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Introdução 

 

Este projecto tenta sumariar o estatuto legal dos municípios dentro do contexto 

do Estado nacional, com o objectivo de começar a discutir, comparar e esclarecer até 

que ponto os municípios estão presentes no discurso politico e na lei. Hoje, vivemos sob 

o poder jurídico das leis dos Estados nacionais e não como cidadãos das vilas e cidades 

a que chamamos nossas. Aquilo que os municípios dispõem como suporte legal é quase 

sempre o que o Estado delegou a seu bel-prazer como responsabilidades para o nível de 

administração local, dentro do Estado-nação. 

  Como ecologistas sociais que vêem a necessidade de uma política 

revolucionária baseada no municipalismo libertário, devemos compreender este sistema 

legal para podermos mudá-lo. Apenas poderemos criar estruturas políticas alternativas 

quando formos capazes de explicar às pessoas porque é que devemos mudar as 

existentes. Este texto espera oferecer uma base a partir da qual possamos educar-nos a 

nós próprios e, em seguida, todos os cidadãos do mundo. 

  Em qualquer caso, apresentam-se abaixo, em ordem alfabética, excertos das 

várias Constituições dos Estados a que pertencem os ecologistas sociais presentes na 

Conferência Internacional de Lisboa, de Agosto de 1998. Espero que os meus 

camaradas reconheçam neste trabalho uma utilidade para as suas discussões. E dado 

que este documento é um texto de trabalho em constante aperfeiçoamento, agradecerei 

os comentários adicionais que outros camaradas possam enviar-me (em especial por 

correio electrónico: philchee a accel.net). 

 

BÉLGICA 

 

  O Estado belga é uma monarquia constitucional, representativa e hereditária. A 

sua primeira Constituição escrita, de 1831, previu um Estado unitário descentralizado 

com províncias e comunas. Desde 1970, a Constituição reconhece quatro regiões e 



comunidades linguísticas: francesa, flamenga, alemã e bilinguística. Depois das revisões 

de 1980 e 1988, estas regiões linguísticas obtiveram algum grau de autonomia com 

jurisdição exclusiva sobre a educação. 

 

____________________________________________________________ 

 

(1) - Os textos das Constituições analisadas foram retirados do site International 

Constitutional Law World Wide Web, do Departamento Jurídico da Bayeriche Julius-

Maximilians-Universitat de Wurzburg, Alamanha. (www.uni-wuerzburg.de/law). Foram 

incorporadas algumas outras fontes de informação obtidas em Microsoft Encarta Online 

Encyclopaedia no site www.encarta.com, e do livro de Engin F. Isin, Cities Without 

Citizens: The Modernity of the City as a Corporation, Montreal, Black Rose Books, 1992.  

Por favor, desculpem a falta de informação relativa à Constituição Norueguesa, uma vez 

que não consegui obter uma versão em inglês deste documento. 

(2) Director de investigação do Centro de Ecologia Urbana, Sociedade de 

Desenvolvimento Comunitário de Montreal. 

  O Cap. VIII - Instituições Provinciais e Comunais - fornece explíticas garantias 

comunais, em particular o Artº 165º (Entidades Urbanas, Federações de Comunas). A 

Constituição prescreve um Conselho e um comité executivo. O presidente do comité 

executivo é eleito pelo Conselho, de entre os seus membros. Há disposições legais que 

permitem a criação de federações de comunas para a realização de interesses comuns, 

mas os seus Conselhos não podem reunir-se nem deliberar em conjunto. 

 

BRASIL 

 

  A Constituição actual, promulgada em 5 de Outubro de 1988, é a sétima 

Constituição desde a independência do Brasil. No Cap. I - Organização Política e 

Administrativa - são definidas as responsabilidades e poderes da União Federal, dos 

Estados Federados e das Municipalidades. O Artº 18º define a organização do Estado e 

dá-lhe autoridade para criar municípios (Secção 4). 

