autárquica

a) A matéria de autonomia local nos projectos de Constituição
apresentados pelos partidos

Eleita em 25 de Abril de 1975, como dissemos, a AC teve a sua
sessão inaugural em 2 de Junho e entre 12 e 23 do mesmo mês foi dis-
cutido e aprovado o seu regimento.

Os diversos projectos de Constituição apresentados pelos partidos
representados na AC foram publicados no Diário da Assembleia Consti-
tuinte (DAC), de 7 de Julho (suplemento ao n." 13), publicação repetida,
já com correcção de gralhas, em suplemento ao n." 16 do DAC, de 24
de Julho. Uma comissão entretanto formada para apreciar os diversos
projectos de Constituição e respectivas propostas de sistematização apre-
sentou o seu parecer em 4 de Julho, iniciando-se o debate na generali-
dade sobre os projectos no dia 8 de Julho o qual foi dado por concluído
em 23 do mesmo mês. No dia seguinte, foi aprovada a sistematização
da Constituição a qual incluía um título sobre o Poder Local (436) inte-
grado na Parte III (Organização do Poder Político).

Apreciemos, agora, os diversos projectos de Constituição, tendo em
atenção a matéria da autonomia local. Podemos estabelecer, neste
aspecto, uma clara linha de separação entre, por um lado, os projectos do
PCP e do MDP/CDE e, por outro, os projectos do PS, PPD e CDS. Tal
facto não constituirá motivo para admiração se tivermos em atenção que,
por detrás da concepção de autonomia local, está uma concepção sobre o
Estado, a Constituição e a Democracia, havendo fortes divergências entre
os mencionados partidos sobre esses temas.

Como já dissemos, o PCP e o MDP, eleitoralmente minoritários,
defendiam a preponderância da legitimidade revolucionária sobre a legiti-
midade eleitoral e tendiam a ver na Constituição um instrumento ao ser-
viço da revolução que nunca poderia constituir um «travão» desta e antes
ser, dela, «expressão transitória». A democracia que estes partidos
defendiam não se identificava com toda a massa dos eleitores, mas ape-

(436) DAC, de 25 de Julho de 1975, pp. 580/581. Este título foi introduzido pela
Comissão, pois não constava de nenhum dos projectos apresentados.
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nas com aqueles que assumiam o processo revolucionário, ficando de
fora todos aqueles que se lhe opusessem. O Estado, por sua vez, deveria
estar ao serviço da revolução e não constituir uma força nas mãos daque-
les que a combatiam.

No outro lado, o PS e o PPD largamente maioritários tendiam a
fazer valer o princípio da legitimidade eleitoral no que contavam com o
apoio do CDS que, embora com apenas 7 % dos votos, afirmou, desde o
início, a sua opção por uma democracia de tipo ocidental, ou seja, uma
democracia assente no voto popular, em eleições livres (437). Estes parti-
dos viam na Constituição a sedimentação dos princípios fundamentais
que deveriam nortear a acção do Estado.

O deputado da UDP defendia uma posição muito singular - a do
poder popular - mais próxima do MDP e do PCP, pois assentava na legi-
timidade revolucionária, mas que deles se afastava em outros pontos, pre-
tendendo ser a única força verdadeiramente revolucionária dentro da AC.

Vejamos agora o que diziam os diversos projectos apresentados
sobre esta matéria:

a) O projecto do CDS, o primeiro a ser apresentado (DAC,
pp. 358 (1) a (21)), na parte primeira, intitulada «Dos Princípios Funda-
mentais», depois de consagrar, no art. 9.°, o princípio da unidade do
Estado, incluía, no art. 10.°, n." 3, o princípio de que as autarquias locais
(as regiões, os concelhos e as freguesias) «terão o direito de eleger livre-
mente os seus órgãos dirigentes e disporão de autonomia regulamentar,
administrativa e financeira». Seriam órgãos da região, a junta regional;
do concelho, a câmara municipal; e da freguesia, a junta de freguesia
(art. 10.°, n." 2).

No n." 4 do mesmo artigo, dispunha-se que «a autonomia das autar-
quias locais não exclui a possibilidade de o Estado legislar sobre assun-
tos de interesse comum, nem o exercício dos necessários poderes tutela-
res». A criação e extinção de autarquias locais dependia de autorização
da Assembleia Legislativa (art. 88.°, n." 11) e constituía competência
exclusiva desta Assembleia a divisão administrativa do território e os
direitos e deveres das autarquias locais (art. 90.°, al. b)).

No n." 8 do art. 113.° respeitante às competências do Governo, o
projecto dizia que cabia a este órgão «dirigir os serviços e organismos do

(437) FREITAS DO AMARAL eCOS), DAC, 1I de Julho de 1975, p. 324.
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Estado, orientar os institutos públicos autónomos e as empresas públicas
e nacionalizadas e, bem assim, superintender no conjunto da Administra-
ção Pública descentralizada». Não havia, neste projecto, um título dedi-
cado ao poder local ou à administração local e, no art. 143.°, respeitante
aos limites materiais de revisão constitucional, não existia qualquer alí-
nea sobre esta matéria.

~) O projecto do PS (DAC, pp. 358 (55) a (68)), no seu Tít. I (Dis-
posições Gerais) não continha qualquer preceito que consagrasse expres-
samente a autonomia das autarquias locais.

O art. 76.°, aI. d), determinava que o Governo teria competência
para superintender no conjunto da Administração Pública. Repare-se que
não se fazia, ao contrário do projecto do CDS, qualquer distinção entre
administração directa e administração descentralizada. Mas, no Tít. VIII,
dedicado exclusivamente às «comunidades locais» (arts. 100.° a 122.°), o
projecto socialista continha importantes preceitos sobre a matéria que nos
interessa. Dizia quais eram as comunidades locais: freguesias e conce-
lhos (art. 100.°); consagrava a autonomia administrativa e financeira de
tais comunidades (art. 102.°); dispunha, nos artigos seguintes, sobre os
órgãos das comunidades locais e, quanto ao município, propunha a elei-
ção da Câmara Municipal, em escrutínio secreto, pela Assembleia Muni-
cipal (art. 115.°). À excepção deste, muitos dos restantes preceitos aca-
baram por passar, sem significativas alterações, para a Constituição.

Dedicava ainda, o projecto, quatro artigos (119.° a 122.°) às asso-
ciações de moradores que visariam «colaborar na resolução de problemas
sociais da respectiva zona de actuação, sem poderes administrativos»
(art. 119.°); defendia-se ainda (art. 121.°, n." 2) a eleição por sufrágio
directo e escrutínio secreto da comissão de moradores, órgão executivo
da associação de moradores.

y) O projecto do PPD (DA C, pp. 358 (69) a (88)) incluía, nos
«Princípios Fundamentais», a seguinte disposição (art. 7.°) que passou,
quase sem alteração, para a Constituição: «1. O Estado Português é uni-
tário e organiza-se no respeito pelos princípios da autonomia das comu-
nidades locais e da descentralização democrática dos serviços públicos».
No n." 2 dizia quais eram as autarquias locais (os concelhos, as fregue-
sias e ainda as regiões administrativas a criar por lei) e, no n." 3 dis-
punha-se sobre o modo de eleição (sufrágio universal, igual, directo e
secreto dos cidadãos residentes) dos órgãos representativos das autar-
quias locais e das regiões.
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A definição dos limites das autarquias locais era da competência da
Câmara dos Deputados (art. 108.°, n." 12) e constituía competência
exclusiva desta legislar sobre a eleição dos órgãos das autarquias locais
(art. 109.°, aI. d)) e sobre a gestão das empresas municipalizadas
(art. 109.°, a\. j)). No que toca ao Governo dizia-se, tal como no pro-
jecto do PS, que lhe competia: «superintender no conjunto da Adminis-
tração Pública geral e local» (art. 125.°, n." 6).

Neste projecto não há um título referente ao poder local ou à admi-
nistração local, mas apenas um título sobre a Administração Pública
(o VII). Neste, é o art. 149.° o de mais interesse sobre a matéria que
temos estado a versar e refere-se ao poder de fiscalização do Governo
sobre as autarquias locais, sem prejuízo da respectiva autonomia.

Como acabámos de ver, estes projectos têm muito de comum no tra-
tamento desta matéria (embora com maior ou menor desenvolvimento) e
são muito diferentes dos que a seguir vamos referir.

Õ) O projecto do MDP/CDE (DAC, pp. 358 (22) a (34)) não fazia,
em sede de «Princípios Fundamentais», qualquer referência explícita ao
poder local e, no art. 87.°, aI. d), respeitante às atribuições do Governo,
dispunha que a este cabia «superintender no conjunto da Administração
Pública ...», sem fazer igualmente qualquer distinção entre a Administra-
ção directa do Estado e a administração local ou descentralizada.

De notar, no entanto, que o projecto do MDP dedicava todo o Tít. V
ao tema «Administração Local e Poder Popular» (arts. 99.° a l08.0).
Merece, desde logo, especial referência o art. l Oíl.", nos termos do qual
«A República Democrática Portuguesa reconhece desde já, como órgãos
de poder local definido todas aquelas associações, ligas, movimentos,
comissões ou outras formas de organização popular que, sem divisões
anti-democráticas, religiosas ou políticas, e largamente representativas
pelos seus objectivos e funcionamento unitários e patrióticos, mobilizem,
por local de residência, por local de trabalho ou por actividade social
conjunta, a população para a reconstrução nacional, para o avanço social
popular e a defesa revolucionária contra a reacção». Por sua vez, o n." 2
do art. 101.° continuava: «criados pelo povo para a defesa e avanço da
sua Revolução e, por isso, do País, deverão estes órgãos, para se institu-
cionalizarem como órgãos do Estado e do povo, ser declarados geral e
particularmente como úteis, como democráticos, como efectivamente
populares, pelo Governo e pelo Conselho da Revolução que assim o
deverão fazer, sempre que eles assumam tais características».
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De referir, ainda, o art. 105.° que dispunha: «são desde já órgãos
locais do Estado as juntas de freguesia, as câmaras municipais, as assem-
bleias e conselhos regionais, e ainda todos os órgãos que consagrem a
larga participação popular local na República Democrática Portuguesa».

Sem preocupação de fazer a análise de todo este significativo título
(dada a concepção de autonomia local que lhe está subjacente), deverá
ainda mencionar-se o n." 1 do art. 108.°, nos termos do qual «o futuro
Código Democrático da Administração dará sempre o devido relevo à
existência e consagração das assembleias populares como órgão do Poder
e da Administração».

E) O projecto do PCP (DAC, pp. 358 (35) a (54)) propunha, em
matéria de «Princípios Fundamentais», o seguinte: «Todo o poder per-
tence ao povo, que o exerce a nível local, regional e nacional, quer
directamente, quer através das organizações populares, sociais e políticas,
das instituições revolucionárias e dos órgãos estatais representativos,
segundo o princípio da unidade do poder» (art. 5.°, n." 1).

O princípio da unidade do poder, acima referido, vai ser invocado
durante o debate na generalidade dos projectos de constituição, como um
princípio revolucionário, contra o princípio da separação dos poderes e
como elemento a ter em conta na consideração do significado da autono-
mia local.

No n." 3 do mesmo artigo afirma-se que «a aliança entre o movi-
mento popular de massas e o Movimento das Forças Armadas era a base
política do regime democrático e o motor do processo revolucionário».

Mais adiante, no Capo VI do Tít. IV, dedicado ao Governo, afirma-se
que compete a este «superintender» no conjunto da Administração
Pública».

O Capo VIII tem a epígrafe «Administração local e regional»,
dizendo-se no n." 1 do art. 97.° que «as freguesias, os concelhos e os
agrupamentos dos concelhos são a base geográfica da administração
local e regional». No n." 2 do mesmo artigo, dispunha-se: «a lei de
administração local e regional definirá a organização administrativa do
país, o modo de composição, eleição, funcionamento e atribuições dos
respectivos órgãos, bem como as formas de controle e de ligação com a
administração central do Estado». O art. 98.° era muito expressivo
quanto ao pensamento do PCP nesta matéria, de um modo especial o seu
n." 2: «às organizações populares a nível de aldeia, concelho, cidade,
bairro ou região, é reconhecido o direito de intervir activamente na solu-



Título /I-A Autonomia Local na Constituição de 1976 209

ção dos problemas políticos, económicos e sociais, locais e regionais,
nomeadamente através das assembleias populares locais e regionais e
paralelamente às autarquias locais, em ligação e coordenação com estas e
com os órgãos centrais do Estado».

O princípio eleitoral para a formação dos órgãos da administração
local e regional decorria dos arts. 108.° e segs., embora não houvesse
referência aqui ao princípio do sufrágio universal, directo e secreto.

i) Resta-nos tratar, de um modo breve, o projecto da União Demo-
crática Popular (DAC, pp. 358 (89) a (95)). Breve também era o pro-
jecto de Constituição apresentado (apenas 44 artigos), dispondo o art. 2.°
que «o motor fundamental do avanço da luta revolucionária é a aliança
operário-camponesa, que é a base da vasta corrente popular revolucio-
nária das massas trabalhadoras, sob a direcção da classe operária».
O art. 5.° consagrava o «poder deliberativo, executivo e de decisão às
organizações que unam as massas populares, sem restrições nem limita-
ções, e por elas sejam democraticamente constituídas» (...).

Por sua vez, o art. 9.° dizia, sem mais, que «A República Portuguesa
aplicará o princípio justo da descentralização política, administrativa e
financeira».

b) Debate na generalidade dos projectos de Constituição: contro-
vérsia sobre a autonomia local

Como acabámos de ver, os projectos de Constituição apresentados
divergiam profundamente no que toca à concepção de autonomia local.
Essas divergências manifestaram-se, de modo vivo, no debate na genera-
lidade dos projectos, como já referimos.

O PCP e o MDP tendiam a desvalorizar o papel da Constituição
vista como documento jurídico transitório que «não pode travar ou matar
a Revolução» e a criticar os partidos «ditos maioritários» na sua preten-
são de estabelecer uma «Constituição duradoura» (438).

O PCP, pela voz de Lopes de Almeida, afirmava mesmo que «o que
na Constituição importa reter são, antes de mais, as conquistas obtidas ao
longo do processo revolucionário» (439). Para este partido «Estado

(438) LaPES DE ALMEIDA (PCP), DAC, 16 de Julho de 1975, p. 389.
(439) LaPES DE ALMEIDA (PCP), DAC, 16 de Julho de 1975, p. 390.
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democrático é aquele em que o poder é exercido pelo povo, quer directa-
mente, quer indirectamente, não só através de órgãos representativos,
mas também e especialmente através da organização popular e de órgãos
revolucionários específicos» (440). A defesa do princípio da unidade do
poder, com a consequente abolição ou neutralização do princípio liberal
burguês da separação dos poderes, implicava que o princípio da autono-
mia local e regional devesse, segundo o deputado Carlos Brito, ser consi-
derado à luz do referido princípio da unidade (441).

Álvaro Monteiro (MDP) segue a mesma linha de defesa de um texto
constitucional de transição para um novo tipo de sociedade mais avan-
çada (a caminho do socialismo) que reconheça abertamente o papel ina-
lienável e insubstituível das massas populares organizadas (442). Este
deputado critica, nomeadamente, o projecto do PS, no que respeita às
«comunidades locais», pela valorização nele feito do princípio eleitoral
na escolha dos órgãos das freguesias e municípios e pela atribuição de
larga autonomia administrativa e financeira a tais órgãos, não deixando
margem «para a organização popular revolucionária», antes a impedindo.
E, em tom crítico, acrescenta que tal estrutura administrativa das comu-
nidades locais reúne as condições das «democracias burguesas de alguns
países da Europa Ocidental» (443).

Marcelo Rebelo de Sousa (444) e Jorge Miranda (445), em representa-
ção do PPD, movimentam-se noutra linha que é a da defesa da vontade
popular eleitoralmente expressa e do Estado de Direito. Do mesmo
modo, Carlos Lage (PS) faz a defesa do processo eleitoral como forma
de salvaguarda das liberdades (446).

Verifica-se, assim, que os partidos que colocavam o princípio da
legitimidade eleitoral à frente da legitimidade revolucionária trans-
punham esse mesmo princípio para a administração local autárquica,
colocando, como pilar da autonomia local a existência de pessoas jurídi-
cas territoriais, nomeadamente, as freguesias e os concelhos, dotadas de

(440) CARLOS BRITO, DAC, 17 de Julho de 1975, p. 420.
(441) CARLOS BRITO, DAC, 16 de Julho de 1975, p. 420.
(442) ÁLVARO MONTEIRO, DAC, 18 de Julho de 1975, p. 456.
(443) ÁLVARO MONTEIRO, DAC, 18 de Julho de 1975, p. 457.
(444) MARCELO REBELO DE SOUSA, DAC, 19 de Julho de 1975, pp. 480/481.
(445) JORGE MIRANDA, DAC, 27 de Julho de 1975, pp. 522 e segs.
(446) CARLOS LAGE, DAC, 19 de Julho de 1975, p. 494.
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órgãos eleitos pelos respectivos residentes e de autonomia administrativa
e financeira, remetendo as organizações populares de base para um papel
meramente auxiliar (dinamizador, mas não deliberativo). Por sua vez, os
partidos que pretendiam fazer valer a legitimidade revolucionária sobre a
legitimidade eleitoral tendiam, no que toca à administração local, a des-
valorizar o princípio eleitoral e até a autonomia das autarquias locais
consideradas manifestações das «democracias burguesas de alguns países
da Europa Ocidental» e valorizavam as organizações populares a nível
de «aldeia, concelho, cidade, bairro ou região», atribuindo-lhes um papel
de intervenção activa na solução dos problemas, actuando paralelamente
às autarquias locais e em ligação e coordenação com estas. Estas organi-
zações emanavam da acção revolucionária a nível local e eram a garantia
do desenvolvimento do «processo revolucionário em curso».

Esta controvérsia quanto à autonomia local vai opô r estas duas cor-
rentes até ao findar dos trabalhos da Constituinte, especialmente na dis-
cussão sobre os «Princípios Fundamentais» e sobre o «Poder Local» e,
se é verdade que a corrente veiculada pelos partidos que defendiam tam-
bém a nível local a «legitimidade eleitoral» vai triunfar, não só por via
do seu peso dentro da Assembleia, como por via das alterações político-
-militares entretanto ocorridas, não menos certo é, também, que sempre
os partidos defensores da «legitimidade revolucionária» vão procurar, até
à última, valorizar o papel das organizações populares de base e defen-
der, sem êxito, a consagração do princípio da autonomia destas.

CAPÍTULO II

o ACOLHIMENTO CONSTITUCIONAL
DO PRINCíPIO DA AUTONOMIA LOCAL

1. A autonomia local como «princípio fundamental» da Constitui-
ção (art. 6.°, n," 1)

Concluído o debate, na generalidade, dos diversos projectos de Cons-
tituição, começou a discutir-se o parecer da l ," Comissão «Princípios Fun-
damentais» (31 de Julho a 12 de Agosto de 1975). Composto de 11 arti-
gos eles vão passar, quase sem alteração, para a Constituição de 1976 e
interessa-nos, para a matéria que estamos a versar, o art. 6.°, n," 1, que
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estabelecia: «O Estado é unitário e organiza-se no respeito pelos princípios
da autonomia das autarquias locais e da descentralização democrática da
Administração Pública». Este artigo é praticamente o art. 7.°, n." 1, do pro-
jecto do PPD, tendo apenas as seguintes alterações: a expressão «comuni-
dades locais» é substituída por «autarquias locais» e a expressão «serviços
públicos» substituída pela de «Administração Pública».

O parecer desta Comissão foi aprovado, tendo contado apenas com a
abstenção do PCP e não estando presentes, na altura da votação, os depu-
tados do MDP (447). Porém, José Tengarrinha (MDP) tinha já sugerido a
rejeição na generalidade do projecto articulado por esta comissão (448).
Este deputado criticara a formulação do n," 1 do art. 6.° por não subli-
nhar - o que entendia como fundamental - as múltiplas formas de
enlace e de livre cooperação entre o Estado e os órgãos populares (449).

O texto do n." 1 do art. 6.° não mereceu, na discussão na especiali-
dade, qualquer proposta de alteração e, submetido a votação, foi apro-
vado com uma abstenção (450).

O PPD propôs que, neste art. 6.°, fosse introduzido um novo número
com o seguinte texto: «Constituem autarquias locais as freguesias, os
concelhos e as regiões administrativas, cabendo à lei organizá-las e defi-
nir os seus limites territoriais» (451). Pretendia-se com este preceito,
segundo resultava da intervenção do deputado Pedro Roseta (PPD), dar
pleno significado ao n." 1 do art. 6.°, definindo as autarquias a que tal
número se refere e acolher já, em sede de «Princípios Fundamentais», a
criação de regiões administrativas (452). Contra o aditamento proposto
pelo PPD, manifestou-se o PCP que, pela voz de Vital Moreira, pôs a

. Assembleia de prevenção contra o risco de criação de regiões como
autarquias locais, sugerindo antes, para os tempos mais próximos,
«agrupamentos de concelhos» (453). A proposta do PPD não obteve os
votos favoráveis necessários para ser aprovada (454).

(447) DAC, 7 de Agosto de 1975, p. 693.
(448) JOSÉ TENGARRINHA, DAC, 1 de Agosto de 1975, p. 604.
(449) JOSÉ TENGARRINHA, DAC, I de Agosto de 1975, p. 605.
(450) DAC, 9 de Agosto de 1975, p. 748. A esta sessão faltaram os deputados do

MDP/CDE (p. 759).
(451) DA C, 9 de Agosto de 1975, p. 746.
(452) PEDRO ROSETA, DAC, 9 de Agosto de 1975, p. 749.
(453) VITAL MOREIRA, DAC, 9 de Agosto de 1975, p. 750.
(454) DAC, 9 de Agosto de 1975, p. 751.
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2. Poderes da Assembleia da República, do Governo e das Regiões
Autónomas em matéria de autonomia local

o articulado sobre a organização do poder político, discutido e apro-
vado ainda no período em que vigorava o 1.° Pacto MFA-Partidos, teve
de ser profundamente revisto por força do 2.° Pacto, que veio restituir
aos órgãos de soberania poderes adequados a uma democracia represen-
tativa.

No entanto, no que toca aos poderes da Assembleia da República e
do Governo sobre as autarquias locais, não houve grandes alterações,
pois a maioria eleitoral existente na AC tinha já feito introduzir, mesmo
na vigência do 1.° Pacto, os principais preceitos que acabaram por ficar
consagrados (455).

À Assembleia da República ficou reservada (art. 167.°) a competên-
cia legislativa sobre a eleição dos titulares dos órgãos do poder local
(aI. 1)), a organização das autarquias locais (aI. h)) e a participação das
organizações populares de base no exercício do poder local (aI. i)).
A reserva da AR era relativa, pois, por virtude do art. 164.°, todas as
matérias da exclusiva competência deste órgão podiam ser objecto de
autorização legislativa concedida ao Governo.

Com estes preceitos pretendia-se, em matérias especialmente sensí-
veis, rodear a autonomia local de maiores garantias perante a legislação
governamental. No que respeita ao Governo e ao exercício de funções
administrativas, a Constituição confiou-lhe competência para superinten-
der na administração autónoma (art. 202.°, al. d)). Este preceito teve
como fonte o projecto de Constituição do CDS (art. 113.°, n." 8) e foi
aprovado por unanimidade da AC durante a apreciação do articulado da
Comissão do Poder Político (456). O conteúdo deste poder foi entendido,
ainda no domínio do texto primitivo da Constituição (antes da Revisão
de 1982), como correspondendo a uma tutela externa visando apenas o
cumprimento da lei (457).

(455) Projecto do PPD (art. 109.0, als. d) e e)), DAC, 9 de Julho de 1975, p. 296 (15);
art. 53.0, aIs. e) e I), do articulado proposto pela 5: Comissão (Organização do Poder
Político), DAC, 22 de Novembro de 1975, p. 2812; este art. 53.0 foi aprovado por unani-
midade (DA C, 11 de Março de 1976, pp. 3867/3868).

(456) DA C, 13 de Março de 1976, p. 3941.
(457) J. BAPTISTAMACHADO,Participação ... , pp. 13 e segs.
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Às Regiões Autónomas foi confiado o poder de exercer «poder
de orientação e tutela sobre as autarquias locais» (art. 229.°, n." 1,
aI. g)) (458).

3. O Tít. VII (Poder Local) da Parte 111 (Organização do Poder
Político) da Constituição como concretização da autonomia local

Cabe agora analisar, ainda que de modo sumário, o articulado pro-
posto pela Comissão do Poder Local publicado no DAC em suplemento
ao n." 101, de 10 de Janeiro de 1976, a pp. 3308 (1) a (3).

Depois de uma intervenção do Presidente da Comissão Aquilino
Machado (PS), que relatou o modo como decorreram os trabalhos, salien-
tando a contribuição dada pelo deputado Barbosa de MeIo (PPD), autor
do anteprojecto, o deputado Pedro Roseta (PPD) fez a leitura do relatório
e parecer desta Comissão, seguindo-se várias declarações de voto a
merecer destaque.

Assim, o deputado do MDP, Álvaro Monteiro, não aprovou o arti-
culado proposto, criticando-o sobretudo por sobrevalorizar as regiões e
subalternizar as «organizações populares de base»; parte-se da ideia,
dizia, de que a «Revolução terminou» com as eleições (459). Por sua
vez, Vital Moreira (PCP), aprovando embora, na generalidade, a pro-
posta, manifestou reservas quanto ao regime previsto para as regiões e
quanto ao papel das organizações populares de base (460). As regiões,
diz, não deveriam ser «autarquias locais», mas «estruturas administrati-
vas de confluência entre a administração municipal e a administração
estadual»; alertava nomeadamente contra os perigos de asfixia dos muni-
cípios, por um lado, e de «feudalização política do País», por outro. No
que respeita às organizações populares, o mesmo deputado gostaria de
ver consagrado o «princípio da autonomia das organizações populares»
com a atribuição de amplos poderes de intervenção a tais organizações,
quer na resolução dos «problemas colectivos das massas populares»,

(458) Este preceito foi aprovado por unanimidade na apreciação do articulado
proposto pela Comissão «Açores e Madeira» (DAC, 25 de Março de 1976, pp. 4138
e 4150).

(459) ÁLVAROMONTEIRO,DAC, 13 de Novembro de 1975, p. 3328.
(460) VITALMORElRA,DAC, 13 de Janeiro de 1976, pp. 3328 e 3329.
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quer no «controle da actividade dos órgãos das autarquias locais», pelo
que defendia que deviam ter acesso às estruturas destas. De notar que,
por «organizações populares», entendia o PCP, não só as comissões de
moradores a que se referia o articulado da comissão, mas «outras formas
de organização popular» como, p. ex., as comissões de trabalhadores,
comissões de aldeia, assembleias populares, etc.

A declaração de voto do PPD, pela voz de Barbosa de MeIo, enalte-
cia a importância do articulado que vinha pôr fim a uma situação de lon-
gas décadas em que «os órgãos da chamada administração local» consti-
tuíam um dos meios de que se servia um centro político único para
impor a sua vontade, abrindo caminho para uma verdadeira administra-
ção local, ou seja, uma «administração autónoma e democrática» em que
as populações, por si mesmas ou através dos seus representantes livre-
mente eleitos, tomariam nas próprias mãos «as grandes decisões da vida
administrativa local». Nessa mesma declaração de voto, Barbosa de
Melo punha algumas reservas quer quanto à criação de um órgão consul-
tivo junto do município e junto da região, quer quanto ao princípio da
criação simultânea das regiões (461). A curta declaração de voto do PS,
pela voz de Aquilino Ribeiro, punha em destaque que o articulado pro-
posto representava uma opção no sentido de «ver democratizada e vitali-
zada a intervenção dos cidadãos na vida das autarquias locais», tendo
merecido o voto favorável do PS todos os seus artigos (462). A declara-
ção de voto do CDS, pela voz do seu deputado Oliveira Dias, punha em
relevo o facto de o articulado conter «as bases constitucionais para uma
profunda modificação da administração local e regional portuguesa» com
a devolução às «sedes periféricas» do poder que lhes pertence e pondo
fim «a tantos e tantos anos de centralismo político e administrativo» com
os inconvenientes daí derivados (463).

A discussão, na generalidade, do articulado revelou mais uma vez a
fractura existente entre duas correntes que já se evidenciara, principal-
mente, no debate da generalidade dos projectos de Constituição e que as
declarações de voto sobre a matéria do poder local anunciavam. A cor-
rente constituída pelo PS, PPD e CDS elogiava o poder local tal como

(461) BARBOSA DE MELO, DAC, 13 de Janeiro de 1976, p. 3329.
(462) AQUILINO RIBEIRO, DAC, 13 de Janeiro de 1976, p. 3330.
(463) OLIVEIRA DIAS, DAC, 13 de Janeiro de 1976, pp. 3327/3328.
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ele se apresentava no articulado, enquanto a outra, constituída pelo PCP
e MDP punha o acento na pouca atenção dada às organizações populares
de base e na inconveniência da criação de regiões como autarquias
locais.

Na linha da primeira corrente é de salientar uma intervenção de
Jorge Miranda (PPD) (464). Este deputado, depois de lembrar que
a expressão «poder local» apareceu na Constituição, por proposta da
Comissão de Sistematização, pois não constava de qualquer dos projec-
tos de Constituição com o significado que resultava do articulado (465) e
de chamar a atenção para o facto de tal expressão estar em consonân-
cia com o princípio da autonomia das autarquias locais consagrado no
art. 6.° (466), pôs em destaque o sentido que deve ser atribuído a este
princípio.

Por «poder local» entende Jorge Miranda um «poder que existe por
força da Constituição e garantido pelas suas normas, ao lado do poder
exercido pelos órgãos de soberania». Tal poder confere ao Estado um
«carácter pluralista», pois, sem pôr em causa a sua unidade essencial,
impede que o poder político se esgote nos órgãos do Estado com remis-
são das autarquias locais para a «mera organização administrativa».
Assim, as comunidades locais adquirem «eminente relevância política»,
não sendo absorvidas pelo Estado mas antes reconhecidas com «elemen-
tos fulcrais da sua ordem constitucional». Neste contexto, o poder polí-
tico «como que compreende soberania e poder local», operando-se uma
limitação recíproca. Jorge Miranda considera que a Constituição acolheu,
deste modo, uma concepção de democracia entendida como manifestação
de vontade do povo, não só a nível dos órgãos de cúpula do Estado,
como dos órgãos de base. Considera que «a democracia só pode vingar
enquanto se apoiar em fortes instituições municipais e regionais com
efectiva participação popular». O poder local é, assim, entendido como
«poder democrático exercido a nível das comunidades locais». Por ele,
continua, exprime-se «uma vida com problemas e aspirações que se não

(464) JORGEMIRANDA,DAC, 15 de Janeiro de 1976, p. 3369.
(465) O projecto do MOP/COE falava, como referimos, em órgãos do «poder

local», mas num sentido centralista de órgãos locais do Estado (DA C, 15 de Janeiro
de 1976, p. 3369).

(466) JORGE MIRANDApreferia a designação «comunidades locais», tal como se
dizia, aliás, no projecto do seu partido (DA C, 15 de Janeiro de 1976, p. 3369).
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confundem com a vida, os problemas e as aspirações gerais de todo o
país». A estruturação desse poder deve ser feita em «coerência com os
princípios democráticos», assim se explicando que se fixem na Constitui-
ção «regras fundamentais de organização, tais como a separação e a
interdependência entre os órgãos locais, a eleição dos seus titulares (ou,
pelo menos, dos titulares dos órgãos deliberativos) por sufrágio univer-
sal, directo e secreto e a sua renovação periódica» (...).

Entende ainda Jorge Miranda que deve haver, na Constituição, uma
certa flexibilidade no tratamento das matérias do poder local, nomeada-
mente, no que respeita à sua organização estatutária (p. ex., previsão de
diversos estatutos-tipo que as populações possam escolher, tendo em
conta as suas condições particulares). Esta mesma flexibilidade deve
manifestar-se na existência das autarquias e na delimitação das suas
circunscrições, assim como quanto a formas de federação ou asso-
ciação (467).

De interesse, também, é a intervenção feita por outro deputado do
PPD, Rúben Raposo, que vê no poder local, não um «contra-poder» (ou
seja, um poder de sinal contrário ao poder central), mas «democracia de
base nas comunidades locais, completando a democracia representativa a
nível do aparelho de Estado». Está-lhe subjacente o conceito de descen-
tralização a exigir este a «revisão de todas as competências conferidas à
administração central e local, desejando-se que aquela coordene em vez
de se impor, e esta deixe de ser meramente executora de linhas superior-
mente traçadas, evoluindo para verdadeiros níveis de autogovemo» (468).
Trata-se assim de romper com a «tendência centralista», estabelecendo-se
um novo modelo político-administrativo assente nos seguintes princípios
que caracterizam o poder local: o da autonomia, a requerer que «interes-
ses específicos de cada autarquia local» sejam «prosseguidos pelas res-
pectivas populações através de órgãos próprios, respectivamente, no
domínio administrativo e financeiro»; o da descentralização, com a con-
sequente «devolução às comunidades locais dos poderes necessários para

(467) JORGEMlRANDA,DAC, 15 de Janeiro de 1976, pp. 3369 e segs.
(468) RÚBENRAPOSO,DAC, 15 de Janeiro de 1976, pp. 3372 e segs. De notar que

este deputado como também Jorge Miranda fazem referências positivas às organizações
populares de base, sem contudo questionar o princípio da eleição como critério das esco-
lhas dos órgãos das autarquias locais, afastando a tentação de uma concepção não-corpo-
rativista (DAC, 15 de Janeiro de 1976, p. 3370).
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a defesa dos seus interesses comuns» (...); o da participação democrática,
manifestando-se na eleição pelas populações dos órgãos das autarquias
locais. Acrescentam-se, ainda, os princípios da eficácia e o da coordena-
ção, o primeiro a exigir que a execução de determinados fins (tarefas)
seja transferida para «entidades de âmbito mais amplo», quando sejam
mais eficientes e o segundo a pôr limites, «dentro das regras do bom
senso», aos excessos da autonomia e da descentralização. Estes dois últi-
mos princípios devem compreender-se dentro do pensamento exposto por
este deputado de que o poder local não se apresenta como um «contra-
-poder» (469).

Nesta mesma linha de esclarecimento sobre o significado do «poder
local» na Constituição, é de antecipar aqui o que foi dito pelo deputado
Barbosa de MeIo, ao discutir-se, na especialidade, o art. 1.° do articulado
com a seguinte redacção: «a organização democrática do Estado com-
preende a existência de autarquias locais». Barbosa de MeIo considera
que há aqui uma melhor explicitação daquilo que se estabelece no n," 1
do art. 6.° dos «Princípios Fundamentais» e que se traduz em dizer-se
claramente que «a organização democrática do Estado passa necessaria-
mente pela existência de autarquias locais». Estas, como expressão do
poder local, são essenciais à ideia da democracia (470).

As intervenções dos deputados do PCP e do MDP dirigem-se, quase
exclusivamente, ao papel que, no seu entender, deveriam ter as «organi-
zações populares de base», especialmente as comissões de moradores e
comissões de trabalhadores.

Francisco Miguel (PCP), depois de considerar de muito valor a
matéria do poder local e sem negar «a representatividade e a democrati-
cidade dos órgãos eleitos por sufrágio universal», lembra que nesta
«votarão cidadãos de todas as classes, trabalhadores que são explorados
pelos capitalistas e capitalistas que exploram os trabalhadores e vivem e
juntam fortuna à custa dessa exploração». Considera nessa medida que
«nas sociedades divididas em classes as eleições podem não ser verda-
deiramente democráticas dado que o voto pode manter a exploração do
homem pelo homem, sem contribuir para o estabelecimento da verda-
deira liberdade», concluindo que não teríamos autarquias «verdadeira-

(469) RÚBEN RAPOSO, DAC, 15 de Janeiro de 1976, p. 3372.
(470) BARBOSA DE MELO, DAC, 15 de Janeiro de 1976, p. 3391.
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mente democráticas», ainda que eleitas por voto universal e directo. «Só
com a participação das massas através de formas de organização popular
escolhidas e praticadas» por elas, se atingiria a autêntica democracia.
Francisco Miguel entende que o projecto da comissão sobre o poder
local não atribui às «organizações populares» o papel que elas reclamam
na administração local», afirmando que devem ser «reconhecidas a inicia-
tiva e a autonomia dessas organizações, a sua capacidade de se coorde-
narem entre si, o seu direito de levarem a cabo todas as iniciativas ade-
quadas à realização dos interesses colectivos locais daqueles que nelas se
encontram» (471). O mesmo deputado, numa segunda intervenção,
insurge-se contra a tentativa de «espartilhar todas estas organizações»,
como preconizava o projecto. O deputado Álvaro Monteiro do MDP
enaltece igualmente a «organização popular unitária», insurgindo-se con-
tra os ataques a elas feito «muitas vezes a coberto de determinados
princípios democráticos» ou da «ilegitimidade da sua representativi-
dade» (472).

O articulado da 7.3 Comissão (Poder Local) submetido à votação na
generalidade foi aprovado com dois votos contra do MDP/CDE (473).

O debate na especialidade decorreu sem grande controvérsia, nomea-
damente no que respeita à matéria da autonomia local. Discussão acesa
houve sim quanto à apresentação de candidaturas para os órgãos das
autarquias locais, sendo rejeitada uma proposta que abria caminho para
apresentação de candidaturas pelas comissões de moradores (474).
Debate vivo houve ainda quanto «à criação de autarquias regionais»
tendo os deputados Vital Moreira (PCP) e Álvaro Monteiro (MDP) repe-
tido advertências contra os perigos que das mesmas poderiam resul-
tar (475). Os mesmos partidos (pep e MDP) pretenderam ampliar o
papel das organizações populares de base territorial apresentando propos-
tas de emenda que foram rejeitadas» (476). A este propósito, Barbosa de
Meio quis deixar bem claro que concebia tais organizações numa «fun-
ção adjuvante» dos órgãos representativos da autarquia local, não se tra-

(471) FRANCISCO MIGUEL, DAC, 15 de Janeiro de 1976, pp. 3379 e segs.
(472) ÁLVARO MONTEIRO, DAC, 15 de Janeiro de 1976, p. 3389.
(473) DA C, 15 de Janeiro de 1976, p. 3390.
(474) DA C, 15 de Janeiro de 1976, pp. 3394 e segs. e 3425.
(475) DA C, 17 de Janeiro de 1976, pp. 3459 e 3461.
(476) DA C, 17 de Janeiro de 1976, pp. 3467 e segs.
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tando por isso de constituir uma estrutura geral paralela à estrutura admi-
nistrativa a definir na Constituição.

Deste modo, o articulado proposto pela comissão passou sem altera-
ções significativas para o texto constitucional. Teremos ocasião de anali-
sar, mais detalhadamente, tais preceitos, principalmente os que respeitam
aos «Princípios Gerais» pelo que nos limitamos, agora, a fazer uma breve
referência aos preceitos fundamentais nesta matéria. Assim, o princípio
da descentralização administrativa como indicador das atribuições das
autarquias locais e da competência dos seus órgãos (art. 239.°); a consa-
gração de património e finanças próprios (art. 240.°); o estabelecimento
de uma assembleia deliberativa e de um órgão colegial executivo,
perante ela responsável, na organização das autarquias, bem como a
determinação de que a assembleia seria constituída através de eleições
por sufrágio universal, directo e secreto (art. 241.°); a atribuição do
poder regulamentar (art. 243.°); e a organização de um quadro geral de
funcionários para coadjuvar as autarquias locais (art. 244.°). De salien-
tar ainda, e no que toca ao município, a consagração da eleição directa
para a constituição do órgão executivo colegial (Câmara Municipal)
(art. 252.°); o estabelecimento de um órgão consultivo, o Conselho
Municipal (art. 253.°); e a participação por direito próprio nas receitas
dos impostos directos (art. 255.°).

4. A Revisão Constitucional de 1982: reforço da autonomia local

Antes de analisar mais detalhadamente o significado dos preceitos
da nossa Constituição sobre a autonomia local, importa fazer uma refe-
rência às sucessivas revisões constitucionais de 1982, 1989 e 1992 que,
mesmo sem provocarem alterações muito substanciais, não podem, de
modo algum, ser ignoradas.

A matéria das autarquias locais sofreu, na l ." Revisão Constitucional
(Lei n." 1/82, de 30 de Setembro), algumas sensíveis modificações que
se traduziram no reforço da respectiva autonomia.

Assim, no que toca à Assembleia da República, alargou-se a matéria
de reserva legislativa (477), passando a ser da exclusiva responsabilidade

(477) Após a revisão de 1982 passou a haver um domínio de reserva absoluta de
competência legislativa da AR (art. 167.°) e outro de reserva relativa (art. 168.°).
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daquele órgão (art. 167.°) a legislação sobre as eleições titulares dos
órgãos do poder local (aI. f), o estatuto dos titulares dos órgãos do poder
local (aI. g), o regime de criação, extinção e modificação territorial das
autarquias locais (aI. j) e sobre consultas directas aos eleitores a nível
local (aI. I); ao mesmo tempo, confiou-se à AR poder para legislar,
salvo autorização concedida ao Governo (art. 168.°), sobre o regime
geral de elaboração e organização dos orçamentos das autarquias locais
(aI. f), estatuto das autarquias locais, incluindo o regime das finanças
locais (aI. r) (478) e a participação das organizações populares de base
no exercício do poder local (al. s) (479). Este alargamento dos poderes
legislativos reservados da AR, quer sob a forma de reserva absoluta ou
de reserva relativa, significou uma limitação do poder legislativo do
Governo e assim, em princípio, uma maior protecção da autonomia local.

Em sede de poderes do Governo sobre as autarquias locais, no exer-
cício de funções administrativas, a Constituição revista limitou-os ao
exercício da tutela (art. 202.°, al. d), com o alcance que resulta do
art. 243.° da CRP, eliminando assim a referência ao poder de superinten-
dência que passou a caracterizar a relação do Governo com a administra-
ção indirecta do Estado.

Quanto às Regiões Autónomas (art. 229.°), a revisão eliminou a
referência ao poder de orientação sobre as autarquias locais mantendo
apenas o poder de tutela (al. h) e confiou-lhes o poder de criação e
extinção de autarquias locais, bem como o de modificar a respectiva
área, mas sempre nos termos da lei (aI. g). Esta é da exclusiva compe-
tência (reserva absoluta) da AR, por força do art. 167.°, aI. j).

Finalmente no que diz respeito às normas que constituem o Tít. VIII
(Poder Local) da Parte III da CRP houve também significativas altera-
ções. Desde logo, a tutela administrativa que, nos termos da primitiva
redacção do n," 1 do art. 243.°, seria exercida «segundo as formas e os
casos previstos na lei» passou a consistir apenas «na verificação do cum-
primento da lei por parte dos órgãos autárquicos», sendo «exercida nos
casos e segundo as formas previstas na lei». Por outro lado, enquanto o
art. 244.°, n," 1, na sua redacção inicial, previa apenas a existência, na

(478) Na versão inicial da Constituição falava-se em legislar sobre a «organização
das autarquias locais» (ai. h) do art. 167.°).

(479) Corresponde este último preceito à al. i) do art. 167.° na redacção primitiva.
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dependência do ministério competente, de «um quadro geral de funcioná-
rios, incluindo técnicos das especialidades de interesse para a administra-
ção local», com finalidade de coadjuvar as autarquias locais, a redacção
resultante da revisão constitucional dispõe que «as autarquias locais pos-
suem quadros de pessoal próprio, nos termos da lei». A revisão consti-
tucional veio, além disso, permitir a realização, por parte dos órgãos das
autarquias locais, de «consultas directas aos cidadãos eleitores recensea-
dos na respectiva área, por voto secreto, sobre matérias incluídas na sua
competência exclusiva, nos casos, nos termos e com a eficácia que a lei
estabelecer» (art. 251.°, n," 3). O poder regulamentar, que era atribuído
especificamente às assembleias das autarquias, passou a ser, na nova
redacção do art. 242.°, atribuídas às autarquias, sem distinção do órgão.

No que toca aos municípios, a sua criação ou extinção, bem como a
modificação da respectiva área, passou a ser precedida da consulta dos
órgãos das autarquias abrangidas (art. 249.°). Por sua vez, o Conselho
Municipal de órgão obrigatório que era, passou a facultativo (art. 250.°).
Foi também suprimido o n." 2 do art. 254.° que admitia a possibilidade
de a lei estabelecer a obrigatoriedade da federação de municípios.

5. A Revisão Constitucional de 1989

A Revisão Constitucional de 1989 (Lei n." 1/89, de 8 de Julho) não
trouxe modificações muito sensíveis em matéria de autonomia local.

De qualquer modo, suprimiu o Conselho Municipal como órgão do
município (art. 250.°). Substituiu também a expressão «organizações
populares de base territorial» pela expressão «organizações de morado-
res» nos diversos artigos em que a expressão aparecia. Modificou ainda
diversos preceitos relativos às regiões administrativas que nos abstemos
de destacar, neste lugar, por não estar ainda concretizada a instituição das
mesmas.

Em matéria de reserva de competência legislativa da Assembleia da
República alterou a numeração de alíneas respeitantes às autarquias
locais sem introduzir modificações.

Introduziu a participação das autarquias locais no Conselho Econó-
mico e Social (art. 95.°, n." 2) e consagrou a existência de um domínio
público das autarquias locais (art. 84.°, n." 2).

No que toca ao distrito, determinou a manutenção da sua existência,
enquanto não estiverem instituídas concretamente as regiões adrninistrati-
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vas, e deixou de atribuir ao Governador Civil a presidência da assem-
bleia deliberativa já existente e composta por representantes dos Municí-
pios (art. 291.°).

6. A Revisão Constitucional de 1992

A Revisão Constitucional extraordinária de 1992 (Lei n." 1/92,
de 25 de Novembro) praticamente não tocou a matéria da autonomia
local a não ser no que toca à possibilidade de a lei poder atribuir a
estrangeiros residentes no território nacional, em condições de reciproci-
dade, capacidade eleitoral activa e passiva para a eleição dos titulares de
órgãos das autarquias locais (art. 15.°, n," 4).

CAPÍTULO III

o SIGNIFICADO CONSTITUCIONAL
DA AUTONOMIA LOCAL

1. O princípio da autonomia das autarquias locais do art. 6.°, n." 1,
da Constituição da República Portuguesa (CRP): sua impor-
tância

O princípio da autonomia das autarquias locais ou autonomia local
na CRP é o resultado de uma interpretação da Constituição que tem em
conta não só os diversos preceitos (e não são poucos) que dizem respeito
à matéria da administração local, como os princípios estruturantes do
mesmo diploma sem esquecer as ideias de autonomia local que temos
vindo a desenvolver ao longo deste trabalho.

