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- ATA N.º 01/2019 - 

 

 ---------- Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezanove, na 

Sala de Sessões do Edifício dos Paços do Concelho, reuniu extraordinariamente a 

Assembleia Municipal de Aljustrel, tendo estado presentes:  ----------------------------------  

 ----------  Presidente da mesa:  ----------------------------- Manuel Joaquim Batista Ruas  

 ---------- 1ª Secretária:  ---------------------------------------- Maria da Graça Góis Belchior 

 ---------- 2ª Secretária: ------------------------------------- Patrícia dos Remédios Camacho   

 ---------- A Câmara Municipal fez-se representar pelo seu Presidente, Nelson 

Domingos Brito, e pelos Vereadores, Carlos Miguel Castanho Espada Teles, Maria 

da Conceição Franco Feio Rocha Parreira e Pedro Miguel Pacheco da Silva Amieiro. 

 ---------- ABERTURA OFICIAL DA SESSÃO -------------------------------------------------------  

 ---------- Antes de se proceder à chamada, o senhor Presidente informou que o 

membro Gonçalo Nuno Batista Mota Borges Mendes apresentou a renúncia do 

mandato, tendo-se procedido ao preenchimento da vaga, pelo cidadão Casimiro 

Sortelha Martins posicionado imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista.-----  

 ---------- Assim, em conformidade com o disposto no n.º3 do artigo 44º da Lei 

n.º169/99 de 18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de 

janeiro, procedeu à verificação da identidade do referido cidadão e após prestado o 

juramento legal, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, declarou-o investido nas 

suas funções. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- De seguida procedeu-se à chamada, verificando-se a falta dos seguintes 

membros:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- António Manuel Matos de Campos. --------------------------------------------------------  

 ---------- Francisco Manuel Malveiro Nicolau. -------------------------------------------------------  

 ---------- Após verificação da existência de quórum, foi pelo Sr. Presidente da 

Assembleia Municipal declarada aberta a sessão eram 19:00 horas, com os pontos 

constantes da seguinte ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B – ORDEM DO DIA. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- B1 – Transferência de competências para as Autarquias Locais, nos 

termos da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, e ao abrigo dos respetivos 

Diplomas Sectoriais: ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Antes de se passar à discussão do ponto, alguns membros da bancada da 

CDU apresentaram algumas dúvidas em relação ao objeto da proposta presente a 

discussão e da forma de votação remetendo uma proposta de deliberação com 

algumas considerações referentes à não aceitação da Lei n.º 50/2018, de 16 de 

agosto, que depois de colocada à consideração do plenário, obteve 11 votos contra 

por parte da bancada do PS e 6 votos a favor por parte da bancada da CDU, tendo a 

mesma sido rejeitada por maioria. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- De seguida foi pelo Sr. Presidente da Câmara apresentada a proposta da 

Câmara referente à “Transferência de competências para as Autarquias Locais, nos 

termos da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, e ao abrigo dos respetivos Diplomas 

Sectoriais”, aprovada por unanimidade em reunião realizada no passado dia 16 de 

janeiro, do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Considerando que foi aprovada a 16 de agosto a Lei n.º 50/2018, que 

aprova a Lei-quadro da transferência de competências para as autarquias locais e 

para as entidades intermunicipais, concretizando os princípios da subsidiariedade, 

da descentralização administrativa e da autonomia do poder local; -------------------------  

 ---------- Considerando que este diploma, no seu artigo 4.º prevê que a transferência 

das novas competências (educação, ação social, saúde, proteção civil, cultura, 

património, habitação, áreas portuário-marítimas e áreas urbanas de 

desenvolvimento turístico e económico não afetas à atividade portuária, praias 

marítimas, fluviais e lacustres, informação cadastral, gestão florestal e áreas 

protegidas, transportes e vias de comunicações, estruturas de atendimento ao 

cidadão, policiamento de proximidade, proteção e saúde animal, segurança dos 

alimentos, segurança contra incêndios, estacionamento público, modalidades afins 

de jogos de fortuna e azar) para as autarquias locais e entidades intermunicipais 

seja efetuada em 2019, admitindo-se a sua concretização gradual até 2021, nos 

termos previstos no referido diploma. ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando que os diplomas de âmbito sectorial relativos às diversas 

