
MUNICIPIO 

DE 

PAREDES DE COURA 

 

ATA N.º 02/2019 – 13 DE FEVEREIRO DE 2019  

DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

(MANDATO 2017/2021) 

 

(Contém 06 páginas) 

Estiveram presentes os seguintes membros: 

Presidente: Vítor Paulo Gomes Pereira  

Vereador: Tiago Manuel Pereira da Cunha 

Vereadora: Maria José Brito Lopes Moreira 

Vereador: Vítor Manuel Rosas da Silva 

 

 

Faltou o seguinte membro: 

Vereador: Sérgio de Sousa Caselhos 

  



 
MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA 

ATA N.º 02/2019 - EXTRAORDINÁRIA Página 2 13-02-2019 
 

Ata n.º 02/2019 da reunião extraordinária realizada no dia 13 de janeiro de 2019 iniciada às 10h30m e 

concluída às 11h30m. 
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ABERTURA 

No dia treze do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezanove, no edifício dos Paços do Concelho e sala de 

sessões, realizou-se a reunião extraordinária da Câmara Municipal sob a presidência de Vítor Paulo Gomes 

Pereira, estando presentes os vereadores: Tiago Manuel Pereira da Cunha, Maria José Brito Lopes Moreira e 

Vítor Manuel Rosas da Silva. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A reunião foi secretariada por Ana Clara Ribeiro de Carvalho, técnica superior do Serviço Administrativo e 

Financeiro do Município.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sendo a hora designada para o início dos trabalhos e verificando-se haver quorum para funcionamento do 

executivo, o presidente declarou aberta a sessão. ------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida, foi deliberado, por unanimidade, justificar a falta do vereador Sérgio de Sousa Caselhos, por razões 

profissionais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS 

PONTO 01: Apreciação, discussão e votação de proposta de transferência de competências para as 

autarquias locais, que se transcreve. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

“II PROPOSTA  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Transferência de competências para as autarquias locais ---------------------------------------------------------------------  

As autarquias locais desempenharam e desempenham um papel fundamental no progresso e na coesão social e 

territorial do País. Como tal, a participação do poder local pode e deve ser progressivamente alargada para novas 

competências em setores atualmente da Administração Central.  ---------------------------------------------------------------  

Nesse sentido, foi aprovada a Lei nº 50/2018, de 16 de agosto, a Lei Quadro da transferência de competências 

para as Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais. Esta Lei remete para diplomas de âmbito setorial a 

transferência de novas competências, a identificação da respetiva natureza, a forma de afetação dos respetivos 

recursos e a definição das disposições transitórias adequadas à gestão do procedimento de transferência em 

causa.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Esta Lei definiu o dia 15 de setembro de 2018 como o prazo limite para os órgãos deliberativos das autarquias 

locais se pronunciarem relativamente à sua intenção de assumirem as novas competências já em 2019. No 

entanto, nessa data não se encontravam aprovados os referidos decretos-lei sectoriais e os envelopes financeiros 

associados a cada autarquia com a identificação das verbas por área de competências a transferir. Como tal não 

estavam reunidas as condições para que as autarquias pudessem deliberar se aceitavam exercer as novas 

competências no ano de 2019. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No final de novembro de 2018, foram publicados no Diário da República 9 decretos-leis sectoriais para os órgãos 

municipais, nomeadamente, o Decreto-Lei nº 97/2018, que concretiza a transferência de competências para os 

órgãos municipais no domínio da gestão das praias marítimas, fluviais e lacustres integradas no domínio 

público hídrico do Estado, o Decreto-Lei nº 98/2018, que concretiza o quadro de transferência de competências 

para os órgãos municipais no domínio da autorização de exploração das modalidades afins de jogos de 

fortuna ou azar e outras formas de jogo, o Decreto-Lei nº 100/2018, que concretiza o quadro de transferência 

de competências para os órgãos municipais no domínio das vias de comunicação, o Decreto‐Lei n.º 101/2018, 

que concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais e intermunicipais no domínio 

da justiça, o Decreto‐Lei n.º 103/2018, que concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos 

municipais no apoio às equipas de intervenção permanente das Associações de Bombeiros Voluntários, o 

Decreto‐Lei n.º 104/2018, que concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais 

no domínio da instalação e gestão de Lojas de Cidadão e de Espaços Cidadão, Instituição e Gestão dos 
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Gabinetes de Apoio aos Emigrantes e aos Centros Locais de Apoio e Integração de Migrantes, o Decreto‐

Lei n.º 105/2018, que concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais no domínio 

da habitação, o Decreto‐Lei n.º 106/2018, que concretiza o quadro de transferência de competências para os 