O preceito nuclear sobre a autonomia local é o n." 1 do art. 6.° a
que, por diversas vezes, fizemos referência e que dispõe do seguinte
modo: «O Estado é unitário e respeita na sua organização os princípios
da autonomia das autarquias locais e da descentralização democrática da
administração pública».

Este preceito deve ser conjugado com o Tít. VIII (Poder Local) da
Parte III (Organização do Poder Político) da CRP que, como que expli-
cita o que deve entender-se por autonomia das autarquias locais (cfr.,
infra, n." 3). A leitura deste artigo obriga-nos, desde logo, a ter em
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conta um preceito similar da Constituição Italiana que, por certo, os
membros da Comissão de «Princípios Fundamentais» tiveram em mente.
Diz assim: «A República una e indivisível reconhece e promove as auto-
nomias locais; actua nos serviços que dependem do Estado a mais ampla
descentralização administrativa; adequa os princípios e os métodos da
sua legislação às exigências da autonomia e da descentralização»
(art. 5.°). Este artigo integra-se também nos «Princípios Fundamentais»
da Constituição Italiana, e entende-se, em Itália, que ele constitui a chave
da interpretação da noção de autonomia na Constituição italiana (480).

O art. 6.°, n." 1, da CRP levanta problemas de interpretação ao colo-
car, lado a lado, os princípios da autonomia das autarquias locais e da
descentralização democrática da Administração Pública, ambos «respeita-
dos» pelo Estado unitário. A dificuldade está principalmente em saber o
que deve entender-se por princípio da descentralização democrática da
Administração Pública. Desde logo, alguém poderia ser tentado a sus-
tentar que a descentralização democrática da administração pública outra
coisa não é que o outro nome da autonomia das autarquias locais e isto
porque esta constitui, sem dúvida, descentralização democrática da
Administração Pública, entendida esta como atribuição ou reconheci-
mento do exercício de administração pública a entes territoriais dotados
de órgãos eleitos e, por isso, democráticos. Só que, a ser assim, não se
compreenderia bem, pelo menos em princípio, a sua inclusão neste pre-
ceito. Era uma repetição não justificada.

Por outro lado, se tivermos em conta o art. 5.° da Constituição ita-
liana verificamos que a descentralização (<<decentramento»), que nele se
consagra, se refere aos serviços que dependem do Estado o que nos leva
para o campo da administração indirecta deste. E então teríamos de con-
cluir que, com tal preceito, se quis estabelecer um modelo de Administra-
ção Pública descentralizada. Ou seja, a Constituição «quer» não uma
Administração Pública estruturada segundo o princípio da hierarquia
(administração directa) mas uma administração pública exercida por entes
públicos com personalidade jurídica própria (administração indirecta).

De qualquer modo - e a ser assim - fica por esclarecer o que se
quer dizer por descentralização «democrática» da administração pública.

(480) Cfr., entre outros, F. PIZZETII, II Sistema Costituzionale delle Autonomie
Locali, Milão, 1979, pp. 241 e segs.
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Afastada a ideia de que se quis preceituar que os entes de Administração
Pública funcionalmente descentralizados fossem dotados de órgãos elei-
tos pelos cidadãos utentes, resta ponderar se não se quis, com tal palavra,
estabelecer que os cidadãos utentes dos serviços públicos deveriam parti-
cipar na sua gestão. Esta ideia encontra apoio no art. 267.°, n.? 1, da
CRP, ao determinar-se que «a Administração Pública será estruturada de
modo a evitar a burocratização, a aproximar os serviços das populações e
a assegurar a participação dos interessados na sua gestão efectiva, desig-
nadamente por intermédio de associações públicas, organizações de
moradores e outras formas de representação democrática» (481). Assim, a
expressão «democrática» deve ser interpretada no sentido de aproxima-
ção dos serviços aos cidadãos com a consequente quebra das barreiras
burocráticas, ou seja, daquilo que se pode chamar fomento da participa-
ção dos cidadãos na Administração Pública (482). Concluindo, deverá
entender-se que o princípio da descentralização democrática da adminis-
tração pública não é a outra face do princípio da autonomia das autar-
quias locais. Visa antes essencialmente a administração indirecta do
Estado, sem esquecer a administração autónoma institucional (483).

Ultrapassada a dificuldade de interpretação que a simples leitura do
n." 1 do art. 6.° suscita, demoremo-nos agora no princípio da autonomia
local. O que significa ele no contexto da Constituição?

Significa que o respeito pela autonomia das autarquias locais é um
princípio essencial da organização do Estado (unitário) e que, por isso,
tal autonomia (até então inexistente) tem de ser restituída às autarquias
locais. Mais ainda: uma vez que o princípio da autonomia é um princí-
pio fundamental da Constituição, constituindo mesmo um limite material
de revisão (art. 288.°, al. n)) a autonomia não só deve ser restituída como
consolidada. Não é um qualquer conteúdo, não é uma autonomia de
conteúdo mínimo, mas o máximo de autonomia dentro do respeito pelo

(4~1) O texto actual deste preceito inclui pequenas alterações em relação à redac-
ção de 1976 que se traduziram na deslocação para a parte inicial da expressão «evitar a
desburocratização» e na inclusão da expressão «associações públicas» antes de «organiza-
ções de moradores» (Revisão Constitucional de 1982 e de 1989).

(482) J. BAPTISTAMACHADO,Participação ... , p. 120.
(483) Parecendo querer aplicar este princípio fundamentalmente à administração

autónoma institucional, cfr. J. CASALTANABAIS,A Autonomia Local (Alguns Aspectos
Gerais), Coimbra, 1990, p. 23.

15
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Estado unitário. Este máximo de autonomia toma-se ainda mais com-
preensível à luz de outros princípios fundamentais (caracterizadores) da
CRP, como veremos de seguida.

2. A autonomia local e os princípios caracterizadores do ordena-
mento constitucional de 1976: a dignidade da pessoa humana, a
soberania popular e o Estado de Direito

Revela-se, a este respeito, da maior utilidade a leitura dos três pri-
meiros artigos da CRP.

Diz o art. 1.° que «Portugal é uma República soberana baseada na
dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada na cons-
trução de uma sociedade livre, justa e solidária» (484). Por sua vez, esta-
belece o art. 2.° que «a República Portuguesa é um Estado de direito
democrático, baseada na soberania popular, no pluralismo de expressão e
organização política democráticas e no respeito e na garantia de efectiva-
ção dos direitos e liberdades fundamentais, (...)>> (485). Ainda o art. 3.°,
n." 1, fixa de modo claro que «a soberania, una e indivisível, reside no
povo que a exerce segundo as formas previstas na Constituição».

Em todos estes artigos, se bem repararmos, há uma referência explí-
cita à vontade do povo como fundamento da ordem constitucional. No
art. 1.° diz-se que Portugal é uma República soberana baseada na von-
tade popular; no art. 2.° estabelece-se que a República Portuguesa é
um Estado de direito democrático baseado na soberania popular; e no
art. 3.°, n." 1, esclarece-se que a soberania (una e indivisível) reside no
povo que a exerce segundo as formas previstas na Constituição. Esta
vontade do povo não assume, por sua vez, um carácter ilimitado ou dis-
cricionário (art. 3.°, n." 1), mas está vinculada à dignidade da pessoa
humana (art. 1.0), ao respeito e garantia dos direitos e liberdades funda-
mentais (dos cidadãos) e ao «pluralismo de expressão e organização polí-
tica democráticas» (art. 2.°). Ainda importa referir, para uma boa ponde-
ração desta matéria, o art. 10.° que determina que o povo exerce o poder

(4ij4) Este artigo sofreu em 1989 uma modificação na sua parte final, deixando de
falar-se no empenhamento «na sua transformação numa sociedade sem classes».

(485) Este artigo foi alterado em 1982, passando a ler-se «Estado de direito demo-
crático» onde antes se lia apenas «Estado democrático», e em 1989. na parte final, acima
não transcrita, omitindo-se a referência ao objectivo da «transição para o socialismo».
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político através do sufrágio universal, igual, directo, secreto e periódico e
das demais formas previstas na Constituição (486). E também o art. 9.°
que considera tarefas fundamentais do Estado, para além da garantia de
independência nacional, a garantia dos direitos e liberdades fundamen-
tais, a defesa da democracia e a promoção do «bem estar e qualidade
de vida do povo», bem como a igualdade real entre os portugueses e a
efectivação dos direitos económicos, sociais e culturais. Assim se com-
preende que a República Portuguesa seja caracterizada como «um Estado
de Direito Democrático» (art. 2.°).

É conjugando estes preceitos que se deve procurar encontrar o sen-
tido da autonomia local consagrado no art. 6.° O respeito pela autono-
mia das autarquias locais está, desde logo, directamente vinculada ao res-
peito pela dignidade da pessoa humana (art. 1.0) e pela soberania popular
(arts. 2.° e 3.°).

Isto obriga-nos a considerar, ainda que muito brevemente, o que
deve entender-se por dignidade da pessoa humana e por soberania do
povo. A dignidade da pessoa humana significa que cada pessoa tem
valor por si e, de tal modo forte, que não pode ser instrumentalizado
pelo Estado ou por qualquer poder público. A pessoa não é uma coisa.
O Estado existe para servir a pessoa humana (toda e qualquer pessoa
humana) não para se servir dela.

A pessoa humana, anote-se, não pode ser vista isoladamente, como
um indivíduo ao qual tudo se subordina, mas como membro de grupos
sociais mais vastos (v. g., a família, a autarquia local, o Estado), con-
tribuindo para o bem comum. Bem comum que é, antes de mais,
registe-se, o respeito pelos direitos fundamentais de toda e cada uma pes-
soa humana. A eminente dignidade da pessoa manifesta-se, de forma
muito expressiva, no facto de a Constituição, após a enunciação dos
princípios fundamentais, consagrar a Parte I aos direitos e deveres funda-
mentais dos cidadãos (487). Trata-se de uma parte extensa e desenvolvida
da Constituição, como que a sua parte material nuclear. Ela engloba
cerca de setenta artigos (12.° a 79.°) divididos por vários títulos, subdivi-

(486) Texto introduzido na La Revisão Constitucional.
(487) Sobre os direitos fundamentais, cfr. J. C. VI EIRA DE ANDRADE, Os Direitos

Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, Coimbra, 1983, e JORGE MIRANDA,

Manual de Direito Constitucional, Tomo IV, Coimbra, 1989.
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didos em capítulos. De tais preceitos importa salientar os referentes aos
«direitos, liberdades e garantias pessoais» (Cap. I do Tít. II) que consti-
tuem um comando dirigido essencialmente ao Estado para respeitar a
pessoa humana. De referir ainda os «direitos, liberdades e garantias de
participação política» (Cap. II do Tít. II» que conferem aos cidadãos a
«direcção dos assuntos públicos do país, directamente ou por intermédio
de representantes livremente eleitos» (art. 48.°, n." 1, da CRP) (488).
O Tít. Ill, «Direitos e deveres económicos, sociais e culturais», parte da
verificação, historicamente comprovada, que o respeito pela dignidade da
pessoa humana não fica assegurado só pelo facto de se impor limites à
intervenção do Estado na esfera do cidadão, tornando-se necessário, na
moderna sociedade técnica, uma actuação positiva do Estado com a fina-
lidade de assegurar a todos os cidadãos e, consequentemente, aos mais
necessitados, aqueles meios sem os quais não existe dignidade da pessoa
humana (assim, o direito ao trabalho, à segurança social, à assistência na
doença, à habitação, ambiente e qualidade de vida, protecção da família,
dos deficientes, da terceira idade, à educação e cultura, etc.).

Paira aqui sempre a ideia de que a pessoa humana é a razão de ser
de toda a estrutura política, não como um agente passivo, mas como ele-
mento activo da mesma. O cidadão tem, ao mesmo tempo, deveres para
com o seu semelhante, para com a comunidade de que faz parte, utili-
zando, nomeadamente, as estruturas políticas que, por isso, estão ao seu
serviço. Estas considerações sobre a dignidade da pessoa humana, cons-
titucionalmente apoiadas, são fundamentais para entendermos devida-
mente o conceito de soberania popular (soberania do povo, vontade
popular).

A dignidade da pessoa constitui o sustento da ideia de soberania
popular. Isto compreende-se mais claramente se tivermos em conta que
esta ideia se constituíu historicamente em oposição à de soberania do
monarca absoluto (<<soberano»). Já não se aceita que o poder político
supremo, dentro do Estado, tenha como fonte a vontade do monarca
- pessoa situada acima de todas as outras, podendo impor, em última
instância, a sua vontade - defendendo-se antes que todas as pessoas são
iguais e que, por isso, o poder supremo de mandar só pode resultar da
vontade livremente aceite dos cidadãos que constituem o Estado.

(488) Os cidadãos não são, pois. o objecto. mas sim o sujeito do poder.
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Esta ideia da igualdade fundamental de todas as pessoas, que tem
como pressuposto a ideia de uma eminente dignidade de todas elas, vai
implicar uma consideração, em termos radicalmente novos, do exercício
do poder político e, assim, da soberania. Na verdade, sendo todos
os cidadãos iguais, nenhum se pode arrogar o domínio sobre os outros.
O exercício do poder tem de ser livremente consentido e tem como
limite intrínseco o respeito pela pessoa humana. Importa acentuar este
último aspecto, pois ele constitui a barreira contra quaisquer pretensões
totalitárias do poder constituído num determinado momento. Se os
órgãos do poder pudessem (tivessem o direito de) violar os direitos fun-
damentais de qualquer cidadão, então violar-se-ia o princípio da igual-
dade que está na base da nova concepção do poder político. Dito de
outro modo, com a passagem da soberania (poder que não conhece outro
superior) das mãos do «soberano» (monarca) para as mãos do povo, ope-
rou-se uma mudança da natureza do poder político supremo (489).

Já não há lugar para a invocação de um poder absoluto de mandar,
mas apenas para o exercício de um poder que tem por finalidade servir o
bem comum dos cidadãos, o que exige, repete-se, o respeito pelos seus
direitos fundamentais. Trata-se de um poder que, por ser exercido para o
bem de todos os membros da comunidade estadual, é, desde o princípio,
incompatível com a violação dos direitos fundamentais de qualquer deles.
Pelo contrário, a razão de ser de tal poder é a promoção de tais direitos.

Este modo de entender a soberania popular permite-nos afirmar que
a vontade do povo manifestada, nomeadamente, através de eleições não
pode, sem quebra da sua razão de ser, estabelecer um regime violador
dos direitos fundamentais da pessoa humana. Se tal sucedesse, seria
posto em causa o fundamento da soberania popular, ou seja, a eliminação
do poder absoluto do monarca e o estabelecimento de uma soberania
baseada na essencial igualdade de todos os cidadãos. Se tal sucedesse,
insiste-se, regressar-se-ia a um sistema político que se pretendeu liquidar.
Ele não ressurgiria, certamente, sob a forma do monarca absoluto, mas
sob a forma do poder ditatorial apoiado, quer na força militar, quer num
partido que lhe servisse de suporte. Deixaria, numa palavra, de haver
soberania popular.

(489) Sobre esta matéria, cfr. M. KRIELE, Einführung in die Staatslehre, Hamburg,
1975, esp. pp. 111 e segs. e 224 e segs.
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Daí que a limitação do poder dos órgãos políticos seja uma preo-
cupação constante dos ordenamentos constitucionais que se alicerçam na
dignidade da pessoa humana e na vontade popular. Este raciocínio con-
duz-nos para lugares próximos da autonomia local (490). E isto por duas
razões, pelo menos. Uma delas é a de que uma forma segura de limitar
o poder dos órgãos políticos por parte do povo é não abrir mão de todo
o poder em favor de um centro único. Tal constituiria um grande risco,
pois ainda que esse poder estivesse sob controlo, a todo o momento a
ligação de controlo poderia ser cortada e a tentação para tal seria tanto
mais forte quanto maior fosse o poder acumulado num centro. Por isso,
a distribuição do poder em sentido horizontal e em sentido vertical surge
como uma forma eficaz de limitação dos perigos de abuso do poder. Por
outro lado, o poder está mais controlado quando está mais próximo dos
cidadãos. Assim, só deve ser confiado a um centro único ou a centros
afastados dos cidadãos, o poder que não pode ser exercido eficiente-
mente a nível mais próximo. E aqui surge com toda a sua dimensão e
significado a noção de poder local (491). Ele constitui uma parcela do
poder do povo exercido próximo deste e, por isso, com a possibilidade
de um maior controlo.

Importa afirmar, a este propósito, que o facto de se tornar necessário
limitar o poder exercido por órgãos políticos não significa que o governo
por estes exercido seja um governo mínimo. As condições da sociedade
do nosso tempo exigem um governo fornecedor de serviços, um governo
com largo campo de actuação numa sociedade cada vez mais complexa.
Mas tal não deve ser óbice ou argumento para impedir uma separação
horizontal e vertical dos poderes, sem o qual o risco de «re-criar» um
soberano, que não o povo, é enorme. Tal separação continua a ser cada
vez mais necessária, não excluindo uma também necessária articulação
entre todos estes órgãos, articulação que tem de ser compreendida e
aceite à luz da ideia de que todos os órgãos do poder político (de maior

(490) A. PUBUSA,Sovranità popolare ... , pp. 149 e segs.; L. P. ALFONSO,«La Auto-
nomia Local», in REALyA, n." 229, 1986, pp. 24 e segs. Acentuando, neste aspecto, a
importância da divisão vertical dos poderes, cfr. A. BARBOSADE MELO, «Democracia e
Utopia», in Humanística e Teologia, 1980, pp. 9 e segs.

(491) Sobre a relação entre as expressões «poder local» e «autonomia local» ver
infra. O poder local deve ser entendido como expressão manifesta da autonomia local,
como a outra face desta.
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ou menor relevância) concorrem a seu modo para o mesmo fim: o
melhor bem comum da sociedade.

Estamos agora em condições de situar o princípio da autonomia
local no Estado de Direito dos nossos dias. Ele não é certamente, na
expressão de Vieira de Andrade, um «qualquer direito fundamental ou
uma figura equiparada» postulado pelo «valor fundamental da liberdade
ou autonomia da pessoa humana», como dizia Baptista Machado, consti-
tuindo antes um princípio organizatório dos poderes públicos (492).
Porém, como princípio organizatório, não está na livre disposição do
Estado que o acolheria por efeito de uma mera «opção estadual sobe-
rana» (493) e assim poderia vir a alterar ou retirar se o entendesse através,
nomeadamente, do exercício de novo poder constituinte (originário) (494).
Com efeito, não se pode dissociar facilmente este princípio da estrutura
do Estado de Direito, tal como o concebemos nos nossos dias, devendo
antes considerá-lo um elemento estruturante deste. Efectivamente, temos
dificuldade em conceber um Estado de Direito centralizado (a centraliza-
ção, com supressão das autonomias locais, é um elemento sempre pre-
sente nas ditaduras e nos Estados autoritários). Não vamos ao ponto de
afirmar, é certo, a impossibilidade absoluta de estruturar um Estado de
Direito sem a autonomia local, o que dizemos é que não vemos exem-
plos concretos de uma tal estrutura nem sabemos como será possível
erguê-Ia. Caberá a quem secundarizar a importância deste princípio,
apresentar alternativas.

Ainda duas notas complementares sobre o significado da autonomia
prevista no art. 6.° Diz-se nele, por um lado, que «o Estado é unitário».
Isso significa que o Estado português assume a forma de uma Estado
não federal. Por outro lado, o conceito de Estado aqui utilizado é-o no
seu sentido mais amplo de Estado-comunidade (495). Este sentido amplo

(492) Cfr. J. C. VIEIRA DE ANDRADE,«Distribuição pelos Municípios da energia
electrica em baixa tensão», in Colectânea de Jurisprudência, ano XIX, 1989, Tomo I,
p. 18, e 1. BAPTISTAMACHADO,Participação... , pp. 94/95.

(493) J. C. VIEIRADE ANDRADE,«Distribuição ... », p. 17.
(494) Como afirma JORGEMIRANDA,Manual de Direito Constitucional, Tomo Ill,

2." ed. revista, Coimbra, 1987, p. 186.
(495) Estado é um conceito que aparece na Constituição com diversos sentidos.

J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira chamam-lhe «um dos conceitos mais polissémicos
da Constituição» (Constituição ... , 3." ed., p. 61). Na verdade, a Constituição não se
refere aqui ao Estado como pessoa jurídica que se identifica com o Estado-Administração
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torna-se ainda mais evidente se tivermos em conta o art. 237.° que está
intimamente relacionado com o art. 6.° Aí diz-se, com efeito, que
«a organização democrática do Estado compreende a existência de autar-
quias locais».

3. A explicitação do conceito de autonomia efectuada no Tít. VIII
da Parte 111 da CRP (Poder Local)

Mas que significado concreto tem a autonomia das autarquias locais
ou autonomia local? Significará simplesmente a consagração do princípio
da descentralização administrativa territorial?

Não é possível avançar na compreensão do princípio da autonomia
sem ter em conta duas notas: a primeira é a de que ele constitui um prin-
cípio fundamental da Constituição e que é, assim, o princípio-chave da
administração local; a segunda é a de que o princípio se explicita e con-
cretiza de um modo denso e amplo (o mais amplo de entre as consti-
tuições europeias que nos estão mais próximas) no Tít. VIII da Parte III
da CRP. Isto obriga-nos a reflectir no significado da localização consti-
tucional desta matéria. Não só o princípio da autonomia local (art. 6.°)
está colocado, como vimos, em sede de «Princípios Fundamentais» da
Constituição, como a concretização do mesmo está situada na parte refe-
rente à «Organização do Poder político» (Parte I1I). Esta parte começa
com um título dedicado aos «Princípios Gerais» e prossegue com títulos
dedicados aos órgãos de soberania (Títs. 11, I1I, IV, V e VI), às Regiões
Autónomas (VII) e ao Poder Local (VIII). Completam esta Parte um
título dedicado à Administração Pública (IX) e outro dedicado à Defesa
Nacional (X). Ora, é o Tít. VIII sobre o Poder Local que nos merece
agora uma reflexão atenta. Ele leva-nos a fazer, desde logo, um esforço
de relacionação entre o conceito de poder local e o de autonomia
das autarquias locais. Ao lermos os diversos preceitos que constituem o
Tít. VIII e, de um modo especial, os que compõem os «Princípios
Gerais» (Cap. I) do poder local vemos que eles se referem às autarquias
locais e consagram preceitos que constituem elementos da autonomia

Central para o distinguir dos demais entes públicos e mesmo privados, abrangendo antes
«o complexo de autoridades e entidades públicas, isto é, aquelas dotadas, entre outras
coisas, de poderes de autoridade» (J. J. GOMESCANOTILHONITALMOREIRA,Constitui-
ção ... , 3." ed., p. 61).
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local. Aliás, alguns desses artigos fazem expressamente referência à
autonomia local (arts. 243.°, n." 2, e 244.°, n." 3).

O poder local acaba por ser o outro nome (a outra face) da autono-
mia local ou da autonomia das autarquias locais, tendo a vantagem de
exprimir que esta se traduz num poder político, ou seja, que constitui
manifestação do poder do povo. Trata-se, por essa forma, de um limite
ao poder central, ao poder do Estado-aparelho não só porque as leis dos
órgãos de soberania têm de respeitar a autonomia das autarquias locais,
como ainda porque uma parte significativa da administração pública tem
de ser confiada a estas. Dissemos que se trata de um limite ao poder do
Estado-aparelho mas não de um limite ao poder do povo, pois este não
se exerce só a nível central pelos órgãos de soberania, mas a nível local
pelos órgãos do poder local e regional (496).

Mas em que consiste afinal a autonomia local que o Tít. VIII (Poder
Local) explicita? Consiste, desde logo, por força do art. 111.° num
«poder político que pertence ao povo» e que este exerce nos termos refe-
ridos no Tít.VIIl. Tal poder político exerce-se a nível local e através de
instituições que são as autarquias locais (4'17).

Diz-nos o n." 2 do art. 237.° da CRP que autarquias locais «são pes-
soas colectivas territoriais dotadas de órgãos representativos que visam a
prossecução de interesses próprios das populações respectivas» (498).
Tais pessoas colectivas, concretiza o art. 238.° nos seus n.OS I e 2, são as
freguesias e os municípios em todo o território do Estado português e as
regiões administrativas (a criar) no continente. Outras formas de organi-
zação territorial autárquica poderão ser estabelecidas por lei (com reserva
absoluta da AR quanto ao regime de criação - art. 167.°, aI. n), nas
grandes áreas urbanas e nas ilhas, tendo em conta as suas condições
específicas (art. 238.°, n." 3, da CRP) (499).

(496) Não constitui sequer um limite à soberania popular. pois esta não pode ser
entendida como um poder (soberano) exercido apenas pelos órgãos de soberania. mas
como um poder de sentido mais amplo que a expressão «poder político» melhor quali-
fica. Cfr. JORGE MIRANDA. A Constituição de 1976 ...• p. 457.

(497) O poder local não se exerce desordenadamente por formas de livre iniciativa
popular. mas através de instituições que a Constituição define.

(498) Uma análise mais detalhada do conceito de autarquias locais pode ver-se em
D. FREITAS DO AMARAL. Curso de Direito Administrativo. vol. I. 1986. p. 414).

(499) Redacção que resultou da l." Revisão Constitucional.
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o facto de a noção de autarquia local estar directamente ligada à
ideia de eleição por sufrágio universal de uma assembleia dotada de
poderes deliberativos (art. 241.°, n." 2), e ao facto de possuir quadros de
pessoal próprio (art. 244.°) leva-nos a não colocar no mesmo plano as
áreas metropolitanas de Lisboa e Porto criadas pela Lei n." 44/91, de 2
de Agosto, considerando-as antes «outras formas de organização territo-
rial autárquicax (art. 238.°, n," 3) no sentido de que são formas de orga-
nização territorial da administração pública autónoma previstas na Cons-
tituição. É evidente que se pode dizer que foi esta a forma concreta que
o legislador estabeleceu para as áreas metropolitanas na referida lei e que
o problema é o de saber se o n." 3 do art. 238.°, nomeadamente no que
toca às grandes áreas urbanas, não possibilita a existência de formas
genuínas de organização territorial autárquica que substituam as autar-
quias clássicas referidas no n." 1 do mesmo artigo (freguesias, muni-
cípios e regiões), conforme admitem J. J. Gomes Canotilho e Vital
Moreira (500). Parece, no entanto, que a intenção do legislador constitu-
cional não foi afastar as autarquias de carácter geral previstas no n." 1 do
art. 238.° não só pelo facto da grande tradição que tem pelo menos uma
delas (o município), mas também porque não usou uma fórmula que
indicaria claramente esse propósito como seria, por exemplo, «a lei
poderá estabelecer (...) outras autarquias locais». A Constituição usou
pelo contrário uma expressão demasiado vaga. O mesmo se poderá dizer
para as ilhas onde se estabeleceu uma figura jurídica que não é sequer
uma «outra forma de organização territorial autárquica» mas um simples
órgão consultivo denominado «Conselho de Ilha» para as ilhas com mais
de um município (arts. 79.° a 82.° do Estatuto dos Açores).

Pela leitura destes artigos concluímos que a autonomia local que a
Constituição protege actualmente é a das freguesias e dos municípios
(uma vez que as regiões administrativas ainda não foram criadas). Da
mesma leitura fica-nos a ideia - a merecer ulteriormente melhor aten-
ção - que a prossecução «de interesses próprios das populações respec-
tivas» é o objectivo da acção das autarquias locais.

O art. 239.° consagra o princípio da descentralização administrativa
como critério para a regulação das atribuições das autarquias locais e
para a competência dos seus órgãos. O que deve entender-se por des-

(500) J. J. GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA, Constituição ... , 3.' ed., p. 884.
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centralização administrativa para além da necessária devolução de pode-
res da Administração Central para as autarquias locais é assunto a preci-
sar melhor mais adiante e em conexão com a finalidade das autarquias
locais (501).

O art. 240.° consagra um elemento fundamental da autonomia local.
Esta não existiria se as autarquias locais chamadas a exercer a sua acção,
no contexto de uma administração pública cada vez mais complexa e
custosa, não dispusessem de meios financeiros para levar a cabo as suas
tarefas. A autonomia local implica autonomia financeira.

A autonomia local assume na Constituição a forma de uma demo-
cracia a nível de base e, assim, as autarquias locais terão como órgãos
fundamentais uma assembleia eleita por sufrágio universal, directo e
secreto dos cidadãos residentes, dotada de poderes deliberativos e de um
órgão colegial executivo (502), perante ela responsável (art. 241.°).
O carácter democrático ligado à ideia de que o povo é o titular do poder
político e o exerce nas formas previstas na Constituição (arts. 10.°, 111.°
e 3.° da CRP) resulta ainda do n." 3 do art. 241.°, ao estabelecer «consul-
tas directas» aos eleitores sobre matérias incluídas na competência exclu-
siva dos órgãos das autarquias.

A autonomia local implica (exige) ainda a dotação de poder regula-
mentar próprio (art. 242.°) (503). Poder cujo âmbito se circunscreve à
esfera de acção das autarquias locais respectivas e assim terá de ter em
conta os limites constitucionais, legislativos e ainda o poder regulamen-
tar das autarquias de grau superior (v. g., municípios em relação às fre-
guesias) ou das autoridades com poder tutelar (Governo no Continente,
Governo Regional, nas Regiões Autónomas).

O art. 243.° limita de forma rigorosa a tutela administrativa circuns-
crevendo-a à «verificação do cumprimento da lei por parte dos órgãos
autárquicos».

Por sua vez, o art. 244.° (504) determina - o que se reveste de
muita importância para a autonomia - que as «autarquias locais pos-

(501) Cfr., infra, Parte III.
(502) Um órgão que também poderá ser eleito por sufrágio universal como sucede

nos municípios (cfr. art. 252.°).
(503) Sobre o significado de tal poder, ver A. QUEIR6, Lições de Direito Adminis-

trativo, Coimbra, 1976, polic., pp. 461 e segs.
(504) Redacção que resulta da I: Revisão Constitucional.
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suem quadros de pessoal próprio, nos termos da lei» (n." 1), estabele-
cendo ainda que, sem prejuízo da autonomia respectiva, a «lei define as
formas de apoio técnico e em meios humanos do Estado às autarquias
locais» (n.o 3).

Os preceitos que acabam de ser mencionados ligados entre si (for-
mando um conjunto) dão uma ideia do que deve entender-se por autono-
mia local. Esta traduz-se, desde logo, numa situação especial das autar-
quias locais particularmente em relação ao Estado entendido como titular
da Administração Central. Tal situação manifesta-se numa relação de
não subordinação das autarquias locais em relação ao Estado-Administra-
ção. As autarquias locais não são prolongamentos da Administração
Central do Estado, formando antes parte de um conjunto mais amplo que
é a Administração Pública no seu sentido mais vasto, a qual abrange não
só a Administração directa e indirecta (505) do Estado, como a adminis-
tração exercida pelas associações públicas (506) e pelas autarquias locais
de uma forma autónoma (a Administração autónoma).

Compreende-se bem que se afirme que gozam de autonomia entes
públicos territoriais dotados do conjunto de poderes constitucionalmente
garantidos, que já mencionámos, e aqui repetimos de forma sucinta. São
eles: o poder de dispor de órgãos próprios eleitos democraticamente;
o poder de dispor de património e finanças próprias; o poder de dispor
de um quadro de pessoal próprio; o poder regulamentar próprio; o poder
de exercer sob responsabilidade própria um conjunto de tarefas adequa-
das à satisfação dos interesses próprios das populações respectivas.

Este conjunto que nos faz recordar o feixe de poderes a que a
doutrina alemã correntemente se refere ao falar da autonomia local
(<<Hoheitsrechte») garante à administração local uma situação de não
submissão em relação à administração do Estado. Eles constituem
aquilo a que poderíamos chamar a vertente defensiva da autonomia local.
Por outro lado, esta manifesta-se no exercício de um conjunto importante
de tarefas de administração pública as quais constituem aquilo a que
poderíamos chamar a sua vertente ofensiva. Importa salientar este último

(505) A administração indirecta do Estado é ainda frequentemente, e de um ponto
de vista territorial, Administração central e mesmo quando é periférica está dependente
do Estado-Administração.

(506) Por exemplo as «Ordens». A figura jurídica «associações públicas» foi intro-
duzida na La Revisão Constitucional (art. 267.°, n." 3).
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aspecto: autonomia sem exerCICIO, sob responsabilidade própria (livre
administração), de um conjunto significativo de assuntos seria um ele-
mento puramente decorativo. A autonomia exige que as autarquias locais
sejam dotadas de um vasto conjunto de competências que permitam afir-
mar que lhes cabe, no conjunto global das tarefas de administração
pública, um papel que não pode, de nenhum modo, ser menosprezado.

4. Garantia constitucional da autonomia local

a) O âmbito geral da garantia: a instituição «autonomia local»

A garantia constitucional da autonomia local desenvolve-se em
vários planos.

A Constituição garante, desde logo, a existência de autarquias locais
ao dispor precisamente que «a organização democrática do Estado com-
preende a existência de autarquias locais» (art. 237.°, n." 1). Não
garante, no entanto, a subsistência de cada autarquia local em particular.
As autarquias locais consideradas isoladamente podem ser extintas ou
modificadas territorialmente, bem como podem ser criadas outras novas,
como resulta claramente do art. 167.°, al. n), da CRP. O que não pode
extinguir-se é a instituição «autarquias locais» (507).

Garante também a Constituição a instituição «autonomia local» ou
«autonomia das autarquias locais» ao consagrá-Ia no art. 6.°, n." 1, conju-
gado com os n.05 1 e 2 do art. 238.° e ao explicitar no Tít. VIII (Poder
Local) da Parte III (Organização do Poder Político), os seus elementos
caracterizadores. É mesmo nesta parte que a Constituição é mais deta-
lhada e expressiva (508). Não garante, porém, a cada autarquia um direito
de recurso para o Tribunal Constitucional contra violações da respectiva
autonomia, ao contrário do que sucede na Lei Fundamental de Bonn
(actual art. 93.°, § 1, n." 4-b).

(507) Na doutrina alemã fala-se, a este propósito, de uma «institutionnelle Rechts-
subjektsgarantie» (cfr., entre outros, K. STERN, «Die Verfassungsgarantie der kommuna-
len Selbstverwaltung», in Handbuch ... , p. 205; B. WIDERA,Zur verfassungsrechtlichen
Gewãhrleistung gemeindlicher Planungshoheit, Berlim, 1985, p. 26).

(508) Na doutrina alemã fala-se de uma «objecktive Rechtsinstitutionsgarantie der
kommunalen Selbstverwaltung» (cfr., entre outros, os autores, obras e locais citados na
nota anterior).
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Importa salientar ainda, no que toca à garantia constitucional da
autonomia não só os preceitos relativos à «reserva legislativa» da Assem-
bleia da República sobre matérias que dizem directamente respeito à
administração local, com especial destaque para o relativo ao «estatuto»
das autarquias locais, como aquele que limita o poder de revisão consti-
tucional.

b) A «reserva legislativa» da Assembleia da República em matéria
de autonomia local

Nos termos da Constituição da República Portuguesa, o Governo
dispõe de amplos poderes legislativos (art. 201.°) podendo, em regra,
legislar concorrentemente com o órgão legislativo por excelência, isto é,
a Assembleia da República (509). No entanto, a CRP reservou para a
Assembleia da República (AR) a disciplina sobre certas matérias, sub-
traindo-as à disponibilidade legislativa do Governo, tendo em conta a
particular importância de que as mesmas se revestem. Entre elas con-
tam-se algumas directamente respeitantes às autarquias locais.

Deve ter-se presente, entretanto, que, para certas matérias, a reserva
de competência legislativa da AR é absoluta (as do art. 167.° da CRP) e
para outras a reserva de competência é apenas relativa (as do art. 168.°).
Quanto a estas últimas, a competência legislativa cabe à Assembleia da
República, salvo autorização ao Governo, tendo esta de constar de uma
«lei de autorização» que defina «o objecto, o sentido, a extensão e a
duração» da mesma (art. 168.°, n." 2).

É matéria da competência exclusiva da AR (reserva absoluta) o
regime de criação, extinção e modificação territorial das autarquias locais
(aI. n) do art. 167.°). A reserva de lei abrange, pois, apenas o regime e
não a medida concreta de criação, extinção ou modificação territoriaI.
Assim se compreende que as regiões autónomas tenham, nos termos da
aI. j) do n." 1 do art. 229.° da CRP, o poder de criar e extinguir autar-
quias locais, bem como modificar a respectiva área nos termos da
lei (510). É de ter em conta, no entanto, o disposto no art. 249.° da CRP,

(509) J. J. GOMES CANOTILHO,Direito Constitucional, 4.' ed., Coimbra, 1986,
pp. 571 e 649.

(510) Vamos encontrar este mesmo preceito reproduzido na aI. f) do n." 1 do
art. 32.0 do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores (na redac-
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o qual exige que a criação de municípios, bem como a alteração da res-
pectiva área seja efectuada por lei, sob prévia consulta dos órgãos das
autarquias abrangidas. Do debate havido na Comissão Eventual de Revi-
são Constitucional resulta que houve a preocupação de atribuir à Assem-
bleia da República (e só à Assembleia da República) a competência para,
através de lei (<<lei» e não «resolução» da AR como pretendia antes
Jorge Miranda com base no facto de o respectivo diploma não possuir
conteúdo normativo) criar ou extinguir municípios, bem como alterar a
respectiva área (511).

Outras matérias particularmente sensíveis cobertas por uma reserva
absoluta de lei são a da eleição (al. j) e a do estatuto (al, L)~ dos titulares
dos órgãos das autarquias locais (ambas as alíneas do art. 167.° da
CRP) (512). Ainda sujeita a uma reserva absoluta da AR está a disciplina
reguladora das «consultas directas aos eleitores a nível local» (al. o) do
art. 167.°).

Abrangidas por uma reserva legislativa da Assembleia da República,
mas agora apenas relativa (art. 168.°), estão ainda outras matérias que
tocam directamente as autarquias locais. É o caso do regime geral de
elaboração e organização dos orçamentos das autarquias locais (aI. p) do
art. 168.°) (513) e ainda do «estatuto» das autarquias locais, incluindo o
regime das respectivas finanças (al, s) do art. 168.°). Embora sem uma
menção explícita das autarquias locais deve entender-se também que
a matéria das «bases do regime e âmbito da função pública» (al, v) do
art. 168.°) diz respeito igualmente às autarquias locais.

Subjacente a todas estas disposições está, ao lado de outras, a ideia
de uma melhor garantia da autonomia local. Entende-se que a Assem-
bleia da República, como órgão legislativo supremo, deve regular aque-
las matérias que constituem o travejamento da administração autónoma

ção da Lei n." 9/87, de 26 de Março), e na aI. h) do n." I do art. 29.° do Estatuto Polí-
tico-Administrativo da Região Autónoma da Madeira (Lei n." 13/91, de 5 de Junho).

(511) Cfr. Diário da Assembleia da República (DAR), 11Série, Sup. ao n." 50, de 6
de Fevereiro de 1982, pp. 1062 (12) a (15).

(512) A reserva contida nestas alíneas abrange também a eleição dos titulares dos
órgãos de soberania e das regiões autónomas (aI. j) e o estatuto dos titulares dos órgãos
de soberania (aI. g). A matéria do estatuto dos titulares dos órgãos das regiões autóno-
mas cabe aos respectivos estatutos político-administrativos.

(513) Esta reserva abrange de igual modo os orçamentos do Estado e das regiões
autónomas.
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local. Doutro modo, elas ficariam à disposição do Governo enquanto
órgão legislativo, sendo grande o risco de através do «Governo-legisla-
dor» se manifestar o «Governo-administrador», este com natural vocação
para submeter a administração local a uma regulamentação limitativa da
autonomia. Risco que aumentaria em momentos de crise ou de conflito
entre a administração central e a local autónoma.

Matéria especialmente delicada por motivo da determinação do seu
conteúdo é a do «estatuto» das autarquias locais, pelo que vai merecer
particular atenção.

c) O estatuto das autarquias locais

o que deve entender-se por «estatuto» das autarquias locais?
Na redacção primitiva da CRP de 1976 havia um preceito que reser-

vava para a Assembleia da República, sob a forma de reserva rela-
tiva (514) a matéria da organização das autarquias locais (al. h) do
art. 167.°). Já nessa altura se defendia que o termo «organização» devia
ser interpretado em termos amplos por forma a abranger «não só o
regime dos órgãos autárquicos, mas também as atribuições das autarquias
e a competência dos seus órgãos, isto é, todo o estatuto das autarquias
locais» (515).

Após a l ." Revisão Constitucional (1982), o «estatuto» das autar-
quias locais passou a ser expressamente matéria de reserva legislativa da
AR (reserva relativa) e do debate havido na Comissão Eventual para a
Revisão Constitucional (CERC) resultou que a inclusão na reserva legis-
lativa da AR do estatuto das autarquias locais teve como finalidade subs-
tituir a alínea referente à organização das autarquias locais (516).

Este facto permite-nos estabelecer uma ligação entre «estatuto» e
«organização» das autarquias locais e afirmar que esta está incluída
naquele. E permite-nos também afirmar que por estatuto se quer dizer
algo mais do que mera organização (517).

(514) No texto de então não havia a figura da reserva absoluta.
(515) J. J. GOMES CANOTlLHONITAL MORElRA, Constituição ... , 1978, p. 334.
(516) Cfr. DAR, 11Série, Supl. ao n." 44, de 27 de Janeiro de 1982, p. 904 (4).
(517) No debate ocorrido durante a l ," Revisão Constitucional houve quem recor-

dasse que o estatuto poderia corresponder pela sua extensão a um Código Administrativo
(cfr. DAR, 11Série, 2.° Supl. ao n." 39, de 15 de Janeiro de 1982, p. 852 (66)).
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Em nenhum lugar da Constituição encontramos, porém, uma noção
de «estatuto», embora este termo apareça em vários lugares, com senti-
dos diferentes. Com efeito, fala-se, no próprio texto constitucional, do
«estatuto» dos titulares dos órgãos de soberania e do poder local» (...)
(aI. I) do art. 167.°), do «estatuto» dos magistrados (aI. q) do art. 168.°),
do «estatuto» das empresas públicas (aI. x) do art. 168.°), do «estatuto»
único dos juízes dos tribunais judiciais (art. 217.°, n." 1), do «estatuto»
próprio do Ministério Público (art. 221.°, n." 2), dos «estatutos» político-
-administrativos das regiões autónomas (arts. 6.°, n." 2, e 228.°, n." 1), do
«estatuto» de Macau (art. 292.°). A palavra «estatuto» aparece ainda na
CRP em epígrafe, falando-se então de «estatuto» dos titulares de cargos
políticos (art. 120.°), de «estatuto» e eleição do Presidente da República
(Cap. I do Tít. 11 da Parte 111- arts. 123.° a 135.°) e de «estatuto»
e eleição da Assembleia da República (Cap. I do Tít. III da Parte III-
arts. 150.° a 163.°).

O termo «estatuto» aparece, pois, na CRP, ora aplicada a pessoas
individuais que exercem determinadas funções, ora a pessoas colectivas e
mesmo a órgãos (518). Em todos os casos parece existir, porém, um
denominador comum que consiste no facto de, com o estatuto, se preten-
der definir o «status», a posição jurídica (os direitos e deveres essenciais)
dos respectivos destinatários (categorias de pessoas individuais, pessoas
colectivas ou órgãos).

Não é de estranhar, porém, que seja o «estatuto» das pessoas colec-
tivas públicas (nomeadamente das regiões autónomas) aquele que mais
nos pode aproximar do que deve entender-se por estatuto das autarquias
locais, como pessoas colectivas públicas territoriais que também são.
Ora, se compulsarmos, p. ex., o Estatuto da Região Autónoma dos
Açores (Lei n." 39/80, de 5 de Agosto, revisto pela Lei n." 9/87, de 26
de Março) ou o da Madeira (Lei n." 13/91, de 5 de Junho) verificamos
que se trata de diplomas que contêm, para além de alguns princípios
gerais relativos à caracterização político-administrativa das respectivas
Regiões, regras relativas aos órgãos regionais, respectiva composição,
estatuto dos seus membros, poderes (competências) e funcionamento,
para além de regras relativas às relações entre os órgãos de soberania e

(518) Órgãos uni pessoais, como o Presidente da República e órgãos colegiais, como
a Assembleia da República.

16
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os órgãos regionais, regime económico e financeiro, finanças e bens da
região. Ou seja, o estatuto define, dentro do quadro constitucional, as
regras essenciais respeitantes à autonomia regional. Ele constitui, neste
sentido, a «lei fundamental» da respectiva região.

Convém referir, no entanto, que num aspecto importante o «esta-
tuto» de uma região autónoma se afasta do «estatuto» das autarquias
locais. Enquanto aquele é expressão de uma certa autonomia estatutária
(a elaboração do projecto de Estatuto cabe à Assembleia Regional res-
pectiva, bem como a iniciativa da sua alteração), o das autarquias locais
é ditado pelo poder legislativo não se podendo falar aqui de uma autono-
mia ou poder estatutário. O Prof. Afonso Queiró escreve a este propó-
sito, e em sede de «fontes de direito administrativo», que hoje os entes
públicos menores, nomeadamente as autarquias locais, não possuem
autonomia estatutária, não se podendo falar neste ponto, por isso, de
«estatutos» como fonte de direito administrativo. O estatuto dos entes
menores contendo nomeadamente a sua organização, a competência dos
seus órgãos, a definição dos seus fins e meios para os atingir é fixado
por lei ou regulamentos gerais (519).

Estamos agora em melhores condições para compreender o que deve
entender-se por «estatuto» das autarquias locais. Este cumpre hoje em
relação às autarquias a função que os «estatutos» cumpririam se hou-
vesse autonomia estatutária. O estatuto é a «carta» uniforme aplicada a
todas as autarquias locais (520).

Só que o legislador não é livre na definição do estatuto das autar-
quias locais (como estas não o seriam, aliás, se gozassem de autonomia
estatutária). Ele tem de respeitar sempre a arquitectura constitucional das
autarquias locais. Tem de respeitar fundamentalmente a sua posição no
ordenamento jurídico-constitucional e, por isso, o estatuto é a concretiza-
ção, em termos de regras essenciais, da garantia institucional da autono-
mia local. Deve tocar as matérias que são essenciais para assegurar a
autonomia, mas também só elas.