áreas a descentralizar, entretanto publicados, vieram determinar que os Municípios 

que não pretendam a transferência das competências previstas nos referidos 
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diplomas devem comunicar esse facto à Direção-Geral das Autarquias Locais, após 

prévia deliberação dos seus órgãos deliberativos, até 60 dias corridos após a 

entrada em vigor dos mesmos. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando que o Município de Aljustrel entende que a lei-quadro da 

transferência de competências, ainda que seja demonstrativa de uma nova atitude 

do Estado relativamente às autarquias, é extemporânea e está a ser concretizada de 

forma avulsa, quando o que fazia falta ao país era uma efetiva descentralização nos 

vários níveis: nacional, regional, concelhio e de freguesia. ------------------------------------  

 ---------- Considerando que o Município de Aljustrel defende uma decentralização que 

permita aos territórios de baixa densidade, não só tornarem-se territorialmente mais 

coesos relativamente ao todo nacional, mas também envolverem-se ativamente num 

aprofundamento da democracia nacional, através da participação das autarquias e 

das entidades intermunicipais na definição de políticas e na gestão nas várias áreas 

de atuação do poder público nos seus territórios.  ------------------------------------------------  

 ---------- Considerando que esta transferência de competências não responde à 

necessidade de reforma dos vários níveis intermédios do Estado, que têm poucos 

poderes, nomeadamente as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional, as Direções Regionais e os vários Serviços Desconcentrados do Estado. --  

 ---------- Considerando que, neste momento, ainda não existe clarificação 

relativamente aos envelopes financeiros que acompanham as competências a 

transferir para as autarquias.  --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando que foram publicados diplomas sectoriais que não estão 

acompanhados dos anexos a que fazem referência, o que limita a capacidade dos 

municípios se pronunciarem sobre os mesmos.  --------------------------------------------------  

 ---------- Considerando, ainda, que analisados os diplomas setoriais, subsistem 

muitas dúvidas sobre as competências a transferir, uma vez que a regulamentação 

não é clara e, em alguns casos, é omissa, relativamente à operacionalização deste 

processo, o que não permite às autarquias preverem, com rigor, os recursos 

humanos e financeiros a afetar às novas competências a assumir. -------------------------  

 ---------- Face ao exposto propõe-se que: ------------------------------------------------------------  

 ---------- Nos termos da alínea ccc) do n.º1 do art.º33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro seja aprovada a presente proposta de não aceitação das transferências de 
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competências para o Município de Aljustrel, nos anos de 2019 e 2020, a que se 

referem os diplomas sectoriais abaixo indicados: -------------------------------------------------  

 ----------- 1. Decreto-Lei n.º 97/2018 de 27 de novembro, no domínio da gestão das praias 

marítimas, fluviais e lacustres integradas no domínio público hídrico do Estado. -----------------   

 ----------- 2. Decreto-Lei n.º 98/2018 de 27 de novembro, no domínio da exploração das 

modalidades afins de jogos de fortuna ou azar e outras formas de jogo. ---------------------------  

 ----------- 3. Decreto-Lei n.º 100/2018 de 28 de novembro, no domínio das vias de 

comunicação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4. Decreto-Lei n.º 101/2018 de 29 de novembro, no domínio da justiça. ----------------  

 ----------- 5. Decreto-Lei n.º 103/2018 de 29 de novembro, no domínio do apoio às equipas de 

intervenção permanente das associações de bombeiros voluntários. -------------------------------  

 ----------- 6. Decreto-Lei n.º 104/2018 de 29 de novembro, no domínio das estruturas de 

atendimento ao Cidadão. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 7. Decreto-Lei n.º 105/2018 de 29 de novembro, no domínio da habitação. ------------  

 ----------- 8. Decreto-Lei n.º 106/2018 de 29 de novembro, no domínio da gestão do 

património imobiliário público sem utilização. --------------------------------------------------------------  