  As várias delegações de responsabilidades entre o Estado Federal, os Estados 

Federados e os Municípios estão contidas no Artº 23º do Cap. II (A União). Os 



interesses públicos definidos incluem, entre outros e a vários níveis, a protecção da 

propriedade privada, da saúde pública, pessoas diminuídas, produtos culturais, 

ambiente, floresta e agricultura. Os Artºs 29º a 31º fazem referências explícitas aos 

municípios, no Cap. IV da Constituição (As Municipalidades). 

  O Artº 29º (Municipalidades) define a base lagal do município no Estado 

brasileiro. O Artº 30º (Auto-Governo Municipal) explana em detalhe as 

responsabilidades do município, incluindo as seguintes: decretos municipais, 

administração das leis federais e estatais, impostos locais e contabilidade financeira por 

conta do governo federal, transportes públicos, programas escolares e de instrução de 

adultos, administração de serviços públicos de saúde, planeamento, protecção do 

património cultural e histórico. A lei também estipula que os municípios devem receber 

apoio técnico e financeiro do governo federal para assegurar as suas responsabilidades. 

O Artº 31º (Supervisão) define como é que o municípios são financeiramente 

responsáveis perante a lei pelos seus actos administrativos. 

 

 

CANADÁ 

 

  O governo central do Canadá exerce todos os poderes não especificadamente 

atribuídos às províncias, tais como a juridição sobre moeda, impostos, defesa nacional, 

serviços postais e os assuntos relativos às comunidades índias. Entre os poderes 

confiados aos governos provinciais, existem os associados à educação, hospitais e 

direitos cívicos. A origem das cidades canadianas foi inicialmente estabelecida pelo 

governo colonial britânico, entre 1780 e1850. Apesar de sujeitas a leis semelhantes, as 

cidades canadianas tiveram um desenvolvimento distinto, quer das aglomerações 

inglesas, quer americanas. 

  Há referências explícitas aos municípios apenas no Cap. VI - Distribuição dos 

Poderes Legislativos -, Secção 92, onde se diz que as cidades estão sob a jurisdição 

provincial. 

 

DINAMARCA 

 



  A Dinamarca é uma monarquia constitucional e hereditária governada pelos 

preceitos da Constituição de 1953. O poder executivo está investido nominalmente no 

monarca, mas o efectivo chefe do governo é o primeiro ministro, nomeado por aquele. A 

Dinamarca está dividida administrativamente no domínio de Frederiksberg, na cidade de 

Copenhagen e em 14 condados. Estas autarquias são administradas por conselhos 

municipais e de condado, chefiados por Maiores. Os municípios são apenas mencionados 

na Secção 82 (Autonomias Locais) da Parte VIII (Direitos Individuais) da Constituição. 

 

FRANÇA 

   

  A França é uma república presidencialista. O Parlamento francês compõe-se da 

Assembleia Nacional e do Senado. Ao nível local, a França metropolitana tem 

departamentos, divididos em comunas, as quais são governadas por conselhos 

municipais. As municipalidades, ou comunas, estão definidas no Artº 72º (Definição, 

Criação, Auto-Governo) do Título XI (Entidades Territoriais). A lei estabelece que ao 

Estado compete a supervisão dos interesses nacionais, a administração e a aplicação da 

lei ao nível local. 

 

ALEMANHA 

 

  A Alemanha é governada segunda uma Lei Fundamental promulgada pela 

Alemanha Ocidental em 1949, que foi tornada extensiva à Alemanha de Leste em 1990. 

No Cap. II - A Federação e os Estados Federados -, Artº 28º, garante-se o auto-governo 

destes últimos. Também se estipula que os Estados Federados, os condados e as 

comunas têm corpos eleitos representativos do povo. Caso existam assembleias 

comunais, estas podem substituir os corpos eleitos nas comunas. Os cidadãos da União 

Europeia de outras nacionalidades podem votar e ser eleitos em eleições comunais e de 

condado. O Artº 28º (Garantia do Auto-Governo) descreve as relações entre o Estado e 

as comunas, particularizando que a lei federal regula os direitos de auto-governo e que 

as municipalidades devem estar em ordem financeira para com o Estado. 