(519) A. QUEIRÓ,Lições ... , pp. 394 e segs.
(520) Rege assim, como refere A. Queiró, o princípio da uniformidade (Lições ... ,

p. 396), o que não impede, como é natural, que a lei permita o estabelecimento de algu-
mas especialidades de estrutura e organização dentro do regime estatutário geral, abran-
gendo aspectos não essenciais.
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Essas regras essenciais - materialmente estatutárias - são desde
logo, as que respeitam à sua organização, às suas atribuições e à compe-
tência dos respectivos órgãos e ao seu funcionamento; pertencem tam-
bém ao estatuto, por serem elemento da autonomia, as regras essenciais
referentes ao poder regulamentar próprio, à tutela, às finanças e ao pes-
soal próprio. São ainda do âmbito do estatuto matérias que estão auto-
nomizadas do preceito constitucional a ele referente (a já referida al. s)
do n," 1 do art. 168.°), mas que são decisivas para definir a sua posição
jurídica (a sua autonomia) dentro do ordenamento jurídico, tais como as
relativas ao regime de criação, extinção e modificação territorial, às elei-
ções dos órgãos e referendo local e ao regime de elaboração e orga-
nização dos orçamentos (521). Neste sentido pode definir-se também
«estatuto das autarquias locais» como o conjunto das regras que lhe
determinam no essencial a condição e o regime jurídico (522). Pode
mesmo imaginar-se um diploma contendo todas as matérias estatutárias
das autarquias locais (523). Não é isso, contudo, o que sucede entre nós,
estando as matérias do estatuto distribuídas por vários diplomas.

Estamos agora em condições de afirmar que a al. s) do n." 1 do
art. 168.° da CRP não inclui todas as matérias que formam o estatuto das
autarquias locais mas apenas parte delas, mais concretamente as que res-
peitam à sua organização, abrangendo a composição dos respectivos
órgãos e seu funcionamento, atribuições e competências, organização dos
serviços e quadro de pessoal e tutela. A importância de que se reveste o
estatuto das autarquias locais justificava que ele constituisse uma matéria

(521) Estas matérias estão autonomizadas ora porque a CRP instituiu em relação a
elas uma reserva qualificada (reserva absoluta), ora porque estão ligadas à regulação de
matérias semelhantes de outros entes e órgãos.

(522) G. CORNU, Yocabulaire Juridique, Paris, 1987, p. 759.
(523) Nesse sentido cfr. J. J. GOMESCANOTILHOIVITALMOREIRA,Constituição ... ,

2.0 vol., 2.' ed., pp. 385/386, e 3.' ed. revista, p. 888. Tratar-se-ia de um «código de
poder local» ou «estatuto das autarquias locais». De notar, porém, que tal diploma teria
de revestir a forma de Lei da Assembleia da República pois conteria matérias de reserva
absoluta desta como, p. ex., eleições autárquicas. De notar ainda que a expressão «esta-
tuto das autarquias locais» não pode fazer-nos esquecer que o estatuto das freguesias não
é o mesmo que o dos municípios e que assim dentro de um mesmo diploma teríamos,
pelo menos actualmente (enquanto as regiões administrativas não forem criadas), o esta-
tuto das freguesias e o estatuto dos municípios, com partes comuns certamente, mas tam-
bém com partes específicas.
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da competência exclusiva (sob a forma de reserva absoluta) da Assem-
bleia da República. Lida-se aqui não só com um princípio fundamental
da Constituição (art. 6.°, n." 1), mas também com um limite material de
revisão constitucional (art. 288.°, aI. n). Não se entendeu, assim, em
sede de revisão constitucional e, por isso, o Governo também pode legis-
lar sobre ela. desde que obtida a respectiva autorização legislativa e foi o
que sucedeu, em parte, entre nós.

O Governo na qualidade de órgão legislativo deu parcialmente cum-
primento à actual aI. s) do n." 1 do art. 168.° ao publicar, ao abrigo de
uma lei de autorização legislativa (Lei n," 19/83, de 6 de Setembro), os
seguintes decretos-leis: Decreto-Lei n." 100/84, de 29 de Março, também
conhecido por «Lei das Autarquias Locais» que regula essencialmente a
organização das autarquias locais, bem como as suas atribuições e com-
petências dos respectivos órgãos; o Decreto-Lei n." 98/84, de 29
de Março (524), sobre as finanças locais (a aI. s) inclui expressamente no
estatuto das autarquias locais o regime financeiro destas); o Decreto-Lei
n." 116/84, de 6 de Abril, respeitante à organização e funcionamento dos
serviços técnico-administrativos das autarquias locais (matéria inti-
mamente ligada ao quadro de pessoal próprio instituído pelo n." 1 do
art. 244.° da CRP, após a l ," revisão constitucional); e ainda o Decreto-
-Lei n." 77/84 de 8 de Março, referente à matéria de investimentos públi-
cos com a finalidade de delimitar e coordenar actuações (matéria muito
ligada às finanças locais). A Lei n," 19/83 autorizava ainda o Governo a
rever o regime de tutela, mas nesta parte a autorização não foi utilizada,
tendo sido esta matéria objecto, posteriormente, da Lei n." 87/89, de 9
de Setembro. Deste modo, os diplomas que concretizam o estatuto das
autarquias locais nos termos da actual aI. s) do n." 1 do art. 168.° da
CRP são essencialmente os agora referidos (525) merecendo atenção par-
ticular o Decreto-Lei n." 100/84 pelas dificuldades de interpretação que
em matéria de atribuições e competências tem suscitado.

O principal problema é o de saber se ele contém a matéria própria
de estatuto relativa a atribuições das autarquias locais e competências

(524) Este diploma foi, entretanto, substituido pela Lei n." 1/87, de 6 de Janeiro.
(525) Não se podendo esquecer ainda, apesar de anterior, o Decreto-Lei n." 701-

-BI76, de 29 de Setembro, posteriormente alterado nomeadamente pela Lei n." 14-B/85,
de 10 de Julho, que regula a matéria das eleições para as autarquias locais.
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dos respectivos órgãos ou se tal matéria ficou - pelo menos, parcial-
mente - de fora, sendo necessários outros diplomas ao abrigo da al. s),
já mencionada, para a regular devidamente. Para esclarecer esta questão
vejamos o que dispõe este diploma.

No que toca a «atribuições» o Decreto-Lei n." 100/84 limita-se a
prescrever no n." 1 do seu art. 2.° que «é atribuição das autarquias locais
o que diz respeito aos interesses próprios, comuns e específicos das
populações respectivas», enumerando a título exemplificativo (edesigna-
damente») e de forma muito ampla algumas matérias como, p. ex., o
«desenvolvimento» (al. b), o «abastecimento público» (al, c), a «saúde»
(al. e), a «educação e ensino» (al, f), a «protecção à infância e à terceira
idade» (al, g), a «cultura, tempos livres e desporto» (al. h), a «defesa e
protecção meio ambiente (...)>> (al. i) e a «protecção civil» (al, j).

Acrescenta o n." 2 do mesmo art. 2.° que o disposto no n." 1 concre-
tiza-se «no respeito pelo princípio da unidade do Estado e pelo regime
legalmente definido de delimitação e coordenação de actuações da admi-
nistração central e local em matéria de investimentos públicos». Lendo o
Decreto-Lei n." 77/84, que é o diploma para que remete este número,
verificamos que respeita essencialmente a atribuições dos municípios (e só
destes) em matéria de investimentos públicos (articulada com o sistema de
planeamento art. 5.°). Em concreto este diploma, na parte em que espe-
cialmente nos interessa aqui focar, define «competências» (526) dos muni-
cípios em matéria de investimentos (art. 8.°) e em matéria de planeamento
e urbanismo (diversas alíneas dos arts. 6.° e 10.°) sendo certo que, entre-
tanto, o Decreto-Lei n." 69/90, de 2 de Março, revogou expressamente as
alíneas dos arts. 6.° e 10.° que respeitavam ao planeamento municipal
(planos directores) e ao urbanismo. É extensa a lista de domínios em que
cabe exclusivamente aos municípios fazer investimentos (art. 8.°), impli-
cando a maior parte deles a realização de obras e equipamentos, mas o
Decreto-Lei não garante, nem sequer define competências ou atribuições
para gerir os serviços de que esses equipamentos são suporte. Numa

(526) Embora a doutrina portuguesa faça uma clara distinção entre atribuições (das
pessoas colectivas) e competências (dos órgãos) entendendo por atribuições os fins a
prosseguir pelos entes públicos e por competências os poderes dos órgãos para os levar a
cabo (cfr., por todos M. CAETANO, Manual ... , Tomo 1, pp. 211 e segs.) o legislador não
segue, com rigor. essa distinção e fala frequentemente em competências num sentido
amplo que abrange também as atribuições.
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palavra, este diploma diz-nos, p. ex., que cabe aos municípios construir
centros de saúde e estabelecimentos escolares do ensino básico, mas nada
diz sobre as «competências» dos municípios relativas aos serviços
de saúde prestados a partir de tais centros ou relativas ao ensino prestado
nos estabelecimentos escolares. Em resumo, este diploma completa
de certo modo o Decreto-Lei n." 100/84 em matéria de investimentos e
- enquanto não foi revogado nessa parte - de planeamento urbanístico,
não deixando de ser contudo um diploma fundamentalmente ligado a
aspectos financeiros, assim, se explicando que, na sua génese, esteja um
preceito (o art. 10.0, n," 1) da Lei n." 1/79, de 2 de Janeiro, que foi a pri-
meira Lei de Finanças Locais (cfr. preâmbulo do Decreto-Lei n." 77/84).

Vista a matéria de «atribuições» regulada essencialmente no art. 2.0

do Decreto-Lei n." 100/84 que nos diz este diploma sobre «competên-
cias» dos órgãos das autarquias locais?

Se lermos os preceitos que a elas se referem (art. 15.0, relativo
à Assembleia de Freguesia; art. 27.0, relativo à Junta de Freguesia;
art. 39.0, relativo à Assembleia Municipal; art. 51.0, relativo à Câmara
Municipal) verificamos que são escassas e desgarradas as competências
referentes a tarefas de acção administrativa, ou seja, não encontramos lá
as competências que os órgãos municipais e mesmo paroquiais exercem
regularmente no desenvolvimento da sua quotidiana actividade adminis-
trativa (<<Handlungskompetenzen»). Vemos sim que grande parte dos
preceitos se referem a assuntos internos (regimentos, eleição de vogais
ou de vereadores a tempo inteiro), assuntos jurídicos e judiciais, finanças
(p. ex., elaboração e aprovação de orçamentos ou contas de gerência),
serviços (dirigir os), relações com outros órgãos, etc. Ou seja, em vão
procuraremos neste diploma, ou no Decreto-Lei n." 77/84, a regulação
substantiva das tarefas administrativas com indicação das atribuições e
competências que lhes servem de suporte (527).

Ora, assim sendo, coloca-se o problema: pode dizer-se que a matéria
estatutária de atribuições e competências está regulada nos diplomas
referidos ou importa que, sempre que se regulem atribuições e competên-
cias das autarquias locais, se utilize o processo legislativo qualificado
que resulta da aI. s) do n." 1 do art. 168.0 da CRP?

(527) Isto mesmo reconhecem J. J. GOMES CANOTILHONITAL MORElRA, Constitui-
ção ... , 3." ed., p. 888.
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Entendemos que a matéria estatutária de atribuições das autarquias
locais e competências dos respectivos órgãos consta já dos Decretos-
-Leis n.os 100/84 e 77/84 e isto porque o estatuto não exige de nenhum
modo que dele conste tudo o que respeita às atribuições e competências
das autarquias, mas apenas o essencial. E o essencial sobre atribuições
está definido no art. 2.° do Decreto-Lei n." 100/84 ao fixar uma cláusula
geral de atribuições, exemplificando alguns sectores onde ela se pode
manifestar e remetendo ainda, em aspectos mais concretos, para o
Decreto-Lei n." 77/84. É certo que estes diplomas poderiam ir mais
longe. Poderiam, como fazia o antigo Código Administrativo (1940), e
faz por exemplo a actual lei de regime local espanhola (528), indicar
mais concretamente as matérias que constituiam atribuições das autar-
quias locais. Poderiam, seguir um caminho paralelo ao do Estatuto Polí-
tico-Administrativo da Região Autónoma dos Açores que, depois de
referir, em matéria legislativa, uma cláusula geral de competência (inte-
resse específico) no art. 32.°, al. c), do Estatuto, indica logo a seguir, a
título exemplificativo, uma extensa lista de matérias consideradas de
interesse específico (art. 33.°) (529). As leis estatutárias que temos estado
a referir não seguiram esse caminho e ficaram por uma definição geral e
abstracta. Porém tal definição é, a nosso ver, suficiente pois nela cabem
todas as atribuições das autarquias locais respeitantes aos interesses pró-
prios das populações respectivas. Aliás, dificilmente uma lei estatutária
poderia esgotar a matéria das atribuições das autarquias locais e nomea-
damente dos municípios. Não se pode esquecer que estamos perante
pessoas colectivas de fim múltiplo e não de fim único, sendo certo que
tais pessoas colectivas territoriais têm um domínio de actuação tenden-
cialmente ilimitado. Acresce que a eventual enumeração de atribuições
não significaria nem que só elas coubessem no âmbito das atribuições

(528) Cfr., quanto aos municípios, o art. 25.° da Lei 7/1985, de 2 de Abril. Este
preceito deve ser conjugado com o art. 2.° e o art. 5.° da mesma lei. De todos eles resulta
que o «regime substantivo das funções e dos serviços» das autarquias locais (municípios
e províncias) resulta nomeadamente da «legislação do Estado e das Comunidades Autó-
nomas segundo a distribuição constitucional de competências».

(529) O mesmo sucede com o Estatuto Político-Administrativo da Região Autó-
noma da Madeira aprovado pela Lei n." 13/91, de 5 de Junho (arts. 29.°, aI. d), e 30.°).
Não assim com o Estatuto Provisório da Madeira que não fazia uma listagem das maté-
rias de interesse específico.
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Esse legislador poderá ser a Assembleia da República dados os seus
largos poderes legislativos e em certos casos só ela, se a matéria a regu-
lar for da sua competência exclusiva (reserva absoluta), e poderá ser o
Governo, enquanto órgão legislativo, se a matéria a regular se contiver
dentro dos seus poderes legislativos (ou se receber autorização para tal
no caso de se tratar de matéria de reserva relativa da Assembleia da
República) (532).

Afastamo-nos, deste modo, do pensamento daqueles que porventura
defendam que toda a matéria relativa a atribuições e competências dos
órgãos das autarquias locais é da competência reservada da Assembleia
da República (reserva relativa) (533). Na base deste entendimento está a
ideia - a nosso ver incorrecta - de que existe uma matéria administra-
tiva que cabe na noção de «interesses próprios» que deve ser regulada
pela AR por fazer parte da essência da autonomia local. Não se com-
preenderia - afirma-se - que essa matéria fosse colocada na disponibi-
lidade legislativa normal do Governo.

Como, igualmente, nos afastamos daqueles que porventura defendam
que é preciso distinguir entre as atribuições e competências das autar-
quias locais respeitantes a matérias que constituem o «núcleo essencial»
da autonomia e as atribuições e competências relativas a matérias coloca-
das fora desse núcleo. Em relação às primeiras, e só a elas, existiria uma
reserva legislativa da AR. Na verdade, também na base desta concepção
está a ideia de que existe uma matéria administrativa que constitui o
núcleo essencial (e por isso intocável) da autonomia (534), ideia que não

(532) E poderá mesmo. se bem interpretamos. a Assembleia Regional dos Açores.
mas neste caso quando for necessário - e na medida em que o for - adaptar a regula-
ção da matéria aos interesses específicos da região autónoma. Com efeito. dispõe a ai. c)
do n." 1 do art. 32.°. conjugada com a ai. b) do art. 33.° do Estatuto Político-Administra-
tivo da Região Autónoma dos Açores que a Assembleia Regional pode alterar as atribui-
ções das autarquias locais ou a competência dos respectivos órgãos. Isto deve ser enten-
dido não como um poder da Assembleia Regional para legislar directamente sobre
atribuições e competências mas para adaptar as mesmas à região autónoma. No sentido
da inconstitucionalidade desta disposição cfr. JORGE MIRANDA.«O Interesse Específico
das Regiões Autónomas». in A Autonomia como fenómeno cultural e político. Angra do
Heroísmo, 1987. p. 115.

(533) É o que parece depreender-se de J. J. GOMES CANOTILHO/VITALMOREIRA.
Constituição ... , 3." ed. revista. p. 886. Em sentido diferente. defendendo um conceito de
estatuto que acompanhamos. cfr. J. C. VIEIRA DE ANDRADE,«Distribuição» ...• p. 25.

(534) Esta concepção encontra inspiração na doutrina alemã.
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defendemos. Não se pode falar de matérias essenciais ou não essenciais,
mas apenas da existência ou não de interesses próprios das populações
das autarquias locais, nas mais diversas matérias de administração
pública.

O essencial, em sede de autonomia local, no que toca a atribuições
e competências é que sejam conferidas aos municípios (e outras autar-
quias locais) as atribuições e competências respeitantes aos interesses
próprios existentes nas matérias administrativas que o legislador regule,
deixando-se ainda um espaço livre (n." 1 do art. 2.° do Decreto-Lei
n." 100/84) para actuação das autarquias locais naqueles domínios não
cobertos por legislação estadual e que toquem igualmente interesses das
populações respectivas. Deste modo, o legislador competente para regu-
lar uma determinada matéria tem o dever constitucional de verificar,
sempre, se nela existem interesses próprios das comunidades locais e, em
caso afirmativo, tomar em consideração tais interesses, conferindo às
autarquias locais as atribuições e competências adequadas à respectiva
satisfação.

Daqui resulta também que se acompanhamos o pensamento de Sér-
vulo Correia ao escrever que as atribuições das autarquias locais e com-
petências dos seus órgãos vêm hoje reguladas no Decreto-Lei n," 100/84,
já não acompanhamos a ideia de que a «lei» para o qual remete o
art. 239.° da CRP são os referidos Decretos-Leis n.OS 100/84 e 77/84 (535).
Este autor vai mesmo mais longe e parece identificar «estatuto» das
autarquias locais e «atribuições e organização das autarquias locais bem
como a competência dos respectivos órgãos», estabelecendo assim uma
relação directa entre a a!. s) do n." 1 do art. 168.° e o art. 239.° da
CRP (536). Tal entendimento é demasiado restritivo da ideia de estatuto
afastando-se daquela que atrás expusemos.

Também inaceitável é a consequência que o mesmo conceituado
autor retira, em matéria de atribuições, da sua concepção de estatuto.
Este, uma vez definido pela forma indicada, garantiria às autarquias
locais uma «reserva de normação», no sentido de que só as autarquias
locais poderiam regular de forma autónoma as matérias que estatutaria-
mente (fundamentalmente o Decreto-Lei n." 100/84) lhes estariam reser-

(535) SÉRVULO CORREIA, Legalidade e Autonomia Contratual , pp. 265/266.
(536) SÉRVULO CORREIA, Legalidade e Autonomia Contratual , p. 273.
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vadas (537). Tal reserva impor-se-ia constitucionalmente ao legislador
que não poderia invadir esse domínio. Apenas é admitida uma excep-
ção: naquelas matérias em que estão em causa interesses que possuem
uma dimensão nacional (como é o caso, que expressamente aponta, dos
loteamentos) seria de admitir uma intervenção do legislador para regular
a matéria. Mas só neste caso, pois diz logo a seguir: «Excluídas, porém,
as matérias que pelas razões expostas careçam de disciplina normativa a
nível nacional embora com execução relegada para os órgãos autárqui-
cos, e traçado o quadro estatutário das autarquias através de lei ou leis
emitidas para dar cumprimento ao art. 239.° da Constituição fica, em
tudo aquilo que a lei remete para as atribuições das autarquias e para a
competência dos seus órgãos, delimitado um espaço «garantido» às
comunidades locais» (538).

A nosso ver, este entendimento parece esquecer que, nos nossos dias,
as mais importantes matérias de administração pública (e que estão men-
cionadas a título exemplificativo no art. 2.° do Decreto-Lei n." 100/84
como constituído atribuições das autarquias locais) tocam interesses
nacionais e que, por isso, se torna necessária a intervenção da lei a
qual não deve, como sustenta Sérvulo Correia, «relegar» aspectos de
execução para os órgãos autárquicos mas antes, cumprindo exactamente
o disposto no art. 2.°, conferir-lhes atribuições e competências no que
toca aos interesses que são próprios das populações respectivas. É, pois,
um entendimento totalmente diferente. Na base da concepção de Sérvulo
Correia está afinal, e mais uma vez, a ideia de «matérias que exclusi-
vamente respeitam aos interesses próprios» (539) das populações das
autarquias e que, por isso, apenas pelos órgãos destas devem ser regula-
das no uso do poder regulamentar autónomo que a CRP lhes atribuíu no
art. 244.°

O entendimento que defendemos não exige pois, nem que se tenha
de seguir um caminho legislativo formalmente qualificado (reserva legis-
lativa da aI. s) do n." I do art. 168.° da CRP) para conferir toda e qual-
quer atribuição e competência às autarquias locais ou, pelos menos,
aquelas consideradas essenciais, nem que se proíba o legislador de inter-

(537) SÉRVULO CORREIA, Legalidade e Autonomia Contratual , pp. 267 e 275.
(538) SÉRVULO CORREIA, Legalidade e Autonomia Contratual , pp. 274/275.
(539) SÉRVULO CORREIA, Legalidade e Autonomia Contratual , p. 275.
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vir no espaço reservado à «nonnação autónoma» das autarquias locais
pelas leis estatutárias, no entendimento que lhe dá Sérvulo Correia.

No primeiro caso (exigência de diplomas legislativos qualificados),
não só se iria ao arrepio da prática legislativa no nosso país em que é
normal o Governo conferir atribuições e competências às autarquias
locais quando, no exercício dos seus amplos poderes legislativos, regula
matérias administrativas, como poderia produzir-se o efeito perverso de o
Governo, para evitar problemas de inconstitucionalidade, «fugir» a con-
ferir atribuições e competências às autarquias ao regular matéria em que
existissem interesses próprios destas (540). No segundo caso, o legislador
quer fosse a Assembleia da República, quer o Governo estaria excessiva-
mente comprimido no seu campo de acção tendo de recorrer frequente-
mente à invocação da existência de interesses nacionais para evitar ques-
tões de inconstitucionalidade.

Não parece, pois, que deva ser qualquer desses caminhos o indicado.
O que deve exigir-se aos diversos órgãos com poder legislativo é que
tenham em conta, ao exercer a sua função, os interesses próprios das autar-
quias na matéria que é objecto de legislação (541). Ou seja, que respeitem
o princípio constitucionalmente consagrado da descentralização administra-
tiva (art. 239.°). Nos termos de tal princípio, o exercício das tarefas admi-
nistrativas deve caber de preferência às autarquias que estão mais próximas
dos cidadãos, salvo exigências de uma realização a nível administrativo
superior ditadas pela natureza da tarefa ou por razões de eficácia.

Está também afastada a regulação de atribuições e competências por
via regulamentar, mas isso por força do princípio da autonomia que
exige uma relação de não subordinação da administração local à admi-
nistração estadual ou regional e que, desse modo, seria posta em causa.

d) A autonomia das autarquias locais como limite material de revi-
são constitucional

A CRP não se contenta com dedicar largo espaço à matéria da
administração local autárquica estabelecendo, em sede de princípios fun-

(540) Além disso, teria de considerar-se inconstitucional a aI. b) do art. 33.0 do
Estatuto dos Açores, pois é vedado às regiões autónomas legislar sobre matérias reserva-
das à Assembleia da República.

(541) Repare-se que não falámos, nem precisámos de falar em interesses locais ou
exclusivamente locais das autarquias.
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damentais, a respectiva autonomia e explicitando os seus elementos
constitutivos no Tít. VIII da Parte IlI. Vai mais longe ainda e estabelece
na aI. n) do art. 288.° que as leis de revisão constitucional deverão res-
peitar a «autonomia das autarquias locais».

Esta última disposição exprime como que uma «garantia absoluta»
da instituição autonomia das autarquias locais devendo ser entendida
como uma afirmação da importância que ela assume na estruturação do
Estado de direito democrático (art. 2.° da CRP). Dela deve depreender-se
que o Estado de direito que entre nós vigora, baseado na dignidade da
pessoa humana e na soberania popular, não dispensa a autonomia local,
sendo esta um elemento constitutivo do mesmo (542). A separação verti-
cal dos poderes que a autonomia local exprime é, consequentemente,
indispensável à caracterização do Estado republicano saído da Constitui-
ção de 1976.

No entanto, deve ter-se presente que o limite material de revisão
constitucional não abrange necessariamente todas as categorias de autar-
quias locais e nem sequer a mais tradicional delas, o «município».
O limite material abrange apenas as autarquias locais em geral e, assim,
se por virtude de alteração do actual art. 238.°, o município ou a fregue-
sia deixassem de fazer parte do elenco das autarquias locais, a garantia
que resulta da aI. n) do art. 288.° da CRP deixaria de cobrir as categorias
suprimidas. De qualquer modo, e particularmente no que toca ao muni-
cípio, que é a autarquia local de maior significado histórico e de maior
importância na nossa administração local autónoma, não seria facilmente
concebível a sua eliminação das categorias de autarquias locais.

(542) Neste sentido, cfr. o que dissemos no n." 2 deste capítulo.



PARTE III

A ADMINISTRAÇÃO LOCAL AUTÁRQUICA



CAPÍTULO I

REGiME GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS

1. Introdução

o regime actual da administração local autárquica resulta, funda-
mentalmente, do desenvolvimento legislativo dos preceitos constitucio-
nais a ela respeitantes e dos contributos dados pela jurisprudência e pela
doutrina. É esse regime que vai ser objecto de atenção abordando-se,
em primeiro lugar, as autarquias locais em geral e focando depois, em
capítulos sucessivos, as especialidades próprias dos municípios e das fre-
guesias, fazendo uma referência breve às regiões administrativas e a
outras formas de organização autárquica e terminando com uma alusão a
algumas modificações previsíveis na nossa administração local actual.

Existe, hoje, um apreciável leque de importantes diplomas sobre a
administração local autárquica cuja leitura e interpretação é indispensável
para conhecer este nível de Administração Pública. Podemos avançar,
desde já, que a maior parte deles envolve as duas categorias de autar-
quias locais existentes (municípios e freguesias), mas vários outros diri-
gem-se exclusivamente aos municípios (p. ex., associações de municípios
e pessoal dirigente das autarquias locais) ou de forma predominante a
estes (p. ex., finanças locais). Efectivamente, os municípios são a autar-
quia local por excelência na expressão de um acórdão do Te (543) e isso
revela-se claramente na legislação. Acresce ainda a existência de um

(543) Ac. do TC n." 358/92. publicado no DR. I Série-A. n." 21. de 26 de Janeiro
de 1993. p. 301. Referindo-a também como a autarquia local mais importante. cfr.
J. J. GOMES CANOTILHONITAL MOREIRA. Constituição...• 3: ed. revista. 1993. p. 904.
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número muito vasto de outros diplomas, cuja enumeração não só seria
praticamente impossível de efectuar como sairia fora do âmbito deste
trabalho, que conferem atribuições e competências, impõem obrigações
e concedem faculdades às autarquias locais. Está aqui a regulamenta-
ção mais extensa da administração local e convém referir que ela privi-
legia também, de forma clara, os municípios. Importantes domínios de
actividade administrativa estão-lhes reservados e a justificação para tal
pode encontrar-se, muitas vezes, no facto de eles possuírem a dimensão
mais adequada para a realização dessas tarefas. Não devemos perder de
vista que a complexidade das tarefas administrativas requer meios finan-
ceiros, humanos e técnicos que uma autarquia de pequena dimensão
como é, normalmente, a freguesia não está em condições de exercer
devidamente.

No direito relativo à administração local autónoma é necessário ter
ainda em conta a ratificação da Carta Europeia de Autonomia Local,
aprovada no âmbito do Conselho da Europa, em 15 de Outubro de 1985,
e que está em vigor, no nosso país, desde 1 de Abril de 1991, dado o
disposto no n," 3 do art. 15.° da Carta, que determina a entrada em vigor
desta - para os Estados que, como o nosso, exprimiram posteriormente
o seu consentimento - no primeiro dia do mês seguinte ao decurso do
prazo de três meses, após a data do depósito do instrumento de ratifica-
ção. Efectivamente, este depósito por parte do Estado português ocorreu
em 18 de Dezembro de 1990 (cfr. Aviso n." 13/91, publicado no DR,
I Série-A, de 1 de Fevereiro) (544).

2. Noção de autarquias locais

As autarquias locais são, nos termos do art. 237.°, n." 2, da CRP,
«pessoas colectivas territoriais dotadas de órgãos representativos, que
visam a prossecução de interesses próprios das populações respectivas».
Trabalhando mais apuradamente este conceito Freitas do Amaral refere
que elas são «pessoas colectivas públicas de população e território, cor-
respondentes aos agregados de residentes em certas circunscrições do ter-

(544) Os diplomas relativos à ratificação (Resolução da Assembleia da República
n." 28/90 e Decreto do Presidente da República n." 58/90, de 23 de Outubro, foram publi-
cados no DR, de 23 de Outubro de 1990.
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ritório nacional, e que asseguram a prossecução dos interesses comuns
resultantes da vizinhança, mediante órgãos próprios, representativos dos
respectivos habitantes» (545). Esta definição tem a vantagem de pôr em
destaque os elementos da noção de autarquia que são a população, o ter-
ritório, a prossecução de interesses próprios e a existência de órgãos
representativos.

A população é constituída pelos portugueses residentes no respec-
tivo território. Não é, com efeito, a naturalidade que confere a qualidade
de membro de uma autarquia a uma pessoa, com os direitos nomeada-
mente de natureza política daí decorrentes, mas a nacionalidade e a resi-
dência. Quanto à nacionalidade é de ter em conta, porém, o disposto no
n." 4 do art. 15.° da CRP, introduzido pela revisão de 1992, que permite
a atribuição, por lei, de capacidade eleitoral activa e passiva para a elei-
ção dos titulares de órgãos das autarquias locais a estrangeiros residentes
no território nacional, em condições de reciprocidade (546). Deste pre-
ceito, decorrente do Tratado da União Europeia, resulta que cidadãos
estrangeiros, nomeadamente dos países comunitários, desde que residen-
tes em Portugal, podem ser munícipes ou «fregueses» (547) das autarquias
onde residem, com o direito correspondente de participar na vida das
mesmas (548). Este preceito, quando aplicado, dará direitos a um estran-
geiro residente numa determinada autarquia que um cidadão português
dela natural, mas lá não residente, não terá. Quanto à residência, ela
deve ser habitual na área da autarquia de modo a permitir a inscrição no
recenseamento eleitoral que é elaborado, no continente e nas Regiões
Autónomas, ao nível da freguesia (arts. 10.° e 11.°, n." 2, a\. a), da Lei
n." 69/78, de 3 de Novembro). A segunda residência ou o local de tra-

(545) D. FREITASDO AMARAL.Curso ...• vol. I. p. 415.
(546) O n." 3 do mesmo art. 15.0 da CRP permite também a atribuição. mediante

convenção internacional. de direitos da mesma natureza aos cidadãos dos países de lín-
gua portuguesa. Voltaremos a este assunto a propósito de eleições autárquicas.

(547) Não há para os membros das freguesias uma expressão consagrada equiva-
lente à de munícipes e a expressão paroquianos. que por vezes se usa. é mais do âmbito
eclesiástico. Sobre a distinção entre meros habitantes e munícipes, cfr., no direito ale-
mão. R. STOBER.Kommunalrecht, Heidelberg, 1987. pp. 56 e segs.

(548) É certo que os munícipes também têm deveres como os de pagar impostos
locais. mas estes deveres estendem-se também a não munícipes desde que tenham. p. ex .•
bens no território municipal. estando sujeitos. nesse caso. ao pagamento da contribuição
autárquica.
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balho não conferem «direito de pertença» a uma autarquia. Também um
cidadão português residente no estrangeiro (ou no território de Macau)
pode aí inscrever-se no recenseamento eleitoral de acordo com a Lei
n," 69/78 mas não ficará, por esse facto, a pertencer a uma autarquia do
continente ou das regiões autónomas, ainda que seja a da sua naturali-
dade (549).

O território de uma autarquia local é constituído por uma porção do
território nacional devidamente delimitada (circunscrição administrativa),
permitindo definir a população respectiva e dentro do qual os órgãos
representativos exercem os poderes que lhe são atribuídos.

A prossecução de interesses comuns é elemento indispensável do
conceito de autarquia local. A população e o território são elementos
necessários mas não «fazem» uma autarquia. Esta só toma consistência
quando a população assente num determinado território assume como
tarefa comum a satisfação de interesses próprios decorrentes da vida em
comunidade. Não dizemos interesses próprios «resultantes da «vizi-
nhança» porque entendemos que de «vizinhos» só poderemos falar, com
propriedade, a propósito das freguesias (e mesmo, dentro destas, tendo
em consideração apenas os respectivos lugares ou ruas), não se ade-
quando essa expressão aos moradores dos municípios, dada a dimensão
que eles possuem. Mas podemos falar de autarquias, sejam municípios
ou freguesias, como de comunidades locais com problemas e aspirações
comuns que «ligam» os respectivos habitantes (550). O sentimento de
pertença a essa comunidade fundamenta a autarquia, enquanto a ausência
dele dissolve-a e pode dar lugar à constituição de outra ou outras.

Finalmente é a existência de órgãos representativos da população
respectiva que completa a noção de autarquia local. Sem órgãos repre-
sentativos não teríamos já uma autarquia mas apenas, desde que reunidos
os restantes elementos, uma autarquia em gestação. Esta só nasce
quando pode exprimir a sua voz através de órgãos que o representem.
A organização democrática do Estado exige, quanto a este aspecto, que,

(549) Embora possa ser eleito para os respectivos órgãos, como veremos ao tratar o
tema da capacidade eleitoral passiva.

(550) A noção de habitante é, no entanto, mais ampla que a de membro de uma
autarquia, pois não formam a população desta os habitantes de segunda residência, nem
os estrangeiros (a não ser nos casos previstos no art. 15.0 da CRP).
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pelo menos, um desses órgãos (assembleia dotada de poderes deliberati-
vos) resulte de eleição por sufrágio universal, directo e secreto dos
«cidadãos residentes» (art. 241.°, n." 2, da CRP) e, apenas em casos de
excepção, se admite a existência de órgãos nomeados (é o que sucede,
p. ex., com as «comissões instaladoras» de novos municípios e fregue-
sias e com as «comissões administrativas» subsequentes à dissolução de
órgãos executivos previstas no art. 13.° da Lei n," 87/89, de 9 de Setem-
bro, relativa à tutela administrativa das autarquias locais).

3. Criação, modificação e extinção das autarquias locais

o direito de autonomia das autarquias locais não garante o direito à
existência de cada uma delas como tivemos o cuidado de referir ao tra-
tarmos da garantia constitucional da autonomia local (551).

Assim, nada impede a criação de novas autarquias locais nem a
modificação e extinção das actualmente existentes. O que está impedido
é a alteração do actual mapa territorial das autarquias locais sem obser-
vância de algumas regras constitucionalmente estabelecidas. Desde logo,
o regime relativo a esta matéria é da exclusiva competência da AR, sob
a forma de reserva absoluta (art. 167.°, aI. n), da CRP). Por outro lado,
a criação, modificação ou extinção em concreto das autarquias locais, no
que toca aos arquipélagos dos Açores e da Madeira, é da competência
das respectivas regiões autónomas, embora com respeito, como é óbvio,
pelo regime legal estabelecido pela AR (art. 229.°, n." 1, aI. j), da CRP).

O regime legal actualmente vigente não consta de uma lei apenas,
existindo uma lei recente sobre o regime jurídico da criação de fregue-
sias (Lei n." 8/93, de 5 de Março) e uma lei quadro da criação de muni-
cípios (Lei n." 142/85, de 18 de Novembro). Uma lei mais antiga, par-
cialmente revogada no que toca ao regime jurídico das freguesias,
determina, por sua vez, as regras para a elevação de povoações a vilas e
a de vilas a cidades (Lei n." 11/82, de 2 de Junho). De referir ainda uma
lei quadro das regiões administrativas (Lei n," 56/91, de 13 de Agosto)
regulando, para além de outras matérias, o regime relativo à «instituição
concreta das regiões», distinguindo entre a criação destas, que será feita

(551) Cfr. Capo III da Parte lI.
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simultaneamente por lei da AR (art. 12.°) e a instituição em concreto de
cada uma delas feita igualmente por lei da AR.

Faremos referência a estes diplomas nos lugares próprios.

4. A democracia local: eleição dos órgãos e referendo local

a) Eleição dos órgãos

A eleição dos órgãos das autarquias locais foi sempre uma reivindi-
cação fundamental em matéria de autonomia local. Considera-se que a
democracia exige eleições não só a nível nacional como a nível local,
constituindo este a base e a escola da democracia.

É certo que a eleição dos órgãos não é, do ponto de vista estri-
tamente jurídico, o único processo de garantir a não dependência dos
órgãos das autarquias locais perante a administração estadual (552).
Porém, a eleição é, num Estado de estrutura democrática, ou seja,
baseado na soberania popular, o processo próprio para o preenchimento
dos órgãos das autarquias locais. Mais do que isso é o único processo
legítimo, podendo dizer-se que não há autonomia (ou descentralização
territorial) verdadeira sem eleição dos órgãos das autarquias locais pelos
respectivos residentes (553). J. Baptista Machado escreve a este propósito
que «a descentralização pressupõe a eleição dos órgãos» e que tal eleição
é a «trave-mestra da descentralização» (554) e para Freitas do Amaral a
escolha dos órgãos das autarquias locais através de eleições livres é,
inclusivé, um elemento de uma noção rigorosa de autarquia local (555).

O princípio da eleição dos órgãos está plenamente consagrado não
só na CRP (arts. 116.°, n." 1,237.°, n." 2, e 24l.°, n.OS 1 e 2), como na lei
ordinária, sendo aqui fundamental ainda um diploma de 1976, o Decreto-

(552) Nesse sentido aponta muito claramente CH. EISENMANN,«Problemes d'Orga-
nisation de I'Administration», in Cours de Droit Administratif, Tomo I, Paris, 1982,
pp. 275 e segs., para quem o mesmo objectivo poderia ser atingido, p. ex., através de
sorteio. Cfr., também, A. GONÇALVESPEREIRA,Contribuição para uma Teoria Geral do
Direito Municipal, dissertação, polic., Faculdade de Direito, Lisboa, 1959, p. 145.

(553) Cfr. J.-C. NEMERY,De la Liberté des Communes dans l'Aménagement du Ter-
ritoire, Paris, 1981, p. 25, que fala a este propósito da «legitimitéx como elemento da
descentralização e que invoca nomeadamente o ensinamento de M. Hauriou.

(554) J. BAPTISTAMACHADO,Participação ... , p. 28.
(555) D. FREITASDOAMARAL,Curso ... , vol. I, Coimbra, 1986, p. 419.
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-Lei n." 701-B/76, de 29 de Setembro, com as alterações que lhe foram
introduzidas principalmente pela Lei n." 14-B/85, de 10 de Julho (a que
prestaremos atenção de seguida), e em termos tais que permitem afirmar
que, neste momento, a autonomia local não sofre praticamente qualquer
entorse. De referir, no entanto, e no que toca à matéria de candidaturas
a importante restrição, feita a favor dos partidos políticos, do poder de
apresentar candidaturas à eleição dos órgãos municipais pelo art. 22.° do
Decreto-Lei n," 701-A/76, de 29 de Setembro. Já o mesmo não sucede
para a eleição da Assembleia de Freguesia, permitindo o art. 5.° desta
mesma lei a apresentação de candidaturas por grupos de cidadãos (556).

Em matéria de eleições para as autarquias locais valem princípios
fundamentais do nosso direito eleitoral que constam desde logo dos
arts. 48.°, 49.° e 50.° da CRP e que se traduzem na directriz geral de que
todos os cidadãos portugueses (557) maiores de 18 anos, devidamente
recenseados, têm capacidade eleitoral para eleger e ser eleitos, consti-
tuindo o exercício do voto um direito e um dever.

Capacidade eleitoral activa (eleitores). Podem votar - e assim
gozam de capacidade eleitoral activa nas eleições autárquicas - os cida-
dãos inscritos nos cadernos de recenseamento eleitoral da área da respec-
tiva autarquia (art. 1.° do Decreto-Lei n." 701-B/76, de 29 de Setem-
bro) (558). Os cidadãos eleitores devem inscrever-se, dado o disposto nos
arts. 9.° e 10.° da Lei n." 69/78, de 3 de Novembro, relativa ao recensea-
mento eleitoral, na freguesia onde residem habitualmente.

A regra geral e fundamental é, como dissemos, a de que podem ser
eleitores todos os cidadãos com mais de 18 anos. Exceptuam-se, porém,
os cidadãos que estiverem interditos por sentença com trânsito em jul-
gado e os notoriamente dementes «quando internados em estabeleci-
mento psiquiátrico, ou como tais declarados por uma junta de dois médi-
cos» (als. a) e b) do art. 3.° do Decreto-Lei n." 701-B/76). A aI. c) do

(556) O Decreto-Lei n." 701-N76, de 29 de Setembro, deixou de vigorar quase
totalmente, estando a respectiva matéria regulada hoje pela chamada Lei das Autarquias
Locais.

(557) No que toca à nacionalidade é de ter em conta, no entanto, o art. 15.0 da
CRP, a que fizemos acima referência.

(558) Sobre a legislação eleitoral para as autarquias locais, cfr. ANA SERRANO,Poder
Local. Legislação Anotada e Comentada sobre as Eleições Autárquicas, Lisboa, 1993.
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mesmo art. 3.° determina ainda perda do direito de votar aos cidadãos
«definitivamente condenados a pena de prisão por crime doloso infa-
mante enquanto não esteja expiada a respectiva pena ou que se encon-
trem judicialmente privados dos seus direitos políticos», mas esta dispo-
sição tem de ser conjugada com o actual n." 4 do art. 30.° da CRP que
estabelece que «nenhuma pena envolve como efeito necessário a perda
de quaisquer direitos civis, profissionais ou políticos». Daqui resulta que
a privação do direito de votar tem de resultar de decisão judicial não
podendo resultar automaticamente da aplicação de uma pena (559).

Capacidade eleitoral passiva (elegíveis). O princípio geral nesta
matéria é o de que podem ser eleitos todos aqueles que podem votar
para os órgãos de uma determinada autarquia. São, porém, ainda elegí-
veis para tais órgãos os cidadãos eleitores recenseados fora da área da
respectiva autarquia. O alargamento da capacidade eleitoral passiva a
eleitores não recenseados na área da autarquia a que concorrem foi esta-
belecido pelo art. 2.° do Decreto n." 778-E/76, de 27 de Outubro, ao
esclarecer dúvidas que sobre essa matéria resultavam do Decreto-Lei
n," 701-B/76. Pode assim acontecer que, para um determinado municí-
pio ou freguesia, seja eleito um cidadão que nela não tenha direito de
voto. Este entendimento foi acolhido pelo Ac. do TC n." 254/85.
É ainda possível a candidatura simultânea a diversos órgãos autárquicos
e, em certos casos, a acumulação de cargos electivos (cfr. disposições
conjugadas dos n.OS 3 e 4 do art. 5.° do Decreto-Lei n." 701-B/76).

lnelegibilidades. Matéria de especial melindre é a privação do
direito de ser eleito que o n." 1 do art. 50.° da CRP consagra como um
direito fundamental. Determina expressivamente o 0.° 3 do mesmo
artigo que «no acesso a cargos electivos a lei só pode estabelecer as ine-
legibilidades necessárias para garantir a liberdade de escolha dos eleitores
e a isenção e independência do exercício dos respectivos cargos». Esta
matéria tem sido objecto de larga discussão doutrinal e também jurispru-
dencial (560). No âmbito legislativo, esta matéria consta essencialmente

(559) Cfr. J. J. GOMES CANOTlLHONITAL MOREIRA. Constituição ...• 3: ed .• p. 198.
(560) Cfr. A. E. DUARTE SILVA. «As inelegibilidades nas Eleições Autárquicas», in

Estudos sobre a Jurisprudência do Tribunal Constitucional, com apresentação de J. M.
CARDOSO DA COSTA. Lisboa. 1993. pp. 149 e segs .• que vamos seguir de perto.
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do art. 4.° do Decreto-Lei n." 701-BI76, dele resultando que não podem
ser eleitos para os órgãos do poder local, nos termos da respectiva aI. a),
«os magistrados judiciais e do Ministério Público, os funcionários de jus-
tiça, os funcionários de finanças com funções de chefia, os membros das
forças militares e militarizadas e forças de segurança quando em efectivi-
dade de serviço e os ministros de qualquer religião ou culto com poderes
de jurisdição na área da autarquia». No entanto, e quanto aos funcioná-
rios de justiça, o TC entendeu que um funcionário de um Tribunal de
determinada comarca não está impedido de se candidatar, p. ex., a uma
CM sediada noutra comarca CAcodo TC n," 528/89). Também quanto
aos funcionários de finanças com funções de chefia o TC entendeu que a
inelegibilidade que os atinge não é geral e apenas vale no caso de candi-
datura apresentada à eleição para os órgãos das autarquias das áreas onde
exercem a sua actividade (Ac. do TC n." 230/85) (561). Já quanto à
admissibilidade de candidatura de um militar, que apresentou atempada-
mente o pedido de passagem à reserva, o TC entendeu que a inelegibili-
dade se mantinha porque a passagem à reserva e consequente saída da
efectividade de serviço dependia de despacho sobre tal pedido que ainda
não fora proferido (Ac. do TC n." 529/89). Esta decisão teve o voto de
vencido de cinco conselheiros que consideraram suficiente o pedido de
passagem à reserva. Em relação a um sacerdote católico com poderes de
jurisdição (pároco) o TC entendeu que naquele caso era elegível, pois
tinha sido já removido de pároco e até fora suspenso «a divinis» pelo
respectivo Bispo, não podendo ser considerado representante do poder
eclesiástico na área em causa (Ac. do TC n." 602/89 (562».

A a\. b) do n." 1 do art. 4.° considera inelegíveis «os concessionários
e peticionários de concessão de serviços da respectiva autarquia» e a
a\. c) «os funcionários dos órgãos representativos das freguesias ou dos
municípios». Esta a\. c) tem motivado várias decisões do TC que res-
tringem o âmbito demasiado lato como está estabeleci da esta inelegibili-
dade e, assim, se o TC considera inelegíveis para a CM funcionários
dessa mesma Câmara (p. ex., Ac. do TC n." 537/89) e também inelegí-

(561) Para localizar a publicação deste e doutros acórdãos do TC, ver J. L. PEREIRA
COUTINHO/J. MANUEL MEIRIMlM. TORRES/M. LOBO ANTUNES, Constituição da República
Portuguesa, 2. a Revisão, Lisboa, 1989, pp. 617 e segs.