 ----------- 9. Decreto-Lei n.º 107/2018 de 29 de novembro, no domínio do estacionamento 

público.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Se submeta a presente proposta à Assembleia Municipal, para efeitos do 

disposto no n.º2 do art.º 4 da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto para que esta a possa 

apreciar e votar. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Aljustrel, 15 de janeiro de 2019, O Presidente da Câmara, Nelson Brito.” ------  

 ---------- Colocada à votação, a Assembleia deliberou por unanimidade não aceitar a 

transferências das competências para o Município de Aljustrel, nos anos de 2019 e 

2020, a que se referem os diplomas sectoriais abaixo indicados, reiterando a 

proposta de câmara municipal, que serviu de base a esta deliberação: --------------------  

 ---------- 1. DECRETO-LEI N.º 97/2018 DE 27 DE NOVEMBRO, no domínio da gestão das 

praias marítimas, fluviais e lacustres integradas no domínio público hídrico do 

Estado, e nos termos do n.º 2 do artigo 4º da Lei n.º50/2018, de 16 de agosto, 

conjugado com o artigo 13º do citado Decreto-Lei comunicar a deliberação da 

Assembleia Municipal à Direção-Geral das Autarquias Locais. -------------------------------   

 ---------- 2. DECRETO-LEI N.º 98/2018 DE 27 DE NOVEMBRO, no domínio da exploração 

das modalidades afins de jogos de fortuna ou azar e outras formas de jogo, e nos 

termos do n.º 2 do artigo 4º da Lei n.º50/2018, de 16 de agosto, conjugado com o 
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artigo 9º do citado Decreto-Lei comunicar a deliberação da Assembleia Municipal à 

Direção-Geral das Autarquias Locais. ----------------------------------------------------------------  

 ---------- 3. DECRETO-LEI N.º 100/2018 DE 28 DE NOVEMBRO, no domínio das vias de 

comunicação, e nos termos do n.º 2 do artigo 4º da Lei n.º50/2018, de 16 de agosto, 

conjugado com o artigo 14º do citado Decreto-Lei comunicar a deliberação da 

Assembleia Municipal à Direção-Geral das Autarquias Locais. -------------------------------  

 ---------- 4. DECRETO-LEI N.º 101/2018 DE 29 DE NOVEMBRO, no domínio da justiça, e 

nos termos do n.º 2 do artigo 4º da Lei n.º50/2018, de 16 de agosto, conjugado com 

o artigo 10º do citado Decreto-Lei comunicar a deliberação da Assembleia Municipal 

à Direção-Geral das Autarquias Locais. -------------------------------------------------------------  

 ---------- 5. DECRETO-LEI N.º 103/2018 DE 29 DE NOVEMBRO, no domínio do apoio às 

equipas de intervenção permanente das associações de bombeiros voluntários, e 

nos termos do n.º 2 do artigo 4º da Lei n.º50/2018, de 16 de agosto, conjugado com 

o artigo 6º do citado Decreto-Lei comunicar a deliberação da Assembleia Municipal à 

Direção-Geral das Autarquias Locais. ----------------------------------------------------------------  

 ---------- 6. DECRETO-LEI N.º 104/2018 DE 29 DE NOVEMBRO, no domínio das estruturas 

de atendimento ao Cidadão, e nos termos do n.º 2 do artigo 4º da Lei n.º50/2018, de 

16 de agosto, conjugado com o artigo 21º do citado Decreto-Lei comunicar a 

deliberação da Assembleia Municipal à Direção-Geral das Autarquias Locais. ----------   

 ---------- 7. DECRETO-LEI N.º 105/2018 DE 29 DE NOVEMBRO, no domínio da habitação, e 

nos termos do n.º 2 do artigo 4º da Lei n.º50/2018, de 16 de agosto, conjugado com 

o artigo 17º do citado Decreto-Lei comunicar a deliberação da Assembleia Municipal 

à Direção-Geral das Autarquias Locais. -------------------------------------------------------------  

 ---------- 8. DECRETO-LEI N.º 106/2018 DE 29 DE NOVEMBRO, no domínio da gestão do 

património imobiliário público sem utilização, e nos termos do n.º 2 do artigo 4º da 