 

GRÉCIA 



 

  A actual Constituição grega está em vigor desde 11 de Junho de 1975. A 

Constituição proclama a Grécia como uma democracia parlamentar com um presidente 

eleito como chefe do Estado, tratando-se pois de um Estado republicano. Existem treze 

regiões administrativas. O Monte Athos, no nordeste da Grécia, é um distrito autónomo 

com uma administração monástica e a garantia de auto-governo dada pelo Artº 105º da 

Constituição. A sua Secção VI - Administração - fixa os parâmetros da administração 

local do Estado grego, num sistema descentralizado. 

  O Estado grego descentraliza fundamentalmente as responsabilidades 

administrativas nos chamados corpos de Autoridade Local, no interior dos treze 

departamentos territoriais. Na prática, isto designa as municipalidades e aldeias 

descritas no Artº 102º (Autoridades Locais). No nº 3 do Artº 102º referem-se as 

associações voluntárias ou obrigatórias de corpos de Autoridades Locais, constituídas 

por representantes eleitos pelas municipalidades e aldeias envolvidas. O Estado tem 

autoridade final sobre estas entidades locais e é responsável pelo fornecimento dos 

fundos necessários à sua administração. 

 

ITÁLIA 

 

  A Itália é uma república democrática desde 1946. O seu presidente eleito 

escolhe um primeiro ministro, que é responsável pela acção do governo. O parlamento 

italiano compreende um Senado e uma Câmara de Deputados. Cada uma das 20 regiões 

é governada por um executivo responsável perante um conselho eleito. A autonomia 

local está fixada na Constituição italiana, entendida como descentralização dos serviços 

do Estado, tal como prescrito no Artº 5º (Autonomia Local). O Artº 114º (Entidades 

Locais) estabelece as fronteiras políticas do Estado, das Regiões, Províncias e Comunas. 

O Artº 117º (Poderes Regionais) lista os poderes atribuídos aos governos regionais, que 

incluem a supervisão das fronteiras urbanas, polícia rural e urbana, planeamento 

urbano, caça e pesca, agriucltura e floresta, estradas, obras públicas, museus e 

bibliotecas, feiras e mercados. O Artº 118º consigna estas responsabilidades às regiões 

administrativas, mas delega-as às províncias e comunas, no que toca aos assuntos de 

interesse local. Os Artºs 128 a 130º define o estatuto das províncias e da comunas. 



 

HOLANDA 

 

  A Holanda é uma monarquia constitucional com um sistema parlamentar de 

governo. Os poderes municipais prescritos no Cap. 7 - Províncias, Municípios e Outros 

Corpos Públicos -, Artº 123º, atribuem ao Estado o poder de criar ou disolver 

municípios. As províncias e municípios podem delegar a regulamentação e administração 

dos assuntos locais em corpos administrativos (Artº 124º). Os municípios são dirigidos 

por conselhos municipais e administrados por um executivo municipal (Artº 125º). O 

executivo é presidido por um Maior, nomeado por decreto real (Artº 131º). O Artº 132º 

assegura que o Estado detém a autoridade final sobre os municípios, incluindo os 

termos das relações financeiras entre ambos. As decisões das administrações municipais 

podem ser revogadas por decreto real, se elas violaram a lei estatal. 

 

NORUEGA 

 

  A Noruega é uma monarquia constitucional e parlamentar, hereditária. A 

Constituição norueguesa foi promulgada pela primeira vez em 17 de Maio de 1814 e a 

último emenda data de 1995. Devido à sua natureza de documento oitocentista, a 

Constituição não faz menção de cidades, vilas ou municipalidades, salvo o facto de que 

a representação no parlamento é feita através dos vários condados do país. 