(562) Publicado no DR, 11 Série, de 6 de Abril de 1990.
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veis para a Assembleia de Freguesia funcionários de eM onde a fregue-
sia se integra, por se apresentarem como cabeças de lista e assim se can-
didatarem automaticamente a um lugar na AM respectiva (Ac. do Te
n." 583/89), já admite a sua candidatura para a Assembleia de uma fre-
guesia do mesmo município desde que não como cabeças de lista (Acs.
do Te n.OS 245/85 e 566/89); E também considerou que um funcionário
de uma Junta de Freguesia pode ser eleito para a Assembleia de outra
freguesia ou para a AM ou para a Clvl, ainda que do correspondente
município, e isto porque a inelegibilidade opera apenas no âmbito da res-
pectiva autarquia (Ac. do Te n." 244/85).

A aI. d) do n." 1 do art. 4.° considera inelegíveis «os falidos e insol-
vente salvo se reabilitados», a aI. e) «os devedores em mora da autarquia
e respectivos fiadores» e a aI. f) «os membros dos corpos sociais e os
gerentes de sociedades, bem como os proprietários de empresas que
tenham contrato coma autarquia não integralmente cumprido ou de exe-
cução continuada». Quanto à aI. e), o Te considerou que a inelegibili-
dade atingia um candidato que era titular de uma quota ideal de uma
herança que respondia pelo pagamento de dívida contraída pelo de cujus,
estando o respectivo pagamento em mora (Ac. do Te n," 261/85).

Um caso especial de inelegibilidade é o da chamada «incompatibili-
dade de candidaturas» que ocorre quando um cidadão, que não está
numa situação de inelegibilidade propriamente dita (art. 4.° do Decreto-
-Lei n." 701-BI76), se candidata simultaneamente a vários órgãos, não o
podendo fazer (563). Nesse caso, o candidato será considerado inelegíveI.
É o que sucede no caso de candidatura simultânea a cargos electivos
integrados em municípios diferentes, proibida pelo n." 1 do art. 5.° do
Decreto-Lei n." 701-B176 (cfr. Ac. do Te n." 541/89). Porque nes-
tas situações de inelegibilidade não estão em causa circunstâncias pes-
soais que impeçam a elegibilidade (as referidas no art. 4.° do Decreto-Lei
n." 701-BI76) o candidato pode ainda concorrer desde que, durante o
processo de candidatura, apresente a desistência, em devido tempo, das
candidaturas que provocam a inelegibilidade concorrendo apenas àquelas
que a lei lhe permite (Ac. do Te n." 273/85).

(563) Como dissemos nem sempre é proíbida a apresentação simultânea de candida-
turas a órgãos autárquicos e até o exercício simultâneo de alguns cargos, sendo frequente
que tal aconteça. É preciso, no entanto, que a lei o permita.
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Nesta matéria de inelegibilidades importa referir ainda a decorrente
da perda de mandato autárquico prevista no art. 14.° da Lei n." 87/89
(Ac. do TC n." 25/92 (564)) e finalmente a questão, de interesse ainda
teórico, mas já discutida em TC, da ineligibilidade por exercício conse-
cutivo de dois mandatos (a chamada limitação de mandatos).

Quanto à inelegibilidade por limitação de mandatos, o TC entendeu
que a Constituição não permite que uma lei estabeleça a inelegibilidade
para um quarto mandato sucessivo de um Presidente da Câmara (Ac. do
TC n," 364/91 (565)). Esta decisão baseou-se no facto de o direito de ser
eleito constituir um direito fundamental dos cidadãos garantido pela CRP
no art. 50.°, n." 3, e de que a restrição a esse direito, que resultaria da
inelegibilidade para um quarto mandato, não tinha fundamento que a jus-
tificasse, ou seja, qualquer daqueles que o próprio preceito admite
(garantia da liberdade de escolha dos eleitores e isenção e independência
dos respectivos cargos). Entendeu-se, no fundo, que o facto de alguém
exercer o mandato por três vezes consecutivas não condicionava os elei-
tores na escolha do novo Presidente nem esse exercício consecutivo
diminuía a isenção ou independência do exercício do quarto mandato.
Sobre esta matéria é de manter a questão de saber se a prática de auto-
nomia local, no nosso país, não tem demonstrado que o exercício prolon-
gado de mandatos é prejudicial para a vida democrática estiolando-a e se
a inelegibilidade para um terceiro ou quarto mandato não se pode funda-
mentar exactamente na defesa do princípio democrático tão caro à nossa
Constituição. Também aqui a resposta não é fácil (566).

No mesmo Acórdão, o TC deliberou que seria inconstitucional um
preceito que estabelecesse a inelegibilidade nas eleições subsequentes de
um Presidente da Câmara ou de um vereador que tivesse renunciado ao
cargo. Seria desproporcionada e injusta a solução contrária, como
afirma, em comentário, Gomes Canotilho (567).

(564) Publicado na RU, ano 125.°, n." 3825, 1993, pp. 36 I e segs.
(565) Publicado na RU, ano 124.°, n." 3806, 199I, pp. 135 e segs.
(566) No direito italiano e apesar do preceito constitucional que estabelece o direito

de todos os cidadãos a aceder aos serviços públicos e cargos electivos (art. 31.°), a Lei
de 25 de Março de 1993, n. 8 I, veio estabelecer no n," 2 do art. 2.° a inelegibilidade para
terceiro mandato dos «Sindacos» (nos municípios) e «Presidentes de Província» que exer-
ceram tais cargos durante dois mandatos consecutivos (cada mandato dura quatro anos).

(567) RU, ano 124.°, n." 3806, 1991, p. 147.
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Tem dado origem a muita discussão a inelegibilidade prevista na Lei
de Tutela e decorrente da perda de mandato. Determina o art. 14.° da
Lei n." 87/89, de 9 de Setembro, que os membros de órgão autárquico
que hajam perdido o mandato não podem ser candidatos «nos actos elei-
torais destinados a completar o mandato interrompido, nem nos subse-
quentes que venham a ter lugar no período de tempo correspondente a
novo mandato completo, em qualquer órgão autárquico». O Supremo
Tribunal Administrativo tem entendido que tal inelegibilidade é neces-
sária para «garantir a isenção e independência do cargo» de acordo com
o art. 50.°, n." 3, da CRP (Ac. do STA, de 25 de Fevereiro de 1993 (568».
Por sua vez o TC tem entendido igualmente que tem cabimento tal inele-
gibilidade pois não deve ser candidato «alguém que, tendo sido eleito
membro órgão de uma autarquia local, no exercício das respectivas fun-
ções não observou as regras de isenção e desinteresse (a imparcialidade)
e de independência" exigíveis a quem deve estar ao serviço do bem
comum» (Ac. do TC n." 25/92 (569». Em comentário feito a estes acór-
dãos, Gomes Canotilho pôs algumas reservas a este entendimento basean-
do-se no facto de esta inelegibilidade revestir a natureza de uma sanção
traduzida na perda de um direito político e, como tal, dever estar sujeita
aos princípios do direito sancionatório que exigem nomeadamente um
procedimento em que se averigue se o comportamento do sancionado
justifica uma tal sanção e tenha em conta os seus direitos de defesa.
E acrescenta que a sanção da inelegibilidade poderá ser «uma sanção
adequada ou um efeito justo de certos comportamentos dos membros dos
órgãos electivos, mas isso terá de ser demonstrado com base nos princí-
pios materiais da ilicitude e da culpa no âmbito de um verdadeiro due
process» (570). Considerava ainda o n." 2 do art. 68.° do Decreto-Lei
n." 701-B/76 inelegíveis os eleitores que, sem motivo justificado, não
exercessem o direito de voto nas últimas eleições autárquicas. Tratava-se
de uma sanção política pelo não cumprimento de um dever cívico - o
dever de votar - que foi considerada inconstitucional pela Resolução
n." 328/79, de 14 de Janeiro, do Conselho da Revolução (571).

(568) Publicado na RU, ano 125.°, n." 3825, 1993, pp. 370 e segs. e, esp., p. 377.
(569) Publicado na RU, ano 125.°, n." 3825, 1993, pp. 365 e segs.
(570) RU, ano 125.°, n." 3825, 1993, pp. 381/382.
(571) Eleição dos Órgãos das Autarquias Locais. Legislação Eleitoral, ed. do

STAPE, Lisboa, 1989, p. 39.
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Incompatibilidades. Em matéria eleitoral, para além das inelegibili-
dades, deve ter-se ainda em conta as incompatibilidades. Não as «incom-
patibilidades de candidatura», que já mereceram atenção, mas as que
decorrem do exercício simultâneo de cargos electivos. Com efeito, não
sendo sequer um princípio geral, são frequentes os casos de proibição de
exercício simultâneo de cargos electivos (572). Rege nesta matéria o n." 3
do art. 5.° do Decreto-Lei n." 701-BI76, na redacção dada pelo Decreto-
-Lei n." 757/76, de 21 de Outubro, enumerando várias situações de
incompatibilidade de exercício.

Assim não está impedida, p. ex., a candidatura simultânea à CM e à
AM dentro do mesmo município. O que a lei impede é o exercício em
simultâneo de ambos os cargos, no caso de eleição. Temos aqui incom-
patibilidades já não de candidatura mas de exercício, obrigando o cida-
dão que se candidatou e foi eleito para mais de um cargo a ter de optar
por um deles, sendo substituído, enquanto durar a incompatibilidade,
pelo seguinte na lista (n." 4 do art. 5.° do Decreto-Lei n." 70l-BI76).

Este mesmo diploma instituiu ainda outras incompatibilidades de
exercício como sejam as de pertencer simultaneamente ao Governo da
República ou das Regiões Autónomas e aos órgãos executivos (mas já
não não deliberativos) das autarquias locais (aI. d) do n." 3 do art. 5.°).

Candidaturas. As candidaturas concretizam-se através da apresenta-
ção de listas perante o juiz do Tribunal da Comarca com jurisdição na
sede do município entre o 80.° e o 55.° dia anteriores ao dia da eleição
(art. 17.° do Decreto-Lei n." 701-BI76), contendo a indicação de candida-
tos efectivos em número igual ao dos mandatos a preencher no respectivo
órgão e, ainda, de um determinado número de suplentes, devendo os can-
didatos de cada lista considerar-se ordenados segundo a sequência cons-
tante da respectiva declaração de candidatura (art. 10.°). Os boletins de
voto não contêm os nomes dos candidatos mas apenas as denominações,
siglas e símbolos dos partidos ou forças políticas que estão por detrás da
lista concorrente e o símbolo gráfico do órgão a eleger (art. 82.°).

Forma de exercício do direito de voto. Ao exercer o seu direito de
voto nas eleições para as autarquias locais que se realizam agora de qua-

(572) Outra questão é a incompatibilidade do exercíco de cargos electivos no poder
local com outros cargos ou funções de natureza não electiva.
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tro em quatro anos (573) o eleitor utiliza três boletins de voto: um para a
eleição da AM (membros eleitos directamente), outro para a CM (eleição
dos vereadores e do Presidente da Câmara, que será o 1.° candidato da
lista mais votada) e outro finalmente para a eleição da Assembleia de
Freguesia (membros da Assembleia e Presidente da Junta que será o
1.° candidato da lista mais votada e fará parte automaticamente também
da Assembleia Municipal) (574).

Conversão dos votos em mandatos. A conversão dos votos em
mandatos para a AM (na parte eleita directamente) e para a CM é feita,
nos termos que resultam da Constituição (art. 241, n," 2) e do Decreto-
-Lei n," 701-B176 (arts. 9.° e 11.°), pelo sistema da representação propor-
cional (método de Hondt) (575). Nos termos deste método apurados os
votos válidos de cada lista segue-se um conjunto de operações matemáti-
cas que têm em conta a chamada média mais alta de Hondt e o número
de lugares a preencher.

Segue um exemplo (576) para a eleição de um órgão com sete mem-
bros (p. ex., vereadores de uma CM) a que concorreram três listas.

A lista A obteve no total 12.000 votos, a lista B, 7.500 votos, a
lista C, 4.500 votos, e a lista D, 3.000 votos.

O número de votos apurados por estas listas será, aplicando o
método de Hondt, sucessivamente dividido por 1, 2, 3, 4, 5 e os quocien-
tes alinhados depois por ordem decrescente. Fazendo a divisão temos:

Lista A Lista B Lista C Lista D

Divisão por 1 = 12.000 7.500 4.500 3.000
Divisão por 2 = ~ i12Q 2.250 1.500
Divisão por 3 = 1.QQQ 2.500 1.500 1.000
Divisão por 4 = 3.000 1.875 1.125 750

(573) Cfr. art. 69.0 da Lei das Autarquias Locais. Anteriormente o mandato era de
três anos.

(574) Apenas nas freguesias com poucos eleitores (200 ou menos) não há eleição
para a Assembleia de Freguesia, funcionando, em vez deste órgão, o Plenário dos cida-
dãos eleitores da freguesia (art. 19.0 da LAL) que elege a respectiva Junta.

(575) Sobre este método, ver JORGEMARIABLECK,«Hondt (Método de)», in Pâüs.
Enciclopédia Verbo da Sociedade e do Estado, vol. 3, Lisboa, 1985, colunas 324/25.

(576) Utilizamos aqui um exemplo apresentado por ANA SERRANO,Poder Local.
Legislação .... , pp. 24/25.
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três anos.

(574) Apenas nas freguesias com poucos eleitores (200 ou menos) não há eleição
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dãos eleitores da freguesia (art. 19.0 da LAL) que elege a respectiva Junta.

(575) Sobre este método, ver JORGEMARIABLECK,«Hondt (Método de)», in Pôlís.
Enciclopédia Verbo da Sociedade e do Estado, vol. 3, Lisboa, 1985, colunas 324/25.

(576) Utilizamos aqui um exemplo apresentado por ANA SERRANO,Poder Local.
Legislação .... , pp. 24/25.
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Alinhando, por ordem decrescente, os quocientes, temos: 12.000 votos
da lista A, que terá direito ao 1.° mandato, sendo o respectivo cabeça de
lista eleito Presidente da Câmara; 7.500 votos da lista B, que ficará com
o 2.° mandato, preenchido com o respectivo cabeça de lista; 6.000 votos
da lista A, que ficará com o 3.° mandato, preenchido com o segundo can-
didato da lista; 4.500 da lista C que ficará com o 4.° mandato, preenchido
com o respectivo cabeça de lista; 4.000 da lista A, que ficará com o
5.° mandato, preenchido com o terceiro nome da lista que apresentou;
3.750 da lista B, que ficará com 6.° mandato, preenchido pelo candidato
n." 2 da lista respectiva. Em relação ao 7.° mandato, verificamos que
existe um empate entre a lista D e a lista A, resolvendo-se a situação pela
atribuição do mandato à lista com menor número de votos que é a D e
sendo preenchido pelo respectivo cabeça de lista. Em resumo a lista A
elegerá três candidatos (o Presidente da Câmara e dois vereadores), a
lista B, dois vereadores, e as listas C e D, um vereador cada (577).

Contencioso eleitoral. Cabe aos tribunais de l ." instância (Tribunais
de Comarca) receber as candidaturas e resolver os problemas relativos à
regularidade da apresentação, devendo o juiz notificar o mandatário das
listas que apresentem irregularidades para as suprir no prazo de 3 dias
(arts. 17.° a 20.° do Decreto-Lei n." 701-BI76) bem como decidir sobre
as questões do contencioso eleitoral das autarquias locais (art. 22.° do
mesmo diploma). Das decisões finais do juiz relativas à apresentação de
candidaturas cabe recurso para o TC, no prazo de 48 horas, devendo este
decidir em plenário no prazo de 10 dias (art. 28.° do Decreto-Lei
n." 701-BI76, na redacção que lhe foi dada pela Lei n." 14-B/85, de 10
de Julho). Sobre a competência do TC em matéria de contencioso eleito-
ral importa ver a Lei n." 28/82 de 15 de Novembro, sobre a «organiza-
ção, funcionamento e processo do TC» existindo já uma abundante juris-
prudência deste Tribunal sobre esta matéria (578).

(577) No Ac. do Te n." 15/90, publicado no DR, 11 Série, de 29 de Junho de 1990,
que descreve o funcionamento do «método de Hondt», utilizando-se os resultados obtidos
no caso que foi submetido à apreciação do Tribunal, considerou-se que a atribuição do
mandato à lista com menor número de votos, em caso de igualdade de quocientes, só tem
lugar quando os termos da série forem matematicamente iguais, pois em caso de alguma
diferença, ainda que por décimas, estas são tomadas em conta.

(578) A jurisprudência relativa às eleições autárquicas de 1989 está contida no
14.0 vol, dos Acórdãos do Tribunal Constitucional.
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Outras matérias relativas a eleições. O Decreto-Lei n." 701-BI76.
com as actualizações que lhe foram introduzidas (579). contém ainda dis-
posições sobre a campanha e a propaganda eleitorais (arts. 44.° a 51.°
e 52.° a 61.°). sobre as finanças eleitorais (arts. 62.° a 65.°). sobre a elei-
ção propriamente dita e o apuramento dos votos (arts. 66.° a 106.°) e
ainda sobre o ilícito eleitoral penal e disciplinar relativo à apresentação
de candidaturas. à campanha eleitoral e à votação (arts. 122.° a 146.°).
De ter em conta ainda as disposições do Código Penal relativas a crimes
eleitorais (arts. 370.° a 379.°). Caso igualmente previsto na lei é o da
impossibilidade de realização do acto eleitoral por tumulto ou outra razão
impeditiva, sendo relativamente frequentes os casos de oposição à vota-
ção por parte dos próprios eleitores (eboicote eleitoral») nas freguesias.
Determina o art. 77.° do Decreto-Lei n," 701-BI76. na redacção dada pela
Lei n." 14-B/85. de 10 de Julho. que. nessas situações. a votação será
efectuada no mesmo dia da semana seguinte e. verificando-se nova
impossibilidade. será tentada no mesmo dia da semana a seguir mais
uma votação. se o resultado desta puder influir na atribuição dos manda-
tos e só nessa eventualidade. Se. porventura, esta segunda tentativa
falhar procede-se ao apuramento sem ter em conta a votação em falta.
Nota-se aqui a preocupação do legislador de desincentivar os casos de
«boicote eleitoral». A nomeação de uma comissão administrativa será o
efeito da impossibilidade de eleger os órgãos de uma freguesia.

b) Referendo local

A democracia local resulta não só do princípio eleitoral. que acaba-
mos de mencionar. como da consagração do referendo local introduzido
na revisão constitucional de 1982 (580). Dispõe. com efeito. o n." 3 do
art. 241.° da CRP que os «órgãos das autarquias locais podem efectuar
consultas directas aos cidadãos eleitores recenseados na respectiva área.
por voto secreto. sobre matérias incluídas na sua competência exclu-
siva» (...).

Admite-se. assim que. sobre questões de especial interesse para a
comunidade local (só neste caso existe uma motivação para o referendo).

(579) Cfr, Eleição dos Órgãos das Autarquias Locais ...• ed. do STAPE.
(5KO) Sobre o referendo em geral ver, nomeadamente, JORGE MIRANDA. «Refe-

rendo», in Pôlis, vol. 5, pp. 99 e segs.
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se proceda a consultas directas à população que, desse modo, é chamada
não só a uma participação mais intensa na vida local como a conferir
uma maior legitimidade às decisões que sobre tais questões forem toma-
das. Note-se, contudo, que houve larga discussão na AR, quer no Plená-
rio, quer na Comissão Eventual de Revisão Constitucional, sobre o
âmbito de tais consultas, tendo sido rejeitada uma proposta que estendia
o âmbito da consulta popular a todas as questões de «relevante interesse
local» e sendo aprovada uma outra que o restringia às matérias de «com-
petência exclusiva dos órgãos das autarquias locais».

O texto aprovado - tendo em atenção os termos do debate ocor-
rido - parece ter querido limitar o referendo local àquelas questões
sobre as quais os órgãos das autarquias podem tomar uma decisão, mas
que entendam dever consultar a população (aumentando desse modo a
legitimidade da decisão) e afastar, do mesmo passo, consultas sobre
matérias que embora pudessem ser consideradas de relevante interesse
local tivessem ao mesmo tempo interesse nacional e fazer entrar por esta
porta a ideia do referendo nacional (p. ex., estendendo o referendo local
a todos os municípios do país), que os deputados da AR tinham pouco
antes rejeitado (581). Isto parece afastar a consulta sobre matérias que,
possuindo embora um interesse local, não caibam no poder de decisão
dos órgãos autárquicos. De qualquer modo é preciso não esquecer que
os «casos», os «termos» e a «eficácia» das consultas directas aos eleito-
res depende de «lei a estabelecer» nos termos da última parte do n." 3 do
art. 241.° da CRP.

A AR, no uso da competência exclusiva (reserva abloluta) que lhe
confere a al. o) do n." I do art. 167.° da CRp, aprovou a Lei n." 49/90,
de 24 de Agosto, reguladora das consultas directas aos cidadãos eleitores
a nível local e é através dela que podemos ver melhor o alcance que
tem, entre nós, o referendo local.

Distingue-se, na lei, a competência para a proposta da consulta e a
competência para a deliberar. A primeira cabe aos órgãos das autarquias
locais (<<assembleias ou os órgãos executivos») ou a um terço dos mem-

(581) Sobre esta discussão, cfr. Diário da Assembleia da República (DAR), I Série,
n." 124, de 22 de Julho de 1982, pp. 5231-5237, com particular relevo para a intervenção
do deputado Luís Beiroco (p. 5235); cfr. também DAR, " Série, " Legislatura, 2." Sessão
Legislativa, z.o Suplemento ao n." 49, de 5 de Fevereiro de 1982. p. 1020 (53).

18
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bros em efectividade de funções desses órgãos, nos termos das ais. a)
e b) do art. 8.° A segunda cabe apenas aos órgãos deliberativos das
autarquias locais (art. 6.°, n." 1). Repetindo a Constituição, o art. 1.° da
Lei n." 49/90 estabelece o voto secreto e o art. 2.°, n." 1, restringe o
âmbito da consulta às matérias incluídas na «competência exclusiva» dos
órgãos das autarquias. Dada a importância deste último aspecto e a difi-
culdade de fazer a respectiva interpretação deixamos a sua apreciação
para a parte final, referindo agora outros pontos significativos que não
resultam directamente da CRP. Assim, a lei estabelece a eficácia delibe-
rativa e não meramente consultiva do referendo local (art. 5.°), limita a
três o número de perguntas a responder, as quais devem ser formuladas
de forma clara e objectiva (arts. 7.° e 9.°), exige a publicidade atempada
da consulta e com anúncio «em dois jornais diários de grande circula-
ção» na totalidade da área onde a consulta decorrerá (582), bem como um
período destinado a esclarecimento, não inferior a 70 dias, a contar da
marcação da consulta (art. 19.°). De notar, noutro aspecto, que a lei não
faz referência - e seria natural que o fizesse dada a natureza vinculativa
que lhe atribuiu - a um número mínimo de participação eleitoral para
que a consulta produza efeitos (583) limitando-se a remeter para o dis-
posto nas eleições para as autarquias locais com as devidas adaptações
(art. 26.°) donde decorre que uma participação eleitoral, ainda que muito
baixa, não invalida a consulta. Tomada a deliberação de a promo-
ver, decorre um procedimento de apreciação da constitucional idade e
da legalidade da consulta por parte do TC, nos termos dos arts. 11.°
e segs. Trata-se de um procedimento simples em que, para além da veri-
ficação e resolução de quaisquer irregularidades formais, se visa tomar
uma decisão de fundo que levará à realização da consulta, se for no sen-
tido da sua constitucional idade e legalidade, e a impedirá, no caso con-
trário. O Tribunal tem sido chamado a pronunciar-se sobre a constitu-
cionalidade e legalidade da realização de algumas consultas e a discussão
tem-se centrado sobre o problema de saber se a matéria da consulta é da
«exclusiva competência dos órgãos autárquicos». Assim tem sucedido
quanto à criação de freguesias. No Ac. n." 238/91 (584), o Tribunal

(582) É de estranhar a subaltemização da imprensa local quase sempre muito mais
lida pelos cidadãos que irão votar do que a nacional.

(583) Cfr. R. PINTO LEITE, Referendo Local...., p. 95.
(5!!4) Publicado no DR, 11Série, n." 9, de 11 de Janeiro de 1992.
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Constitucional entendeu que uma consulta dirigida pela AM aos eleitores
de um município na qual se perguntava: «deseja ver criada uma nova
freguesia que abranja as povoações de (....)?», não versava matéria da
competência da respectiva AM «mas antes matéria deferida em exclusivo
ao legislador» (art. 238.°, n," 4, e art. 1.° da Lei n." 11/82, de 2 de Junho).
Este acórdão foi acompanhado de uma declaração de voto do sr. Conse-
lheiro António Vitorino defendendo a admissibilidade de uma consulta
deste tipo com o fundamento de que cabia à AM no procedimento de
criação de freguesias tomar uma deliberação, ainda que de natureza con-
sultiva, sobre esta matéria e que nada impedia que a AM chamasse a
população a pronunciar-se para deliberar de acordo com essa vontade.
Igualmente no Ac. do TC n." 242/91 (585), o mesmo Conselheiro em
declaração de voto repetia o mesmo ponto de vista e escrevia que «as
deliberações dos órgãos autárquicos expressamente previstas na Consti-
tuição e na lei como sendo adoptadas no âmbito de exercício de compe-
tências próprias e exclusivas ainda que de natureza meramente consultiva
e integradas em processos deliberativos de outros órgãos do Estado
poderiam beneficiar em termos de autenticidade democrática mediante o
recurso ao instituto das consultas directas ( ... ), sem ferir o parâmetro
constitucional (art. 241.°, n." 3»>. Caso também muito interessante é o
do Ac. do TC n." 432/91, de 14 de Novembro, em que estava em causa
uma consulta promovida por uma Junta de Freguesia relativa à cons-
trução de uma central de tratamento de resíduos sólidos (ETRS) no seu
território. O empreendimento era da iniciativa de uma associação de
municípios e o Tribunal entendeu que se tratava de uma consulta local
constitucional e ilegalmente inadmissível, pois a deliberação sobre a
matéria cabia à associação de municípios e não à Junta de Freguesia,
sendo certo que a Constituição e a lei determinam que os órgãos das
autarquias locais só podem fazer consultas populares sobre «matérias
incluídas na sua competência exclusiva» e que esta matéria não era da
competência exclusiva daquela Junta de Freguesia. Também este acór-
dão mereceu declaração de voto do mesmo membro do TC que fez notar
que, a seguir o entendimento do TC, nunca poderia ser feito um referendo
local sobre esta matéria, pois a entidade solicitante, que era a freguesia
(na qual se prevê a construção do empreendimento), não tinha «compe-

(5X5) Publicado no DR, 11Série, n." lO, de 13 de Janeiro de 1992.
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tência exclusiva» para deliberar a construção e a associação de municí-
pios, a entidade que a tinha por ser a titular da obra, não constituindo
uma autarquia local, não possuía «órgãos autárquicos», exigindo a lei
que a consulta directa incida sobre matéria da exclusiva competência dos
órgãos autárquicos (art. 2.°, n." 1, da Lei n." 49/90).

Entendemos que, efectivamente, o TC tem restringido demasiada-
mente a possibilidade de utilizar o referendo local e se não vamos ao
ponto de defender que uma Assembleia de Freguesia, p. ex., pode pro-
mover um referendo sempre que esteja em causa um «assunto de inte-
resse para a freguesia» como parece defender-se na declaração de voto
expressa no Ac. n," 432/91 relativa à construção da ETRS, invocando-se
para tal o preceito da LAL que diz que compete à Assembleia de Fre-
guesia «pronunciar-se e deliberar sobre todos os assuntos de interesse
para a freguesia» (art. 15.°, n," 1, a\. u), do Decreto-Lei n." 100/84, de 29
de Maio) já defendemos que a consulta popular é de admitir não só
quando está em causa uma questão que envolve apenas uma autarquia
(p. ex., construção ou não de uma biblioteca municipal) mas também
quando está em causa uma questão que, envolvendo outras autarquias ou
os órgãos de soberania, um órgão autárquico tenha de tomar uma delibe-
ração, ainda que meramente consultiva, que só ele pode tomar e cujo
conteúdo não está legalmente vinculado. Dando exemplos: um municí-
pio membro de uma associação de municípios pode, a nosso ver, fazer
uma consulta sobre se o voto do município em relação à construção de
uma ETRS deve ser favorável ou não. Repare-se que o voto do municí-
pio pode, porventura, não ser favorável e a ETRS ser construída, pois
quem toma essa decisão é a Assembleia Intermunicipal na qual estão
representados todos os municípios através das suas Câmaras (art. 6.° do
Decreto-Lei n." 412/89, de 29 de Novembro). Mas isso é outro pro-
blema decorrente da participação do município numa associação que tem
as suas vantagens e inconvenientes. Porém, sobre a formação da vontade
do município nessa matéria, decide este e mais ninguém (586). Do
mesmo modo quanto à criação de uma freguesia nada parece impedir

(586) Já mais difícil é defender a legalidade de uma consulta popular ao nível da
freguesia ou freguesias onde o empreendimento terá lugar se, no procedimento adminis-
trativo relativo à construção do empreendimento, não está prevista a audição das fregue-
sias interessadas.
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que seja feito um referendo ao nível da freguesia ou freguesias envolvi-
das (587) uma vez que estas têm de tomar uma deliberação, de natureza
consultiva embora, sobre a matéria. Trata-se de uma deliberação que
lhes compete.

O problema é sempre o do entendimento de «matéria da exclusiva
competência dos órgãos autárquicos». O que o Te tem feito é restringir
o entendimento desta expressão a assuntos locais e como a tendência é
para haver cada vez menos assuntos exclusivamente locais, assuntos que
se confinam no âmbito da autarquia, corre-se o risco de tomar a consulta
popular uma figura decorativa. Não vemos que tenha de ser assim.
O que deve impedir-se apenas é que as autarquias locais se intrometam
em deliberações que não são da sua competência. E nem se pode dizer
que deste modo se subverte a intenção do legislador quando este limitou
as consultas locais às matérias de exclusiva competência dos órgãos
autárquicos (art. 2.°, n." 1), alargando-se indevidamente o instituto. As
precauções do legislador às quais o Te revela ser muito sensível ficam
asseguradas pelos limites que resultam do enquadramento que acabámos
de referir. As autarquias nunca podem tomar deliberações sobre o que
não lhes compete ou com um alcance superior ao que lhes cabe. As pre-
cauções que, na delicada matéria de referendos locais, devem ser toma-
das situam-se a outro nível e têm a ver principalmente com a oportuni-
dade das consultas, pois estas devem efectuar-se numa fase preparatória
da decisão e não quando já estão assumidos compromissos que tomam
esta praticamente irreversível, proibindo a lei, aliás, expressamente a sua
realização sobre questões em relação às quais já tenha sido proferida
decisão irrevogável (art. 2.°, n.? 2).

Merece ponderação ainda um outro acórdão do Te relativo a uma
consulta sobre a data do feriado municipal, uma matéria de natureza cla-
ramente local. Ainda aqui o Te travou o procedimento visando a con-
sulta mas por deficiências de forma e de fundo na formulação da questão
(Ac. n." 360/91 (588». A deliberação da AM submetida a apreciação do

(5H7) De qualquer modo a consulta deve abranger toda a população da ou das fre-
guesias e não apenas parte dela (p. ex., a das povoações que farão parte da hipotética
nova freguesia), uma vez que a deliberação vincula o órgão autárquico e não se com-
preende que seja uma parte da população a vincular a vontade de um órgão que repre-
senta toda a autarquia (cfr. o Ac. n." 242/91, já citado).

(5XH) Publicado no DR, 11 Série, n." 8, de 10 de Janeiro de 1992, pp. 381 e segs.
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TC era a da realização de uma «consulta directa aos cidadãos eleitores
de um município sobre a data a fixar para o respectivo feriado muni-
cipal, submetendo-se-lhe três datas para sua escolha: 3 de Fevereiro,
27 de Outubro e 11 de Novembro». Ora, o TC entendeu que a delibera-
ção deveria conter, como obriga a lei, três perguntas claramente enuncia-
das seguidas da pergunta «sim ou «não» (arts. 7.° e 9.°) e, para além
deste vício formal, a deliberação tinha ainda um vício de fundo que
resultava do facto de o resultado poder vir a ser inconclusivo. Chamava
a atenção o Tribunal para o facto de o resultado poder não ser conclu-
dente desde que a resposta mais votada obtivesse um número de votos
igualou inferior à soma das restantes. A maioria relativa assim obtida
não seria compatível com a natureza e a lógica de uma consulta que, por
força da lei, tem carácter vinculativo e exige uma definição clara da von-
tade popular num dos sentidos da consulta. Daqui resulta, e não deixa
de ser estranho, que a consulta já «passaria» se em vez de três fossem
dadas apenas duas alternativas, omitindo-se, porventura, a mais desejada.
Isto tem a ver com o facto de a legislação sobre referendos ter uma regu-
lamentação muito apertada e a lei não ter previsto, como deveria, um
mínimo de participação e de resultado para a validade da consulta. Se o
tivesse feito, o problema estaria resolvido e uma nova consulta, dentro
de certas condições, poderia ultrapassar eventuais resultados inconclusi-
vos da anterior.

5. Estatuto dos eleitos locais

O que deve entender-se por estatuto dos eleitos locais resulta de
uma análise conjugada dos arts. 120.°, 121.° e 167.°, aI. I), da CRP.
O art. 120.° tem a epígrafe «estatuto dos titulares dos cargos políticos» e,
embora não diga quais são os cargos políticos de que trata, devem
incluir-se neles, seguramente, os membros dos órgãos das autarquias
locais, por força do disposto no art. 121.° que refere, entre os cargos
políticos sujeitos ao princípio da renovação, os exercidos a nível
local (589). No mesmo sentido aponta o texto da aI. I) do art. 167.° da
CRP. Sobre o conteúdo do estatuto deve entender-se, em sentido amplo,

(589) Cfr. J. J. GOMES CANOTILHONITAL MOREIRA, Constituição ... , 3.' ed., 1993,
pp. 541/542.
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os direitos e deveres a que estão sujeitos os titulares dos cargos políticos.
O art. 120.° da CRP concretiza mais referindo «os deveres, responsabili-
dades e incompatibilidades» ao lado dos «direitos, regalias e imunida-
des» (n." 2) e ainda «os crimes de responsabilidade» (n." 3), remetendo
para a lei a respectiva disciplina. Tal lei ou leis têm de ser elaboradas e
aprovadas pela AR, pois estamos perante uma matéria que é da compe-
tência exclusiva da AR, sob a forma de reserva absoluta (art. 167.°,
aI. L)).

A Lei n." 29/87, de 30 de Junho, com as alterações de pormenor que
lhe foram posteriormente introduzidas (590) «define» o estatuto dos elei-
tos locais (art. 1.0, n." 1). Verifica-se, porém, que ela, por um lado, não
contém toda a matéria que constitui o respectivo estatuto e que, por
outro, trata de forma especial os eleitos locais que exercem funções em
regime de permanência e que são os Presidentes das Câmaras Municipais
e alguns vereadores destas em número e condições previstas na lei
(art. 2.°, n," 1).

Nesta parte geral, a nossa atenção vai incidir especialmente sobre os
aspectos da Lei n." 29/87, que abrangem maior número de eleitos, bem
como sobre os crimes de responsabilidade previstos na Lei n." 34/87, de
16 de Julho, por esta ser aplicável a todos os eleitos locais, deixando
para os capítulos seguintes os aspectos relativos às especialidades de cer-
tos cargos municipais e paroquiais.

Começando pela Lei n." 29/87 e pelos direitos nela referidos verifi-
camos que os membros dos órgãos executivos, quer dos municípios quer
das freguesias, que não exerçam funções em regime de permanência ou
de meio tempo têm direito a um determinado número de horas mensais
de dispensa das suas actividades profissionais (n," 3 do art. 2.°) e que os
membros dos órgãos deliberativos são dispensados das suas funções pro-
fissionais, mediante aviso prévio à entidade empregadora, designada-
mente para participarem nas reuniões dos órgãos e comissões a que per-
tencem ou em actos oficiais a que devam comparecer (n." 4 do art. 2.°).

O n," 1 do art. 5.° enumera, ao longo de dezassete alíneas, um con-
junto de outros direitos dos eleitos locais reservando, no entanto, os mais
importantes para os eleitos em regime de permanência (n.os 2 e 3 do

(590) Lei n." 97/89, de 15 de Dezembro, Lei n." 1/91, de 10 de Janeiro, e Lei
n." 11191,de 17 de Maio.
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art. 5.°). Cabem aos eleitos locais, que não gozam do regime de perma-
nência, o direito a senhas de presença, ajudas de custo e subsídio de
transporte, cartão especial de identificação, protecção em caso de aci-
dente, protecção penal conferida aos titulares de cargos públicos, etc.

Regula o art. 4.° da mesma Lei n." 29/87 os deveres dos eleitos
locais entre os quais se contam os de participar nas reuniões dos órgãos
de que fazem parte (n." 3), de não celebrar com a autarquia qualquer
contrato, salvo de adesão (aI. e) do n." 4), de não intervir em processo
administrativo, acto ou contrato em que tenha interesse ou na apresenta-
ção, discussão ou votação de assuntos em que igualmente esteja directa
ou indirectamente interessado (aI. d) do n." 2), não usar, para fins de
interesse próprio ou de terceiros, informações a que tenha acesso no
exercício das suas funções (aI. fJ do n." 4), não patrocinar interesses par-
ticulares próprios ou de terceiros, de qualquer natureza (aI. c) do n." 2).
Refere ainda o n." 1 do mesmo artigo o dever dos eleitos locais de res-
peitar escrupulosamente as leis e os direitos dos cidadãos e de actuar
com justiça e imparcialidade.

Dissemos já que a Lei n." 29/87, apesar da epígrafe «estatuto dos
eleitos locais» não contém toda a disciplina relativa a esta matéria. Com
efeito, não encontramos nela devidamente regulados importantes aspectos
do estatuto (591) que estão contidos noutras leis.

Crimes de responsabilidade. É o que sucede com os crimes de res-
ponsabilidade dos titulares dos cargos políticos e nomeadamente dos
eleitos locais regulados pela Lei n." 34/87, de 16 de Julho (592). Caracte-
rizam-se estes crimes essencialmente pelo facto de serem praticados por
certas pessoas (titulares de cargos políticos) no exercício das suas fun-
ções. No que toca às autarquias locais são considerados titulares de car-
gos políticos para os efeitos da presente lei os membros de «órgão repre-
sentativo de autarquias local». Ao contrário de outras leis respeitantes
ao estatuto dos eleitos locais, aqui o âmbito de incidência é muito maior
abrangendo, no que toca ao município, os membros da Assemb\eia e da
CM e, no que toca à freguesia, os membros da Assembleia e da Junta de

(591) Cfr. J. J. GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA. Constituição ...• 3." ed .• 1993.
p.666.

(592) Sobre o conceito de crimes de responsabilidade. cfr. J. J. GOMES CANOTl-
LHONITAL MOREIRA. Constituição ...• 3." ed.• pp. 544/545.
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Freguesia. Igualmente devem considerar-se abrangidos os membros das
«comissões administrativas» nomeadas a título provisório ou excepcional
para estas autarquias, pois as representam para todos os efeitos. Devem
ser incluídos também todos os membros do plenário de cidadãos eleito-
res, nas freguesias de pequena dimensão onde existam, pois substituem a
assembleia de freguesia e podem tomar deliberações que constituam cri-
mes previstos nesta lei (p. ex., os do art. 14.°, relativos à violação de
normas de execução orçamental). Os crimes previstos nesta lei são, na
sua grande maioria, crimes já previstos e punidos no Código Penal
cometidos por funcionários públicos (p. ex., prevaricação, denegação de
justiça, corrupção passiva e activa, peculato, etc.) verificando-se, em
regra, a agravação da pena e, por vezes, algumas alterações do tipo legal.
Mas contém ainda crimes não previstos no Código Penal (p. ex., os do
art. 14.° já referido). De notar ainda que estão abrangidos por esta lei os
crimes previstos na lei penal geral com referência expressa ao exercício
de funções pelos titulares de cargos políticos ou os que mostrem ter sido
praticados com flagrante desvio ou abuso da função ou com grave viola-
ção dos deveres inerentes (art. 2.°). No fundo, os crimes de responsabili-
dade dos eleitos locais reconduzem-se a violações graves dos deveres
previstos na Lei n," 29/87.

Incompatibilidades e impedimentos. Quanto às incompatibilidades a
Lei n." 29/87 limita-se, no seu art. 3.°, a estabelecer, sem prejuízo do dis-
posto em legislação especial, um princípio de incompatibilidade com a
actividade na função pública em sentido amplo, incluindo a de trabalha-
dor de empresa pública ou nacionalizada, para os eleitos locais que
desempenham funções em regime de permanência. Não existe pois um
princípio geral de incompatibilidade para os eleitos locais. Por sua vez,
a Lei n." 64/93, de 26 de Agosto, que estabelece o regime jurídico de
incompatibilidades e impedimentos de titulares de cargos políticos e altos
cargos públicos, continua a incluir entre os titulares de cargos políticos,
para este efeito, apenas os Presidentes e os vereadores a tempo inteiro
das Câmaras Municipais. Trataremos, por isso, esta matéria no capítulo
seguinte referente aos municípios.

Controlo público de riqueza. Também apenas os Presidentes de
Câmara Municipal e vereadores estão sujeitos às obrigações decorren-
tes da Lei n." 4/83, de 2 de Abril, alterada pela Lei n." 38/83, de 25
de Outubro. A tal nos referiremos no capítulo seguinte.
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6. Pessoal próprio das autarquias locais e respectivos quadros

As autarquias locais gozam, nos termos do art. 244.° da CRP, de
quadro de pessoal próprio, nos termos da lei. Isto significa designada-
mente que as autarquias podem ter funcionários integrados num quadro
que nomeiam e exoneram e sobre os quais exercem poder disciplinar.

A existência de um quadro de pessoal próprio é também um instru-
mento essencial da autonomia local. Na falta de pessoal próprio, em
quantidade e qualidade, as autarquias locais ficariam paralisadas na sua
acção ou, como seria mais natural, dependeriam do fornecimento de
meios humanos por parte do Governo (central ou regional) (593), ficando
na dependência da boa vontade destes. Era um situação muito criticada
em França, pelo menos até à reforma de 1982.

A CRP, na sua versão primitiva, não assegurava um tal quadro de
pessoal, limitando-se a estabelecer, no art. 244.°, que, com o fim de
«coadjuvar as autarquias locais e garantir a eficiência da sua acção»,
seria organizado «um quadro geral de funcionários, incluindo técnicos
das especialidades de interesse para a administração local», quadro este
que ficaria na dependência do ministério competente. Tal situação alte-
rou-se na l ," Revisão Constitucional (1982) que veio consagrar a existên-
cia de «quadros de pessoal próprio» das autarquias locais, sendo apli-
cável aos funcionários e agentes destas o regime dos funcionários e
agentes do Estado (art. 244.°, n.OS 1 e 2). Este princípio da equiparação
reveste-se de grande significado, pois coloca, neste aspecto, a administra-
ção local autónoma numa situação de igualdade perante a administração
estadual. É a esta luz que deve compreender-se, p. ex., o disposto no
art. 4.° do Decreto-Lei n." 409/91, de 17 de Outubro, ao prescrever que
«é facultada a permuta entre funcionários autárquicos e funcionários da
administração central» (594).

(593) Ou ainda de uma autarquia de «grau» superior como sucede, aliás, de certa
forma, no nosso país no que toca à freguesia em relação ao município. Repare-se, no
entanto, que aqui a «dependência» não é em relação ao Estado-Administrador.

(594) Recusando um estatuto de menoridade para os funcionários das autarquias
locais e defendendo «um princípio de equiparação entre os servidores da administração
do Estado e os servidores da administração local» aplicando-se a estes, por norma, o
regime fixado para aqueles, cfr. ALMENODE SÁ, Administração do Estado, Adminis-
tração Local e Princípio da Igualdade no Âmbito da Estatuto de Funcionário, Coim-
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Ao contrário do que sucede para as finanças locais, não existe um
diploma que regule a função pública local, entendendo-se por talo corpo
de pessoal ao serviço das autarquias locais e a estas ligado por uma rela-
ção jurídica de emprego regulada por normas de direito público.

Aliás, também não existe um diploma único sobre a função pública
estadual (Administração Central). Existe sim um conjunto de diplomas
que regulam a função pública em geral e que prevêem a respectiva adap-
tação à administração local. O regime jurídico da função pública local é,
por tal razão, decalcado da administração estadual e a técnica que o
legislador utilizou foi a de estabelecer um regime para aquela administra-
ção e depois proceder à sua adaptação à administração local. A adapta-
ção é feita, geralmente, pela aplicação em bloco do regime estabelecido
para a administração central com pequenas alterações. Assim sucede sig-
nificativamente com o Decreto-Lei n." 427/89, de 7 de Dezembro, que
define o «regime de constituição, modificação e extinção da relação jurí-
dica de emprego na Administração Pública» (art. 1.°, n." 1). As dispo-
sições deste diploma são aplicadas à administração local por força do
art. 1.°, n." 1, do Decreto-Lei n." 409/91, de 17 de Outubro, com as adap-
tações dele constantes e que, analisadas, são de mero pormenor, desti-
nando-se a «introduzir ajustamentos» em matéria de «competências,
transferência e requisição» (preâmbulo do diploma). O mesmo processo
de adaptação ocorre com os diplomas legislativos relativos ao recruta-
mento e selecção do pessoal (o Decreto-Lei n." 52/91, de 25 de Janeiro,
procede à adaptação do regime previsto no Decreto-Lei n." 498/88, de 30
de Dezembro), ao pessoal dirigente (o respectivo estatuto é regulado pelo
Decreto-Lei n." 323/89, de 26 de Setembro, com as adaptações introduzi-
das pelo Decreto-Lei n." 198/91, de 29 de Maio) e às carreiras da função
pública (o Decreto-Lei n." 247/87, de 17 de Junho, procede à adaptação
do regime previsto no Decreto-Lei n." 248/85, de 15 de Julho). Quanto
às carreiras é ainda de ter em conta que o Decreto-Lei n." 265/88, de 28
de Julho, alterou parcialmente o Decreto-Lei n." 248/85 e estabeleceu
para as carreiras técnica superior e técnica um regime uniforme para a
administração central e local (art. 1.0, n." 1). Ainda o regime de classifi-
cação de serviço dos funcionários autárquicos é o do Decreto Regula-

bra, 1985 (separata do número especial do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra,
«Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor António de Arruda Ferrer Correia», 1985).
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mentar n." 44-B/83, de 1 de Junho, com as adaptações que constam do
Decreto Regulamentar n." 45188, de 16 de Dezembro.

