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A derrama e os investimentos municipais 
Vasco Valdez Matias 

 

 

1. CARACTERIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS FONTES DE FINANCIAMENTO 

AUTÁRQUICO 

 

Começo por agradecer à Faculdade de Direito de Lisboa da Universidade Católica, na pessoa 

do Senhor Professor Saldanha Sanches, o honroso convite para vir falar hoje a tão distinto 

auditório sobre o tema da derrama, tendo-me sido solicitado que me pronunciasse 

especificamente sobre o ponto “A derrama e os investimentos municipais”. 

 

Face a este tema, abordaremos a questão começando por dar uma panorâmica do peso e da 

importância das despesas dos municípios portugueses e faremos referência às principais 

fontes de financiamento dos mesmos, em especial da derrama. 

 

Seguidamente, faremos uma abordagem mais teórica e mais jurídica sobre a relevância das 

receitas tributárias, enquanto fonte de financiamento municipal para, por último, concluirmos 

expressando o nosso ponto de vista quanto à actual formulação da lei quanto à derrama e à 

respectiva validade e importância como receita dos municípios. Posto isto, passaremos de 

imediato à apresentação dos pontos acabados de referir. 

 

Os municípios portugueses, de acordo com os dados constantes do Anuário Financeiro dos 

Municípios Portugueses (edição de 2007, da autoria de João Carvalho, Maria José Fernandes, 

Pedro Camões e Susana Jorge, edição da Câmara dos Técnicos de Contas), tiveram uma 

despesa total nesse ano de aproximadamente 7 394 000 000€, da qual as despesas de capital, 
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em especial aquisição de bens de capital, foram 1 982 000 000€. Simplesmente, foram 

assumidos compromissos que ficaram por pagar da odem dos 1 468 000 000€.  

 

Para fazer face a um tal volume de despesa, as autarquias locais, mais concretamente os 

municípios, têm um conjunto significativo de receitas que, no essencial, de acordo com o 

mesmo Anuário  ascenderam, naquele ano, a aproximadamente 7 756 000 000€, que se 

distribuíram percentualmente e no tocante aos principais agregados da seguinte forma: 

 

- Impostos e taxas: 37,1%; 

 

- Transferências do Estado: 40,4%; 

 

- Vendas de bens e serviços: 8,9%; 

 

- Passivos financeiros: 4,6%; 

 

- Vendas de bens duradouros: 1.9%. 

 

Vemos, pois, que inquestionavelmente o grosso das receitas dos municípios portugueses se 

divide entre as receitas próprias, consideradas estas basicamente como sendo os impostos, as 

taxas, as vendas de bens e serviços e as vendas de bens duradouros e, por outro lado, as 

transferências do Estado, em especial as provenientes dos fundos previstos na Lei das 

Finanças Locais e anualmente transferidas a coberto do Orçamento do Estado. 

 

Por outro lado, é evidente que as percentagens atrás enunciadas não são mais do que a 

expressão disso mesmo, ou seja uma percentagem obtida a partir do universo dos municípios 

portugueses. 
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Se efectuarmos uma análise mais fina, ver-se-á que a independência financeira destes, tomada 

justamente na acepção que atrás enunciámos, é muito variável e assimétrica. 

 

Considerando os dados referidos no mencionado Anuário, consideram-se municípios 

pequenos os que têm uma população até 20 000 habitantes e que são 178. Médios serão os 

municípios cuja população oscila entre os 20 000 habitantes e os 100 000 habitantes e que são 

106, sendo 24 o número de municípios cuja população ultrapassa os 100 000 habitantes e que 

são 24.  

 

Pois bem: verifica-se que o peso das receitas próprias e, neste sentido, da independência 

financeira face ao Estado, aumenta à medida que os municípios são maiores. 

 

Assim, nos pequenos, a estrutura financeira, em percentagem, é a seguinte: 

 

- Receitas próprias: 23%; 

 

-Transferências: 65,4%;  

 

- Passivos financeiros: 6,5%. 

 

Nos municípios médios, já as percentagens são as seguintes: 

 

- Receitas próprias: 50%; 

 

- Transferências: 40,4%; 

 

Passivos financeiros: 5,3%. 
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Finalmente, nos grandes municípios, as percentagens ilustram bem a importância das 

receitas próprias: 

 

- Receitas próprias: 74%; 

 

- Transferências: 18%; 

 

- Passivos financeiros: 2%. 