 

PORTUGAL 

 

  De todas as Constituições até aqui vistas, a de Portugal é aquela que tem uma 

parte mais especialmente dedicada ao governo local e aos municípios. Na Secção VIII 

(Autarquias Locais), Cap. I (Princípios Gerais), Artº 237º (Autarquias Locais), definem-se 

estas como entidades dispondo de conselhos representativos no âmbito do Estado. O 

Artº 238º (Categorias de Autarquias Locais e Divisão Administrativa) faz uma distinção 

entre várias formas de autarquias locais, incluindo municípios, freguesias e regiões 

administrativas. O nº 3 do Artº 238º atribui às grandes municipalidades metropolitanas 

a possibilidade de criar formas próprias de auto-governo. O Artº 239º (Funções e 



Organização das Autarquias Locais) estabelece que todas as funções de auto-governo 

são exercidas debaixo da autoridade do Estado. As irregularidades financeiras são uma 

das razões que podem levar à sua dissolução, conforme prescreve o Artº 240º (Poderes 

Locais e Finanças). O Artº 241º (Deliberações e Órgãos Executivos) dá às assembleias 

eleitas capacidade de decisão e põe sob o seu controlo os executivos municipais. Os 

referendos são autorizados. Os Artºs 242º e 243º colocam os municípios sob a 

supervisão última do Estado, mesmo se a Constituição tenta dar a impressão de uma 

grande autonomia das autarquias locais. No Cap. II (Freguesias), Artºs 245º a 248º, 

definem-se as formas de governo das freguesias, de modo similar ao dos municipios. As 

associações de moradores podem receber algumas responsabilidades administrativas 

mas não têm capacidade de decisão. 

  O Cap. III (Municípios) descreve os municípos. Os órgãos representativos dos 

municípios são a assembleia municipal e a câmara municipal. A assembleia municipal 

compreende os presidentes das juntas de freguesia e um número pelo menos igual de 

membros eleitos pelos eleitores residentes na área do município. A câmara municipal é o 

órgão executivo do município. É eleita pelos cidadãos eleitores residentes na área. O 

presidente é o candidato cabeça da lista mais votada (Artºs 250º a 252º). O Artº 253º 

(Associações e Federações) dá às autoridades municipais a autoridade para criar 

associações e federações de municípios com o fim de administrar interesses comuns. O 

Artº 254º (Partilha de Rendimentos dos Impostos Directos) atribui às autarquias locais o 

poder de colectar rendimentos de impostos directos, de acordo com as leis. As regiões 

administrativas podem ser estabelecidas em áreas rurais, dependentes das autoridades 

municipais (Cap.IV - Regiões Administrativas -, Artºs 255º a 262º). Os órgãos 

representativos das regiões são a assembleia regional e a junta regional. A assembleia 

regional é composta por membros directamente eleitos pelos cidadãos inscritos nos 

registos eleitorais da área da região e por membros eleitos de acordo com o sistema de 

representação proporcional e método de Hondt por um colégio eleitoral composto por 

membros das assembleias municipais da área; os primeiros devendo ser mais 

numerosos do que os segundos. A junta regional é o órgão executivo colectivo da região 

e é eleito por voto secreto pela assembleia regional, de entre os seus membros. O 

Estado supervisiona as regiões através de um representante do governo nomeado pelo 



conselho de ministros; este também exerce poderes sobre as autarquias locais situadas 

na região. 

  O Cap. V (Organizações de Moradores) estabelece e define a estrutura, direitos 

e poderes das organizações de moradores. O nº 1 do Artº 263º expõe as razões deste 

nível de organização política, no sentido de intensificar a participação dos cidadãos em 

âmbitos mais pequenos do que a freguesia. Isto aplica-se apenas em freguesias, não em 

municípios. As organizações de moradores consistem nas assembleias de moradores e 

nas comissões de moradores eleitas por aquelas. Os seus únicos direitos parecem ser os 

de dirigir petições em matérias administrativas e enviar representantes às assembleias 

de freguesia, sem direito a votar nelas. Os seus poderes são-lhes exclusivamente 

atribuídos por delegação da freguesia. (Artºs 263º a 265º). 

 

 

 

ESPANHA 

  

  A monarquia foi reestabelecida em Espanha antes da morte do general Franço 

em 1975. O Rei Juan Carlos I dirigiu a transição do regime ditatorial franquista para a 

democracia. Esta transição exprimiu-se na elaboração da Constituição de 1978, baseada 

na mudança das leis fundamentais franquistas. O poder executivo pertence ao primeiro 

ministro, ao gabinete, havendo também um Conselho de Estado, consultivo. 

