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Fórumdasemana
Concorda com a contribuição municipal de protecção civil?

Depois de o Tribunal Constitucional ter inviabilizado as
taxas que vinham a ser cobradas por diversos municípios,
o Governo avança agora com um pedido de autorização
legislativa para criar uma nova contribuição municipal de
Protecção Civil que as câmaras, querendo, poderão
aplicar. Na prática, adianta o Jornal de Negócios, será o
equivalente às taxas de Protecção Civil que Lisboa e Gaia
chegaram a criar, mas que o TC declarou violarem a
Constituição porque tinham a configuração de
verdadeiros impostos e, nessa medida, só poderiam ter
sido criadas pelo Parlamento. A nova contribuição deverá

É uma indecência, uma falta de
respeito pelo Tribunal
Constitucional e uma falta de
respeito por todos nós. Não é
apenas por se mudar o nome ao
bebé que se resolve o assunto. É
uma ideia sem qualquer
fundamento e que abre a porta
aos 308 concelhos do País.

Face ao elevado número de competências na área da
Protecção Civil que querem transferir para os
municípios, tem de haver uma alternativa para
capturar os fundos necessários para sustentar essas
competências. Não pode ser uma sobrecarga exclusiva
do município e, por isso, a exemplo do de algumas
experiências que depois não foram validadas por falta
de suporte legal, deve-se pensar numa alternativa que
passaria por essa taxa, com um valor mínimo quase
simbólico, mas que sendo repartido por todos poderá
ajudar a ter mais e melhor Protecção Civil dentro do
concelho. Vamos aguardar pelas reuniões dos
presidentes que compõem a Comunidade
Intermunicipal para depois tomarmos uma decisão. 

Que
comentários
lhe merece
esta proposta?

Parece-me que é a cobrança de um
valor que já é cobrado em qualquer
apólice de seguros multi-riscos, por
exemplo. Daqui a algum tempo
estarão a criar uma taxa para todas as
famílias que tenham filhos a estudar.
Ou seja, vão colocar imposto em
tudo o que seja um custo. E a
Protecção Civil não existe apenas
para proteger quem é proprietário,
existe para proteger toda a
população, tenha casa própria ou
não. É uma ideia desajustada e que
não é universal. Não encontro justiça
nesta medida.

João Cordeiro,
mediador
imobiliário

Um imposto/taxa relativa à Protecção Civil parece-
-me desproporcional e desadequado à realidade
actual. Atente-se no facto de em Portugal já existir
um conjunto de impostos cuja base de incidência é
o património. Assistimos a uma completa falta de
sensibilidade do Governo, que revela clara miopia
face ao esforço financeiro que um encargo
(adicional) desta natureza implicará para os
cidadãos. Recordemos a decisão do Tribunal
Constitucional no início deste ano, em que foi
declarada a inconstitucionalidade da taxa de
Protecção Civil. Conclui-se que esta tributação
representa um “mero” adicional ao IMI, gerando
assim uma situação de dupla tributação.

Pedro
Marinho
Falcão,
mestre em
Direito Fiscal 

Raul Castro,
presidente da
CIMRL

Atendendo a que a maior parte dos
custos com a Protecção Civil acontece
devido aos incêndios nos eucaliptais,
e atendendo a que as empresas de
celulose reivindicam lucro superior a
2,5 mil milhões de euros/ano, onde
não são contabilizados os milhares de
milhões que o combate ao fogo custa
aos contribuintes – porque se iria
perceber que o breakeven é pequeno
-, proponho que, por colocarem a
população em risco e ocuparem
prédios rústicos, as celuloses paguem
este imposto, na proporção da
destruição anual.  

Nuno Sousa,
proprietário

cobrir vários tipos de risco, como incêndio urbano,
inundações, sismo, deslizamentos de terra, actividade
vulcânica, risco de incêndio florestal e riscos biológicos
associados a pandemias, entre outros. Mas a ideia não é
consensual. Miguel Sousa Tavares já defendeu que esta
iniciativa não passa de um “imposto encapotado que é
escandaloso e é feito à socapa, sem discussão
prévia”.“Isto é pagar impostos duas vezes”, disse o
comentador na TVI, explicando que esta contribuição
“está ligada ao IMI”, o que faz com seja “mais um
imposto sobre a propriedade”.

As alterações climáticas estão a mostrar problemas
para os quais nem os municípios nem os munícipes
estavam preparados, nem estarão. Daí surgem
encargos que não estão previstos em orçamento e
que obrigam ao desvio de verbas para colmatar
estas situações. Como alguém terá de pagar, mais
vale criar um imposto, mascarado de contribuição,
para o fazer. Embora não concorde, se não for desta
forma, com certeza será adicionado um extra no
IMI e, de um modo ou de outro, iremos pagar. O
problema vem de trás, do modo como tratamos o
território, como o organizamos, como respeitamos
e oferecemos respostas conscientes aos problemas
do ontem a pensar no amanhã.

Pedro Santos,
arquitecto

António Frias
Marques,
Associação
Nacional de
Proprietários