 

É evidente que estes números não podem constituir uma grande surpresa. Como é óbvio, só 

poderá haver impostos e respectiva receita quando haja matéria colectável e, no caso dos 

municípios, esta está fortemente associada a dois tipos de rendimentos ou de manifestações 

de riqueza. Por um lado, os impostos cuja fonte é a propriedade imobiliária, seja (i) por via da 

transferência onerosa da respectiva propriedade, taxada a título de Imposto Municipal sobre 

Transmissões (IMT), basicamente tributando a transferência de propriedade de imóveis, seja 

(ii) pela detenção de imóveis, sujeita a Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI).  

 

Mas, não sendo propriamente impostos, também as principais taxas municipais acabam por 

incidir sobre as actividades que envolvem directa ou indirectamente o sector da construção, 

como é o caso das taxas de infraestruturas urbanísticas, previstas na Lei das Finanças Locais, 

concretamente a Lei n.º2/2007, de 15.1, bem como a taxa de compensação, prevista no Decreto-

Lei nº 555/99, de 16.12 (artigo 44º), na actual redacção (republicação no DR de 4.9.2007). 

 

Por outro lado, assume especial relevância também a derrama, que foi considerada, no fundo, 

um adicional à colecta IRC (até à actual Lei de Finaças Locais, a Lei 2/2007, de 15 de Janeiro) 

que a autarquia é livre de cobrar ou não e que incide, presentemente, de acordo com o artigo 

14.º da actual Lei de Finanças Locais, sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto 

sobre o rendimento das pessoas colectivas. Distribuído, embora, de molde a permitir minorar 
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o impacte de as sedes das grandes empresas se situarem nos grandes concelhos, a verdade é 

que, como todos sabemos, a receita pesa em regra nos municípios do litoral e em especial nas 

grandes cidades, onde se concentra um número significativo dos empregados das empresas, 

que é o factor determinante, nos termos do n.º 2, para efeitos de distribuição da receita 

proveniente da derrama pelos diversos municípios envolvidos. 

 

Diga-se, de passagem, que a grande modificação operada pela LFL actual teve, justamente, a 

ver com esta transformação que fez com que a derrama passasse a ser suportada, mesmo que 

o sujeito passivo não tenha colecta de IRC para pagar. 

 

Isto, porque, como ressalta da mecânica deste imposto, o lucro tributável é apurado a partir 

do resultado contabilístico da empresa, com as modificações impostas pelo Código do IRC, 

mas antes da dedução dos prejuízos fiscais.  

 

Consequentemente, uma empresa, que por força da dedução dos prejuízos fiscais de anos 

anteriores, não tenha colecta de IRC, poderá ser forçada a pagar a derrama, porquanto, como 

vimos, esta incide sobre o lucro tributável. 

 

Daí que se tenha acentuado a emancipação da derrama face ao imposto de que dependia, no 

caso, o IRC. 

  
 

2. OS PODERES TRIBUTÁRIOS DOS MUNICIPIOS 

 

Um dos aspectos relevantes em matéria tributária tem sido a evolução no sentido de conceder 

aos municípios um conjunto mais significativo de receitas provenientes de impostos e, por 

outro lado, sendo estes uma receita própria dos mencionados municípios, atribuir a estes 

poderes com algum significado, no que concerne ao lançamento do próprio tributo, mas 
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também quanto à sua modulação em concreto, v.g. quanto à taxa a aplicar, bem como às 

isenções a conceder. 

 

Quanto à primeira questão, é evidente que em termos de finanças públicas, designadamente 

tendo também presente a Carta Europeia de Autonomia Local, verdadeira Magna Carta da 

Autonomia Local, aprovada em 1985 no âmbito dos países do Conselho da Europa, e que é 

um tratado que Portugal já ratificou e ao qual livremente se vinculou, procura acentuar a 

necessidade de haver recursos próprios das autarquias que permitam a evolução significativa 

das respectivas receitas sem estarem sempre dependentes da vontade e das possibilidades 

financeiras do Poder Central (sobre a Carta Europeia, veja-se VASCO VALDEZ MATIAS 

”Sistemas Fiscais das Autarquias”, Rei dos Livros, 1987, pág. 34/35 e MARTA REBELO, 

“Descentralização Financeira e Justa Repartição de Recursos entre o Estado e as Autarquias 

Locais”, Almedina, 2007, pág. 89/96). 