Regime uniforme para a administração estadual e administração
local é o que se refere às matérias de disciplina (Decreto-Lei n," 24/84,
de 10 de Janeiro), de remunerações (Decreto-Lei n." 353-A/89, de 16
de Outubro), de férias, faltas, licenças e listas de antiguidade (Decreto-
-Lei n." 497/88, de 30 de Dezembro), de duração do trabalho (Decreto-
-Lei n." 187/88, de 27 de Maio) e de protecção social (Decreto-Lei
n." 118/83, de 25 de Fevereiro).

Em matéria da função pública local deve ter-se ainda em atenção o
Decreto-Lei n." 116/84, de 8 de Abril, ratificado pela Lei n." 44185,
de 13 de Setembro, sobre a organização dos serviços municipais que
estabelece quadros de pessoal próprio para os municípios de acordo com
as necessidades permanentes destes (art. 5.0). Deve ver-se aqui um aflo-
ramento de um princípio aplicável também às freguesias.

Princípio da equiparação. Importa mencionar alguns princípios
reguladores da função pública local, repetindo que rege aqui fundamen-
talmente um princípio de equiparação entre a administração estadual e a
local (595). Entendeu-se que numa matéria tão delicada como é a função
pública não deveria haver diferenças substanciais quanto ao estatuto do
pessoal que presta serviço nos diversos níveis de administração pública.
Repare-se que a autonomia local não é aqui ferida, pois não se cria, por
esta uniformidade de estatuto, uma situação de dependência da adminis-
tração local em relação à administração estadual. Ambas estão submeti-
das, no essencial, ao mesmo regime legal.

Relação jurídica de emprego. No que toca ao estabelecimento
da relação jurídica de emprego, ela pode constituir-se por nomeação ou
contrato de pessoal, nos termos dos arts. 3.0 e segs. do Decreto-Lei
n." 427/89, de 7 de Dezembro (596). Pela nomeação visa preencher-se

(595) O mesmo princípio vale para a administração regional autónoma como
decorre da leitura dos diversos diplomas (ver, p. ex., o n." 2 do art. 2.° do Decreto-Lei
n." 427/89, de 7 de Dezembro).

(596) Este diploma desenvolve o regime jurídico contido no Decreto-Lei n." 184/89,
de 2 de Junho, relativo aos princípios gerais sobre a reforma estrutural da função pública
no nosso país e pulicado ao abrigo de autorização legislativa (Lei n." 114/88, de 30
de Dezembro).
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um lugar do quadro e assegurar, assim, o exercício de funções que revis-
tam carácter de permanência, enquanto pelo contrato visa estabelecer-se
uma relação transitória de trabalho subordinado. Por isso, deve conside-
rar-se a nomeação como a forma normal do estabelecimento da relação
de emprego.

Recrutamento e selecção de pessoal. Por sua vez, em matéria de
recrutamento e selecção de pessoal, vigora como princípio fundamental o
do concurso. Este princípio tem dignidade constitucional e nos termos
do n." 2 do art. 47.° da CRP «todos os cidadãos têm o direito de acesso à
função pública, em condições de igualdade e liberdade, em regra por via
de concurso». Para o pessoal dirigente, entretanto, o recrutamento é
feito por escolha e em regime de comissão de serviço.

Carreiras. Outro dos princípios que continuam a caracterizar a fun-
ção pública em geral e a local em particular é o da carreira. O funcioná-
rio público exerce as suas funções percorrendo uma carreira de acordo
com a antiguidade e o mérito. Com efeito, por carreira entende-se
«o conjunto hierarquizado de categorias às quais correspondem funções
da mesma natureza a que os funcionários terão acesso de acordo com a
antiguidade e o mérito evidenciado no desempenho profissional» (art. 4.°,
n." I, do Decreto-Lei n." 248/85, de 15 de Julho) e por categoria deve
entender-se «a posição que os funcionários ocupam no âmbito de uma
carreira, fixada de acordo com o conteúdo e qualificação da função ou
funções referidas à escala salarial da função pública» (art. 4.°, n." 2, do
mesmo diploma). Ainda, nos termos do art. 13.°, o ingresso em qualquer
carreira efectua-se na categoria mais baixa.

Princípio da exclusividade. O Decreto-Lei n." 184/89, de 2
de Junho, consagra o princípio da exclusividade do exercício de funções
públicas e o princípio correlativo da incompatibilidade com o exercício
de quaisquer outras actividades (art. 12.°). A acumulação é, assim,
excepcional sendo regulada pelos arts. 31.° e 32.° do Decreto-Lei
n." 427/89.

Disciplina. Em matéria disciplinar é de assinalar, por um lado, o
poder conferido às autarquias locais de exercer por inteiro o poder disci-
plinar através dos seus órgãos executivos que podem aplicar, inclusivé,



286 Parte 111- A Administração Local Autárquica

as medidas mais graves previstas na lei, aplicação esta que na adminis-
tração estadual está reservada exclusivamente aos membros do Governo
(arts. 17.° e 18.° do Decreto-Lei n." 24/84) e, por outro, o princípio geral,
de nível constitucional, que assegura ao funcionário arguido a sua
audiência e defesa (n," 3 do art. 269.° da CRP). Este princípio encontra
pleno acolhimento na legislação ordinária e a sua inobservância conduz,
por jurisprudência segura dos tribunais administrativos, à nulidade das
penas aplicadas em processo disciplinar.

7. Património e finanças locais

Uma das formas mais eficazes de limitar a autonomia local (ou até
de a reduzir a uma aparência) consiste em colocar as autarquias locais
numa situação de dependência financeira e mesmo patrimonial em rela-
ção ao Governo.

Repare-se que a existência de um património próprio é muito impor-
tante para a autonomia de uma autarquia, bastando pensar na sujeição
que resultaria para esta do facto de não possuir instalações nem, em
geral, bens móveis e imóveis próprios para o desenvolvimento da sua
actividade. Acresce que um património susceptível de originar receitas
pode permitir a um município ou uma freguesia um espaço de manobra,
nomeadamente em termos financeiros, que doutro modo careceria. As
autarquias dispõem de património constituído por bens do domínio pri-
vado e do domínio público (quanto a este ver o n." 2 do art. 84.° da CRP,
que remete para a lei a respectiva definição, regime, condições de utili-
zação e limites) (597). A «lei» aqui em referência deve assumir a forma
de lei da AR ou de decreto-lei autorizado, por força do art. 168.°, n," 1,
aI. z).

A autonomia financeira, por sua vez, é também um elemento essen-
cial da autonomia local. Se as autarquias locais para o desenvolvimento
da sua actividade precisassem de que o Governo lhes fornecesse meios

(597) Sobre o domínio público das autarquias, cfr. M. CAETANO,Manual de Direito
Administrativo, Tomo 11,Coimbra, 1980, pp. 917 e segs.; e J. PEDROFERNANDES,«Domí-
nio Público», in Dicionário Jurídico da Administração Pública, vol. IV, Lisboa, !991,
pp. 166 e segs. e, esp., p. 189.
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financeiros e se o Governo tivesse o poder de os atribuir conforme
entendesse mais conveniente, então a autonomia não existiria. Per-
der-se-ia um dos elementos essenciais desta que consiste na não depen-
dência em relação ao Estado-Administrador. Daí a importância de uma
Lei das Finanças Locais e a colocação desta matéria no poder reservado
da AR (art. 168.°, n." 1, aI. s), da CRP). É a esta que cabe regular atra-
vés de lei, por ela aprovada, o regime das finanças locais, salvo autoriza-
ção concedida ao Governo, também através de lei, que defina o sentido,
a extensão e a duração da autorização (art. 168.°, n.OS 1 e 2, da CRP).

O regime das finanças locais cumpre ainda a função constitucional
de operar uma «justa repartição dos recurso públicos» pelo Estado
(Administração) e pelas autarquias locais, devendo ainda, quanto a estas,
corrigir desigualdades entre as do mesmo grau (art, 240.°, n." 2).

A autonomia local exige ainda, em matéria financeira, que as autar-
quias locais disponham, por um lado, de meios financeiros suficientes
para o desempenho das atribuições que lhes cabe prosseguir e, por outro,
que disponham de liberdade para os gerir. A liberdade de gestão tra-
duz-se não só na elaboração, aprovação e alteração dos orçamentos pró-
prios e do plano de actividades e na consequente elaboração e aprovação
do balanço e contas como ainda na efectivação de despesas sem neces-
sidade de autorização de terceiros. A disposição autónoma dos meios
financeiros exige que eles entrem nos cofres das autarquias locais por
força e nos termos de lei ou decreto-lei autorizado e não por vontade
discricionária da administração estadual ou regional autónoma (598).

Historicamente a reivindicação pela autonomia financeira andou
sempre de par com a reivindicação pela autonomia local, sendo tal facto
particularmente evidente na administração local portuguesa, como
vimos (599).

Esta matéria tem sido objecto de viva discussão em Portugal após a
consolidação do regime democrático resultante da Revolução de 1974,
tendo-se já sucedido três diplomas legais sobre a matéria: Lei n." 1/79,
de 2 de Janeiro, Decreto-Lei n." 98/94, de 29 de Março, e Lei n." 1/87,

(598) Cfr. J. J. GOMES CANOTILHONITAL MOREIRA, Constituição ... , 3: ed. revista,
1993, p. 889-:-- - -- --, - - -._- - •.
- 599) Cfr., supra, Capo I do Tít. I da Parte I. Cfr., também, LoBO D'ÁVILA, Estu-
dos ... , pp. 193 e segs.
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de 6 de Janeiro, actualmente em vigor. Todas elas procuraram concreti-
zar o disposto no art. 240.0 e, quanto aos municípios, o art. 255.0 da CRP.

É de referir que a actual Lei das Finanças Locais (LFL) como, aliás,
as anteriores privilegiam os municípios, as «mais importantes autarquias
locais presentemente existentes» no entender do TC (600). Uma análise
mais detalhada das respectivas normas será feita nos capítulos relativos
ao município e à freguesia. No entanto, devem referir-se, desde já,
alguns princípios comuns do maior interesse (601).

Desde logo, a reafirmação expressa do rincí io ~a le alidade nesta
maténa sen o nu as as eu erações autárquicas que vis~m-º-lan amento
de Impostos, taxas.rderramas ou mais-valias ríãõ-previstos na lei (n." 4 do
art. 1.0 d LFL). - -

Depois, o respeito pelo princípio da não consignação na elaboração
dos orçamentos das autarquias locais, salvo no que toca às receitas pro-
venientes de financiamentos das Comunidades Europeias (art. 2.0, n.os 1
e 4), assegurando-se deste modo a liberdade de utilização das receitas
pelas autarquias locais. Entretanto, o TC pelo Ac. n.? 452/87 (602) consi-
derou que a afectação pelo legislador de certas receitas das autarquias
locais a determinadas das suas despesas, ,dentro de certos limites, desde
que devidamente justificada, feita de modo proporcionado e sem tocar
«o núcleo essencial da autonomia financeira local» não é inconstitucio-
nal, exigindo-se apenas que o legislador seja a AR ou o Governo, este
no uso de autorização legislativa, pois se trata de matéria abrangida por
reserva relativa da AR. É um entendimento que nos oferece dúvidas,
pois o preceito constitucional é muito claro.

Também a regra consagrada no art. 3.0 de que a qualquer nova «atri-
buição ou competência» conferida aos municípios deve corresponder a
verba necessária para o seu exercício assume o maior significado e deve
entender-se como abrangendo todas as autarquias locais não se podendo
conceber que dela não beneficiem as freguesias.

Princípio importante ainda é a proibição referida no art. 13.0, n." 1,
da atribuição de quaisquer formas de subsídios ou comparticipações

(600) Cfr. Ac. do TC n." 358/92, citado no início do presente capítulo.
(601) Sobre as «directivas e princípios mais importantes» da LFL, cfr. A. L. SOUSA

FRANCO,Finanças Públicas e Direito Financeiro, 3." ed., COImbra, 198 ,pp. 90-'195.
(602) -Está publicado no DR, I-Série,-fl.° I, d~ de Janeiro de1992.-- ----
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financeiras por parte do Estado, institutos públicos ou fundos autónomos.
Sem esta proibição bem poderia acontecer que o Governo directa ou
indirectamente favorecesse aquelas autarquias que se mostrassem mais
dóceis, subvertendo por este modo não só critérios objectivos de acesso
aos meios financeiros como o próprio princípio da autonomia e prejudi-
cando, porventura, as autarquias que se mostrassem menos receptivas à
vontade governamental. Já não fere este princípio a atribuição de subsí-
dios ou comparticipações (<<auxílio financeiro») nos casos taxativamente
definidos no n." 2 do mesmo artigo como, p. ex., os de «calamidade
pública» (603), de autarquias «negativamente afectadas por investimentos
da administração central, em especial auto-estradas, portos, aeroportos e
barragens», de «instalação de novos municípios ou freguesias». A exi-
gência da LFL vai ao ponto de, nestes casos, as providências orçamen-
tais de auxílio deverem constar de anexo à Lei do Orçamento do Estado,
salvo os casos de imprevisibilidade como os de calamidade pública e das
autarquias afectadas negativamente por investimentos da administração
central (n." 4 do art. 13.° da LFL). Sobre este ponto, e dando cum-
primento ao n.? 3 do art. 13.° da mesma lei, o Governo publicou o
Decreto-Lei n." 363/88, de 14 de Outubro, estabelecendo «os critérios e
o processo de concessão de subsídios e comparticipações do Estado às
autarquias locais que se encontram nas situações previstas» no n." 2 do
art. 13.° da LFL.

Outro princípio claramente expresso na CRP é o da obrigatoriedade
da inclusão das receitas provenientes da gestão do seu património e das
cobradas pela utilização dos seus serviços entre as receitas próprias das
autarquias locais (n." 3 do art. 240.°). Este princípio encontra concreti-
zaçãoem diversas alíneas dos arts. 4.° (municípios) e 18.° (freguesias)
da LFL.

De apontar, finalmente, que as autarquias locais podem ainda benefi-
ciar de verbas anualmente inscritas de forma discriminada no Orçamento
do Estado, no «âmbito do plano de investimentos da administração cen-
tral para financiamento de projectos das autarquias locais» (art. 14.° da
LFL). Deve tratar-se de projectos incluídos em «programas integrados
de desenvolvimento regional» ou em «programas de reordenamento do

(603) O que deve entender-se por «calamidade pública» encontra-se definido no
art. 1.0 do Decreto-Lei n." 477/88, de 23 de Dezembro.

19
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litoral» ou ainda em «qualquer outro tipo de programas de desenvolvi-
mento com carácter integrado que venham a ser definidos por lei ou
regulamento das Comunidades Europeias» (als. a), c) e d) do n." 2 do
art. 14.°). Nos termos da aI. b) do mesmo artigo, estão também abrangi-
dos por esta fonte de financiamento os projectos objecto de contra-
tos-programa de desenvolvimento celebrados com as autarquias locais,
preferentemente no quadro da cooperação intermunicipaI. A celebra-
ção de contratos-programa e de acordos de colaboração encontra-se regu-
lada pelo Decreto-Lei n." 384/87, de 24 de Dezembro. Deve dizer-se
que, por esta via, muitos municípios beneficiam de receitas substanciais
valendo aqui muito a capacidade negocial e o entendimento com o
Governo, sendo frequentes as queixas quanto ao comportamento deste.
Acresce que a elaboração centralizada dos planos de desenvolvimento
regional colocam muitas vezes as autarquias à mercê de decisões gover-
namentais com implicações a nível local, nomeadamente em tema de
investimentos.

Em matéria de contabilidade autárquica regula o art. 23.° da LFL
estabelecendo os princípios da «uniformização, normalização e simplifi-
cação» por forma a «constituir um instrumento de gestão económico-
-financeira e permitir a apreciação e julgamento da execução orçamental
e patrimonial». O n." 2 do mesmo artigo admite que a contabilidade das
freguesias se limite ao «simples registo de receitas e despesas» quando
sejam de montante relativamente baixo (inferior a 250 vezes o salário
mínimo nacional dos trabalhadores da indústria). O Decreto-Lei
n." 341/83, de 21 de Julho, regulamenta o relatório de actividades e a
conta de gerência das autarquias locais (bem como o plano de activi-
dades e orçamento) e o Decreto Regulamentar n." 92-C/84, de 28
de Dezembro, aprova as normas de execução da contabilidade das autar-
quias locais, dando cumprimento ao art. 49.° daquele decreto-lei.

Sobre as contas dispõe ainda o art. 25.° que elas serão apreciadas
pelo órgão deliberativo da autarquia respectiva e que as de montante
superior a 250 vezes o salário mínimo nacional dos trabalhadores da
indústria serão enviadas ao Tribunal de Contas que as julgará.

A legalidade da gestão patrimonial e financeira dos municípios e
freguesias está sujeita a mera tutelá inspectiva a cargo do Governo, atra-
vés da Inspecção-Geral de Finanças (IGF), podendo aquele ordenar
«inquéritos e sindicâncias mediante queixas ou participações devida-
mente fundamentadas» (art. 24.° da LFL).
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Determina finalmente o art. 28.° da LFL que esta é aplicável direc-
tamente às autarquias locais das regiões autónomas, «sem prejuízo da
sua regulamentação pelas assembleias regionais, na medida em que tal se
torne necessário».

8. Poder regulamentar

o poder constitucionalmente conferido às autarquias locais para ela-
borar regulamentos locais (art. 242.°) permite que estes possam, através
de medidas adequadas, ordenar a vida local por forma a obter uma mais
correcta satisfação das necessidades colectivas da respectiva comunidade.
A importância deste poder aprecia-se melhor imaginando a sua ausência.
Sem ele limitar-se-ia de modo grave a liberdade de acção das autarquias
locais que estariam impedidas de disciplinar, de acordo com os seus inte-
resses, as matérias administrativas onde tal necessidade se fizesse sentir.

O seu exercício implica a formação de um direito local e particular-
mente municipal «interno» (604) que é ao mesmo tempo expressão e ins-
trumento (na medida em que permite uma melhor actuação) da autono-
mia. Há quem veja até nesta autonomia normativa das autarquias locais
o «esteio mais significativo da autonomia local» e mesmo o «cernex
dessa autonomia (605).

No entanto, importa ter bem presente que a autonomia local é mais
do que a autonomia normativa. Esta, desligada dos restantes elementos
caracterizadores, poderia tornar aquela uma falsa realidade, pois de nada
serviria «regular» os interesses próprios se não se dispusesse de meios
humanos e financeiros eficazes para realizar a acção administrativa que
cabe às autarquias. Não pode esquecer-se, a este propósito, que uma
larga parte da acção destas se situa, repete-se, na prestação de serviços à
comunidade e na realização de obras. Não pode ainda ignorar-se que
muitas e importantes tarefas administrativas das autarquias locais resul-
tam de atribuições e competências que lhes são conferidas e reguladas

(604) Sobre o direito municipal «externo» e «interno», cfr. A. GONÇALVES PEREIRA,

Contribuição...• p. 238.
(60S) J. M. SÉRVULO CORREIA. Legalidade e Autonomia Contratual ...• pp. 262

e 264. Sobre o poder regulamentar das autarquias locais, cfr., também. A. QUEIRÓ.

Lições de Direito Administrativo. policop., Coimbra, 1976, pp. 431 e segs. e 461 e segs.



292 Parte III - A Administração Local Autârquica

por lei (art. 239.°) não resultando, pois, directamente de uma normação
autónoma de interesses próprios. Pode, inclusivé, afirmar-se que, nos
nossos dias, as principais matérias de administração pública são objecto
de regulação por via legal, tendo os municípios o seu campo de acção
balizado por tal legislação. É certo que o legislador não pode regular tais
matérias como bem lhe aprouver, estando o seu poder constitucional-
mente limitado pelo respeito dos interesses próprios das autarquias
locais (606). Só que o legislador respeita a Constituição sempre que, ao
regular essas matérias, confira às autarquias locais atribuições e compe-
tências no domínio de tais interesses. Ou seja, o legislador não está obri-
gado a «demitir-se» de legislar, como já tivemos ocasião de referir, sem-
pre que uma matéria administrativa contenha interesses próprios das
comunidades locais.

Feita esta ressalva, importa ser reafirmada a importância do poder
regulamentar próprio das autarquias locais na medida em que constitui
um precioso instrumento de acção destas. Este poder é amplo abran-
gendo, tendencialmente, todas aquelas matérias que respeitem aos inte-
resses próprios das populações respectivas.

O exercício do poder regulamentar assumirá frequentemente a forma
de regulamentos independentes por ser um poder incluído no «núcleo da
autonomia local», funcionando como lei habilitante, fundamentalmente, a
que define as atribuições das autarquias locais e a competência dos res-
pectivos órgãos quanto a este âmbito (Decreto-Lei n." 100/84), assim se
respeitando o comando do art. 115.°, n," 7, última parte (607). Mas nem
sempre será assim e, muitas vezes, a lei remete para as autarquias locais
a regulamentação de certas matérias, caso em que teremos regulamentos
de execução. Poderá ainda acontecer que num determinado momento
uma autarquia local possa disciplinar uma matéria através de regulamen-
tos independentes e, posteriormente, só o possa fazer através de regula-
mentos executivos pelo facto de ser publicada, entretanto, uma lei que
regula essa matéria deixando espaço para uma regulamentação local.

(606) J. C. VIEIRA DE ANDRADE, Autonomia Regulamentar e Reserva de Lei
- Algumas Reflexões acerca da Admissibilidade de Regulamentos das Autarquias Locais
em Matéria de Direitos, Liberdades e Garantias, Coimbra, 1987, esp. pp. 25/26.

(607) J. J. GOMES CANOTILHONITAL MOREIRA, Constituição ... , 3." ed. revista, 1993,
p.895.
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Convém, a este propósito, referir um caso concreto que suscitou larga
controvérsia pela delicadeza da matéria a regular. A determinada altura
alguns municípios sentiram a necessidade de regulam entar a afixação de
propaganda eleitoral dada a forma anárquica como a mesma se proces-
sava. O problema que se colocou - e de extrema importância - era o
de saber, uma vez que se estava a regular uma matéria que constituía um
direito fundamental constitucionalmente consagrado (art. 37.°, n." 1, da
CRP), se o poder regulamentar autónomo das autarquias locais, e concre-
tamente dos municípios, poderia introduzir-se no domínio dos direitos,
liberdades e garantias, matéria reservada exclusivamente à AR por força
da aI. b] do n," 1 do art. 168.° da CRP. Se é verdade que a resposta a
esta pergunta foi negativa no TC através de diversos acórdãos que decla-
raram materialmente inconstitucionais tais regulamentos (608), já na dou-
trina Vieira de Andrade (609) veio sustentar posição diferente, defendendo
a admissibilidade de tais regulamentos, desde que, por um lado, não
afectassem senão «perifericamente ou em aspectos de pormenor» o
direito fundamental protegido pela reserva de lei deixando, dessa forma,
intocado o seu «núcleo essencial» e, por outro lado, se contivessem no
âmbito das atribuições autárquicas, regulando matéria de interesses pró-
prios da autarquia. Esta bem fundamentada posição doutrinária teve o
mérito de pôr em destaque o alcance do poder regulamentar autónomo
das autarquias locais, sem deixar de o colocar claramente no seu lugar
que é o de um «poder administrativo, que corresponde ao exercício de
uma função de segundo grau» e que, por essa razão, não pode invadir o
domínio legislativo tomando «decisões fundamentais ou relevantes para a
vida da comunidade nacional» (610). Esta doutrina teve já eco num mais
recente acórdão do TC tendo servido de referência para a decisão nele
tomada (611) e foi acolhida no Parecer n." 1/89 da Procuradoria Geral
da República (612). Entretanto, foi publicada a Lei n." 97/88, de 17

(608) Cfr., p. ex., Acs. do Te n." 74/84, de lO de Julho de 1984, publicado no
BMJ, n." 351, pp. 172 e segs., e n." 248/86, de 15 de Julho de 1986, publicado in Acór-
dãos do Tribunal Constitucional, 8.0 vol. (\ 986), pp. 159 e segs.

(609) J. C. VIEIRA DE ANDRADE, Autonomia Regulamentar , pp. 29 e segs.
(610) J. C. VIEIRA DE ANDRADE, Autonomia Regulamentar , p. 32.
(611) Ac. do Te n." 307/88, de 21 de Dezembro de 1988, publicado in Acôrdãos do

Tribunal Constitucional, Ir vol. (1988), pp. 499 e segs.
(612) Publicado no DR, 11Série, n." 136, de 16 de Junho de 1989.
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de Agosto, regulando a afixação e inscrição de mensagens de publici-
dade e propaganda e concretamente de propaganda em campanha eleito-
ral (art. 7.°) e remetendo para as Assembleias Municipais, por iniciativa
própria ou proposta da CM, «a elaboração dos regulamentos necessários
à execução da presente lei» (613). Isto significa que a partir desta lei os
regulamentos locais sobre esta matéria são de execução e não indepen-
dentes, devendo indicar expressamente aquela lei de acordo com o n," 7
do art. 115.°

Ainda sobre os regulamentos independentes das autarquias locais é
necessário abordar uma questão de natureza formal que tem sido objecto
de várias decisões jurisprudenciais. Trata-se do vício resultante da falta
de menção da lei habilitante exigida pela 2.a parte do n," 7 do art. 115.°
da CRP. O TC tem decretado que tais regulamentos são formalmente
inconstitucionais e, embora considerando a questão «problemática», defen-
dem a mesma posição J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira (614) mesmo
nos casos em que «seja possível identificar a lei habilitante», pois, afir-
mam, só desse modo fica garantida «a segurança e transparência jurídi-
cas, sobretudo relevantes à luz da principiologia do Estado de direito
democrático». Só que parece manifestamente excessivo que se declare
inconstitucional com todos os efeitos daí decorrentes, p. ex., um regula-
mento de uma AM só porque não se escreveu no respectivo preâmbulo
que a AM o elaborou no exercício do poder conferido pelo art. 242.° da
CRP e pela aI. a) do n." 2 do art. 39.° do Decreto-Lei n." 100/84. Se
bastava dizer isto, e só isto não foi dito, parece violento concluir pela
inconstitucionalidade do regulamento municipal. Doutro modo presta-se
uma homenagem excessiva ao formalismo (615). A omissão dessa forma-
lidade deverá considerar-se apenas uma mera irregularidade sem conse-
quências tão duras e deve haver o cuidado de salvaguardar, pelo menos,
os efeitos já produzidos, permitindo à autarquia local suprir aquela falta

(613) Esta intervenção do legislador fora já objecto de atenção no estudo de Vieira
de Andrade dizendo que, por não estarmos perante uma matéria de «reserva excJudente
em favor das autarquias», era perfeitamente legítima uma «intervenção prevalecente do
legislador. (p. 31).

(614) J. J. GOMES CANOTILHONrrAL MOREIRA, Constituição ..., 3." ed. revista, 1993,
p.516.

(615) No fundo o que se nota é falta de um formulário de preâmbulos dos diplomas
das autarquias locais para evitar que elas cometam estes deslizes.
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e manter em vigor regulamentos que, porventura, são não só orgânica e
materialmente constitucionais, como importantes para ela. Poderia ainda
acrescentar-se que não repugna uma eventual diferença de regime entre
os regulamentos do Governo e os das autarquias locais se se tiver em
conta que o poder regulamentar do Governo é, em regra, o de «fazer os
regulamentos necessários à boa execução das leis» (art. 202.°, al. c) e
daí a exigência de referência à lei que os permite, resultando, pelo con-
trário, o poder governamental de emitir regulamentos independentes de
um esforço interpretativo da CRP (arts. 202.°, aI. s). e 1t 5.°, n." 6, parte
final), enquanto o poder regulamentar das autarquias locais resulta direc-
tamente da CRP como manifestação da autonomia local.

Uma palavra final para chamar a atenção que, como poder adminis-
trativo que é, o poder regulamentar das autarquias locais está sujeito aos
limites da Constituição e das leis e ainda, nos termos do art. 242.° da
CRP, aos limites dos regulamentos emanados das autarquias de grau
superior (assim, os regulamentos das freguesias devem ter em conta os
regulamentos dos municípios) ou das autoridades com poder tutelar
(sendo estas, no continente, o Governo da República e nos arquipélagos
dos Açores e da Madeira, as Regiões Autónomas).

9. Exercício de um leque amplo e significativo de tarefas adminis-
trativas (atribuições e competências) sob responsabilidade pró-
pria (tutela)

Todos os aspectos que mereceram até agora a nossa atenção são
como que instrumentais, isto é, são apenas condições necessárias para o
exercício, de forma autónoma, da actividade de administração pública a
nível local. São instrumentais em relação ao objectivo da autonomia
local que é o exercício, sob responsabilidade própria, de um leque amplo
de tarefas administrativas. De facto, a autonomia só existe quando as
autarquias locais exercem uma actividade administrativa, relativa aos
interesses das populações respectivas, que é significativa no conjunto da
administração pública (616) e tal só sucede quando as tarefas de adminis-
tração pública a nível local cabem, em boa parte, à administração local e
não à administração estadual ou regional autónoma.

(616) Cfr. o art. 2.°, n." I, da Carta Europeia de Autonomia Local.
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De nada interessaria haver órgãos democraticamente eleitos, meios
financeiros, pessoal próprio e poder regulamentar autónomo se as autar-
quias locais estivessem fortemente limitadas na sua acção administrativa.
Tal limitação poderia resultar quer de uma restrição das atribuições e com-
petências de tal modo forte que às autarquias apenas restassem tarefas resi-
duais ou de interesse muito secundário; quer de uma regulamentação de tal
modo detalhada das atribuições e competências (porventura amplas) que as
autarquias locais praticamente não tivessem liberdade de decisão, não
pudessem fazer opções (617); quer da sujeição das deliberações tomadas
pelas autarquias a uma apertada tutela de mérito, necessitando estas, para
actuarem legalmente, de autorização ou aprovação dos seus actos pelo
Governo (ou por outro órgão político-administrativo com poder tutelar).

Esta matéria merece uma particular atenção, importando que se expli-
cite melhor, desde logo, o que deve entender-se por uma actividade admi-
nistrativa significativa no conjunto da administração pública e, depois, o
que deve considerar-se limitações lesivas da autonomia de actuação.

a) Campo de acção das autarquias locais (atribuições e compe-
tências)

Quanto ao primeiro aspecto, interessa deixar claro que só se pode
falar de autonomia local quando a actividade exercida pelas autarquias
locais é uma actividade de administração pública, nos termos do
art. 266.° da CRP, e não uma actividade doméstica (quase privada) resul-
tante de estreitas relações de vizinhança desligada do conjunto da activi-
dade administrativa desenvolvida a nível estadual (e regional), como che-
gou a ser pensada no séc. XIX. A administração local autónoma deve
constituir como referem certos autores (618) um subsistema, dentro do
sistema da Administração Pública (619).

(617) Cfr. CH. EISENMANN,Problêmes d'Organisation ... , p. 280. Advertindo igual-
mente para os perigos de uma perda de substância da autonomia por força de uma pro-
gressiva regulamentação (<<VerrechtIichung») geral, cfr. A. VONMUTIUS,«Õrtliche Aufga-
benerfüIlung ... », pp. 227 e segs.; no mesmo sentido W. BLÜMEL, «Gemeinden und
Kreise vor den õffentlichen Aufgaben der Gegenwart ... », pp. 190 e segs.

(618) W. ROTERS,Kommunale Mitwirkung ... , p. 44; A. NIETO,«Los Cabildos Insula-
res de Canarias en el Estado de las Autonomias», in Boletim de Documentacion, Conseje-
ria de la Presidencia dei Gobiemo de Canarias, n," 14, 1986, pp. 1 e segs. e, esp., p. 81.

(619) A Administração Pública é aqui entendida no seu conjunto, pois também é
correcto falar-se de «administrações públicas» como, p. ex., a administração do Estado
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o conteúdo da administração local, assim caracterizada, nem é imu-
tável, nem de fácil delimitação. Contam para o efeito não só razões his-
tóricas (a história da administração local de cada país), mas também o
desenvolvimento da administração pública na sociedade técnico-indus-
trial dos nossos dias. A CRP limita-se a dar-nos um ponto de referência
ao estabelecer que as autarquias locais visam a prossecução de interesses
próprios das populações respectivas (art. 237.°, n." 2), e que as atribui-
ções e competências dos seus órgãos serão reguladas por lei, de harmo-
nia com o princípio da descentralização administrativa (art. 239.°). Vale
aqui o princípio da subsidariedade nos termos do qual deve competir às
autarquias locais a realização das tarefas administrativas que elas podem
cumprir, só sendo utilizado um nível superior de administração pública
quando a boa administração assim o exija.

Reunindo todos estes dados poderemos afirmar que a autonomia
local se manifesta, hoje, principalmente nos seguintes domínios: ordena-
mento do território e urbanismo; prestação de serviços e construção de
equipamentos úteis para as populações locais; disciplina de actividades
particulares que possam pôr em perigo a segurança, comodidade e condi-
ções de salubridade dos habitantes. Não se exige que todas as categorias
de autarquias locais tenham actividades em todos estes domínios, mas
devem ter actividade significativa em alguns deles.

Estes grandes domínios de acção administrativa local podem adqui-
rir maior ou menor expressão conforme a lei alargue ou não o leque de
atribuições das autarquias locais e conforme a maior ou menor criativi-
dade e capacidade de intervenção de cada autarquia. Assim, no que toca
à prestação de serviços nota-se, hoje, uma tendência para diversificar a
acção autárquica no campo da cultura, tempos livres, defesa do consu-
midor e protecção civil. No que toca aos equipamentos existe uma ten-
dência para confiar às autarquias locais um papel importante respeitante
não só às habitações sociais, como às estruturas de apoio à infância e à
terceira idade. Existem, contudo, domínios do maior interesse para as
populações locais nos quais a intervenção autárquica é muito periférica.

(directa e indirecta), a administração regional (das regiões autónomas) e a administração
local (de cada um dos municípios e de cada uma das freguesias). Sobre o princípio de
«pluralidade de administrações públicas», cfr. J. J. GOMES CANOTILHONITAL MOREIRA,
Constituição ... , 3." ed. revista, 1993, p. 921.
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É O caso da saúde e da educação. Estes dois grandes ramos da adminis-
tração pública estão na sua parte mais nobre reservados, entre nós, à
administração estadual e também, em parte, à administração regional
(regiões autónomas).

Importa ainda referir que as autarquias locais, como entes representa-
tivos da respectiva população, têm ainda um vasto campo de intervenção
nos assuntos que respeitam aos interesses desta. Assim se explica que
frequentemente façam ouvir a sua voz (por forma institucionalizada ou
não) em muitos assuntos sobre os quais não têm poder de decisão próprio,
mas obrigando a administração estadual ou regional autónoma a tomar
em consideração tais tomadas de posição. É o que sucede frequentemente
no que respeita à construção e traçado de auto-estradas, à manutenção e
duplicação de vias férreas, à construção ou não de barragens, etc.

Um parágrafo também para dizer que a autonomia não é estática
mas dinâmica. Ela tem uma tendência expansiva que apenas é limitada
por razões de eficácia administrativa. A administração local autónoma
está presente onde estejam interesses próprios dos respectivos habitantes,
embora se aceite que, para certos assuntos, lhes caiba não o poder de
decisão, mas apenas um poder de participação ou consulta de intensidade
variável.

Dito isto, cabe agora esclarecer que de autonomia local verdadeira
só poderemos falar, no nosso país, a propósito dos municípios. Efectiva-
mente o que acabamos de dizer só em relação a estes tem aplicação
como teremos ocasião de verificar mais detalhadamente no capítulo
seguinte. As freguesias desempenham um papel pouco significativo no
conjunto da administração pública portuguesa e as regiões administrati-
vas não existem ainda. A este propósito, escreve-se até que, «em certo
sentido, falar de poder local é falar de poder municipal» (620).

A uma conclusão diversa poderíamos chegar se nos limitássemos a
ler o art. 2.° da LAL que inclui nas atribuições das autarquias locais, sem
distinguir as respectivas categorias, matérias tão importantes como o
abastecimento público; o desenvolvimento; a saúde; a educação e ensino;
a cultura, tempos livres e desporto; a protecção à infância e à terceira
idade. Este artigo limita-se a definir um quadro, aliás incompleto, de

(620) J. J. GOMES CANOTlLHONrrAL MOREIRA. Constituição ...• 3.' ed. revista. 1993.
p.904.
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campos de acção das autarquias locais sem que daí resultem atribuições
e. competências efectivas.

b) A tutela

Depois de referir o campo de acção das autarquias locais, importa
verificar se existem limitações a essa esfera de actuação que impeçam
que se possa falar de uma suficiente liberdade de decisão e assim de
autonomia. O problema coloca-se principalmente no domínio da tutela e
é esta que vai merecer a nossa atenção (621).

A autonomia local seria gravemente lesada se as autarquias locais
estivessem sujeitas a uma tutela de mérito sobre as suas deliberações,
necessitando aquelas para actuarem legalmente de autorização ou aprova-
ção dos seus actos pelo Governo (ou outro órgão político-administrativo
com poder tutelar, como, p. ex., o Governo das Regiões Autónomas).
Então, as deliberações não seriam tomadas autonomamente pelas autar-
quias mas resultariam de uma concertação entre estas e a administração
estadual ou regional autónoma (622). Também a autonomia local seria
gravemente prejudicada se os órgãos das autarquias locais pudessem ser
dissolvidos (ou os seus membros destituídos) pelo Governo da República
(ou pelos Governos das Regiões Autónomas) por razões de mérito.

No que toca ao direito português, a tutela sobre as autarquias locais
é de mera legalidade (art. 243.0, n." I, da CRP) e a Lei n." 87/89, de 9
de Setembro, que· regula a tutela administrativa sobre as autarquias
locais, concretizando aquele preceito constitucional, estabelece um
regime jurídico que lhes deixa amplo espaço de manobra, ocorrendo as
intervenções tutelares relativas à actuação das autarquias locais sob a
forma de «inspecções, inquéritos e sindicâncias, bem como através da
recolha e análise de informações e esclarecimentos» com a finalidade

(621) A limitação da autonomia, que acima referimos, e que resultaria de uma regu-
lação tão pormenorizada das atribuições e competências que a liberdade de decisão das
autarquias fosse praticamente nula não ocorre generalizadamente no nosso país, deixando
a lei suficientes espaços de liberdade para a administração local. No entanto, existe uma
tendência para uma legislação cada vez mais perfeccionista que constitui um sério perigo
para a autonomia local, conforme vericamos ao tratar a matéria da elaboração e aprova-
ção da Carta Europeia de Autonomia Local.

(622) Fala-se a este propósito de serni-descentralização (CH. EISENMAN,Problêmes
d'Organisation ... , pp. 286 e segs.).
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apenas de verificar o «cumprimento das leis e regulamentos pelos órgãos
e serviços das autarquias locais e associações de municípios» (art. 3.°).

Não existe sequer, ao contrário dos países que nos estão mais próxi-
mos, um dever de informação por parte das autarquias locais dirigido aos
órgãos de tutela que abranja, pelo menos, as decisões mais importantes.
A existência de um tal dever poderia permitir o estabelecimento de um
diálogo entre a administração estadual (ou regional autónoma) e as autar-
quias locais com a utilidade de prevenir a prática de ilegalidades e, no
caso de o diálogo não resultar, permitir uma discussão contenciosa ime-
diata sobre as deliberações cuja ilegalidade fosse suscitada (623). Por
ausência destes mecanismos ocorre, frequentemente, a prática de ilegali-
dades, muitas vezes não deliberadamente cometidas, que só muito mais
tarde são colocadas em evidência por efeito das inspecções inquéritos ou
sindicâncias, numa fase em que já nada há a fazer senão aplicar sanções
aos órgãos (ou membros de órgãos) por elas responsáveis.

O sistema de tutela regulado pela Lei n." 87/89, de 9 de Setembro,
deixa, pois, numa primeira fase, larga liberdade de acção para as autar-
quias locais (624) e, mais tarde, vai verificar como agiram. Esta actuação
«a posteriori» não permite, repetimos, remediar na maior parte das vezes
as ilegalidades cometidas e assim se compreende que a lei de tutela não
seja dirigida em primeira linha aos actos, mas às pessoas e aos órgãos.

O núcleo da lei de tutela (arts. 8.° a 15.°), num total de 17 artigos,
é, por essa razão, constituído, por um lado, pela indicação das sanções
aplicáveis, que são a perda de mandato dos eleitos se as ilegalidades
tiverem sido praticados individualmente por membros de órgãos autár-
quicos ou a dissolução do órgão se forem resultado de acção ou omis-
são deste, e, por outro, pelo procedimento a seguir na aplicação dessas
sanções.

A perda de mandato é decretada, em princípio, pelos tribunais admi-
nistrativos (625) mediante acção proposta, em regra, pelo Ministério

(623) Cfr. A. CÂNDIDOOLIVEIRA.Relações entre a Administração Estadual e a
Administração Local: do Diálogo à Tutela. ed. da ATAM. Santarérn, 1992.

(624) Só assim não sucede naquelas matérias que estão submetidas a fiscalização
prévia do Tribunal de Contas. por força da Lei n." 86/89. de 8 de Setembro. Sobre esta
forma insatisfatória de controlo. cfr. A. CÂNDIDOOLIVEIRA.Relações...• p. 29.

(625) A perda de mandato dos eleitos locais por falta de participação. sem motivo
justificado. nas sessões ou reuniões dos órgãos de que façam parte. prevista na aI. a) do
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Público (art. 11.°), a qual segue os termos dos recursos dos actos admi-
nistrativos com algumas especialidades (art. 11.°, n." 2), dando assim a
possibilidade de defesa do eleito local, existindo já diversa jurisprudência
sobre esta matéria (626). Por sua vez, a medida de dissolução dos órgãos
autárquicos é decretada pelo Governo, segundo um procedimento desti-
nado a assegurar uma cuidada ponderação da medida (<<parecer do órgão
autárquico de nível imediatamente superior») e a restabelecer, em curto
prazo, a normalidade democrática através da realização de novas eleições
(art. 13.°). O decreto de dissolução é contenciosamente impugnável por
qualquer dos membros do órgão dissolvido (art. 15.°).

Sobre a perda de mandato dos eleitos locais é de referir que ela
pode resultar ainda da prática de crimes de responsabilidade, nos termos
do art. 120.°, n." 3, da CRP e art. 29.°, al. j), da Lei n." 34/87, de 16 de
Julho, discutindo-se, no entanto, a questão de saber se constitui um efeito
automático da condenação por tais crimes (627) e pode resultar também,
para os Presidentes das Câmaras e vereadores a tempo inteiro, da infrac-
ção do regime jurídico de incompatibilidades e impedimentos regulado
pela Lei n." 64/93, de 26 de Agosto, conforme determinam a al. a) do
n." 3 do art. 10.° e o n." 1 do art. 12.° deste diploma.

A autoridade de tutela é, no continente, o Governo (art. 202.°, al. d),
da Constituição), o qual utiliza, para o efeito, dois serviços ministeriais:
a Inspecção Geral de Finanças (lGF) e a Inspecção Geral da Adminis-
tração do Território (lGAT). Deve ter-se ainda em conta o n." 3 do
art. 291.° da CRP que dispõe que compete ao Governador Civil, como
representante do Governo, exercer os poderes de tutela na área do dis-
trito. O desenvolvimento deste preceito constitucional encontra-se no
art. 7.° da Lei de Tutela. No entanto, o Governador Civil dispõe de redu-
zidos meios de actuação.

n." I do art. 9.° da Lei de Tutela, ou por inelegibilidade ocorrida ou conhecida posterior-
mente à eleição, prevista na al. a) do n." I do mesmo artigo, é decidida pelos órgãos de
que o eleito faz parte (art. 10.°, n." 3, da mesma lei).

(626) Cfr., entre outros, o Ac. do STA, de 20 de Março de 1990 (BM), n." 395
(\ 990), pp. 349 e segs.); o Ac. do STA, de 9 de Janeiro de 1990, e respectiva anotação
(BM), n." 393 (1990), pp. 372 e segs.); e Ac. do STA, de 15 de Março de 1988 (BM),
n." 375 (1988), pp. 280 e segs.).

(627) Nesse sentido, o Ac. do TC n." 274/90, publicado no BM}, n." 400 (\990),
pp. 169 e segs.
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Embora não prevista, nem na Constituição, nem na Lei n." 87/89,
tem sido discutida a admissibilidade da tutela sob a forma corrrectiva e
substitutiva. Sobre a tutela correctiva exercida pelo Governo sobre as
autarquias locais entendeu a Procuradoria Geral da República (628) que
não padecia de inconstitucionalidade o recurso interposto para o Ministro
das Obras Públicas, ao abrigo do n." 3 do art. 6.° do Decreto-Lei
n." 66170, de 15 de Abril, da decisão de uma CM que puniu, ao abrigo
do n," 2 do mesmo artigo e diploma, com a inibição de apresentar novos
projectos no seu concelho, por um determinado período, um técnico res-
ponsável pelos projectos de obras particulares que não respeitou as nor-
mas técnicas ou disposições regulamentares em vigor. Defrontavam-se
aqui as posições da Câmara a entender que a tutela constitucionalmente
possível era apenas a inspectiva, não podendo admitir-se esta forma de
tutela correctiva (não podia um órgão da Administração Central apreciar
e decidir um recurso que só os tribunais poderiam apreciar) e a posição
contrária da Administração Central. Defendeu-se no citado Parecer que,
embora não admitida com carácter geral, a tutela correctiva não estava
afastada nos casos em que a lei expressamente a preveja e pelas formas
nela estabelecidas, desde que traduzindo um mero controlo de legalidade.
No mesmo sentido o Parecer invocava um Ac. da l ." Secção do STA,
de 25 de Novembro de 1982 (629).

Porém, já num Ac. do STA, de 14 de Janeiro de 1988 (630), em que,
por via de recurso interposto por uma CM, se apreciava um despacho do
sr. Ministro do Equipamento Social, que anulara a deliberação de indefe-
rimento de um projecto de loteamento de uma parcela de terreno tomada
por aquela Câmara, se entendeu diferentemente, considerando-se que se
estava perante «uma forma de tutela correctiva incompatível com uma
tutela administrativa destinada exclusivamente a averiguar o cumpri-
mento da lei», única compatível com o art. 243.° da CRP (631).

(628) Parecer da PGR n." 90/85, de 12 de Janeiro de 1989, publicado no BMJ,
n.? 392 (1990), pp. 104 e segs.

(629) Este Acórdão encontra-se publicado em Acórdãos Doutrinais (AD), ano XXII,
n." 255, pp. 334 e segs.