  O reconhecimento das municipalidades é feito no Título VIII - Organização 

Territorial -, Cap. I (Princípios Gerais), cujo Artº 137º (Municípios, Províncias, 

Comunidades Autónomas) define as relações entre o Estado e os municípios, as 

províncias e as comunidades autónomas. Todas estas entidades beneficiam de 

autonomia para gerir os seus interesses respectivos. O Cap. II (Administação Local), 

Artº 140º (Municípios), garante a autonomia dos municípios a trata-os como pessoas 

legais. O seu governo e administração é responsável pela gestão das cidades, através 

dos Alcaides e dos Conselhos. Os membros deste último são eleitos pelos residentes no 

município através do voto livre, directo, igual e secreto, sendo o Alcaide eleito pelo 

Conselho ou pelos residentes. O Artº 142º (Autonomia Financeira) dá ao tesoureiro local 

os meios necessários para desempenhar as funções que a lei atribui àquelas entidades, 



através de uma combinação de impostos locais e transferências do Estado e das 

Comunidades Autónomas. 

 

REINO UNIDO 

 

  A Grã-Bretanha é uma monarquia parlamentar com uma Constituição não 

escrita composta de documentos históricos tais como a Magna Carta, a Petição de 

Direitos, a Lei de Direitos, estatutos, leis comuns e tradições. 

  O que segue foi retirado da Constitução britânica, segundo a edição on line da 

ICL, a qual contém informação sobre o sistema legal habitualmente regulado pelas 

Constituições. Existe também um livro preparado por um grupo de consultores (Anthony 

Bradley e outros), em edição do Institute for Public Policy Research, A Written 

Constitution for the United Kingdom (2ª edição, 1993). A passagem relevante desta 

fonte indica apenas a Secção 45 (Conselhos das Autoridades Locais), a qual estabelece 

que estes Conselhos são formados por conselheiros eleitos não remunerados, escolhidos 

de forma similar aos deputados parlamentares. Nos condados metropolitanos, os 

conselhos de distrito são responsáveis por todos os serviços públicos, excepto polícia, 

bombeiros, transportes públicos e, em certas áreas, recolha de lixos. Na Grande 

Londres, o Conselho Municipal tem funções semelhantes, estando a Polícia 

Metropolitana directamente dependente do Ministro do Interior. As autarquias locais na 

Grã Bretanha recolhem os seus rendimentos de impostos autárquicos. Cada morador vê 

o seu imposto local fixado segundo o valor de mercado da propriedade e o número de 

pessoas adultas que nela vivem. 

 

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

 

  Os governos municipais nos Estados Unidos são entidades públicas 

enquadradas pela legislação estatal, em ordem a assegurar os serviços públicos numa 

subdivisão determinada de um estado federal. 

  Os primeiros centros urbanos nas Colónias Americanas foram marcados pelo 

modelo das localidades inglesas, as quais eram usualmente governadas por conselheiros 

eleitos e anciãos, que nomeavam um Maior e um secretário. Os habitantes das cidades 



da Nova Inglaterra preferiam os plenários citadinos, que consideravam mais 

demcráticos. Quatro formas principais de governo - “conselho fraco”, “conselho forte”, 

“comissão de planeamento” e “conselho gestor de planeamento” - saíam destes 

plenários. Estas formas incluiam um corpo eleito de representantes chamado conselho, 

comissão ou secretariado. Os membros deste conselho eram eleitos pelos residentes da 

respectiva área (distrito, bairro, etc.). 

  A forma mais comum de governo municipal nos Estados Unidos é o “conselho 

de planeamento” com um “Maior forte”. Neste caso, o Maior, eleito por todos os 

residentes, tem poderes consideráveis,  incluindo um importante direito de veto, quase 

completo controlo sobre os chefes de departamentos da administração e total 

responsabilidade pelo orçamento da cidade. O conselho está restringido essencialmente 

às funções legislativas. Na modalidade de “conselho fraco” o Maior  está usualmente 

limitado ao poder de veto e a um escasso controlo sobre a administração municipal. O 

conselho tem então poderes legislativos e executivos, incluindo a autoridade para 

nomear e supervisionar os chefes de departamentos da administração. Na forma de 

“comissão”, cada um dos comissários do povo eleitos é responsável por um 

departamento ou aspecto da administração local. Finalmente, na modalidade de 

“conselho gestor”, um conselho eleito é responsável por fazer as leis e escolhe um 

administrador para gerir os negócios correntes da cidade e dirigir as agências da 

administração municipal. 