 

Claro que a primeira observação a ter de ser feita é que um sistema financeiro que assente, 

como é o caso do nosso entre impostos e transferências estaduais, no essencial, tem de ser visto 

de uma forma adequada e ponderada. Como é óbvio e face aos dados que deixámos 

anteriormente expressos para o caso português, as desigualdades dentro do território 

nacional, entre litoral e interior, e mesmo dentro destas duas realidades, entre agregados 

populacionais de maior dimensão e de menor dimensão, fazem com que o peso e a 

importância dos impostos ao nível local não possuam um significado todo ele idêntico, antes 

pelo contrário, e não permitam consagrar um modelo teórico em que, por exemplo, fosse 

equacionável e desejável que um sistema financeiro municipal assentasse num modelo em que 

cerca de 50% da respectivas fontes financeiras proviessem de receitas próprias, tais como 

definidas no ponto anterior. Não quer dizer que, em teoria, não fosse tal desejável, até pela 

previsibilidade que poderia introduzir na gestão municipal e no reforço das competências 

fiscais das autarquias e dos autarcas. Só que o óptimo pode ser inimigo do bom e, sobretudo, 
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inexequível, introduzindo uma discriminação ainda mais acentuada dos municípios mais 

pobres, ou seja, aqueles que, em regra, são os do interior do País. 

 

Seja como for, como mencionámos anteriormente, têm vindo a acentuar-se os poderes 

municipais no que toca à respectiva gestão dos impostos, o que se nos figura uma tendência 

positiva, o que no caso da derrama e face à actual LFL, também é confirmado, mormente pela 

possibilidade que o município, através do órgão próprio, estabelecer taxas diferenciadas para 

as empresas com fundamento em determinados volumes de negócios (cfr. nº 4 do artigo 14º 

da LFL). 

 

3- AS RECEITAS TRIBUTÁRIAS DOS MUNICÍPIOS 

 

 

 

IMPOSTOS MUNICIPAIS (milhões de €) 
 
 
 

IMPOSTOS MUNICIPAIS(milhões de €) 

Impostos 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Crescimento da Receita 
2008/2003 

IMT / 
Sisa 573,0 579,0 668,3 706,2 921 760 32,6% 

IMI/CA 667,8 756,4 790,3 875,4 978 1062 59% 
IMV 100,8 113,2 117,9 127,7 134 138 - 
Derrama 269,9 379,4 287,3 280,8 315 244 - 
Total 1.611,5 1.828,3 1.863,8 1.990,1 2.348 2.203  
Total dos Impostos sobre o Património 46,8%      

Inflação dos últimos 6 anos 16,1%      
 
 
 
 



 

ENSINUS – Estudos Superiores, S. A. || NIPC/Matrícula na CRC Lisboa: 500743282 | Capital Social €1500.000,00 

 

Se olharmos para a receita própria dos municípios portugueses, verificaremos que uma parte 

significativa da mesma assenta em tributos (impostos e taxas) incidentes sobre a propriedade 

imobiliária. 

 

Claro está que existem justificações teóricas para que assim seja e que fundamentalmente 

assentam na teoria de que os tributos locais devem assentar primordialmente no chamado 

princípio do benefício, como razão de ser da respectiva oneração tributária. 

 

Tal vale por dizer que há um conjunto mais ou menos significativo de utilidades que são 

prestadas pelos municípios aos seus residentes e que têm muitas delas por base utilidades 

directa ou indirectamente relacionadas com o património imobiliário, como infra-estruturas, 

redes viárias, esgotos, saneamento, escolas, etc., em que as taxas cobradas só por si não serão 

suficientes para delas obter a receita necessária à prestação de tais utilidades. Assim, justificar-

se-á um imposto assente no tal princípio do benefício, ou seja, quem tem imóveis que 

justificam a prestação de tais serviços pagarão imposto, bem como noutro plano, e 

identicamente, quem é detentor de viatura automóvel pagará imposto a título de IUC 

(imposto único de circulação), cuja receita em boa medida reverte também para as autarquias. 

 

Uma nota final para acentuar alguns aspectos relativos ao comportamento da receita. Desde 

logo, dos impostos locais aqueles que têm tendência para crescer e que são mais imunes a uma 

crise como aquela que vimos atravessando, são o IUC e sobretudo o IMI. Este tem ainda um 

potencial de crescimento acentuado, atendendo à caducidade de isenções de prédios e ao facto 

de os prédios transaccionados após 1.1.2003, ainda que em segunda mão, serem avaliaos pelas 

novas regras constantes do CIMI e que originam acréscimo do valor da base tributável e do 

imposto. 

 

Em contrapartida, há impostos mais sensíveis à conjuntura, como é o caso do IMT e também 

da derrama. É evidente que em momentos de expansão económica, a receita de tais impostos 
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tende a crescer, mas em momentos de retracção, como aqueles que estamos a viver, a 

tendência é justamente a contrária. 
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