(630) Encontra-se publicado no BMJ, n." 373 (1988), pp. 356 e segs.
(631) Cfr. BMJ, n." 373 (1988), p. 364. Também no sentido da limitação da tutela

à verificação do cumprimento da lei, cfr. J. J. GOMESCANOTILHONITALMOREIRA,Cons-
tituição ... , 3: ed. revista, 1993, pp. 896/897.
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Muito discutidas têm sido, em matéria de urbanismo, as situações
em que a Administração Central manda embargar e demolir com base na
infracção da lei ou de regulamentos em vigor edifícios licenciados por
municípios (632).

O STA tem decidido que, nestes casos, não se trata do exercício de
um poder de tutela mas de poderes autónomos do Governo respeitantes
à defesa de interesses gerais que, em matéria de urbanismo, lhe cabe
prosseguir. Sobre esta questão continuamos a entender que sempre que
o Governo faz uma intervenção, que incide sobre um comportamento de

. uma autarquia local, com a finalidade de assegurar o respeito pela lega-
lidade, que a própria autarquia deveria respeitar e não respeitou, estamos
perante uma típica intervenção tutelar (633). Problema diferente é saber
se esta é constitucionalmente admissível, sendo certo que vários pre-
ceitos de diplomas recentes conferem ao Ministro do Planeamento e da
Administração do Território poderes de embargos de trabalhos e demo-
lição de obras cujo licenciamento cabe aos municípios (634). Continua-
mos a entender que o regime-regra de tutela definido, no nosso país,
pela Lei n." 67/89, de acordo com a Constituição, não admite estas for-
mas de intervenção tutelar e só para atender a interesses de defesa da
legalidade, que não ficariam devidamente acautelados pelo regime-regra,
e através de um procedimento administrativo «amigável» da autonomia
local seria de admitir um regime de excepção para estas ou outras situa-
ções. Não é o caso dos poderes agora referidos, pois, por um lado, não
prevêem sequer a audição da autarquia que é desautorizada e, por outro,
os fins de defesa dos interesses nacionais em matéria de urbanismo
poderiam ser alcançados sem recurso a tais medidas. Bastaria, p. ex.,

(632) Cfr. Acs. do STA, de 27 de Novembro de 1990 (publicado in Scientia /vri-
dica, 1992, Tomo XLI, o.'" 235/237, pp. 144 e segs.) e de 14 de Março de 1991 (publi-
cado in AD, 0.° 370 (1992), pp. 1053 e segs.).

(633) Cfr. A. CÂNDIDOOLIVEIRA,«Anotação ao Acórdão da 1." Secção do STA,
de 27 de Novembro de 1990», in Scientia Ivridica, Tomo XLI, 1992, o.os 235/237,
pp. 174/175.

(634) Cfr. art. 26.°, 0.° 1, do Decreto-Lei 0.° 69/90, de 2 de Março (regime jurídico
dos planos municipais de ordenamento do território); art. 58.° do Decreto-Lei 0.° 445/91,
de 20 de Novembro (licenciamento de obras particulares); e art. 62.°, 0.° I, do Decreto-
-Lei 0.° 448/91, de 29 de Novembro (regime jurídico dos lotearnentos urbanos).
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consagrar legislativamente, em matéria de urbanismo, o dever de infor-
mação prévia (635).

De qualquer modo sempre a autarquia submetida a tais medidas de
tutela terá o direito de recorrer das mesmas com fundamento em ilegali-
dade, pois doutro modo teria de concluir-se que a administração estadual
poderia determinar de forma definitiva em relação à administração autãr-
quica o que é legal ou ilegal, colocando este nível de administração
pública numa situação de inferioridade que não está de acordo com o
princípio da autonomia local. Este direito de recurso pode ainda
fundar-se no art. 11.° da Carta Europeia de Autonomia Local. A admis-
sibilidade da impugnação contenciosa com fundamento em ilegalidade
por parte das autarquias locais parece ser igualmente o entendimento de
J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira (636). Aliás, no Ac. do STA,
de 14 de Janeiro de 1988, acima referido, era recorrente a CM.

10. Associações de autarquias locais

É permitida a associação de autarquias locais?
Em relação aos municípios a dúvida não se coloca, existindo legis-

lação que a regula, como veremos no capítulo seguinte. Já quanto às fre-
guesias a questão é pertinente, pois não existe lei que as preveja, nem
preceito como o do art. 253.° da CRP que determina que «os municípios
podem constituir associações e federações para a administração de inte-
resses comuns». Exactamente a colocação deste preceito não em sede de
princípios gerais do poder local (Cap. I do Tít. III da Parte III da CRP),
mas de preceitos específicos sobre os municípios (Cap. III) faz aumentar
as dúvidas. Acresce ainda que o Código Administrativo de 1940 previa,
sob a designação de «uniões de freguesias», a associação de Juntas de
Freguesia (arts. 266.° e segs.), tal como previa a associação voluntária ou
imposta por lei de Câmaras Municipais, sob a designação de «federações
de municípios» (arts. 177.° e segs.), factos que não eram seguramente
desconhecido nem dos constituintes (e sucessivos reformadores da CRP),
nem do legislador ordinário. Ora, ao estabelecer-se por via constitucional

(635) Cfr. A. CÂNDIDO OLIVEIRA, «Anotação ... », pp. 178/180.
(636) J. J. GOMES CANOTILHONrrAL MOREIRA, Constituição ... , 3.' ed. revista, 1993,

p. 898, in fine.
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e legislativa apenas a associação de municípios parece ter havido a inten-
ção clara de fazer uma restrição.

Sucede, porém, que não se vê a razão de ser de tal restrição e que,
por outro lado, o art. 10.° da Carta Europeia de Autonomia Local, actual-
mente em vigor no nosso país, estabelece o direito de associação das
autarquias locais para a realização de tarefas de interesse comum, nos
termos da lei. Gomes Canotilho e Vital Moreira pronunciam-se igual-
mente pelo direito de associação das freguesias e das regiões administra-
tivas (637).

11. As autarquias locais nas Regiões Autónomas

A constituição nos arquipélagos dos Açores e da Madeira de
«regiões autónomas dotadas de estatutos político-administrativos (638) e
de «órgãos de governo próprio» criou um nível de administração, colo-
cado entre as autarquias locais e o Estado, que tem efeitos sobre a admi-
nistração local autónoma.

Assim, o poder de tutela sobre as autarquias locais (e associações de
municípios), que no continente é exercido pelo Governo, nas regiões
autónomas é exercido pelo respectivo Governo Regional (art. 56.°, al. d),
do Estatuto dos Açores e art. 49.°, al. e), do Estatuto da Madeira). Cabe
também às regiões autónomas criar e extinguir autarquias locais, bem
como modificar a respectiva área nos termos da lei (arts. 29.°, n." I,
al. h), e 32.°, n." I, al. f), dos Estatutos, respectivamente, da Madeira e
dos Açores) e ainda elevar povoações à categoria de vilas e cidades.
Constitui, por outro lado, matéria de interesse específico das regiões
autónomas a alteração das atribuições das autarquias locais ou da compe-
tência dos respectivos órgãos, o que legitima o exercício do poder legis-
lativo regional neste domínio (cfr. art. 33.°, aI. b), e 32.°, n." I, aI. c), do
Estatuto dos Açores).

(637) J. J. GOMESCANOTILHONITALMOREIRA,Constituição ... , 3." ed. revista, 1993,
p.909.

(638) O Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores é a Lei
n." 39/80, de 5 de Agosto, revista pela Lei n." 9/87, de 26 de Março, e o da Madeira é a
Lei n." 13/91, de 5 de Junho.

20
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CAPÍTULO II

O MUNICÍPIO

1. Os municípios existentes; denominação; sede; símbolos herál-
dicos; feriado municipal

Determinava o texto primitivo do art. 249.° da CRP que «os conce-
lhos existentes» eram os municípios previstos na Constituição e que a lei
podia «criar outros» ou extinguir os que fossem manifestamente inviá-
veis. Daqui resultou que a CRP acolheu, com a designação que passou a
privilegiar de «municípios», todos os concelhos existentes na data da sua
entrada em vigor (639) admitindo a criação de outros, quando tal se justifi-
casse e admitindo a extinção daqueles que, por falta de meios - nomea-
damente humanos e financeiros - fossem manifestamente inviáveis.
Este preceito, no que toca à criação e extinção de municípios foi uti-
lizado apenas para a criação do município da Amadora (Lei n." 45/79,
de 11 de Setembro). Na revisão constitucional de 1982 suprimiu-se a
referência à primeira parte do artigo (<<osconcelhos existentes são os
municípios ...») e remeteu-se para a lei, a criação ou a extinção dos muni-
cípios, precedendo consulta dos órgãos das autarquias abrangidas. Tal
disposição constitucional mantém-se sem alterações e teve a concretiza-
ção legislativa que adiante referiremos (640).

Denominação e sede. Os municípios devem ter uma denominação e
uma sede, como resulta do art. 8.°, n." 1, al. d), da Lei n." 142/85, de 18
de Novembro, sobre a criação de novos municípios. A existência de
uma denominação e de uma sede resulta também das disposições da lei
sobre heráldica autárquica (Lei n." 53/91, de 7 de Agosto), a que faremos
alusão mais pormenorizada já a seguir, a qual determina que o selo da

(639) Como já tivemos ocasião de dizer o actual mapa territorial dos municípios
tem ainda como base a reforma de 6 de Novembro de 1836.

(640) Sobre a administração municipal, cfr. A. CÂNDIDODEOLIVEIRA,«La organiza-
ci6n municipal portuguesa: consolidaci6n de la autonomia», in Documentación Adminis-
trativa, n.o 228 (1991), pp. 225 e segs.
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autarquia deve conter a respectiva denominação (art. 18.°) e distingue,
para a configuração de certos símbolos, os municípios com sede em
cidade ou em vila (arts. 13.°, n." 2, aIs. c) e d)). Também a Lei n." 8/93,
de 5 de Março, sobre a criação de freguesias, introduz limitações à cria-
ção destas nas «sedes dos municípios» (art. 5.°, n." 2).

Símbolos heráldicos. Nos termos do art. 3.°, n." 1, aI. b), da Lei
n." 53/91, de 7 de Agosto, os municípios têm direito ao uso de símbolos
heráldicos, sendo estes o brasão de armas, a bandeira e o selo (art. 2.°).
O direito ao uso de símbolos heráldicos com uma determinada orde-
nação, sem prejuízo do que existia já ao abrigo da legislação anterior
(art. 15.°) adquire-se por deliberação da AM, após parecer da Secção de
Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses, devendo a deli-
beração publicar-se obrigatoriamente no DR e ser oficiosamente registada
no Ministério do Planeamento e da Administração do Território (art. 4.°
da Lei n." 53/91 e aI. r) do art. 39.° da Lei n." 100/84, na sua última
redacção). A Lei n," 53/91 estabelece um conjunto de princípios e pro-
cedimentos administrativos relativos ao uso, configuração, ordenação e
registo dos símbolos heráldicos. Cria também um Gabinete de Heráldica
Autárquica no âmbito do Ministério do Planeamento e da Administração
do Território.

Feriado municipal. Os municípios, ao contrário das freguesias, têm
direito a um feriado municipal anual cabendo à AM fixar o dia e mês
respectivo (art. 39.°, n." 2, aI. q), do Decreto-Lei n." 100/84, de 29
de Março).

Classificação dos municípios. A classificação dos municípios (urba-
nos e rurais; e de l .", 2.a e 3.• ordem) actualmente estabelecida pelo
Decreto-Lei n," 78/84, de 8 de Março, deixou praticamente de ter rele-
vância, pois já não é tomada em conta para efeitos da composição dos
órgãos municipais ou para efeitos de atribuições e competências, como
sucedia no regime do Código Administrativo. Foi também abandonada
em matéria de carreiras e categorias de pessoal como resulta claramente
da aI. c) do preâmbulo do Decreto-Lei n." 247/87, de 17 de Junho.
Note-se, no entanto, que é ainda utilizada para certos efeitos no recruta-
mento de pessoal dirigente da administração municipal (art. 5.°, n." 2, do
Decreto-Lei n." 198/91, de 29 de Maio).
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2. Criação, modificação e extinção dos municípios

A lei sobre a criação de novas autarquias locais (Lei n." 11/82, de 2
de Junho), estabelecia a competência da AR para legislar sobre a criação,
modificação dos limites territoriais ou extinção as autarquias locais e
dedicava a quase totalidade dos seus preceitos à criação de novas fregue-
sias e à elevação de povoações à categoria de vilas e cidades nada esta-
belecendo em concreto quanto aos municípios. Sobre estes foi publicada
a Lei-quadro n." 142/85, de 18 de Novembro, na qual é patente a preo-
cupação de não criar municípios inviáveis, ou seja com população e
receitas diminutas, preocupação esta que decorria também do regime
estabelecido pela Lei n," 11/82 no que toca à criação de freguesias.

O art. 3.° da Lei n." 142/85, determina textualmente que «não
poderá ser criado nenhum município se se verificar que as suas receitas,
bem como as do município de origem, não são suficientes para a pros-
secução das atribuições que lhes estiverem cometidas». Exige-se, por
outro lado, um mínimo de 10.000 eleitores (mínimo que sobe para
30.000 em áreas de maior densidade populacional), uma área mínima
de 30 quilómetros quadrados (também a área mínima pode subir para
500 Km2 nas áreas de menor densidade populacional), um centro urbano
com, pelo menos, 5.000 eleitores e ainda um extenso conjunto de equipa-
mentos de utilidade colectiva, desde estabelecimentos de ensino, farmá-
cia, corporação de bombeiros, agência bancária, etc.).

É clara a preocupação de não abrir a porta a uma modificação subs-
tancial da divisão municipal do país. Aliás, neste momento, nem sequer
podem ser criados novos municípios, pois a Lei n." 142/85 determina, no
seu artigo 14.°, n." 4, que ela só será aplicada, após a criação das regiões
administrativas.

Acrescente-se, ainda, que a criação, modificação ou extinção ter-
ritorial de qualquer município depende de lei da AR (art. 1.0 da Lei
n." 11/82), e exige um processo de consultas prévias aos órgãos das
autarquias interessadas. No caso da criação de um município exige-se,
inclusivé, o parecer favorável das Assembleias das freguesias que o vão
integrar (art. 5.°, n." 1, da Lei n," 142/85). A necessidade de consulta
prévia aos órgãos das autarquias abrangidas no caso de criação, modifi-
cação territorial ou extinção dos municípios é, além do mais, uma exi-
gência constitucional estabelecida especificamente para esta categoria de
autarquias locais (art. 249.°).
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Repare-se que a Lei n." 142/85 visa essencialmente a criação de
municípios não contendo preceitos que definam critérios precisos sobre a
extinção dos existentes.

A lei quadro proíbe a formação de municípios encravados noutros
(n," 5 do art. 4.°) e regula o procedimento legislativo a seguir para a res-
pectiva criação (arts. 7.° e segs.).

3. Órgãos do município

Nos termos do actual art. 250.° da CRP são órgãos representativos
do município a AM (órgão deliberativo) e a CM (órgão executivo).

Este é o texto que resulta da 2.8 Revisão Constitucional (1989), pois
o da primeira revisão (1982) ainda consagrava, a título facultativo, um
órgão de natureza meramente consultiva, que o texto inicial (1976)
incluía como obrigatório. Tratava-se do Conselho Municipal composto
de representantes de organizações económicas, sociais, culturais e profis-
sionais da área do concelho.

Nem a Constituição, nem o Decreto-Lei n." 100/84, de 29 de Março,
que é a «lei» (641) que regula a organização das autarquias locais, fre-
quentemente mencionada como Lei das Autarquias Locais (LAL), pre-
vêem como órgão do município o Presidente da Câmara, seguindo nesta
parte a tradição da legislação portuguesa na matéria e afastando-se do
regime estabelecido pelo Estado Novo. De qualquer modo, a importân-
cia que assume hoje na administração municipal a figura do Presidente
da Câmara obriga a que tenhamos de lhe dar particular atenção.

Nas eleições autárquicas e pelo sistema proporcional (método de
Hondt) os eleitores escolhem todos os membros da CM (inclusivé o Pre-
sidente que é o primeiro candidato da lista mais votada) e, em princípio,
metade mais um dos membros da AM. Os restantes membros são os
Presidentes da Junta das Freguesias integradas no município. Dete-
nhamo-nos um pouco sobre esta matéria.

(641) A designação «lei» das autarquias locais é imprópria por se tratar de um
decreto-lei, ainda que publicado mediante autorização legislativa, mas é uma designação
utilizada na linguagem corrente.
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a) Assembleia Municipal

A AM é um órgão colegial com uma composição muito especial.
Tem sempre uma maioria de membros eleitos directamente, mas tomam
assento nela todos os Presidentes das Juntas de Freguesia existentes no
município. Assim, em regra, para além dos Presidentes das Juntas fazem
parte da AM igual número de membros eleitos directamente mais um
(art. 31.°, n," I, da LAL). Dissemos, em regra, porque normalmente os
municípios têm um número relativamente elevado de freguesias que per-
mite uma composição suficientemente numerosa deste órgão de natureza
deliberativa (642). Só quando o número de freguesias é muito pequeno, o
número de membros eleitos directamente é superior, por forma a que o
órgão tenha, pelo menos, o triplo do número de membros da respectiva
CM (art. 31.°, n." 2).

As suas competências são muito vastas e dentro destas contam-se a
de fiscalizar a actividade da Câmara (art. 39.°, n," 1, aI. c), da LAL, na
redacção da Lei n." 18/91, de 12 de Junho), as de aprovar, sob proposta
da Câmara, o plano anual de actividades e o orçamento (aI. b) do n," 2
do art. 39.° da mesma Lei), o relatório de actividades, o balanço e a
conta de gerência (aI. c), os quadros de pessoal dos diferentes serviços
do município (aI. f), aprovar empréstimos, nos termos da lei (aI. e),
deliberar quanto à criação de derramas (aI. p), aprovar planos urbanísti-
cos e de ordenamento do território (al. d), etc.

A AM aparece como uma espécie de parlamento local (os seus
membros, aliás, são designados, correntemente, deputados municipais)
dotado de poderes deliberativos e de fiscalização do órgão executivo do
município. No entanto, a AM não elege, como vimos, nem a CM nem o
Presidente desta, que resultam de eleições directas, e apesar de poder
votar moções de censura «a fim de permitir a formulação e a divulgação
de juízos negativos e reprovativos da acção da câmara municipal ou da
actuação individual de qualquer dos seus membros» (art. 39.°, n," 1, aI. i),
da LAL) elas não determinam a queda daquele órgão ou de qualquer
dos seus membros. Este ponto de vista precisa de uma mais completa
justificação não só porque a Constituição, no seu art. 241.°, n." 1, estabe-

(642) Por vezes este órgão chega a ter uma centena e mais de membros, pois há
municípios com um número muito elevado de freguesias.
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•
lece que a organização das autarquias locais compreende um órgão cole-
gial executivo responsável perante uma assembleia eleita dotada de pode-
res deliberativos, como ainda a mesma ideia resulta do n." 2 do art. 3.°
da Carta Europeia de Autonomia Local, embora de uma forma menos
taxativa.

Sobre este ponto, Freitas do Amaral defende que a AM pode desti-
tuir a CM avançando principalmente dois argumentos: o primeiro é
tirado do entendimento que, em direito público, se tem de responsabili-
dade de um órgão perante outro (<<quandose diz que um órgão é respon-
sável perante outro, isso significa que o segundo pode demitir o primeiro
ou destituí-lo»); o segundo apoia-se nos poderes que a AM tem sobre a
Câmara nomeadamente o de aprovar ou rejeitar a proposta de orçamento
anual apresentada pela Câmara (se a Assembleia não aprova o orçamento,
a Câmara não poderá exercer as suas funções normais e «só tem duas
opções em alternativa: ou se submete à AM, fazendo o que ela quer, ou
tem de se demitir»). Freitas do Amaral já defendia este ponto de vista
numa altura em que nem sequer estava prevista a aprovação de moções
de censura, introduzida no art. 39.0 da LAL pela Lei n." 18/91, de 18
de Junho (643).

Por sua vez, em anotação ao art. 241.0 da CRP, J. J. Gomes Canoti-
lho e Vital Moreira dizem que a responsabilidade do órgão executivo
perante o órgão deliberativo «sob pena de ficar no vazio» deve incluir
«o poder de demissão do órgão executivo e de destituição dos seus
membros» (644). Só que estes mesmos autores admitem, logo de seguida,
que esta solução encontra dificuldades no que diz respeito aos órgãos
executivos do município e da freguesia, dado o facto de a CM e o Presi-
dente da Junta de Freguesia serem eleitos directamente.

Efectivamente, a nosso ver, a responsabilidade do órgão executivo
perante o deliberativo não se esgota no poder de demissão, embora seja a
sua manifestação normal, e assume outras formas como seja a submissão
daquele às deliberações deste, deliberações que incidem sobre os aspec-
tos mais importantes da vida da respectiva autarquia como resulta da lei-
tura das disposições pertinentes da LAL (arts. 15.°, para a Assembleia de
Freguesia, e 39.°, para a AM). Esta dependência, que é real, não pode ter

(643) D. FREITAS DO AMARAL. Curso ...• vol. I. p. 471.
(644) J. J. GOMES CANOTILHOIVITAL MOREIRA. Constituição ...• 3.' ed.• p. 892.
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o sentido de incluir necessariamente o poder de demissão da AM sobre a
CM, como pretende Freitas do Amaral. Por outro lado, não se com-
preende muito bem como um órgão eleito directamente pela comunidade
local possa ser destituído por outro que não goza de legitimidade eleito-
ral directa superior. Não apresentam dúvidas aquelas situações em que o
órgão executivo é escolhido pelo órgão deliberativo (caso da Junta
Regional, nos termos do art. 261.° da CRP), mas não é a mesma a situa-
ção dos órgãos que estamos a tratar e em especial da eM. De registar
a este propósito que a moção de censura (prevista apenas para a autar-
quia local «município») não inclui como fim da mesma - e poderia
incluir - a destituição da Câmara, limitando-se a enumerar outros fins
mais suaves (<<permitir a formulação e a divulgação de juízos negativos e
reprovativos da acção da câmara municipal» ou ainda e apenas «da
actuação individual de qualquer dos seus membros»). Tenha-se em
conta que a CRP nas relações AR/Governo tem o cuidado de declarar
expressamente como efeito da aprovação de uma moção de censura a
demissão do Governo (actual art. 198.°, al. f) e que, na redacção primi-
tiva da CRP, a aprovação de uma ou mais moções de censura não deter-
minava a demissão do Governo, podendo este continuar em funções,
salvo se fossem aprovadas duas moções de censura com, pelo menos,
trinta dias de intervalo e por maioria absoluta dos deputados em efectivi-
dade de funções (art. 198.°, al. c). Assim sendo, pode conceber-se a
existência de moções de censura sem o efeito necessário da demissão do
órgão censurado e é isso o que sucede, a nosso ver, na administração
municipal.

A AM tem anualmente cinco sessões ordinárias e pode ser facil-
mente convocada extraordinariamente (arts. 36.° e 37.° da LAL).

b) Câmara Municipal

Se a AM se assemelha a um parlamento local, a Câmara Municipal
(CM), apesar de ser constitucionalmente considerada o órgão executivo
do município, não se assemelha a um Governo. Não tanto, nem princi-
palmente, por ser eleita directamente, mas por ser um órgão colegial
eleito pelo sistema proporcional pelo que não há nela homogeneidade
política. E não se pode comparar sequer a um governo de coligação,
pois a sua composição não resulta de um acordo mas de um acto eleito-
ral directo não podendo, por isso, o seu Presidente exercer as funções
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correntes de um Chefe de Governo. As naturais dificuldades de funcio-
namento que esta situação provoca têm sido ultrapassadas pela existência
de preceitos legais que conferem ao seu Presidente poderes especiais.
Vejamos mais em pormenor a composição e funcionamento deste órgão.

Eleita directamente e pelo método de Hondt a CM é constituída por
um Presidente, que é o primeiro candidato da lista mais votada (art. 44.°,
n." I, da LAL) e por um número par de vereadores que varia em função
do número de eleitores do respectivo município. Os municípios com
mais de 100.000 eleitores têm 10 vereadores, os que têm mais de 50.000
têm 8, os de mais de 10.000 têm 6, e naqueles com 10.000 eleitores ou
menos o número de vereadores é de 4 (645).

Entre os vereadores é preciso, entretanto, distinguir os que exercem
as suas funções em regime de permanência e aqueles que não estão sob
tal regime (646). Os vereadores em regime de permanência são esco-
lhidos pelo Presidente da Câmara podendo este fixar o seu número até
a um limite que depende do número de eleitores (647) e recebem
uma remuneração em função da do Presidente da Câmara respectivo.
O número de vereadores em regime de permanência pode ainda ser
maior se a AM assim o deliberar sob proposta da CM (648). Mas, tam-
bém aqui, a escolha dos vereadores pertence ao Presidente da Câmara
que, se assim o entender, ainda pode optar por escolher vereadores em
regime de meio tempo, correspondendo então dois vereadores a um verea-
dor em regime de permanência (art. 45, n." 3, da LAL). O Presidente da
Câmara fixa as funções e competências dos vereadores que escolhe
(art. 45.°, n." 4, da LAL).

As tarefas mais absorventes da acção municipal cabem ao Presi-

(645) Lisboa e Porto têm respectivamente 16 e 12 (cfr. art. 44.°, n." 2, da LAL).
(646) Embora a existência de vereadores em regime de permanência não seja obri-

gatória, estando dependente de decisão do Presidente da Câmara (art. 45.°, n." I, da LAL),
ela é corrente nos municípios portugueses.

(647) Esse limite é de 4 em Lisboa e Porto, 3 nos municípios com 100.000 eleitores
ou mais, 2 nos municípios com mais de 20.000 eleitores ou mais, e 1 nos municípios
com menos de 20.000 eleiores (art. 45.°, n." 1, da LAL).

(648) Por deliberação da AM o número de vereadores em regime de permanência
pode ir até ao limite de 7 em Lisboa, 6 no Porto, 5 nos municípios com 100.000 eleitores
ou mais, 4 nos municípios com mais de 50.000 eleitores, 3 nos municípios com mais
de 20.000 eleitores e 2 nos municípios com menos de 20.000 eleitores (art. 45.°, n." 2,
da LAL).
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dente e aos vereadores em regime de permanência que constituem, den-
tro da Câmara, um núcleo mais homogéneo e o verdadeiro centro da
actividade deste órgão. Os vereadores que não estão em regime de per-
manência ou de meio tempo e a quem não foram confiadas pelo Presi-
dente tarefas específicas (art. 54.°) cumprem a sua função participando
nas reuniões semanais ou quinzenais (art. 48.°, n." I) da Câmara e a sua
actividade dirige-se, para além da formação da vontade do órgão, espe-
cialmente para a fiscalização da actividade do Presidente e dos vereado-
res em regime de permanência. Repare-se que eles são vereadores mas,
quase sempre, do(s) partido(s) da oposição (649). Porém, quando das
eleições não resulta a maioria absoluta de uma força política na Câmara,
o Presidente procura obter acordos com uma ou mais das restantes forças
representadas e a distribuição de tarefas e a nomeação de vereadores em
regime de permanência resulta, então, de um processo de negociação que
quase sempre tem sucesso, pois o Presidente não pode ser destituído
por efeito de qualquer votação e adquire, por isso, importante força nego-
ciaI. A negociação ora abrange todas as forças políticas ora algumas
delas (650). Neste último caso reconstitui-se uma situação de maioria
absoluta ainda que com base numa coligação.

É extensa a lista das competências da CM que, em princípio, deve-
riam ser exercidas, nos termos da LAL, pelo órgão funcionando colegial-
mente (art. 51.°), mas esta lei permite, com grande amplitude, a delega-
ção de muitas delas no Presidente da Câmara (art. 52.°). Não podem ser
delegadas, exigindo por isso o funcionamento colegial do órgão, impor-
tantes funções que, todavia, constituem quase todas propostas (ou pedi-
dos de autorização) dirigidas à AM (art. 39.°, n," 2), que sobre elas deci-
dirá. É o que sucede com o plano anual de actividades e o orçamento; o
relatório de actividades e a conta de gerência; medidas preventivas e nor-
mas provisórias em matéria urbanística, bem como documentos de pla-
neamento urbanístico; empréstimos; quadros de pessoal; municipalização
de serviços; integração em associações de municípios e participação em

(649) Importa lembrar que o regime eleitoral limita aos partidos políticos o direito
de apresentar candidaturas aos órgãos dos municípios.

(650) O leque partidário no nosso país é teoricamente largo, mas o número de parti-
dos ou coligações que obtêm lugares nas Câmaras raramente excede 3 ou 4 das princi-
pais formações políticas (PSD, PS, CDS e CDU, esta uma coligação englobado o PCP).
Não são permitidos partidos regionais.
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empresas de interesse público local; aquisição e alienação de bens imó-
veis de valor avultado; posturas e regulamentos; fixação de taxas e cria-
ção de derramas (matéria financeira).

Fora deste âmbito, e descontadas mais algumas competências de
exercício colegial obrigatório, as decisões deste órgão podem ser toma-
das pelo Presidente da Câmara ou pelos vereadores, funcionando indivi-
dualmente. Com efeito, a Câmara pode delegar no Presidente a sua
competência (art. 52.°, n," I), e o Presidente pode subdelegar em qualquer
dos vereadores por sua decisão e escolha (art. 52.°, n." 2). É verdade
que a Câmara pode a todo o tempo fazer cessar a delegação (art. 52.°,
n," 4), mas numa Câmara em que o Presidente tenha a maioria absoluta
ou tenha obtido um acordo com outros partidos tal só acontecerá se hou-
ver uma crise política (651). Acresce que, por efeito de uma recente alte-
ração da lei das autarquias locais (Lei n." 18/91, de 12 de Junho), os
poderes do Presidente da Câmara foram largamente aumentados. Foi-se
assistindo assim a um progressivo reforço dos poderes presidenciais e
temos hoje uma CM cujo centro de gravidade se deslocou para o Presi-
dente da Câmara. É deste que passaremos a tratar.

c) Presidente da Câmara

A não inclusão do Presidente da Câmara entre os órgãos do municí-
pio na Constituição da República e, depois, na Lei das Autarquias Locais
exprime uma preferência pela presença, neste nível de Administração
Pública, de órgãos colegiais sobre órgãos individuais. Temeu-se, por
certo, que os Presidentes da Câmara assumissem demasiados poderes
com prejuízo de uma maior participação democrática nas decisões
locais (652). Porém, o esquema encontrado - órgão colegial executivo
não homogéneo e Presidente eleito directamente - não funcionou no
sentido pretendido e o Presidente foi assumindo um papel de importância
sempre crescente, que o legislador foi acompanhando, e que fez dele a

(651) Nada impede, todavia, e acontece por vezes, que o Presidente e vereadores
optem por um funcionamento mais colegial do órgão, não utilizando em toda a sua
amplitude o instituto da delegação de poderes.

(652) Retomou-se, aliás, a tradição da administração municipal portuguesa que
nunca mencionou como órgão do município o Presidente da Câmara, excepto durante o
período do Estado Novo com o qual se quis romper.
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primeira figura do município. É uma situação que bem se compreende se
tivermos em conta que, para além de eleito directamente, possui, entre
outros, os poderes de escolher os vereadores com quem quer trabalhar e,
dentro destes, os vereadores a tempo inteiro, beneficia, frequentemente, de
extensos poderes delegados que pode subdelegar em qualquer vereador e
é titular de importantes competências próprias (653) entre elas se con-
tando, nos termos do art. 53.0 da LAL: representar o município em tribu-
nal e fora dele; executar as deliberações da CM; coordenar a actividade
da Câmara e dos serviços municipais (art. 55.0); autorizar o pagamento
das despesas orçamentadas; representar a CM perante a AM; superinten-
der na gestão e direcção do pessoal ao serviço do município; modificar e
revogar os actos praticados por funcionários administrativos; promover a
execução de obras; conceder licenças para habitação ou outra utilização
de prédios; embargar e ordenar a demolição de obras ilegais; conceder
licenças policiais ou fiscais. Ainda, sempre que circunstâncias excepcio-
nais o exijam, o Presidente pode praticar quaisquer actos da competência
da Câmara que ficam naturalmente sujeitos a ratificação desta.

Mesmo antes do reforço dos poderes presidenciais introduzido pelo
Decreto-Lei 11.0 18/91, publicado mediante autorização legislativa, Freitas
do Amaral entendia que o Presidente da Câmara era um órgão do muni-
cípio com base nos importantes poderes próprios que já então pos-
suía (654). Agora tal entendimento tem ainda mais forte justificação.
A posição relevante do Presidente da Câmara ressalta também de um
Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo que declarou a nulidade
da deliberação de uma CM que, na falta do Presidente, designou um
vereador para presidir a uma reunião ordinária, quando havia vereador
designado pelo Presidente para o substituir nas suas faltas (n." 3 do
art. 44.0 da LAL) (655).

4. Eleição dos órgãos municipais

Para além do que foi dito na parte geral, interessa apenas repetir que
só podem apresentar candidaturas à AM e à CM os partidos políticos,

(653) As competências próprias do Presidente da Câmara foram fortemente reforça-
das pelo recente Decreto-Lei n." 18/91, de 12 de Junho, que alterou a LAL.

(654) D. FREITASDO AMARAL,Curso..., vol. I, pp. 478 e segs.
(655) Ac. do STA, de 16 de Junho de 1987 (Proc. n." 23.391).
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podendo estes apresentar conjuntamente urna lista única, desde que tal
coligação ou frente esteja devidamente autorizada nos termos da lei
(arts. 22.° e 33.° do Decreto-Lei n." 701-N76, de 29 de Setembro).

O sistema eleitoral dos órgãos do município, particularmente no que
toca ao órgão executivo, foge ao esquema normal dos países que nos
estão mais próximos e não é sequer seguido para as restantes autarquias
locais existentes no nosso país. Com efeito, enquanto o órgão executivo
das freguesias (Junta de Freguesia) é eleito pelo órgão deliberativo
Assembleia de Freguesia (com excepção, como vimos, do Presidente da
Junta), o órgão executivo das regiões administrativas (Junta Regional)
será eleito pela Assembleia Regional, por escrutínio secreto, de entre os
seus membros (art. 261.° da CRP).

A eleição directa da CM exprime a preocupação constitucional de
lhe conferir particular relevo o que efectivamente teve tradução na prá-
tica. A CM é o órgão de maior peso político na administração municipal.
Por sua vez, a eleição também directa e simultânea do Presidente da
Câmara destacou-o largamente dos restantes vereadores, conferindo-lhe
uma posição de primeiro plano no município.

5. Estatuto dos eleitos dos órgãos do município

Remunerações e outras regalias. A importância concedida ao muni-
cípio, no nosso ordenamento político-administrativo, ressalta claramente
de várias disposições do estatuto dos eleitos locais regulado pela Lei
n." 29/87, a que já fizemos referência no capítulo anterior. Este diploma,
que se ocupa, em boa parte, de questões financeiras ou com ela relaciona-
das, dá especial atenção à CM e, dentro desta, ao Presidente e aos verea-
dores em regime de permanência, os quais são os únicos eleitos locais
que recebem uma remuneração mensal com um valor base fixado em
função do vencimento base atribuído ao Presidente da República e que é,
para o Presidente da Câmara, cerca de metade daquele vencimento (656).
Os vereadores em regime de permanência percebem, por seu lado, 80%
do valor da remuneração a que tenham direito os respectivos Presidentes
(art. 6.°, n." 3). O art. 7.° determina, entretanto, que estas remunerações

(656) Situa-se entre 40% para os municípios mais pequenos e 55% para os municí-
pios de Lisboa e Porto.
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atribuídas aos eleitos em regime de permanência só são concedidas na
totalidade aos que exerçam exclusivamente as suas funções autárquicas,
recebendo aqueles que exercem ao mesmo tempo uma profissão liberal,
quando permitida, ou qualquer actividade privada apenas 50% do valor
base da remuneração (sem prejuízo da totalidade das regalias sociais a
que tenham direito) e ficando obrigados a «assegurar a resolução dos
assuntos da sua competência no decurso do período de expediente
público» (art. 7.°, n." 3). Os vereadores a meio tempo auferem metade
do vencimento dos vereadores em regime de tempo inteiro (art. 8.°).
O estatuto estabelece ainda para estes eleitos em regime de permanência
um conjunto de outros direitos previstos em diversas alíneas do n." 1 do
art. 5.°, os quais são descritos, em regra, com mais pormenor nos artigos
subsequentes. Assim, o art. 13.° permite aos eleitos locais, em regime de
permanência, a opção pelo regime de segurança social mais favorável
para o funcionalismo público; o art. 14.° concede o direito a 30 dias de
férias anuais não só para os eleitos em regime de permanência, como
para os que estão em regime de meio tempo; o art. 18.° determina que
«o tempo de serviço prestado pelos eleitos em regime de permanência é
contado a dobrar como se tivesse sido prestado nos quadros do Estado
ou entidade patronal», dentro de certos limites e condições; o art. 19.°,
por sua vez, concede, no termo do mandato, aos eleitos em regime de
permanência e exclusividade um subsídio de reintegração, caso não
beneficiem do regime da segurança social nos termos do art. 18.°
Trata-se, com efeito, de remunerações e benefícios que são significativos
estando, salvo raras excepções, acima das de qualquer qualquer funcioná-
rio ao serviço do município.

Incompatibilidades. O regime jurídico de incompatibilidades e
impedimentos dos titulares de cargos políticos, previsto na Lei n," 64/93,
de 26 de Agosto, abrange, de entre os eleitos locais, apenas o Presidente
e os vereadores a tempo inteiro das Câmaras Municipais, únicos que são
considerados, para efeito desta lei, titulares de cargos políticos (a!. h) do
art. 2.° da Lei n." 64/93). Nos termos do art. 4.° deste diploma, os titula-
res de cargos políticos exercem as suas funções em regime de exclusivi-
dade não podendo exercer quaisquer outras funções profissionais remu-
neradas ou não, bem como pertencer aos corpos sociais de empresas
públicas ou privadas e demais pessoas colectivas de fim lucrativo. Só
que o art. 6.° do mesmo diploma, com a epígrafe «autarcas», abre
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exactamente para os Presidentes e vereadores de Câmaras Municipais
(<<mesmoem regime de permanência, a tempo inteiro ou parcial») a pos-
sibilidade de exercerem outras actividades com a obrigação, apenas, de
as comunicarem, quando de exercício continuado, ao TC e à AM (n," 1),
esvaziando assim o princípio da exclusividade. De ter em conta, no
entanto, o n." 2 do art. 6.° que mantém, para estes autarcas, os «regimes
de incompatibilidades e impedimentos previstos noutras leis para o exer-
cício de cargos ou actividades profissionais».

Impedimentos. As empresas, nas quais um Presidente ou vereador a
tempo inteiro (ou os respectivos cônjuges) detenham uma percentagem
superior a 10% do capital, ficam impedidas de participar em concursos
de fornecimentos de bens ou serviços no exercício de actividade de
comércio ou de indústria em contratos com o município em que aqueles
eleitos exerçam funções (art. 8.°). Por sua vez, o art. 9.° impede os Pre-
sidentes e vereadores a tempo inteiro de «servir de árbitro ou de perito»
em qualquer processo em que seja parte o Estado e demais pessoas
colectivas, ainda que o façam a título gratuito, impedimento que se man-
tem temporariamente (prazo de um ano), após a respectiva cessação de
funções (n." 2). A sanção de nulidade está cominada, no art. 14.°, para as
infracções a estes preceitos.

Nos termos da Lei n." 64/93, cabe ao TC fiscalizar o cumprimento
da lei no que toca aos titulares de cargos políticos (657), recebendo a
necessária informação (essencialmente através das declarações obrigató-
rias dos eleitos), analisando as situações concretas e aplicando para os
titulares de cargos electivos, quando for caso disso, a sanção de perda de
mandato (arts. 10.°, n." 3, e 12.°, n." 1). O regime de incompatibilidades
e impedimentos da Lei n." 64/93 é muito mais permissivo para os eleitos
municipais a ele sujeitos do que o regime anterior estabelecido pela Lei
n." 9/90, de 1 de Março, com as alterações introduzidas pela Lei
n." 56/90, de 5 de Setembro (658), agora expressamente revogadas
(art. 15.°). Acontece ainda que, por força do Decreto-Lei n." 196/93,

(657) A fiscalização do cumprimento por parte dos titulares de altos cargos públicos
(art. 3.°) cabe à Procuradoria Geral da República.

(658) Este último diploma estendia aos vereadores em regime de meio tempo certas
incompatibilidades (art. 4.°, n." 6).
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de 27 de Maio, os titulares dos gabinetes de apoio aos Presidentes e
vereadores a tempo inteiro das Câmaras Municipais, cargos de livre
nomeação, estão sujeitos a um regime de incompatibilidade e impedi-
mentos mais rigoroso do que o dos titulares dos cargos a quem prestam
apoio.

Controlo público de riqueza. Os Presidentes de Câmara e vereado-
res (<<vogais» lhe chama a lei) têm a obrigação de apresentar no TC,
antes do início do exercício das correspondentes funções, uma declaração
do seu património e dos seus rendimentos (arts. 4.°, n," 1, aI. i), 1.° e 5.°
da Lei n.? 4/83, de 2 de Abril) (659), com a sanção da «pena de demissão
do cargo» e da medida de inibição para o exercício de qualquer outro da
mesma natureza pelo período de 1 a 5 anos, no caso de não apresentação
culposa das declarações ou da sua inexactidão indesculpável (art. 3.°,
n," 1). O Decreto Regulamentar n." 74/83, de 6 de Outubro, indica o
procedimento a seguir no preenchimento da declaração, estabelecendo
um modelo e regulando outros aspectos da lei.

6. Pessoal dos municípios e respectivos quadros

Dando expressão ao princípio da autonomia em mais uma das suas
vertentes, o Decreto-Lei n." 116/84, de 6 de Abril, veio permitir que os
municípios, através de deliberação da AM, e mediante proposta devida-
mente fundamentada da respectiva CM, estabelecessem a organização
dos serviços municipais, adequando a sua estrutura e funcionamento aos
objectivos de carácter permanente do município (art. 2.°) (660). Ao
mesmo tempo, o diploma estabelece, no seu art, 4.°, que os municípios
terão quadros de pessoal próprio estruturados de acordo com as suas
necessidades permanentes. Os quadros de pessoal serão aprovados tam-
bém pela AM, sob proposta da Câmara (arts. 39.°, n." 2, aI. j), e 51.°,
n." 3, aI. a), do Decreto-Lei n." 100/84). Conjugando as disposições do
Decreto-Lei n." 116/84, do Decreto-Lei n." 247/87, de 17 de Junho, que

(659) Este diploma foi alterado pela Lei n." 38/83, de 25 de Outubro, mas apenas
quanto ao prazo de entrega da declaração de património e rendimentos.

(660) Sobre esta matéria, cfr. C. MOREIRAGAlO/R. AZEVEDOP. SILVAIT. CARMO
BRlTO, Organização dos Serviços Municipais, vol. I, CCRN, 1986.
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adapta à administração local a disciplina do Decreto-Lei n." 248/85,
de 15 de Julho, relativo às carreiras de pessoal e ainda do Decreto-Lei
n." 198/91, de 29 de Maio, que adapta à administração municipal (Câma-
ras Municipais e respectivos serviços municipalizados) o regime do
Decreto-Lei n," 323/89, de 26 de Setembro, relativo ao pessoal dirigente,
verifica-se que os municípios, na estruturação dos seus quadros, terão em
conta os cargos de pessoal dirigente, com o respectivo regime de recruta-
mento (arts. 2.° e segs. do Decreto-Lei n," 198/91), e as carreiras previs-
tas no Decreto-Lei n," 247/87, que o mapa anexo respectivo ordena, de
acordo com o n." 2 do art. 6.°, nos seguintes grupos de pessoal: técnico
superior; técnico; técnico-profissional; administrativo; operário; auxi-
liar (661). Este diploma tem o cuidado de estabelecer carreiras adequadas
às tarefas que aos municípios cabe desenvolver.

Deixando, embora, liberdade aos municípios para estabelecer os
seus quadros de pessoal, a lei estabelece um limite aos respectivos encar-
gos que não poderão exceder 60% das despesas correntes do ano anterior
(art. 10.° do Decreto-Lei n." 116/84).

Os Presidentes das Câmaras Municipais poderão constituir um gabi-
nete de apoio pessoal com membros por ele livremente nomeados e exo-
nerados (art. 8.° do Decreto-Lei n." 116/84).

Os municípios poderão receber apoio técnico e humano da adminis-
tração central nomeadamente através dos gabinetes de apoio técnico
cumprindo-se, deste modo e de alguma forma, o disposto no n." 3 do
art. 244.° da CRP (art. 9.° do Decreto-Lei n." 116/84).

A estrutura e a organização dos serviços e respectivos quadros do
pessoal devem ser publicados no DR, II Série, sob pena de ineficácia das
respectivas deliberações da AM, nos termos do n." 2 do art. 11.° do
mesmo diploma, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n." 44/85,
de 13 de Setembro e, nos termos do art. 17.0-B desta mesma Lei, os
municípios estavam obrigados a reorganizar os seus serviços, de acordo
com os novos princípios, até 31 de dezembro de 1986.

Os municípios têm hoje os seus serviços e quadros de pessoal devi-
damente estruturados e constituídos por numerosos funcionários. Muitos
dos municípios têm várias centenas de funcionários de carreira. A média

(661) Sobre a matéria de pessoal, cfr. AIRES DE JESUS FERREIRA PINTO, Regime Jurí-
dico do Pessoal das Autarquias Locais, CEFA, Coimbra, 1992.
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de funcionários por município é superior a 250 (662). Nenhum funcioná-
rio ao serviço dos municípios é nomeados pelo Estado ao contrário do
que sucede noutros países, como a Itália.