órgãos municipais no domínio da gestão do património imobiliário público sem utilização e o Decreto-Lei nº 

107/2018, que concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais no domínio do 

estacionamento público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente a estes diplomas setoriais, por proposta da Câmara Municipal, já se pronunciou a Assembleia 

Municipal de Paredes de Coura, tendo sido comunicado em tempo à DGAL quais as competências que se pretende 

não sejam exercidas no ano de 2019 pelo Município de Paredes de Coura.  --------------------------------------------------  

Em 30 de Janeiro de 2019 foram publicados em Diário da República quatro novos diplomas setoriais, a saber:  

1. Decreto-Lei nº 20/2019, que concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais no 

domínio de proteção e saúde animal e de segurança dos alimentos, publicado em 30 de janeiro e que 

entrou em vigor no dia 31 de janeiro de 2019; ------------------------------------------------------------------------------  

2. Decreto-Lei nº 21/2019, que concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais e das 

entidades intermunicipais no domínio da educação, publicado em 30 de janeiro e que entrou em vigor no 

dia 31 de janeiro de 2019; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Decreto-Lei nº 22/2019, que concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais no 

domínio da cultura, publicado em 30 de janeiro e que entrou em vigor no dia 31 de janeiro de 2019;------  

4. Decreto-Lei nº 23/2019, que concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais e para 

as entidades intermunicipais no domínio da saúde, publicado em 30 de janeiro e que entrou em vigor no 

dia 31 de janeiro de 2019. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Lei-Quadro também prevê a inscrição no Orçamento do Estado para 2019 dos recursos financeiros a atribuir às 

autarquias locais para a prossecução das novas competências, cujos montantes devem constar no Fundo de 

Financiamento da Descentralização (FFD). No entanto, em sede de aprovação do Orçamento do Estado para 2019 

foram rejeitadas na Assembleia da República as normas relativas à dotação do FFD. A ANMP-Associação Nacional 

dos Municípios Portugueses refere “não haver, no momento, possibilidade de serem efetuadas alterações 

orçamentais destinadas ao seu reforço nem estando determinado qual o procedimento legal a seguir para o efeito”. 

Assim, no passado dia 8 de janeiro, a ANMP tomou a deliberação de “exigir ao Governo e aos Partidos Políticos 

com assento na Assembleia da República que clarifiquem qual o procedimento legal que garanta o financiamento 

do processo de descentralização em curso, devendo esta clarificação ser efetuada antes da publicação e entrada 

em vigor dos restantes Decretos-Lei setoriais.” -----------------------------------------------------------------------------------------  

Na Assembleia da República, no passado dia 4 de janeiro, foi aprovada uma Recomendação para que o Governo 

apresente à AR os montantes do Fundo de Financiamento da Descentralização por Autarquia para o ano de 2019 

até ao final de fevereiro e que conceda um prazo de 60 dias corridos após a publicação da Lei para os Municípios 

se pronunciarem sobre o exercício das competências previstas nos decretos leis no ano de 2019. ---------------------  

A Câmara Municipal considera que a proximidade ao território e ao cidadão permite tomar melhores decisões para 

as populações, por um lado, e fazer uma melhor gestão, por outro. As autarquias locais, dispondo dos meios 

necessários, poderão obter melhores resultados para as pessoas do que os obtidos pelo estado central.  -----------  

Assim, consideramos que é fundamental continuar a aprofundar a transferência de competências, garantindo que 

ela seja concretizada com os recursos humanos, organizacionais e financeiros necessários para, com 

responsabilidade e defendendo de forma intransigente os interesses dos courenses, garantir um melhor serviço 

público de proximidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tal como foi critério anteriormente definido para avaliar sobre a transferência de competências para o Município, 

importa perceber se as ações que se pretende passem a ser levadas a cabo pelos serviços implicam o 
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financiamento da atividade por de meio de taxas ou correspondem a setores em que a atuação e o suporte do 

Município já existe por meio de protocolo. Neste caso, impõe-se que sejam tacitamente aceites pois não 

representam um ónus ou custo adicional ao Município.  ----------------------------------------------------------------------------  

Relativamente aos regimes de entrada em vigor dos diplomas agora publicados evidenciamos que existem 

diferenças que devem ser assinaladas. Em primeiro lugar, o Decreto-lei 21/2019, relativo à descentralização em 

matéria de educação, refere que as condições de financiamento para as despesas de transporte escolar, pessoal 

não docente e despesas de equipamento e conservação, bem como verbas para o ano letivo de 2019/2020, serão 

fixadas em diploma a publicar – ainda não publicado – sendo que a comunicação de que não se pretende exercitar 

a competência deverá ser efetuada até 30 de abril de 2019 à DGAL. Por outro lado, o Decreto-lei 23/2019, relativo 