  A maior parte do dinheiro para a administração municipal vem dos impostos 

sobre a propriedade fundiária. Outras fontes são as taxas de utilização, dividendos de 

aplicações financeiras, apoios especiais, venda de património e subsídios federais. Para 

além da educação, são serviços habitualmente assegurados pelas municipalidades a 

segurança pública, saúde, ambiente, transportes e parques públicos. 

  A Constituição federal dos USA não contém qualquer referência a 

municipalidades, vilas ou cidades. 

 

 

URUGUAI 

 



  O Uruguai é um Estado republicano altamente centralizado no qual o poder 

reside fundamentalmente na pessoa do presidente e onde o parlamento foi 

progressivamente erudido dos seus poderes, tal como os governos provinciais e locais, 

estes últimos realmente sem poderes próprios. Só o governo da província de 

Montevideo, a cidade capital, tem poderes  comparáveis aos do presidente, sobretudo 

devido ao facto de ser a única grande cidade do país, ao carácter muito centralizado do 

Estado, que tem a maior parte da sua burocracia em Montevideo, e ainda à 

centralização da maior parte da actividade económica e industrial nesta zona. 

  O governo de Montevideo está nas mãos da “frente popular” desde há dois 

mandatos, com predominância do partido socialista. Isto, mais o facto de que tal “frente 

popular” quase venceu as últimas eleições nacionais (simultaneamente do presidente, 

parlamentares e provinciais) e tem grandes probabilidades de vencer as próximas 

eleições em 1999, motivou a burguesia para uma reforma constitucional que 

perpetuasse o seu poder tradicional a nível nacional (por via de um sistema eleitoral 

presidencial em duas voltas), ao mesmo tempo que permitisse o desgaste da “frente 

popular” em Montevideo através de um processo de “descentralização” (que é, de facto, 

uma desconcentração da administração e não uma descentralização das decisões). A 

nova Constituição foi adoptada em 1996 e a maior parte dos seus artigos têm ainda de 

ser regulamentados, em especial aqueles que se referem ao sistema eleitoral e às novas 

atribuições dos governos provinciais e locais, no âmbito da proclamada política de 

“descentralização”. O período presente, no entanto, é um caso interessante do ponto de 

vista do municipalismo libertário, porque ele permite marcar a agenda e pode 

potencialmente gerar um movimento que force a legislação a permitir tomadas de 

decisão municipais em assembleias de moradores, no âmbito de um confederalismo 

municipalista libertário. 

  Infelizmente, parece haver muito pouco interesse entre anarquistas, socialistas 

libertários (com excepção de um líder dos Tupamaros, deputado proeminente do 

parlamento de Montevideo, que publicou recentemente um livro muito interessante 

advogando a democracia directa) e verdes (com excepção de alguns de REDES, o grupo 

local dos Amigos da Terra) para apoiar um programa de democracia directa. Além disto, 

parece haver uma falta de vontade política entre os actuais partidos políticos eleitos no 

parlamento para legislarem e desenvolverem uma política de “descentralização”, 



incluindo-a no texto constitucional. Toda a gente parece esperar pelos resultados do 

próximo ano nas eleições presidenciais, antes de se envolver nos “pequenos” problemas 

da descentralização e do governo local. (3) 

 

 

Nota 

(3) - Esta parte é devedora aos comentários de Alberto Villareal. Na 

comunicação, eram ainda anexados alguns artigos da Constituição do Uruguai, que aqui 

se não reproduzem, por razões de economia de espaço. 

 

 

(Tradução de João Freire e Teresa C. Silva) 

 
 

 
 