A administração local possui, tal como a administração estadual,
pessoal dirigente e a regulamentação obedece à técnica legislativa que já
conhecemos de regular o estatuto do pessoal dirigente para a administra-
ção estadual (Decreto-Lei n." 323/89, de 26 de Setembro) e depois
aplicá-lo com adaptações à administração local (Decreto-Lei n," 198/91,
de 29 de Maio). A existência de pessoal dirigente resultava já do art. 7.°
do Decreto-Lei n," 116/84. Quando a lei fala de pessoal dirigente na
administração local está a referir-se apenas aos municípios, como resulta
do art. 1.0 do Decreto-Lei n." 198/91. Tenha-se presente que não existe
ainda a autarquia local «região administrativa». Considera-se pessoal
dirigente o que «exerce actividades de direcção, gestão, coordenação e
controlo» (art. 2.° do Decreto-Lei n," 323/89). Entre os cargos dirigentes
da administração municipal há que distinguir os que existem dentro da
estrutura geral dos municípios e os que estão previstos nos serviços
municipalizados (que são empresas pública locais, sem personalidade
jurídica, geridas por um conselho de administração, mas com autonomia
administrativa e financeira). Os cargos dirigentes exercidos dentro da
estrutura geral, previstos no art. 2.° do Decreto-Lei n." 198/91, são os
de: director municipal, equiparado a director geral e que apenas pode ser
criado nos municípios de Lisboa e Porto (art. 12.°, n.OS1 e 2); director de
departamento municipal equiparado a director de serviços e que só pode
ser criado nos municípios com uma receita do FEF igualou superior a
dois por mil do montante total do mesmo (art. 12.° nYS 1 e 3); director
de serviços; chefe de divisão municipal, equiparado a chefe de divisão,
conforme estabelece o art. 12.°, n." 1, a!. e); chefe de divisão; e director
de projecto municipal, exercido em comissão de serviço por tempo
indeterminado, cessando a respectiva comissão com o termo do projecto
(art. 2.°, n," 2) e equiparado, consoante determinação da AM, a director
de serviços ou chefe de divisão (art. 12.°, n." 1, a!. f)). Por sua vez, os
cargos dirigentes nos serviços municipalizados, têm em conta a clas-
sificação destes em dois grupos de acordo com índices de grandeza

(662) Administração Local em Números, Lisboa, 1991, p. 302 (ed. da Direcção
Geral da Administração Autárquica).
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(art. 11.°) e são, nos serviços municipalizados do grupo I, os de director-
-delegado do grupo I (equiparado a director-geral), director de serviços e
chefe de divisão; e, nos do grupo 11, os de director-delegado do grupo 11
(equiparado a director de serviços) e chefe de divisão (arts, 11.° e 12.°).
As equiparações acima referidas são feitas para os cargos dirigentes
da administração estadual previstos no Decreto-Lei n." 323/89, de 26
de Setembro.

7. Finanças municipais

A situação de supremacia financeira do município em relação à fre-
guesia resulta claramente de uma simples leitura da Lei n." 1/87, de 6 de
Janeiro (LFL) não só pelos 15 artigos que lhe dedica especificamente
(contra 3 das freguesias), como pelo conteúdo dos mesmos.

Em matéria de finanças, importa mencionar que os municípios
gozam constitucionalmente de uma situação de excepção em relação às
restantes autarquias locais, pois o art. 254.° da CRP garante-lhes a parti-
cipação, por direito próprio e nos termos definidos pela lei, nas receitas
provenientes dos impostos directos do Estado.

O art. 4.° da LFL contém uma extensa listagem das receitas dos
municípios e começa por enumerar vários impostos, contando-se, entre
eles, alguns cujo produto, antes do actual regime de autonomia local,
pertencia ao Estado, e agora passou a ser entregue aos municípios.

Contribuição autârquica. É o caso da já muito antiga contribuição
predial rústica e urbana, hoje contribuição autárquica, essencialmente
regulada pelo Decreto-Lei n." 442-C/88, de 30 de Novembro, com altera-
ções introduzidas por diversos decretos-leis essencialmente em matéria
de isenções. O art. 1.0 deste decreto-lei define a contribuição autárquica
como «um imposto municipal que incide sobre o valor tributável dos
prédios situados no território de cada município, dividindo-se, de harmo-
nia com a classificação dos prédios, em rústica e urbana». De notar que,
nos termos do n." 1 do art. 17.°, a taxa deste imposto, no que respeita
aos prédios urbanos, é definida anualmente pela AM dentro dos limites,
aliás estreitos (1,1 % a 1,3%), definidos na aI. b) do n." 1 do art. 16.°,
sendo aplicável, na falta de definição (ou de comunicação no prazo
legalmente definido) a taxa mínima. A contribuição autárquica recai
sobre os proprietários (ou usufrutuários) dos prédios.
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Sisa. Outro imposto tradicional do Estado e cujo produto cabe
agora aos municípios é a sisa vigorando ainda com várias alterações o
Decreto-Lei n." 41.969, de 24 de Novembro de 1958 (663). Está sujeita a
este imposto a transmissão, a título oneroso, de bens imobiliários.

Imposto sobre veículos. Também cabe aos municípios a receita do
imposto sobre veículos, cuja disciplina consta fundamentalmente do
Decreto-Lei n," 143/78, de 12 de Junho, com as alterações que lhe foram
introduzidas por outros diplomas. Este diploma aprovou um «Regula-
mento do Imposto sobre Veículos», resultando do respectivo art. 1.° que
ele incide sobre o uso e fruição de veículos automóveis, abrangendo tam-
bém os motociclos, aeronaves e barcos de recreio. É devido por inteiro,
em cada ano civil, pelos proprietários dos veículos. As taxas deste
imposto que variam em função de vários índices costumam ser actualiza-
das anualmente no Capítulo «Impostos locais» do Orçamento Geral do
Estado.

Para além destes impostos, figuram na aI. a) do art. 4.° da LFL o
imposto de mais-valias (664), que foi abolido pelo art. 3.° do Decreto-Lei
n." 442-B/88, de 30 de Novembro, e o imposto para o serviço de incên-
dios, que existia já, como imposto municipal, no Código Administrativo
de 1940 (arts. 703.°, 704.°, n." 3, e 708.°), mas que hoje deixou de cons-
tituir receita municipal por força da regulamentação estabelecida no
Decreto-Lei n." 97/91, de 2 de Março, em favor do Serviço Nacional de
Bombeiros. A taxa municipal de transportes, referida no n." 5 da aI. a)
do art. 4.° da LFL, não foi ainda aplicada, apesar da regulamentação pre-
vista no Decreto-Lei n," 439/83, de 22 de Dezembro. Este diploma tem
suscitado sérios problemas de interpretação e as entidades que, nos ter-
mos do respectivo art. 2.°, n," 1, a podem lançar (municípios e associa-
ções de municípios que tenham em funcionamento um sistema de trans-
portes colectivos de passageiros, ou pelo menos um plano para a sua
criação) não o fizeram ainda.

(663) Este diploma contém o chamado «Código do Imposto Municipal de Sisa e do
Imposto sobre as Sucessões e Doações» (art. 39.0 da Lei n." 30-C/92, de 28 de Dezem-
bro, relativa ao Orçamento Geral do Estado).

(664) O produto deste imposto era destinado ao Estado antes do regime das finanças
locais decorrente da actual CRP.



Capítulo 11- O Município 325

No Orçamento Geral do Estado é hábito, também, incluir isenções
sobre os impostos locais, as quais têm sido frequentemente objecto de
reparos da Associação Nacional de Municípios. Com efeito, motivadas
embora por razões de interesse geral merecedoras de protecção (a lei
isenta por exemplo de contribuição autárquica, durante um certo período
de tempo, o proprietário de prédio urbano adquirido para habitação pró-
pria, ou de sisa o adquirente de prédio para construção de habitação pró-
pria ou ainda do imposto de veículos o proprietário portador de deficiên-
cia física), o certo é que as isenções se atingirem um amplo leque podem
afectar o montante das escassas receitas municipais. Sobre esta matéria
é de ponderar que uma actuação do legislador que, de forma abusiva,
concedesse isenções ou benefícios fiscais nos impostos afectos às autar-
quias locais sem compensações ou contrapartidas lesaria a autonomia
financeira local (665). Aliás, e para evitar uma erosão financeira da
autonomia municipal, a própria LFL dispõe no n." 7 do seu art. 7.° que
«os municípios serão recompensados através de verba a inscrever no
Orçamento do Estado ou nos orçamentos das regiões autónomas pela
isenção ou redução dos impostos referidos na aI. a) do n," 1 do art. 4.°
que venham a ser concedidas para além das actualmente estabelecidas
pela legislação em vigor». Trata-se de um comando legal que não tem
sido devidamente observado.

Sem preocupação de uma enumeração completa das receitas muni-
cipais, é de referir também que constitui receita própria dos municí-
pios - definidos como zonas de turismo ou integrados em regiões de
turismo - uma percentagem das receitas do IVA (Imposto sobre o Valor
Acrescentado), proveniente da tributação das actividades turísticas (aI. b)
do n," I e n.OS2 e 3 do art. 4.° da LFL). O Decreto-Lei n." 35/87, de 21
de Janeiro, regula esta matéria.

Do que até aqui se disse resulta que os municípios não têm o poder
de lançar impostos locais, mas sim o direito a receber o produto de cer-
tos impostos que, na sua maioria, eram tradicionalmente da administra-
ção estadual. Aos municípios cabe apenas fixar dentro de certos limites,
como vimos, a taxa sobre a contribuição autárquica e lançar derramas
sobre um imposto estadual, como veremos de seguida.

(665) Cfr. J. J. GOMES CANOTILHOIVITAL MOREIRA. Constituição ...• 3." ed .• p. 890.
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Derramas. O lançamento de derramas pelos munrcrpios é um
direito que resulta da aI. d) do n." 1 do art. 4.0 da LFL, determinando
o art. 5.0 da mesma lei, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei
n." 470-B/88, de 19 de Dezembro, que ela deve incidir sobre a colecta
do imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC), relativa ao
rendimento liquidado (666) na respectiva área geográfica em montante
não superior a 10% (n," 1) e que só pode ser lançada para «acorrer ao
financiamento de investimentos ou no quadro de contratos de reequilíbrio
financeiro» (n." 2). A deliberação relativa à criação de derramas cabe à
AM, sob proposta da CM, nos termos da LAL.

Empréstimos. Constitui ainda receita do município, nos termos do
referido art. 4.0 da LFL, o produto de empréstimos, incluindo o lança-
mento de obrigações municipais. O regime de crédito consta do art. 15.0

da LFL que concede liberdade aos municípios para contrair empréstimos
junto de «quaisquer instituições de crédito autorizadas por lei a conceder
crédito» (n." 1), fixa limites para o endividamento (n." 6) e remete para
decreto-lei a regulamentação dos demais aspectos relacionados com a
contracção de empréstimos (n." 12). Sobre esta matéria deve
consultar-se, ainda, o Decreto-Lei n." 258/79, de 28 de Julho.

Fundo de Equilíbrio Financeiro. Não termina aqui o elenco das
receitas a que os municípios têm direito (delas estando afastadas as fre-
guesias), sendo de mencionar especialmente a proveniente do Fundo de
Equilíbrio Financeiro (FEF). O FEF é uma fatia das receitas do Orça-
mento do Estado atribuída aos municípios e que é actualizada anualmente
segundo uma fórmula matemática que tem em conta a variação da
cobrança do imposto sobre o valor acrescentado (IVA) (667). Pretende-se,

(666) Inicialmente, o diploma referia rendimento gerado mas foi rectificado por
«Declaração» publicada no DR, J Série, n." 49, de 28 de Fevereiro de 1989.

(667) O FEF não é um imposto, mas uma transferência fiscal de receitas do Estado
para os municípios (cfr. A. L. SOUSAFRANCO,Finanças do Sector Público, 3: ed., 1990,
p. 478). Em rigor, trata-se de uma participação dos municípios nas receitas do Estado!
!Comunidade e não de uma mera transferência de receitas do Estado! Administração para
os municípios. As receitas fiscais que o Estado cobra não são receitas do Governo são
receitas do Estado que o órgão competente (AR) coloca à disposição do Estado! Adminis-
tração ou das autarquias locais.
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deste modo, que o montante desta receita seja determinado por critérios
objectivos e não por livre arbítrio do Governo ou até da AR. O montante
global do FEF é, depois, repartido pelos municípios de acordo com um
conjunto de critérios também legalmente fixados (art. 10.°). O mapa con-
tendo a dotação de cada município é publicado todos os anos em anexo à
Lei do Orçamento do Estado. Trata-se de uma receita muito importante
para os municípios (668). A opção do legislador de fazer depender o
montante do FEF das previsões de receita do IVA - em vez, p. ex., de
uma percentagem da despesa pública global do Estado determinada ano a
ano - foi motivada, como resulta dos respectivos trabalhos parlamenta-
res, pelo facto de este imposto indirecto sobre o consumo reflectir de
perto a evolução da actividade económica do país, permitindo, de um
modo mais adequado, que as receitas dos municípios acompanhem o
ritmo de crescimento do conjunto da economia. O FEF, por este modo,
varia em função do crescimento da actividade económica expresso na
receita do IVA. Aliás se, em vez de crescer, o IVA diminuir, os municí-
pios naturalmente sofrerão em consequência. O art. 9.° contém a fórmula
matemática de cálculo do FEF anualmente aplicada na altura da elabora-
ção do Orçamento Geral do Estado a qual se traduz em tomar como
ponto de partida o montante do FEF previsto no Orçamento do Estado do
ano anterior e multiplicar esse montante pelo resultado da divisão do IVA
previsto no Orçamento do Estado para o ano a que se destina, pelo IVA
previsto no Orçamento do Estado do ano anterior. Assim, e dando um
exemplo, para calcular, nos termos da LFL, o valor do FEF do ano
de 1992 tomava-se como ponto de partida o valor do FEF atribuído
em 1991, que foi de 157,5 milhões de contos, e multiplicava-se este
valor pelo resultado da divisão entre o valor do IVA previsto para o ano
de 1992 (900 milhões de contos) e o valor previsto no Orçamento do ano
de 1991 (608 milhões de contos) dando um resultado de 233,1 milhões
de contos (669). O FEF aumentava uma vez que, de 1991 para 1992,
houve uma variação para mais do IVA. Só que, exactamente nesse ano, o

(668) Em 1991, mais de metade do montante global de receitas dos municípios
(235 milhões de contos) proveio do FEF. que foi no montante de 157 milhões e meio de
contos. Cfr. Administração Local em Números ...• pp. 164 e 186.

(669) FEF (1992) = 157.5 x :~ = 233.1 milhões de contos.
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valor do FEF atribuído aos municípios foi apenas de 180 milhões
de contos conforme determinou o n," 1 do art. 14.° da Lei n." 2/92, de 9
de Março, que aprovou o Orçamento do Estado para 1993. Esse valor
resultava da aplicação da fórmula de cálculo do FEF mas com uma
muito significativa alteração. Em vez de se introduzir no cálculo o valor
do IVA previsto para o ano de 1992 (900 milhões de contos), introdu-
zia-se um valor muito inferior denominado «IVA: base 1991» cujo mon-
tante era de 608 milhões de contos. Era o que determinava o art. 13.° da
Lei n." 2/92, que com a epígrafe «regime de cálculo e de distribuição do
Fundo de Equilíbrio Financeiro para 1992 e 1993» deu nova redacção ao
art. 26.° da LFL (um artigo que regulava o regime transitório de distri-
buição do FEF a partir de 1987 até 1990). Prescrevia a nova redacção
do art. 26.° que o valor do IVA previsto para efeito de aplicação da fór-
mula estabelecida no art. 9.° era determinado com base na estrutura do
IVA vigente em 1991 e não o valor superior efectivamente previsto
resultante das alterações decorrentes da «harmonização fiscal comunitária
e das condições de convergência para a união económica e monetária».
Alterava-se, desta forma, através da Lei do Orçamento do Estado, a Lei
das Finanças Locais (670), com prejuízo para os municípios e tal facto
suscitou uma forte discussão que foi levada ao TC pelo sr. Presidente da
República no uso dos poderes que a CRP lhe confere.

As principais questões apreciadas foram as seguintes: Poderia a Lei
do Orçamento modificar as leis existentes? Admitindo-se uma resposta
positiva, poderia mesmo assim modificar a Lei das Finanças Locais, uma
vez que se deveria entender que esta era uma lei de valor de reforçado?
E a alteração da LFL não teria violado o princípio da autonomia local?

A posição do TC consta do Ac. n." 358/92 (671). Trata-se de um
longo acórdão que, no essencial, considerou, quanto à primeira questão,
a Lei do Orçamento uma verdadeira lei, podendo modificar as leis exis-
tentes, particularmente em matéria fiscal, e não uma mera autorização da
AR para cobrar receitas e realizar despesas que não podia, se assim
fosse, tocar nas leis em vigor (pp. 315 e segs.); e, quanto à segunda,
considerou que a LFL não possuía valor reforçado, entendendo que o

(670) O art. 12.° da Lei n," 2/92 modificava, por sua vez, o importante art. 10.° da
LFL relativo aos critérios de distribuição do FEF.

(671) Publicado no DR, I Série-A, n." 21, de 26 de Janeiro de 1993 (pp. 297 a 330).
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estabelecimento por lei do regime das finanças locais em nada diferia
das inúmeras remissões para a lei que a Constituição contém em muitos
dos seus preceitos não havendo, além disso, qualquer indicação especí-
fica na letra da Constituição que apontasse no sentido de tal valor refor-
çado (p. 320), o que obrigaria a Lei do Orçamento a respeitá-la nos ter-
mos no art. 281.°, n." 1, a\. b), da CRP. Finalmente, quanto à questão da
violação da autonomia local o TC, que tem salientado a importância de
que se reveste o FEF como forma de dar cumprimento às exigências
constitucionais de «justa repartição dos recursos públicos pelo Estado e
pelas autarquias locais» e da «necessária correcção de desigualdades
entre autarquias do mesmo grau» (art. 240.°, n." 2), considerando-o um
elemento constitutivo da autonomia financeira das autarquias locais não
podendo ser reduzido a um montante que comprometa o «núcleo essen-
cial da autonomia financeira local», entende que não existe qualquer
imposição constitucional quanto ao «concreto montante» do FEF garan-
tido para cada ano económico (p. 322) que pudesse aqui ser reivin-
dicado.

O FEF tem dado origem, aliás, a várias decisões do TC sendo de
referir o Ac. n." 82/86 (672) que considerou inconstitucionais as disposi-
ções da anterior LFL (Decreto-Lei n." 98/84, de 29 de Março), na parte
em que previam que a verba do FEF, para os municípios das regiões
autónomas, fosse atribuída de forma global e não especificadamente como
sucedia com os municípios do continente, entendendo que tais disposi-
ções não asseguravam o respeito pelo art. 240.°, n." 2, da CRP que exigia
que o legislador nacional fixasse «os critérios de repartição do Fundo de
Equilíbrio Financeiro por todos os municípios sejam continentais sejam
das regiões autónomas» (p. 787). A actual LFL acolhe este entendimento
e o Orçamento Geral do Estado, no mapa anexo a que se refere o n," 2
do art. 9.°, inclui os montantes devidos a cada município, quer do conti-
nente, quer das ilhas (cfr., p. ex., o mapa anexo à Lei n." 2/92, de 9
de Março, pp. 1214 (94) a (97». Discutida no TC foi também a constitu-
cionalidade de disposições legais incluídas nas Leis do Orçamento do
Estado de 1990 e 1991 que determinavam a retenção na fonte de uma
percentagem de 0,25% do FEF, cujo produto se destinava a custear as
despesas com pessoal técnico dos GAT (Gabinetes de Apoio Técnico).

(672) Publicado no DR, I Série, n." 76, de 2 de Abril de 1986.
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o Tribunal no Ac. n," 361/91 (673) concluiu pela constitucional idade des-
sas disposições, tendo em conta nomeadamente que a referida percenta-
gem era «exígua, insusceptível de pôr em causa as exigências decorrentes
da autonomia local no plano financeiro» e que a afectação de receitas
dentro de certos limites era constitucionalmente admissível (p. 385).

Sem esgotar todo o elenco de receitas municipais, são ainda de refe-
rir algumas a que igualmente as freguesias têm, no seu âmbito, acesso
como sejam o produto de multas e coimas fixadas por lei, regulamento
ou postura (art. 4.°, n." 1, aI. j), e art. 21.°) e ainda de taxas. Quanto a
estas a LFL separa taxas por licenças concedidas pelos municípios de
cobrança de taxas ou de tarifas resultantes da prestação de serviços pelos
municípios (aIs. g) e h) do art. 4.°), disciplinando os arts. 11.° e 12.°, de
forma mais detalhada, respectivamente a cobrança de taxas e tarifas.

De mencionar, ainda, no que toca à matéria das finanças municipais
o disposto no art. 16.° da LFL que prevê a celebração de contratos de
reequilíbrio financeiro entre municípios nos quais se verifiquem «situa-
ções de desequilíbrio financeiro estrutural ou de ruptura financeira» e
instituições de crédito, pertencendo a iniciativa àqueles municípios. A
regulamentação de tais contratos consta do Decreto-Lei n." 322/85, de 6
de Agosto.

Por sua vez, o art. 17.° da LFL permite que possa ser deduzida uma
percentagem até ao limite de 15% das transferências correntes e de capi-
tal destinadas aos municípios que «tenham dívidas às entidades não finan-
ceiras do sector público». Apesar deste mesmo artigo fazer depender a
sua aplicação da definição dessas dívidas por «sentença judicial transitada
em julgado», certo é que os tribunais têm sido chamados a pronunciar-se
sobre casos de retenção de verbas do FEF por dívidas dos municípios à
Electricidade de Portugal, E.P. (EDP) feitas por depacho ministerial, ao
abrigo de disposições contidas no Decreto-Lei n." 103-B/89, de 4 de
Abril. O STA tem entendido que é materialmente inconstitucional, por
violação do princípio da reserva de função jurisdicional aos tribunais, a
norma contida no art. 3.° daquele decreto-Iei (que permite aos Ministérios
das Finanças e do Planeamento e da Administração do Território proceder
à retenção de verbas provenientes da cobrança da sisa e da participação
no Fundo de Equilíbrio Financeiro devidas aos municípios, com base

(673) Está publicado no DR, 11Série, n." 8, de 10 de Janeiro de 1992.
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numa comunicação feita pela EDP de dívidas daqueles a esta) e nulo, por
usurpação de poder, o acto de retenção praticado ao abrigo de tal
artigo (674). Actualmente esta questão está a ser discutida no TC.

Dispondo de tais receitas e podendo organizar os seus orçamentos
de acordo com, entre outros, o princípio da não consignação (salvo as
receitas provenientes de financiamento da CEE) (art. 2.°, n.OS I e 3, da
LFL), os municípios gozam de uma autonomia financeira que dista sem-
pre da reivindicada (675), mas que atinge o que poderá designar-se por
patamar mínimo (676). Acresce que têm o poder de gerir o património
autárquico (aI. d) do n." 3 do art. 3.° da LFL), determinando ainda o
n," 2 do art. 1.° da mesma lei que a tutela exercida quer sobre a gestão
patrimonial, quer sobre a gestão financeira é de mera legalidade, salva-
guardando sempre a democraticidade e autonomia do poder local.

No que toca à matéria de contabilidade é de referir, para além do
que foi dito em termos gerais, que o envio das contas para julgamento
pelo Tribunal de Contas só é feito quando os montantes globais movi-
mentados superarem o limite referido no n." 2 do art. 25.° da LFL.
O Decreto-Lei n." 226/93, de 22 de Junho, veio estabelecer, por sua vez,
o novo regime de contabilidade dos serviços municipalizados e das fede-
rações de municípios.

(674) Cfr., entre outros, o Ac. do STA, de 23 de Fevereiro de 1992 (Rec. 27.593).
(675) Os municípios mais do que atribuições e competências reivindicam meios

financeiros, o que se compreende se tivermos em conta que um dos sectores principais da
acção dos municípios é o da prestação de serviços e da construção de equipamentos, os
quais exigem avultados meios financeiros.

(676) Sobre este ponto há quem afirme que a LFL «aponta num sentido ousada-
mente descentralizador, tanto pelos montantes das receitas afecto às autarquias locais
como pela amplitude dos poderes concedidos para a sua gestão e actuação» (cfr. A. L.
SOUSA FRANCO,Finanças Públicas ... , p. 190) e quem defenda, diferentemente, que a
autonomia financeira dos municípios portugueses encarada do ponto de vista da quanti-
dade de meios financeiros ao seu dispor é limitada, quer em comparação com os países
europeus que nos estão mais próximos, quer mesmo em comparação com a situação exis-
tente no período anterior ao actual regime político (cfr. M. C. LoPES PORTO,A reforma
Fiscal Portuguesa e a Tributação Local, Lisboa, 1988), utilizando este autor como indi-
cadores a percentagens das despesas locais no total das despesas públicas e no total do
produto interno bruto. No entanto, a autonomia mede-se também pela liberdade de utili-
zação dos meios financeiros disponíveis e pela garantia legal da sua obtenção, sendo
certo que, neste aspecto, pode falar-se hoje de autonomia financeira, ao contrário do que
sucedia no regime político anterior ao actual.
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8. Atribuições e competências (campo de acção dos municípios)

Dissemos, no capítulo anterior, que de verdadeira administração
local autónoma (ou autonomia local) só era possível falar a propósito dos
municípios. Efectivamente, a administração municipal cobre os domí-
nios mais significativos da administração local nela se compreendendo,
desde logo, o poder de planeamento (<<Planungshoheit») relativo ao orde-
namento do território e ao urbanismo. Trata-se de uma matéria que é do
maior interesse para a comunidade local, dela dependendo uma melhor
ou pior vida em comum. Nela se joga, em grande parte, o futuro das
respectivas populações, ainda que não possa nem deva ser desligada do
ordenamento regional e nacional do território. Como se diz expressiva-
mente na lei francesa, o território francês é «património comum de toda
a nação» (677).

Um outro sector particularmente relevante da actividade municipal é
o da prestação de serviços. Esta foi sempre uma das principais tarefas
locais tendo adquirido, na sociedade técnico-industrial do nosso tempo,
uma maior importância e um novo significado. Uma maior importância
porque a sociedade técnico-industrial determinou um enorme aumento
das tarefas destinadas à satisfação das necessidades elementares dos cida-
dãos (<<Daseinsvorsorge») e um novo significado, porque a satisfação
dessas necessidades pelas autarquias locais e particularmente, entre nós,
pelos municípios, passou a constituir uma forma de defesa dos cidadãos
contra a alienação provocada pela civilização técnico-industrial (678).
Entre tais tarefas contam-se o abastecimento de água, a recolha de lixos,
o abastecimento de energia eléctrica, a iluminação pública, transportes
urbanos, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, protecção
civil, bombeiros, transportes e acção social escolares, etc. Trata-se, no
fundo, de tarefas que são hoje indispensáveis à vida em comum. Ligado
a este sector está um outro que se reveste também do maior interesse nos
nossos dias e que é o das obras municipais (infra-estruturas e equipa-
mentos). Desde sempre foi preocupação dos municípios, a construção,

(677) Citado em 1. BouRDON/J.-M. PONTIERl1.-C.RICCI, Droit des Collectivités Ter-
ritoriales ... , p. 429.

(678) E. FORSTHOFF,Stato di diritto ... , pp. 166/167; há quem entenda mesmo que a
«komrnunale Daseinsvorsorge» é elemento da instituição «autonomia local» (P. BADURA,
Staatsrecht ... , pp. 239 e segs.).
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arranjo e melhoramento de estradas, escolas, habitações sociais, bibliote-
cas e outros equipamentos culturais, matadouros e, mais recentemente,
estádios desportivos, pavilhões gimnodesportivos, piscinas, parques de
estacionamento, estações de tratamento de águas residuais, etc, etc.
Estes equipamentos, que implicam avultados investimentos (679), são
quase sempre o necessário suporte das actividades de prestação de ser-
viços.

Finalmente, outro sector que faz tradicionalmente parte da adminis-
tração municipal é o da disciplina de actividades que podem pôr em
perigo a vida em comum no aspecto da segurança, comodidade e salubri-
dade. Tal disciplina traduz-se quer na elaboração de regulamentos, quer
na sujeição a licenciamento autárquico, e abrange domínios diversos tais
como o trânsito, a detenção de canídeos e outros animais domésticos,
horário de funcionamento de estabelecimentos, higiene de alimentos e
bebidas, afixação de publicidade, etc. Esta actividade de natureza poli-
cial implica a organização de um serviço de fiscalização de modo a
garantir o cumprimento das normas estabelecidas (680).

O leque de atribuições e competências em concreto dos municípios
é muito vasto, abrangendo as mais variadas matérias administrativas nos
sectores acabados de referir .: Em vão, porém, obteremos uma noção con-
creta desse leque de actividades lendo a lei que trata das atribuições e
competências das autarquias locais (LAL) e consequentemente dos muni-
cípios, como já tivemos a ocasião de referir, a propósito do estatuto das
autarquias locais. A razão para o facto já a demos ao tratar do que deve
entender-se por estatuto das autarquias locais. Aí dissemos que a exi-
gência de estatuto não obriga a uma indicação pormenorizada de tudo o
que podem fazer as autarquias locais bastando apenas uma indicação em
termos mais gerais. A indicação, em concreto, do campo de actuação das
autarquias locais, e dos municípios em particular, resulta da actividade
do legislador ao regular as diversas matérias administrativas, cabendo-lhe
constitucionalmente a obrigação de acatar o princípio da descentralização

(679) O Decreto-Lei n." 77/84, de 8 de Março, disciplina a «competência dos muni-
cípios» no que toca a estes investimentos, indicando detalhadamente os respectivos
domínios.

(680) Frequentemente colaboram, para este efeito, as forças policiais estaduais situa-
das no território do município.
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administrativa e, assim, atribuir aos municípios competências sempre que
estejam em jogo interesses destes. Não cabe, no âmbito deste artigo,
fazer a enumeração completa das tarefas de acção administrativa dos
municípios que consta de largas dezenas de diplomas, cuja enumeração
seria sempre não só fastidiosa como incompleta. Acrescem ainda aque-
las actividades que os municípios vão desenvolvendo em domínios novos
mesmo sem o abrigo de uma lei em concreto, mas fazendo uso da cláu-
sula geral do art. 2.°, n." 1, da LAL.

9. Associaçõesde municípios

A procura de resolução de problemas de âmbito supramunicipal nos
mais diversos domínios (abastecimento de água, tratamento de resíduos
sólidos, tratamento de águas residuais, vias de comunicação) e a promo-
ção do desenvolvimento económico, social e cultural determinaram a
constituição de algumas dezenas de associações de municípios (681) e o
movimento tende a expandir-se. A associação é também procurada pelo
facto de facilitar o acesso a fontes de financiamento quer do Estado, quer
principalmente da Comunidade Europeia. A constituição das associações
de municípios é totalmente voluntária e rege-se por princípios democráti-
cos, conforme resulta do art. 253.° da CRP e do Decreto-Lei n." 412/89,
de 29 de Novembro.

A associação de municípios não é a única forma de cooperação
intermunicipal (682) sendo de referir nomeadamente a federação de muni-
cípios prevista no art. 253.° da CRP (683). De qualquer modo, é a asso-
ciação de municípios a figura que tem encontrado mais acolhimento,
estando a respectiva constituição devidamente regulada pelo referido

(681) Em 1991, o número de associações de municípios devidamente constituídas
era de 35, sendo a maioria de fim múltiplo. Cfr. Administração Local em Números ... ,
pp. 59 e segs.

(682) Sobre a cooperação intermunicipal e as diversas formas que ela pode assumir,
cfr. F. ALVESCORREIA,Formas jurídicas de cooperação intermunicipal, sep. do número
especial do BFDC, Estudos em Homenagem ao Prof Doutor Afonso Rodrigues Queiró,
Coimbra, 1986, pp. 7 e segs.

(683) Sobre a distinção entre associações e federações de municípios, cfr. J. 1.
GOMESCANOllLHONITALMOREIRA,Constituição ..., 3: ed., p. 908, e F. ALVESCORREIA,
Formas jurídicas ..., p. 41, n. 51.
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Decreto-Lei n." 412/89, que veio revogar o Decreto-Lei n." 266/81, de 15
de Setembro.

Nos termos do art. 1.° do diploma legislativo actualmente em vigor,
a associação de municípios é uma «pessoa colectiva de direito público,
criada por dois ou mais municípios, para a realização de interesses espe-
cíficos comuns» (684). Note-se, em relação ao anterior regime legal, a
supressão da vizinhança dos municípios como elemento do conceito.
Mantêm-se, entretanto, os princípios da personalidade jurídica, da consti-
tuição voluntária e da especialidade de interesses. Quanto a este último,
importa referir que as associações se constituem para a realização de um
ou mais fins de interesse comum desde que compreendidos nas atribui-
ções dos municípios e que não tenham de ser prosseguidos directamente
por estes, por sua natureza ou por força de lei (art. 2.°). A limitação
decorrente desta última parte, que vem repetida no n." 5 do art. 4.°, pode,
porém, ser afastada desde que os actos a praticar pelos órgãos da asso-
ciação, fora desses limites, fiquem estatutariamente sujeitos ao «controlo
prévio dos órgãos municipais competentes» (art. 4.°, n." 6.°). Admite-se,
deste modo, um importante alargamento dos poderes das associações de
municípios, havendo, contudo, o cuidado de salvaguardar a autono-
mia municipal, através da exigência do controlo prévio. O procedimento
de constituição das associações está regulado pelos arts. 3.° e 4.° do
Decreto-Lei n." 412/89.

As associações têm, por força dos arts. 5.°, 6.° e 7.° deste diploma,
um órgão deliberativo denominado Assembleia lntermunicipal, composto
pelo Presidente e por um determinado número de vereadores de cada
uma das Câmaras dos municípios associados e um órgão executivo deno-
minado Conselho de Administração, composto por três ou cinco mem-
bros, conforme o número de municípios associados, eleitos pelo órgão
deliberativo. Este órgão designa ainda, de entre os membros do Conse-
lho de Administração, o Presidente deste (art. 7.°, n." 3). A gestão cor-
rente dos assuntos da associação pode caber a um administrador-dele-
gado nomeado pelo Conselho de Administração (art. 9.°)

Nos termos do art. 45.° do Decreto-Lei n." 247/87, o pessoal a con-
tratar pelas associações de municípios terá sempre natureza eventual e,

(684) Sobre o regime legal das associações, ao abrigo do Decreto-Lei n." 266/81,
de 15 de Setembro, cfr. F. ALVES CORREIA, FOmUlS jurídicas ... , pp. 41 e segs.
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por isso, fora dos quadros, sem prejuízo do recurso ao destacamento ou
requisição de funcionários dos quadros próprios dos municípios associa-
dos. Nesta mesma linha, o art. 18.° do Decreto-Lei n." 412/89, estabelece
que o pessoal necessário para o funcionamento da associação é «requisi-
tado ou destacado, preferencialmente dos municípios associados» (n." 1)
e que o mapa de pessoal próprio da associação é integrado exclusiva-
mente pelo pessoal referido no número anterior (n." 2).

No que toca a receitas, contam-se as referidas no art. 14.° desta-
cando-se, para além do produto da contribuição de cada município e das
provenientes da administração central no âmbito de diversos diplomas
legais que estimulam a existência de associações de municípios, o pro-
duto de empréstimos que o art. 15.° regula mais detalhadamente, estabe-
lecendo nomeadamente limites de endividamento.

As associações de municípios não são autarquias locais mas consti-
tuem também administração local autónoma e assim se compreende que
a tutela a que estão sujeitas seja de mera legalidade, nos termos previstos
para os municípios (art. 11.°) (685). Igualmente se compreende que as
deliberações dos órgãos da associação sejam contenciosamente impugná-
veis nos mesmos termos em que o podem ser as deliberações dos órgãos
municipais (art. 12.°).

Particular importância assume hoje, noutro plano, a Associação
Nacional de Municípios (ANMP), uma associação de direito privado,
criada em 1984, que tem por objecto a representação dos municípios
junto dos órgãos de soberania e da administração central, reunindo prati-
camente todos os municípios do país e que é ouvida em todas as inicia-
tivas legislativas que digam respeito aos municípios, por força do dis-
posto no art. 3.°, n." 1, do Decreto-Lei n," 99/84, de 29 de Março (686).
A ANMP assume cada vez mais um papel de defesa e de luta pelo
reforço da autonomia municipal.

(685) Aliás. a própria Lei de Tutela estende o seu âmbito às associações de municí-
pios (art. 1.0 da Lei n," 87/89. de 9 de Setembro).

(686) Sobre a ANMP e algumas experiências de direito comparado. cfr. F. ALVES
CORREIA.Formas jurídicas ...• pp. 67 e segs.
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CAPÍTULO m
A FREGUESIA

1. As freguesias existentes; denominação; sede; símbolos herál-
dicos

As freguesias que a CRP de 1976 consagrou como autarquias locais
foram as que se integravam nos concelhos existentes no país. Depois
de 1976 verifica-se um movimento para o contínuo crescimento do res-
pectivo número, apesar de as leis que regulam a respectiva criação conte-
rem critérios restritivos, como veremos.

Não houve, ao contrário do que sucedeu com os municípios, uma
reforma territorial das freguesias. A freguesia esteve muito ligada à
organização eclesiástica e esta tem-se baseado, até aos nossos dias, na
paróquia que tem evidenciado uma grande estabilidade. O número de
freguesias que no início do liberalismo rondava as 4.000 mantém-se
aproximadamente o mesmo (4208 no ano de 1991) e houve apenas, no
século passado, uma tentativa, que teve expressão legislativa, para redu-
zir substancialmente o número destas, mas sem êxito (687).

Denominação e sede. As freguesias devem ter uma denominação e
uma povoação-sede, como resulta do art. 8.°, n." 1, a!. a), da Lei n." 8/93,
de 5 de Março, para a criação de novas freguesias e ainda, quanto à
sede, da a!. c) do n." 4, e da a!. b) do n." I do art. 5.° da mesma lei.
A existência de uma sede resulta também das disposições da lei sobre
heráldica autárquica que distingue, para a configuração de certos símbo-
los, as freguesias com sede em vila ou em povoação simples (art. 13.°,
n." 2, aIs. e) e j), da Lei n." 53/91, de 7 de Agosto). Curiosamente esta
Lei não toma em consideração as freguesias com sede em cidade como é
o caso de algumas no nosso país (Ermesinde e Odivelas). Por sua vez,

(687) Foi a Lei de Administração Civil, de 26 de Junho de 1867, que dividiu o país,
para efeitos administrativos em distritos, os distritos em concelhos e estes em paróquias
civis. O mapa da nova divisão administrativa, publicado por Decreto de 10 de Dezembro
de 1867, estabelecia 1.093 paróquias civis, enquanto o número de paróquias eclesiásticas
continuava a rondar as 4.000 (3.971). Esta reforma não resistiu a um revolta popular de
Janeiro de 1868 (a Janeirinha).

22
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determina a mesma lei que o selo da autarquia deve conter a respectiva
denominação (art. 18.°)

Símbolos heráldicos. Nos termos do art. 3.°, n." 1, al. c), da Lei
n." 53/91, de 7 de Agosto, as freguesias têm direito ao uso de símbolos
heráldicos, sendo estes o brasão de armas, a bandeira e o selo (art. 2.°).

O direito ao uso de símbolos heráldicos com uma determinada orde-
nação, sem prejuízo do que existia já ao abrigo da legislação anterior
(art. 15.°), adquire-se por deliberação da Assembleia de Freguesia, após
parecer da Secção de Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portu-
gueses, devendo a deliberação publicar-se obrigatoriamente no Diário da
República e ser oficiosamente registada no Ministério do Planeamento e
da Administração do Território (art. 4.° da Lei n." 53/91 e al. v) do
art. 15.° da Lei n." 100/84, na redacção que lhe foi dada pela Lei
n." 35/91, de 27 de Julho).

2. Criação, modificação e extinção das freguesias

Ao contrário do que sucedeu com os municípios foram criadas
várias dezenas de freguesias, após a Revolução de 25 de Abril de 1974
principalmente no continente (688).

A matéria do regime de criação de freguesias é agora regulada pela
Lei n." 8/93, de 5 de Março, que invoca, no início, nomeadamente a
al. n) do art. 167.° nos termos da qual é da exclusiva competência da AR
o regime de criação, extinção e modificação territorial das autarquias
locais. Repare-se que se fala no regime de criação e não na criação em
concreto, pois devemos ter em conta o disposto na al. j) do art. 229.° da
CRP, segundo a qual as regiões autónomas têm o poder, nos termos a
definir nos respectivos estatutos, de «criar e extinguir autarquias locais,
bem como modificar a respectiva área, nos termos da lei». Regia quanto
à matéria de criação de freguesias a Lei n." 11/82, de 2 de Junho, que
nesta parte foi revogada (cfr. art. 14.° da Lei n." 8/93).

A criação de freguesias incumbe à AR e assume, assim, a forma de
lei, no respeito pelo regime geral definido na actual lei quadro (art. 2.°)

(688) Só entre 1987 e 1991 foram criadas, no continente, 47 freguesias. Cfr. Admi-
nistração Local em Números ... , p. 24.
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e, nos termos do n." 2 do art. 13.°, a aplicação da lei às Regiões Autóno-
mas não prejudica a publicação de diploma legislativo regional que lhe
introduza as adaptações decorrentes do condicionalismo geográfico e
populacionaI.

Na apreciação das iniciativas legislativas relativas à criação de fre-
guesias deve a AR ponderar desde logo a vontade das populações abran-
gidas, mas também razões de ordem histórica, geográfica, demográfica,
económica, social cultural que justifiquem a criação requerida e ainda a
viabilidade político-administrativa da freguesia a criar (art. 3.°).

Na criação das freguesias, o legislador deve ter em conta não só o
número de eleitores (aI. a) do n." 4 e art. 5.°), mas também outros ele-
mentos entre os quais a variação demográfica na área proposta para a
nova freguesia, a acessibilidade de transportes e a distância quilométrica
entre a povoação-sede e as restantes povoações da freguesia.

Impõe o art. 5.° a verificação cumulativa de um conjunto de requisi-
tos entre os quais: a) um número de eleitores nunca inferior a 800, mas
que terá de ser igualou superior a 1.200, 1.600 ou mesmo a 2.000, tendo
em conta a densidade populacional do município onde for criada a fre-
guesia, sendo aqui clara a ideia de não criar freguesias demasiado peque-
nas; b) um número de eleitores do lugar sede da futura freguesia não
inferior a 150; c) um número não inferior a quatro tipos de serviços e
estabelecimentos de comércio e de organismos de índole cultural, artís-
tica e recreativa existentes na área da freguesia a criar; d) obtenção de
uma certa pontuação, de acordo com um quadro anexo ao diploma.

O n." 2 do art. 5.° estabelece ainda regras especiais mais limitativas
para a criação de freguesias nas sedes dos municípios e nos centros
populacionais de mais de 7.500 eleitores.

Também o n." 3 do art. 5.° estabelece uma regra fundamental que se
traduz no facto de a criação de novas freguesias não poder privar a(s)
freguesia(s) de origem dos recursos indispensáveis à sua manutenção
nem sequer da globalidade dos requisitos exigidos para a criação de uma
freguesia.

O n." 4 do mesmo artigo ressalva compreensivelmente destas exi-
gências a fusão de freguesias. Pode criar-se uma freguesia por fusão
mesmo que não tenha, por exemplo, 800 eleitores.

O território das novas freguesias deve ser espacialmente contínuo e
só por «motivos de reconhecido interesse público devidamente explici-
tado» pode provocar alterações nos limites dos municípios» (art. 6.°).
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A criação de freguesias obedece a um procedimento legislativo que
vem regulado nos arts. 7.° e 8.° destinado, no essencial, a assegurar o
cumprimento das exigências da lei e evitar potenciais conflitos (p. ex.,
descrição minuciosa dos limites territoriais da futura freguesia).

Uma vez criada a freguesia será nomeada, num prazo breve, pela
câmara municipal do município onde ela se integra, uma comissão insta-
ladora devendo, nessa nomeação, ter-se em conta os resultados das últi-
mas eleições para a assembleia de freguesia de origem, cabendo essa
comissão preparar as eleições e discriminar os bens, universalidades,
direitos e obrigações da freguesia ou freguesias de origem a transferir
para a nova freguesia (art. 9.°).

Por razões que se prendem com a eventual manipulação de resulta-
dos eleitorais, proíbe-se a criação de freguesias durante o período de
cinco meses que imediatamente antecede a data marcada para a realiza-
ção de quaisquer eleições a nível nacional (art. 11.°) (689).

A nova freguesia beneficia nomeadamente de apoio financeiro do
Governo, nos termos do diploma regulador da concessão excepcional de
auxílios financeiros por parte do Estado às autarquias locais (art. 12.°).

É de notar que a Lei n." 11/82 que define o regime da criação e
extinção das autarquias locais não contém preceitos relativos ao regime
de extinção nem relativos a modificações que poderão ocorrer (p. ex.,
modificação dos limites territoriais de duas freguesias).

3. Órgãos da freguesia

a) Assembleia de Freguesia

São órgãos da freguesia a Assembleia de Freguesia e a Junta de Fre-
guesia.

A Assembleia de Freguesia é eleita por sufrágio universal directo e
secreto dos cidadãos eleitores residentes na área da freguesia (art. 4.° da
LAL) e segundo o sistema de representação proporcional (método de
Hondt).

O número de membros da Assembleia de Freguesia varia entre 7
e 19, tendo em conta o número de eleitores. Para as freguesias com

(689) Redacção do art. 11.° dada pela Lei n," 51-A/93, de 9 de Julho.
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mais de 30.000 eleitores o número de 19 é aumentado de mais um, por
cada 5.000 eleitores acima de 30.000 (art. 5.° da LAL).

O art. 6.° da mesma lei prevê a nomeação, pela CM, de uma Comis-
são Administrativa, no caso de não ter sido possível constituir a Assem-
bleia de Freguesia por falta de apresentação de listas. Trata-se de mais
um aspecto que evidencia uma situação de menoridade das freguesias,
admitindo-se que em algumas delas não surjam sequer listas de candi-
datos.

A Assembleia terá uma mesa composta por um Presidente, um pri-
meiro Secretário e um segundo Secretário eleitos por escrutínio secreto
de entre os membros da Assembleia.

A Assembleia tem quatro sessões ordinárias (Abril, Junho, Setembro
e Dezembro) e também pode reunir extraordinariamente por iniciativa da
mesa e ainda nas condições previstas no art. 12.°

Nas sessões da Assembleia, a Junta de Freguesia está obrigatoria-
mente representada pelo Presidente ou seu substituto legal que poderá
intervir nas discussões, sem direito a voto (art. 10.°, n." 1). Também
podem assistir às sessões os vogais da Junta de Freguesia (art. 10.°,
n." 2) e o público (art. 78.°). A existência de um período de intervenção
aberta ao público está previsto no n." 5 do art. 78.°

As competências da Assembleia de Freguesia são, em boa medida e
dentro do âmbito das atribuições desta autarquia, paralelas às da AM,
como órgão deliberativo que igualmente é.

b) Junta de Freguesia

A Junta de Freguesia é constituída por um Presidente e por vogais,
sendo o órgão executivo da freguesia (art. 21.° da LAL).

É Presidente da Junta de Freguesia o cidadão que encabeçar a lista
mais votada da eleição para a Assembleia de Freguesia e é variável o
número de vogais, sendo dois nas freguesias com menos de 5.000 eleito-
res, quatro nas freguesias com 5.000 eleitores ou mais e seis nas fregue-
sias com 20.000 eleitores ou mais (art. 23.°). Os vogais são eleitos pela
Assembleia de Freguesia (art. 15.°, n." 1, al. a)).