à descentralização em matéria de saúde, define que que quanto ao ano de 2019 os Municípios que não pretendam 

o exercício das competências deverão comunicar a deliberação da assembleia municipal no prazo de 60 dias 

contados da publicação de despacho que disponha sobre as condições materiais e mapas dos fundos a transferir 

para os Municípios – ainda não publicado.  Pelo que, relativamente a estes dois diplomas e às matérias neles 

dispostas, não estão ainda reunidas as condições para que possa haver pronúncia, por um lado, e existe ainda 

tempo para que possam ser sujeitos à avaliação da Câmara e da Assembleia Municipal em reunião ordinária futura. 

Relativamente aos Decretos-leis n.º 20/2019 e 22/2019, é necessário seja deliberado e, sendo caso disso, 

comunicada a decisão de não exercício das competências para o ano de 2019 no prazo de 60 dias contados da 

entrada em vigor, 31 de janeiro, pelo que nunca em data posterior a 31 de março de 2019. A presente apreciação 

e proposta incidirá, por isso, apenas relativamente a este dois diplomas. ------------------------------------------------------  

Quanto ao Decreto lei 20/2019, que dispõe em matéria de proteção e saúde animal e de segurança dos alimentos, 

não estão devidamente maturadas as condições económicas e financeiras de suporte a uma boa execução já no 

ano de 2019 nem o Município dispõe de imediato dos quadros necessários à sua consciente e eficaz 

operacionalização. Pelo que, relativamente a este, impõe-se uma expressa recusa ao exercício das competências 

para o presente ano de 2019 e consequente comunicação à DGAL, nada obstando que no futuro seja outro o 

sentido de decisão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No que concerne ao Decreto-lei 22/2019, que dispõe quanto à descentralização de competências em matéria de 

cultura, entendemos nada obstar a que o Município exerça já no ano de 2019 as competências pois, dada a 

evidente aposta do Município neste setor, tal não implicará acrescidos ónus económicos.  ------------------------------  

Face ao exposto, propomos que a Câmara Municipal, relativamente às competências municipais, delibere propor 

à Assembleia Municipal que, relativamente ao ano de 2019, o Município de Paredes de Coura: ------------------------  

Não pretende exercer as competências previstas no Decreto-Lei nº 20/2019, que concretiza a 

transferência de competências para os órgãos municipais no domínio de proteção e saúde animal e de 

segurança dos alimentos, publicado em 30 de janeiro e que entrou em vigor no dia 31 de janeiro de 2019, 

ao abrigo do artigo 24º da lei nº 50/2018, de 16 de agosto; -------------------------------------------------------------  

Mais se propõe que, tendo em conta a data do termo do prazo para comunicação à Direção Geral das Autarquias 

Locais da não aceitação da transferência das competências prevista no referido diploma (60 dias corridos após a 

sua entrada em vigor): ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Dada a evidente urgência de que esta questão se reveste, seja requerido ao senhor Presidente da Assembleia 

Municipal, ao abrigo do artigo 50º nº 2, do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, seja submetida à 

deliberação da assembleia ordinária, que ocorrerá no próximo dia 15 de Fevereiro, a possibilidade de deliberar 

sobre este ponto não incluído na ordem do dia e a pretensão de não exercer as referidas competências 

municipais de modo a permitir a comunicação, no prazo estabelecido, da posição municipal relativamente aos 

diplomas setoriais; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Caso assim não entenda ou, se submetido à deliberação, não for autorizada pela assembleia a inclusão do 

ponto na ordem do dia, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) seja requerido ao senhor Presidente da Assembleia Municipal, ao abrigo do artigo 28º nº 1, alínea a), do Anexo 

I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a convocação de uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal, 

para a tomada de deliberação sobre a não pretensão de exercer as referidas competências municipais, a 

realizar antes de 31 de março, de modo a permitir a comunicação, no prazo estabelecido, da posição municipal 

relativamente aos diplomas setoriais.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Paredes de Coura, 12 de janeiro de 2019”. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de transferência de competências para as autarquias 

locais transcrita e submetê-la à apreciação e votação da Assembleia Municipal. -------------------------------------  

APROVAÇÃO DA MINUTA DESTA ATA 

No termo desta reunião, foi deliberado, unanimidade, aprovar esta ata em minuta. ----------------------------------  

ENCERRAMENTO 

 --------- E não havendo mais nada a tratar, foi, pelo presidente, encerrada a reunião, pelo que de tudo, para 

constar, se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelo presidente e pela secretária. -------------------------  