As competências da Junta de Freguesia são paralelas às da CM, com
as devidas adaptações.

Compete ao Presidente da Junta proceder à distribuição de funções,
nomeadamente as de Secretário e Tesoureiro, pelos vogais que a com-
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põem (art. 23.°, n." 4) e estes têm obrigação de as aceitar (690). Cabe ao
Presidente ainda representar a freguesia, sendo também titular das demais
competências a que se refere o art. 28.° da LAL.

A Junta de Freguesia reúne ordinariamente uma vez por mês.

c) O Plenário de cidadãos eleitores nas pequenas freguesias

Determina a lei, no art. 19.° da LAL, que nas freguesias com
200 eleitores ou menos a Assembleia seja substituída pelo Plenário dos
cidadãos eleitores (art. 19.°). O Plenário pode deliberar validamente
desde que estejam presentes 20% dos cidadãos eleitores e uma das suas
primeiras funções é eleger o Presidente da Junta e os dois vogais.

Valem para o Plenário, com as devidas adaptações, as regras estabe-
lecidas para a Assembleia de Freguesia e respectiva mesa (art. 20.°).

4. Eleições dos órgãos da freguesia

Os membros das Assembleias de Freguesia são eleitos por sufrágio
universal, directo e secreto dos cidadãos eleitores residentes na área da
freguesia.

Ao contrário do que sucede com as eleições para os órgãos do
município em que apenas os partidos políticos podem apresentar listas, à
Assembleia de Freguesia podem concorrer também listas apresentadas
por grupos de cidadãos recenseados na área da freguesia (art. 246.°,
n." 2, da CRP e art. 5.° do Decreto-Lei n." 701-A/76). Note-se que,
enquanto é necessário que a lista seja apresentada por cidadãos recensea-
dos na área da freguesia, em número que varia em função do número de
eleitores, já não é obrigatório que os candidatos estejam recenseados na
área da freguesia (Decreto-Lei n." 778-E/76).

5. Estatuto dos eleitos dos órgãos da freguesia

O estatuto dos eleitos locais ao serviço das freguesias é o do regime
geral, beneficiando apenas os Presidentes das Juntas de Freguesia de
«uma compensação mensal para encargos, fixada por referência às remu-

(690) Cfr. Ac. do STA, de 1I de Julho de 1991 (Proc. n." 29.569).
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nerações atribuídas aos Presidentes das Câmaras dos municípios com
menos de 10.000 eleitores» (art. 9.° da Lei n." 29/87). Esta compensação
atinge 12% do valor base das remunerações destes Presidentes nas fre-
guesias mais populosas (20.000 ou mais eleitores), descendo para 8% nas
freguesias com menos de 5.000 eleitores. Ainda os secretários e tesou-
reiros das Juntas de Freguesia têm direito a uma compensação no mon-
tante de 80% da atribuída ao Presidente do respectivo órgão.

6. Pessoal das freguesias e respectivos quadros

As freguesias, como autarquias locais, gozam do direito constitucio-
nal de possuir quadros de pessoal próprio (art. 244.° da CRP).

A regulamentação relativa ao pessoal consta principalmente, como
vimos, do Decreto-Lei n." 247/87, de 17 de Junho, que estabelece, no
seu art. 1.°, o regime de carreiras e categorias, bem como as formas de
provimento do pessoal das Câmaras Municipais, serviços municipaliza-
dos, associações de municípios e Juntas de Freguesia. O art. 6.° deste
diploma estabelece as regras que deverão presidir à estruturação dos qua-
dros de pessoal das entidades por ele abrangidas, nele incluindo o pes-
soal dirigente e de chefia (aI. a) do n," 2), não fazendo qualquer referên-
cia especial às freguesias. No entanto, deve entender-se que não cabe,
no quadro de pessoal das freguesias, o pessoal dirigente. Com efeito, o
Capo IV (arts. 46.° e segs.) deste diploma, com a epígrafe «pessoal das
juntas de freguesia», estabelece no n." 1 do art. 46.° que as respectivas
carreiras e categorias de pessoal são as do anexo I (691) abrangendo este
um leque que vai do pessoal auxiliar ao técnico superior, não havendo
qualquer referência, neste capítulo, ao pessoal dirigente. Por sua vez,
lendo o diploma que regula o pessoal dirigente da administração local
autónoma (Decreto-Lei n." 198/91, de 29 de Maio), verificamos que o
âmbito dele é apenas municipal (art. 1.0, n." 1), facto que é confirmado
pela leitura do art. 2.° (especificação dos cargos dirigentes). Isto justi-
fica-se dada a pequena dimensão, em regra, das freguesias, muitas das
quais não chegam sequer a ter quadro de pessoal. Essa pequena dimen-
são explica, por outro lado, que o art. 49.° do Decreto-Lei n." 247/87

(691) Trata-se do mesmo anexo que prevê as carreiras e categorias para os muni-
cípios.
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estabeleça a possibilidade de o preenchimento dos lugares dos quadros
das Juntas de Freguesia ser feito em regime de tempo parcial (n," 1) e
permita a utilização do mesmo funcionário por duas ou mais freguesias
(n." 2) (692).

7. Finanças paroquiais

Embora a matéria de finanças da freguesia seja regulada pela mesma
lei que regula as finanças do município (Lei n," 1/87, de 6 de Janeiro),
seria errado concluir, como já referimos, que o estatuto financeiro das
freguesias e dos municípios seja semelhante. Nada mais errado.

Assim, enquanto é extensa a lista de receitas do município a que já
acima fizemos referência, incluindo o produto da cobrança de diversos e
importantes impostos, o produto de lançamento de derramas, uma partici-
pação nas receitas do Estado (FEF) e o produto de empréstimos,
nenhuma destas fontes de receita cabe às freguesias.

Às freguesias cabe apenas, nos termos da aI. a) do art. 18.° da Lei
n." 1/87, uma receita específica que é uma participação nas receitas do
município respectivo e que, pela forma como está regulada, acentua a
sua situação de dependência financeira. Com efeito, os municípios não
são obrigados a transferir mais do que o correspondente a 10% das ver-
bas que recebem do FEF para as despesas correntes, podendo esta
transferência ser ainda inferior nos municípios com apenas uma freguesia
(art. 20.°, n," 2, da LFL). Respeitado esse montante mínimo (693), respei-
tados os critérios de distribuição fixados no n," 3 (os quais têm por fina-
lidade evitar discriminações entre as freguesias) e feita a publicação das
verbas distribuídas em mapa anexo ao orçamento do município, este a
mais não é obrigado. Ora, se tivermos em conta que esta é, em regra, a
principal fonte de receita das freguesias e que o seu montante mínimo
não chega, por vezes, para pagar o que é devido aos titulares dos órgãos
da freguesia por força do respectivo estatuto remuneratório, fácil é con-

(692) Sobre os recursos humanos das freguesias, cfr. FRANCISCO H. VALENTE, Admi-
nistrar a Freguesia, ed. CEFA, Coimbra, 1991, pp. 53 e segs.

(693) Se esse montante não for suficiente sequer para cobrir as despesas previstas
nas leis que regulamentam o estatuto remuneratório dos titulares dos órgãos das fregue-
sias ele terá de ser elevado até ao limite dessas despesas (n." 4 do art. 20.0 da LFL).
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cluir que uma acção significativa das freguesias fica na dependência de
uma deliberação municipal que alargue substancialmente o montante a
distribuir por elas.

A esta receita específica acrescem outras, em paralelo com o que
sucede com os municípios, e que são o produto de cobrança de
taxas (694); o produto de multas e coimas fixadas por lei, regulamento ou
postura que caibam à freguesia; o rendimento de bens próprios, móveis
ou imóveis; o produto de heranças, legados, doações e outras liberalida-
des; o produto da alienação de bens; o rendimento da prestação de servi-
ços; o rendimento de mercados e cemitérios; e outras quaisquer receitas
estabelecidas por lei ou regulamento a favor das freguesias (aIs. b) a i)
do art. 18.° da LFL). Trata-se, em regra, de receitas menores e que nem
sequer são comparáveis às obtidas pelos municípios, tendo em conta o
maior âmbito territorial e populacional destes.

Não é de admirar nestas condições que as receitas das freguesias
sejam diminutas e que isto condicione fortemente, p. ex., a contratação
de pessoal e a prestação de serviços por estas autarquias.

É claro que devemos ter em conta que o limitado âmbito territorial e
populacional das freguesias não fazem dela o quadro adequado para a
realização de importantes tarefas administrativas, mas há certamente um
exagero na compressão financeira desta categoria de autarquia local.
Compressão que, em parte, tem diminuído pelo facto de os próprios
municípios normalmente superarem os limites mínimos obrigatórios de
transferência das suas receitas para as freguesias, reconhecendo-lhes um
papel que o Estado não lhes reconhece. Só que tal situação coloca
as freguesias numa situação de dependência em relação a uma autar-
quia local que, constitucionalmente, tem um igual estatuto de autonomia
(art. 6.°, n." 2). Contra esta dependência não se pode invocar sequer o
facto de a AM, que é ) órgão deliberativo do Município, incluir na sua
composição os Presidentes das Juntas de Freguesia e isto não só porque
estão sempre em minoria, como pelo facto de a AM apenas poder apro-
var ou rejeitar a proposta de orçamento apresentada pela CM, não
podendo alterá-la (art. 39.°, n." 2, aI. b), e n." 4, da LAL). De qualquer
modo tenha-se presente que se trata aqui de um problema de relações

(694) O art. 19.0 da LFL estabelece os casos em que as freguesias podem
cobrar taxas.
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entre autarquias locais situado, por isso, no âmbito da administração
local autónoma, não envolvendo o Estado-Administração e não se
podendo falar, por tal motivo, de uma questão de centralização no sen-
tido de dependência em relação à Administração estadual.

Em matéria de contabilidade, a das freguesias segue a dos municí-
pios, podendo, no entanto, limitar-se ao simples registo de receitas e des-
pesas nos casos em que o movimento anual for inferior a 250 vezes o
salário mínimo nacional dos trabalhadores da indústria (arts. 23.°, n," 3,
e 25.°, n." 2, da LFL). Este montante releva também, nos termos da
LFL, para efeito de remessa das contas ao Tribunal de Contas (com
cópia ao Ministério do Plano e da Administração do Território). Com
efeito, só quando o movimento for superior a tal montante, a Junta de
Freguesia as deve enviar ao Tribunal de Contas, remessa que deve ser
feita até ao final do mês de Maio e mesmo que não tenham sido ainda
apreciadas pela Assembleia da Freguesia (art. 25.°, n," 2, da LFL).

8. Atribuições e competências (campo de acção das freguesias)

Se pretendêssemos conhecer a actividade administrativa das fregue-
sias através das atribuições e competências estabelecidas na LAL, chega-
ríamos à conclusão de que ela era igual, ou pelo menos aproximada, à
dos municípios. Com efeito, o art. 1.° da LAL coloca os municípios e as
freguesias no mesmo plano e o mesmo faz o art. 2.° no que respeita às
atribuições. Este artigo estabelece exactamente as mesmas atribuições
para os municípios e as freguesias (art. 2.°, n." 1).

Por sua vez, no que toca à competência dos órgãos, verificamos que
são quase semelhantes as competências dos órgãos deliberativo e exe-
cutivo da freguesia (arts. 15.° e 27.°) e do município (arts. 39.° e 51.°).
Por isso, a conclusão deveria ser a de que uma e outra gozam de idên-
tico protagonismo administrativo. Mas isso não é verdade.

A actividade administrativa do município é incomparavelmente mais
extensa e intensa, resultando isso não da LAL, mas de um longo con-
junto de diplomas legais que, dando cumprimento ao art. 239.° da CRP,
conferem aos municípios - e não às freguesias - um largo campo de
acção que já tivemos ocasião de referir, ainda que de modo sumário.

Aliás, não deixa de ser elucidativo o facto de, depois de o n." 1 do
art. 2.° da LAL enumerar, sem diferenciar, as atribuições das freguesias e
municípios e de o n." 2 estabelecer que a concretização das atribuições
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deve ter em conta o «regime legalmente definido de delimitação e coor-
denação de actuações da administração central e local em matéria de
investimentos públicos», se verificar que a lei, que contém tal regime
(Decreto-Lei n," 77/84, de 8 de Março), privilegia claramente os municí-
pios em matéria de investimentos públicos e de planeamento. No que
toca a investimentos públicos, o art. 8.° deste diploma enumera um con-
junto amplo de domínios que entrega por inteiro aos municípios e ape-
nas, por delegação destes, permite que as freguesias neles intervenham
(art. 11.°), e, no que respeita a planeamento, depois de reservar para a
administração central «a elaboração dos planos nacionais de desenvolvi-
mento económico-social e dos plano regionais de ordenamento e a defi-
nição de políticas nacionais para os diversos sectores da Administração
Pública» (n." 1 do art. 6.°), considera, no n." 2 do mesmo art. 6.°, da
«competência do município» tarefas tão importantes como «a elaboração
e a aprovação dos planos directores municipais, dos planos gerais e par-
ciais de urbanização e dos planos de pormenor» e, embora este n." 2
tenha sido revogado pelo Decreto-Lei n." 69/90, de 2 de Março, este
último diploma não faz mais do que regular «a elaboração, aprovação e
ratificação dos planos municipais de ordenamento do território, abrevia-
damente designados por planos municipais» (art. 1.°), neles se contando,
nos termos do art. 2.°, os planos directores municipais (ai. a)), os planos
de urbanização (aI. b)) e os planos de pormenor (aI. c)). Nesta matéria,
de capital importância para a administração local e que constitui uma das
partes nobres da actividade dos municípios, as freguesias não têm lugar.

De qualquer modo, se, no que toca a missões específicas reguladas
por lei, não é grande o âmbito de acção das freguesias, isso não quer
dizer que elas não possam desenvolver um importante conjunto de tare-
fas no domínio da prestação de serviços. Efectivamente nada impede,
pelo menos em teoria, que as freguesias desenvolvam uma interessante
actividade ligada aos interesses das populações respectivas e no mais
variado âmbito. Elas apenas estão impedidas de desenvolver tarefas que
estão reguladas e atribuídas expressamente por lei a outros entes públicos
nomeadamente aos municípios (695).

(695) Defendendo a valorização do papel das freguesias na nossa administração
local autónoma, vejam-se os depoimentos de, entre outros, Sérvulo Correia, Freitas do
Amaral, Jorge Miranda, Sousa Franco, António Vitorino e Luís Sá na publicação Papel
das Freguesias na Administração Portuguesa, ed. da ANAFRE, Benedita, 1990.
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Acresce que as tarefas de prestação de serviços estão dentro da
vocação mais genuína das autarquias locais e no que toca às freguesias
só a escassez de recursos pode impedir uma actuação significativa.
Acções inclusivé pioneiras podem e devem ser desenvolvidas pelas
freguesias em domínios como protecção do ambiente, assistência às
populações com mais carências, abastecimento alternativo de água de
qualidade (fontes e poços), recolha de lixos selectiva (pilhas, vidro). São
já, entretanto, actividades tradicionais das freguesias as que dizem res-
peito à construção e manutenção de estradas vicinais, cemitérios paro-
quiais, mercados e feiras, parques e jardins, fontes de abastecimento de
água, etc.

Ao contrário do que se poderia pensar a freguesia reúne, mais do
que o município, as características adequadas para ser a primeira escola
de democracia pela proximidade entre os cidadãos e as autoridades de
poder público.

Cabe ainda às freguesias a passagem de documentos que se reves-
tem de particular interesse para os respectivos habitantes, como sejam
atestados de residência, de vida e de situação económica (aI. f) do n," 1
do art. 27.° do Decreto-Lei n." 100/84), bem como outros atestados exigi-
dos por leis especiais ou por instituições várias.

Outro sector de actividade das freguesias e de crescente interesse,
embora anómalo desde logo na designação, é o das tarefas realizadas por
«delegação» de competências das Câmaras Municipais para as Juntas de
Freguesia. Não se trata, efectivamente, de uma delegação no sentido
usual desta palavra, pois a CM não tem o poder de delegar qualquer
competência na freguesia, podendo apenas chegar a acordo com esta para
a transferência de tarefas que, em princípio, lhe cabiam (arts. 27.°, n." 1,
aI. t), e 15.°, n." 1, aI. r)). Estamos aqui perante uma figura que foge ao
esquema normal que resulta da CRP, nos termos do qual as autarquias
locais estão num plano de igualdade, verificando-se aqui uma clara
supremacia da CM ao delegar se assim o entender. É certo que esta não
pode obrigar a freguesia a aceitar, mas vai colocá-la, na prática, numa
situação que conduzirá à aceitação, sob pena de a freguesia continuar a
ver muito limitada a sua esfera de acção.

Muitas das tarefas delegadas poderiam ser exercidas a título normal
pelas freguesias e, se não se avançou nesse domínio, foi porventura por
uma precaução, que se poderá compreender, de verificar se o sistema
funciona para depois se fazer, eventualmente, a transferência a título defi-
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mtivo. Tem ainda a vantagem de adaptar as «delegações» às condições
de cada freguesia.

Nesta matéria de tarefas das freguesias é ainda de referir, pela sua
peculariedade, a respeitante ao recenseamento eleitoral (Lei n." 69/78,
de 3 de Novembro, com as alterações introduzidas pela Lei n." 81/88,
de 20 de Julho). Para a realização de todos os actos eleitorais são essen-
ciais os cadernos de recenseamento eleitoral que são elaborados ao nível
da freguesia e por um órgão, «comissão recenseadora», de que faz parte
necessariamente a Junta de Freguesia e ainda um delegado de cada um
dos partidos representados na AR, se estes indicarem ao Presidente da
Junta, que é o presidente da comissão, os nomes dos seus representantes,
no prazo previsto na lei. A tarefa do recenseamento eleitoral acaba,
assim, por ser fundamentalmente uma tarefa da freguesia (art. 27.°, n," 1,
aI. r), da LAL) , embora através de um órgão especial. Com efeito, as
despesas das operações de recenseamento correm pelo orçamento da fre-
guesia; a comissão recenseadora funciona na sede da junta, sem prejuízo
da abertura de postos de recenseamento na freguesia, se o número de
cidadãos a inscrever ou a dispersão geográfica o justificar; em caso de
necessidade e a solicitação da comissão recenseadora, as assembleias de
freguesia podem designar membros seus para colaborarem nas tarefas do
recenseamento; a guarda e conservação dos cadernos de recenseamento
será feita na sede da junta, salvo se esta não reunir condições para tal.
No que toca a esta matéria, às câmaras municipais cabe a coordenação e
apoio às comissões recenseadoras (art. 14.°).

9. Tutela

Salvo o facto de a dissolução de qualquer órgão da freguesia
(Assembleia ou Junta) determinar necessariamente a dissolução do outro
(art. 13.°, n." 6, da Lei n." 87/89, de 9 de Setembro), nada há a acrescen-
tar ao que foi dito sobre esta matéria na parte geral.

10. Associações de freguesias

Afirmamos no Capo I desta Parte lIIque, embora não previstas na
CRP nem na legislação ordinária, eram de admitir as associações de fre-
guesias, servindo de fundamento para tal entendimento o art. 10.° da
Carta Europeia de Autonomia Local. Na falta de lei específica coloca-se
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o problema da forma que devem assumir tais associações, nada parecendo
impedir que se constituam por escritura pública.

Note-se que, em matéria de pessoal, é a própria lei que admite, pelo
menos, a cooperação entre as freguesias ao estabelecer que duas ou mais
poderão utilizar os serviços do mesmo funcionário ou agente, acordando
na repartição dos encargos respectivos e demais condições (art. 49.°,
n," 2, do Decreto-Lei n," 247/87, de 17 de Junho). Por outro lado, em
matéria de «delegação» nas Junta de Freguesia de actos da competência
das Câmaras Municipais prevista na LAL, não se vê obstáculo a que,
p. ex., várias freguesias se associem para aceitarem certas competências
(abastecimento de água domiciliária, remoção de lixos, etc.). Do mesmo
modo nada impede cooperação ou associação de facto das freguesias
para a satisfação de determinados problemas comuns (696).

De notar, entretanto, a constituição, por escritura pública de 11 de
Fevereiro de 1989, de uma Associação Nacional de Freguesias (ANA-
FRE), com a finalidade de representar e defender os «interesses das fre-
guesias portuguesas» (697). Trata-se, tal como a Associação Nacional de
Municípios Portugueses (ANMP), de uma associação de direito privado e
com finalidades semelhantes.

11. Organizações de moradores

A constituição de organizações de moradores em área inferior à
da freguesia, com a finalidade de «intensificar a participação das popu-
lações na vida administrativa local», está prevista na CRP (art. 263.°,
n," 1).

A existência na nossa lei fundamental de um capítulo dedicado por
inteiro a estas organizações (Cap. V do Tít. VIII), denominadas até à
revisão de 1989 «organizações populares de base», é um facto que só
tem explicação à luz do papel desempenhado a seguir à Revolução
de 1974 pelas, então, mais correntemente designadas «comissões de

(696) Sobre a cooperação de facto entre municípios, cfr. F. ALVESCORREIA,Formas
jurídicas ... , pp. 13/14.

(697) Cfr. extracto publicado no DR, III Série, n." 65, de 18 de Março de 1989.
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moradores» e pela polémica que à volta delas se gerou, como vimos,
na discussão da matéria do poder local (cfr., nomeadamente, o n." 3 do
Capo II da Parte lI). As comissões de moradores, de que hoje muito
pouco se fala, proliferaram, na ocasião, por muitos pontos do país, prin-
cipalmente nos centros urbanos, desempenhando um papel muito activo
na procura de solução de problemas locais. Vistas e exaltadas como
manifestações genuínas da dinâmica revolucionária pelos partidos situa-
dos mais à esquerda, estes vão exigir para elas um estatuto constitucio-
nal de primeiro plano, reclamando inclusivé a consagração de um princí-
pio da autonomia das organizações populares de base, em paralelo com
o princípio da autonomia das autarquias locais. Por sua vez, os restan-
tes partidos, sem pôr em causa o significado e a importância destas
organizações, encaram-nas com uma função meramente adjuvante dos
órgãos das autarquias locais. Em termos constitucionais, o resultado tra-
duziu-se na consagração destas organizações, mas com funções e pode-
res muito limitados. Não obteve, também, reconhecimento o princípio
da autonomia reclamado, mas considerou-se que «a participação das
organizações populares de base no exercício do poder local» constituía
um limite material de revisão constitucional (art. 290.°, aI. j), da redac-
ção inicial da CRP). Este limite material só desapareceu na revisão
de 1989 (698).

Nos termos do actual texto constitucional, a estrutura das organi-
zações de moradores e as tarefas a seu cargo estão dependentes de lei
(arts. 264.°, n," 1, 265.°, n," 2, e 168.°, n." 1, aI. i), da CRP), que ainda
não foi publicada. De qualquer modo, a CRP contém algumas regras
bem definidas quer relativas à demarcação das áreas territoriais destas
organizações, que será feita pela Assembleia de Freguesia (art. 263.°,
n." 2), quer sobre a existência de uma assembleia de moradores, que será
composta por todos os residentes na área da organização inscritos no
recenseamento da freguesia respectiva, e de uma comissão de moradores
eleita, por escrutínio secreto, pela assembleia de moradores e por ela
livremente destituída (art. 264.°, n.OS I e 2).

(698) J. MAGALHÃES, Dicionário da Revisão Constitucional, Lisboa, 1989, p. 80.
Sobre as organizações de moradores, cfr. J. J. GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA, Cons-
tituição da República Portuguesa Anotada, 3.' ed. revista, Coimbra, 1993, pp. 917
e segs.
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CAPÍTULO IV

AS REGIÕES ADMINISTRATIVAS
E OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO AUTÁRQUICA

(ÁREAS METROPOLITANAS)

1. As regiões administrativas

a) O problema da criação das regiões administrativas

No movimento pendular entre a centralização e a descentralização da
administração local vivemos hoje um período em que o pêndulo se inclina
para a descentralização na linha do que sucedeu em 1836, 1878 e nas leis
da administração local da I República (1913 e 1916). No entanto, não se
verifica uma das características que sempre acompanhou, em Portugal, os
períodos de maior descentralização e que foi a existência de um nível
intermédio de administração local autónoma situado entre o município e o
Estado. Não se pode dizer que esta situação fosse querida pelos responsá-
veis do regime actual da administração local autónoma, pois tiveram o
cuidado de consagrar constitucionalmente, como nível intermédio, a região
administrativa, acabando com o distrito que, até então, cumprira essa fun-
ção. A verdade, porém, é que, passados quase dezoito anos da entrada em
vigor da Constituição, continuamos sem esse nível intermédio.

As explicações para esse facto são muitas, mas pode afirmar-se que
para isso concorreu certamente o facto de se pôr termo, porventura com
bons motivos dada a sua exiguidade territorial, a uma autarquia local
bem definida e já com tradição, que era o distrito, e se ter procurado
implantar uma nova - a região administrativa - sobre cujos contornos
territoriais se está ainda hoje muito longe de obter um consenso. Curio-
samente a que oferece mais consenso - o Algarve - corresponde exac-
tamente ao âmbito de um distrito.

Outras razões concorrem para a não institucionalização deste nível
de administração pública, sendo frequentemente invocada nesse sentido a
falta de vontade política do Governo. A regionalização é uma bandeira
da oposição, mas só enquanto oposição (699).

(699) Não se pode esquecer, contudo que, em 1982, o Governo de então iniciou um
processo de regionalização do continente (cfr. D. FREITAS DO AMARAL, Curso ..., p. 539),
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De qualquer modo é a própria Constituição que põe um travão à
criação de regiões administrativas no Continente, ao estabelecer no
art. 255.° a obrigatoriedade da criação simultânea das regiões. Esta dis-
posição exige que se proceda a uma prévia divisão de todo o território
do continente em regiões (cfr. art. 256.°) e impede, desta forma, que se
crie, p. ex., uma região como o Algarve e que se constituam depois,
aproveitando até os resultados da experiência desta, outras. Não se invo-
que, em contrário, o perigo de por esta forma se criarem regiões de
forma desarticulada, podendo obter-se no final uma «divisão territorial
inadequada» (100), pois uma lei-quadro poderia obviar a esses inconve-
nientes, estabelecendo regras mínimas para uma divisão administrativa
regional articulada, mas não necessariamente simultânea.

b) A actual lei quadro das regiões administrativas

De qualquer modo o tema da regionalização tem estado sempre na
ordem do dia e ainda recentemente foi aprovada a Lei n." 56/91, de 13
de Agosto, que desenvolve os preceitos constitucionais sobre a matéria e
possibilita já a aprovação de uma lei que crie as regiões administrativas
do continente e a abertura do procedimento para a instituição em con-
creto, também por lei, de cada região administrativa.

Vejamos, de acordo com esta lei, o que seriam os traços característi-
cos fundamentais das regiões administrativas e como se processaria a sua
instituição em concreto.

As regiões administrativas, de acordo com o art. 1.°, seriam, como
as demais autarquias locais, pessoas colectivas de população e território
dotadas de órgãos representativos, visando a prossecução de interesses
próprios das populações respectivas. Este artigo acrescenta ainda, mas
desnecessariamente, a «autonomia administrativa e financeira» das
regiões administrativas e tem o cuidado na parte final de afirmar a regio-
nalização como factor de «coesão nacional».

tendo lançado nomeadamente um debate público sobre este tema (cfr. Relatório Nacional
do Debate Público sobre Regionalização, ed. da Secretaria de Estado da Administração
Regional e Local do Ministério da Administração Interna, Lisboa, 1983). Sobre o pro-
cesso de regionalização, cfr. Luís SÃ, Regiões Administrativas. O Poder Que Faltava,
Lisboa, 1989, pp. 65 e segs.

(7110) Cfr. J. J. GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA, Constituição ... , 3." ed., 1993,
p.911.

23
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Seriam órgãos da região, nos termos do art. 3.°, a Assembleia
Regional e a Junta Regional (note-se o cuidado de evitar a designação
Governo Regional).

A Assembleia Regional seria o órgão deliberativo constituído por 46
ou 61 deputados regionais, conforme o número de eleitores da região
fosse inferior ou superior a um milhão e meio. Nas regiões de menos de
milhão e meio de eleitores, 31 deputados seriam eleitos directamente
pelos cidadãos recenseados na área da respectiva região e os restantes 15
seriam escolhidos pelas Assembleias Municipais integradas na região.
Nas regiões com mais de milhão e meio de eleitores, 41 deputados
seriam eleitos directamente e 20 escolhidos indirectamente pelas Assem-
bleias Municipais (art. 22.°). Anote-se a exigência de 2/3 de deputados
eleitos directamente. Os deputados a designar pelas Assembleias Muni-
cipais seriam eleitos por votação secreta e simultânea de um colégio elei-
toral composto pelos membros das Assembleias Municipais da área da
região eleitos directamente. Não fariam parte deste colégio, portanto, os
Presidentes das Juntas de Freguesia (art. 14.°, n," 3).

A Junta Regional seria o órgão executivo constituído, nos termos do
art. 26.°, por 5 elementos nas regiões de menos de milhão e meio de
eleitores (um Presidente e quatro vogais), e por 7 elementos nas regiões
de mais de milhão e meio de eleitores (um Presidente e seis vogais).
A Junta Regional seria eleita pela Assembleia Regional de entre os seus
membros pelo sistema de representação maioritária (e não proporcional),
por escrutínio secreto e listas plurinominais. Presidente da Junta Regio-
nal seria o primeiro elemento da lista mais votada (art. 27.°).

Para se manter em funções, a Junta Regional precisaria da confiança
da Assembleia, pois a votação por esta de uma moção de censura, apro-
vada por maioria absoluta dos deputados regionais em exercício de fun-
ções, determinaria a demissão daquela (art. 29.°).

No que toca a atribuições estaria confiado às regiões administrativas
um amplo leque, abrangendo os principais domínios da administração
pública nos termos a definir na lei de criação de cada região (701) e com
respeito pelo princípio da subsidariedade (art. 17.°). A afirmação deste
princípio é feita também expressamente no art. 4.°, estabelecendo-se que

(10\) Sobre o processo de criação e instituição em concreto de cada região, ver já a
seguir.
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ele deve regular as funções das regiões administrativas em relação ao
Estado e aos municípios.

Em termos financeiros, para além dos princípios que caracterizam a
autonomia financeira de um ente público (arts. 34.° e segs.), saliente-se a
possibilidade de as regiões lançarem derramas regionais, cobrarem taxas
e tarifas e contraírem empréstimos (art. 38.°).

Junto de cada região haverá, tal como sempre sucedeu com o dis-
trito, enquanto autarquia local, um Governador Civil Regional, represen-
tante do Estado (102) nomeado em Conselho de Ministros (art. 40.°). As
suas competências, definidas no art. 41.°, seriam amplas abrangendo para
além do exercício da tutela (n." 1, ais. c) e d)), as de autoridade policial
(n." 2). Seria natural e desejável que tivesse também funções de coorde-
nação da administração regional periférica do Estado e de articulação
entre esta e as regiões, mas tal não sucede.

c) A instituição concreta das regiões

A lei quadro que estamos a seguir estabelece o procedimento a
seguir na instituição concreta das regiões.

Primeiro seria necessário publicar, como referimos, uma lei da AR
que indicasse para todo o território do continente quais eram as regiões
administrativas e especificasse a área que abrangia cada uma delas e o
respectivo regime, podendo essa lei estabelecer, se assim o entendesse,
«estatutos» diferentes para todas ou algumas delas, dentro da lei qua-
dro (103) (arts. 12.° e 13.°).

Só depois poderia ser instituída em concreto uma região administra-
tiva, sendo necessário, para o efeito, obter previamente o voto favorável
da maioria das Assembleias Municipais que representassem a maior parte
da população da área regional, segundo o último recenseamento geral
efectuado, e publicar uma lei da AR, instituindo a região em causa
(art. 13.°). Seguidamente proceder-se-ia ao preenchimento dos lugares
da Assembleia Regional (art. 14.°).

Se o voto favorável das Assembleias Municipais não fosse obtido, a
AR promoveria nova consulta, decorrido o prazo de um ano, e, no caso
de inêxito, novas consultas só poderiam ser promovidas após a realiza-

(102) O mesmo sucede hoje nas regiões administrativas francesas.
(103) Cfr. J. J. GOMES CANOTILHONITAL MOREIRA, Constituição ..., 3.3 ed., 1993, p.911.
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ção de eleições gerais para os órgãos das autarquias locais, nos termos
do n." 5 do art. 13.° Deste procedimento decorre que bem poderia suce-
der que tivéssemos, num determinado momento e por alguns anos,
regiões administrativas em funcionamento pleno e outras ainda por insti-
tuir, apesar da obrigatoriedade constitucional da criação simultânea.

2. As áreas metropolitanas

Permite o n." 3 do art. 238.° da CRP, como já tivemos ocasião de
referir, o estabelecimento de outras formas de organização territorial
autárquica nas grandes áreas urbanas e nas ilhas, de acordo com as suas
condições específicas.

No que toca às grandes áreas urbanas foram já criadas, pela Lei
n," 44/91, de 2 de Agosto, as áreas metropolitanas de Lisboa (AML) e
do Porto (AMP), já instituídas em concreto, depois do voto favorável das
Assembleias Municipais envolvidas (arts. 1.°, 2.° e 3.°).

Constituindo «pessoas colectivas de direito público» de âmbito terri-
torial (incluem concelhos limítrofes dos de Lisboa e Porto) e visando a
«prossecução de interesses próprios das populações das áreas dos muni-
cípios integrantes», as áreas metropolitanas não têm, no entanto, ao con-
trário do que sucede com as autarquias locais órgãos provenientes de
eleições directas.

O órgão deliberativo é a Assembleia MetropoLitana (art. 9.°) que é
composta, na AML, por 50 membros eleitos pelas Assembleias Munici-
pais dos municípios que a compõem e, na AMP, por 27 membros eleitos
pela mesma forma. Podem participar na eleição apenas os membros das
Assembleias Municipais eleitos directamente e os mandatos são atribuí-
dos segundo o sistema da representação proporcional (método da média
mais alta de Hondt).

Por sua vez o órgão executivo é a Junta MetropoLitana constituída
pelos Presidentes das Câmaras dos municípios integrantes e que assim
conta com dezoito membros na AML e nove membros na AMP (arts. 2.°
e 13.°). Trata-se, como se vê, de uma estrutura pesada assim se compreen-
dendo que os membros da Junta elejam, de entre eles, para formar uma
Comissão Permanente, um Presidente e quatro Vice-Presidentes na AML,
e um Presidente e dois Vice-Presidentes na AMP (arts. 13.° e 14.°).

As áreas metropolitanas possuem ainda um órgão consultivo deno-
minado Conselho Metropolitano, que não é constituído como se poderia
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pensar - tomando como referência o antigo Conselho Municipal - por
representantes das forças económicas, sociais e culturais da área metro-
politana, mas é antes composto pelo Presidente da Comissão de Coorde-
nação Regional respectiva, pelos membros da Junta Metropolitana e
pelos representantes dos serviços e organismos públicos cuja acção inter-
fira nas atribuições da área metropolitana (art. 18.°). Trata-se, pois, mais
de um órgão de natureza técnica com a finalidade de tomar mais efi-
ciente a acção da área metropolitana e articular melhor a actuação dos
diferentes níveis de Administração Pública, como estabelece expres-
samente o art. 20.° Repare-se a abertura concedida, no n." 3 deste artigo,
para a participação nas reuniões do Conselho Metropolitano de represen-
tantes dos interesses sociais, económicos e culturais.

Pensadas para resolver os problemas das grandes zonas urbanas, as
áreas metropolitanas têm atribuições em conformidade como se pode ver
da leitura do art. 4.° da Lei n," 44/91 que refere nomeadamente os domí-
nios dos transportes colectivos, das vias de comunicação, do saneamento
básico, protecção do ambiente e protecção civil, etc. Esta mesma lei
prevê o estabelecimento de serviços metropolitanos para melhor cumprir
as respectivas atribuições (art. 21.°).

3. Os conselhos de ilha nos Açores

Determina o art. 79.° do Estatuto Político-Administrativo da Região
Autónoma dos Açores (104) que funcionará, nas ilhas em que exista mais
do que um município, um órgão de natureza consultiva denominado con-
selho de ilha.

Não se trata de «outras formas de organização territorial autárquica»
permitidas pelo n," 3 do art. 238.° da CRP para as grandes áreas urbanas
e para as ilhas, e já concretizadas, quanto àquelas, através das áreas
metropolitanas de Lisboa e Porto, mas de meros órgãos consultivos com
o poder de formular recomendações aos órgãos das autarquias e emitir os
pareceres que lhes forem solicitados pelo Governo Regional (art. 81.° do
Estatuto).

Farão parte do conselho de ilha, nos termos do art. 80.°, os Presi-
dentes das Assembleias e das Câmaras Municipais da respectiva ilha e

(104) O Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores foi apro-
vado pela Lei n." 39/80, de 5 de Agosto, e revisto pela Lei n." 9/87, de 26 de Março.



358 Parte 11/- A Administração Local Autárquica

Presidentes da Junta de Freguesia, designando um cada uma das Assem-
bleias Municipais dos municípios da Ilha.

O Decreto Legislativo Regional n." 22/87/A, de 3 de Dezembro,
regula, dando cumprimento ao art. 82.° do Estatuto, a constituição, orga-
nização e funcionamento do conselho de ilha bem como os direitos e
deveres dos seus membros. Determina o art. 23.° deste diploma a aplica-
ção da legislação relativa às autarquias locais, com as necessárias adap-
tações, em relação aos aspectos nele não previstos. Cabe a este órgão,
de natureza muito especial, incentivar formas de colaboração e coopera-
ção entre as diversas autarquias e apreciar, numa perspectiva de integra-
ção e complementaridade, os planos de actividades dos diversos muni-
cípios, podendo ainda pronunciar-se sobre interesses específicos da ilha
(art. 13.°).

4. O distrito

Por força da CRP, o distrito deixou de ser uma das autarquias locais
existentes no nosso país, mas subsiste como «divisão distrital», enquanto
não forem instituídas em concreto as regiões administrativas (arts. 238.°,
n.OS 1 e 2, e 291.° da CRP).

Nos termos do Decreto-Lei n," 5/91, de 8 de Janeiro, cada distrito
tem uma Assembleia Distrital com funções deliberativas e um Conselho
Consultivo que assiste o Governador Civil (art. 1.°, n," 2).

A Assembleia Distrital é composta pelos Presidentes das Câmaras
Municipais do distrito (ou vereadores que os substituam) e dois membros
de cada AM do distrito, sendo um deles o Presidente da AM e outro
eleito de entre os Presidentes da Junta de Freguesia.

Este órgão tem diversas competências nomeadamente de criação de
serviços de apoio técnico às autarquias locais e de criação de museus
etnográficos, históricos e de arte local (art. 5.°).

A Assembleia Distrital tem uma Mesa composta por um Presidente
e dois secretários eleitos, por escrutínio secreto, de entre os seus membros
e que exerce funções próprias de um órgão executivo (arts. 6.° e 7.°).

Pode ter quadro de pessoal próprio (art. 8.°) bem como receitas,
embora não possa contrair empréstimos (arts. 9.° e 10.°) e está sujeita
à tutela administrativa, nos mesmos termos que as autarquias locais
(art. 11.°). Das deliberações da Assembleia Distrital cabe recurso con-
tencioso nos termos gerais (art. 12.°).
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Temos aqui, pois, uma estrutura organizativa que, não sendo uma
autarquia local nem outra forma de «organização territorial autárquica»,
nos termos do n." 3 do art. 238.0 da CRP, faz parte da administração
local autónoma (105).

No entanto, o distrito é também uma circunscrição administra-
tiva (106) na qual funciona um serviço desconcentrado da administração
central, o governo civil, estando à frente deste um representante do
Governo, por ele nomeado e exonerado, sob proposta do Ministro
da Administração Interna (art. 291.0, n." 3, da CRP e Decreto-Lei
n," 252/92, de 19 de Novembro). O Governador Civil depende hierár-
quica e organicamente daquele Ministro e é assistido por um Conselho
Consultivo. Cabe-lhe exercer, para além da tutela sobre as autarquias
locais, funções policiais e de protecção civil e proporcionar uma adequada
cooperação entre os serviços públicos desconcentrados localizados no dis-
trito (art. 4.0 do Decreto-Lei n," 252/92, de 19 de Novembro). O Conselho
Consultivo, órgão de consulta do Governador Civil, é constituído e presi-
dido por este e ainda pelo Vice-Governador Civil, quando existir, e pelos
responsáveis dos serviços desconcentrados do Estado localizados na área
do distrito, incluindo os das forças de segurança e o chefe da delegação
distrital de protecção civil (arts. 13.0 e 14.0 do Decreto-Lei n." 252/92).

CAPÍTULO V

ALGUMAS MODIFICAÇÕES PREVISÍVEIS
NA ADMINISTRAÇÃO LOCAL AUTÓNOMA

Embora se verifique, neste momento, um período de certa estabili-
dade na organização municipal portuguesa, sentem-se algumas tensões
que terão certamente repercussões num futuro próximo.

Temos especialmente em mente a criação de novos concelhos e a
modificação do estatuto das freguesias.

No que toca à criação de novos concelhos ela será o resultado natu-
ral do movimento de urbanização que não permitirá, por muito mais
tempo, que comunidades com largo número de habitantes, que actual-

(105) Cfr. J. J. GOMES CANOTILHOIVITAL MOREIRA, Constituição ... , 3." ed., 1993,
p. 1074.

(106) Cfr. D. FREITAS DO AMARAL, Curso .... , pp. 534/535.
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mente são freguesias, vilas (107) e até cidades (108), não adquiram o esta-
tuto de municípios. Não é pensável que aglomerados urbanos com algu-
mas dezenas de milhar de habitantes continuem a ser freguesias. A lei
quadro da criação de municípios dificulta, como vimos, a criação de
novos concelhos e inclui uma barreira constituída pela inaplicabilidade
da lei, enquanto não forem criadas as regiões administrativas (art. 14.0 da
Lei n," 142/85, de 18 de Novembro). Por outro lado, há uma oposição
muito viva por parte dos concelhos já existentes à formação de novos à
custa do respectivo território, estando aqui, sem dúvida, uma das maiores
dificuldades no processo de criação de municípios. Estes dois factores
conjugados impedirão, pelo menos a médio prazo, uma mudança signifi-
cativa do mapa territorial municipal português (109).

A aspiração das freguesias mais populosas à elevação à categoria de
municípios tem a ver também com a situação concreta da autarquia local
freguesia. Tendo embora órgãos eleitos democraticamente, as mais de
quatro mil freguesias de Portugal possuem escassos recursos financeiros
e humanos próprios, vivendo numa grande dependência em relação aos
municípios. Essa dependência é desde logo financeira, pois as freguesias
não têm direito a uma verba fixada no orçamento do Estado (FEF), rece-
bendo antes do município, como dissemos, uma quantia que este estabe-
lece ano a ano, ao elaborar o respectivo orçamento, de acordo com as
regras definidas no art. 20.0 da Lei das Finanças Locais (este artigo esta-
belece um montante global mínimo, dependendo da vontade do municí-
pio aumentá-lo ou não). Tal como existe um mapa anexo ao orçamento

(107) «Vilas» são aglomerados urbanos normalmente sedes de freguesia correspon-
dendo à área desta. mas que por vezes englobam mais do que uma freguesia. Não têm
órgãos próprios e a categoria de vila tem principalmente efeitos honoríficos. A lei deter-
mina que uma povoação só pode ser elevada à categoria de vila quando conte um
número de eleitores. em aglomerado populacional contínuo superior a 3.000 e possua
ainda um conjunto de equipamentos colectivos tipicamente urbanos (art. 12.° da Lei
n." 11/82. de 2 de Junho). Em 1991. havia 185 vilas que não eram sede de município
(cfr. Administração Local em Números ...• p. 87).

(708) Por sua vez «cidades» são aglomerados urbanos de maior dimensão do que as
vilas. exigindo a lei igualmente um conjunto de requisitos para conferir a uma vila a
categoria de cidade (art. 13.° da mesma lei). Existiam. em 1991. três cidades (Errne-
sinde, Odivelas e Alverca do Ribatejo) que não eram sede de concelho (cfr. Administra-
ção Local em Números ...• pp. 89/90).

(109) Foi criado recentemente um movimento denominado Liga para os Futuros
Concelhos (LIFUCO) com a finalidade de associar e defender os interesses das comuni-
dades locais (vilas e cidades) que aspiram a ser concelhos.
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do Estado, contendo as verbas do FEF atribuídas aos municípios, existe
também uma mapa anexo ao orçamento do município, contendo as ver-
bas atribuídas por este às freguesias. Também no que toca a competên-
cias as freguesias possuem um limitado âmbito de acção, dependendo da
prática de uma política municipal de maior ou menor de «delegação de
competências». Ainda no que toca a pessoal um grande número de fre-
guesias não dispõe de um quadro de funcionários.

Não é de estranhar, neste contexto, que a Associação Nacional de
Freguesias (ANAFRE), englobando mais de duas mil, apresentasse, em
29 de Janeiro de 1992, uma petição à AR, ao abrigo do art. 52.° da CRP,
exprimindo as suas reivindicações que apontam para a publicação de
legislação que confira às freguesias um estatuto mais de acordo com os
preceitos constitucionais sobre a autonomia local. Reivindicam nomeada-
mente mais competências, meios financeiros (participação directa no FEF,
participação na receita dos impostos locais, lançamento de derramas),
mais meios técnicos e humanos, valorização do estatuto dos eleitos da
freguesia e regulamentação, em termos abertos, do direito de associação.
A aceitação destas reivindicações conduziria as freguesias a um estatuto
muito próximo do dos municípios, criando-se mais um nível territorial
efectivo de administração pública no nosso país. Não sendo previsível
nem desejável a transformação das freguesias em municípios (embora
seja essa uma aspiração natural das mais populosas), já é de admitir uma
redistribuição de poderes, fazendo aproximar certas tarefas do nível mais
próximo dos cidadãos. A freguesia é uma comunidade com valor afec-
tivo muito forte para as populações e não é pensável, como chegou a
defender-se, a sua extinção com base num princípio de racional idade
administrativa. Aliás o Prof. Freitas do Amaral que, numa primeira fase,
admitiu a extinção deste nível de administração local, manifestou poste-
riormente diferente ponto de vista (110). Encontrar uma forma de conci-
liar os princípios constitucionais da autonomia local e da boa administra-
ção (princípio este que resulta nomeada e claramente dos arts. 9.°, aI. d),
e 267.°, n." 2, da CRP) deverá ser a preocupação subjacente à redefinição
do papel da freguesia e das suas relações com o município.

(110) D. FREITAS DO AMARAL, «O Futuro das Freguesias no Sistema Português de
Autarquias Locais», in Papel das Freguesias ... , pp. 38/42.
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