Lei n.º50/2018, de 16 de agosto, conjugado com o artigo 16º do citado Decreto-Lei 

comunicar a deliberação da Assembleia Municipal à Direção-Geral das Autarquias 

Locais.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- 9. DECRETO-LEI N.º 107/2018 DE 29 DE NOVEMBRO, no domínio do 

estacionamento público, e nos termos do n.º 2 do artigo 4º da Lei n.º50/2018, de 16 

de agosto, conjugado com o artigo 12º do citado Decreto-Lei comunicar a 

deliberação da Assembleia Municipal à Direção-Geral das Autarquias Locais. ----------  

 ---------- A bancada da CDU apresentou a seguinte declaração de voto: -------------------  
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 ---------- “A Lei da transferência de competências para as autarquias (50/2018) e a de 

alteração à Lei do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades 

Intermunicipais (51/2018), aprovadas no final da sessão legislativa, confirmam a 

consagração do subfinanciamento do poder local e a transferência de encargos em 

áreas e domínios vários, colocando novos e sérios problemas à gestão das 

autarquias e, sobretudo, à resposta aos problemas das populações. -----------------------  

 ---------- Desde o início deste processo que os eleitos da CDU na Assembleia 

Municipal de Aljustrel têm trazido à discussão, neste órgão, a questão da 

transferência de competências, tendo sido inclusive aprovado por unanimidade, na 

sessão de Abril do ano transacto, uma tomada de posição sobre a não aceitação de 

transferências, sem a devida discussão prévia e a clarificação necessária que este 

processo carece. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Contudo, em Setembro último, na sessão ordinária deste órgão, os eleitos 

do PS deram o dito por não dito e resolveram não aceitar uma proposta da CDU de 

rejeitar, num primeiro momento, e de forma prudente, a transferência de 

competências que estava em causa, e que podiam lesar os interesses do município 

e das populações. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Vários municípios deliberaram atempadamente nos termos previstos na Lei, 

aliás os únicos em vigor. Outros, acomodaram-se à operação desencadeada pelo 

MAI, e resolveram não se pronunciar. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Desde sempre manifestámos a nossa objecção não apenas à concretização 

dessas transferências, mas também relativamente à forma como todo este processo 

se desenvolveu. Sublinhamos e valorizamos o facto de esta nossa apreciação ser 

agora novamente acompanhada pelos eleitos do PS que inicialmente estiveram 

connosco nesta posição, e que posteriormente voltaram atrás. ------------------------------  

 ---------- Não é conhecido até ao momento o estudo das implicações que estas novas 

transferências trarão para os municípios. Para lá das razões mais substanciais 

quanto ao conteúdo e natureza do processo, este facto só por si justifica que o 

município rejeite responsabilidades, relativamente às quais não existe até ao 

momento qualquer garantia legal de virem acompanhadas de meios financeiros, e 

que poderão colocar em causa a sustentabilidade financeira do município. --------------  

 ---------- Acresce que, em praticamente todos os domínios, apenas são transferidas 

para as autarquias competências de mera execução, o que as coloca numa situação 
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semelhante à de extensões dos órgãos do Poder Central e multiplica as situações 

de tutela à revelia da Constituição, contribuindo para corroer a autonomia do Poder 

Local. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por isso os eleitos da CDU manifestaram anteriormente e continuam a 

reafirmar a sua oposição à aceitação de competências agora em apreciação, e a 

este processo objectivamente contrário aos interesses das populações. ------------------  

 ---------- A par da rejeição, entendem os eleitos da CDU que se deve reclamar: ---------  

 ---------- 1. O início de um processo sério de descentralização inseparável da 

consideração da criação das regiões administrativas; -------------------------------------------  

 ---------- 2. A reposição das freguesias liquidadas contra a vontade das populações;---  

 ---------- 3. O encetar de um processo de recuperação da capacidade financeira dos 

municípios e da sua plena autonomia, requisitos indispensáveis para o exercício 

pleno daquelas que são hoje as atribuições do poder local e as competências dos 

seus órgãos; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4. A identificação no domínio da transferência de novas competências, das 

que se adequam ao nível municipal, não comprometem direitos e funções sociais do 

Estado (designadamente a sua universalidade) e sejam acompanhadas dos meios 

financeiros adequados e não pretexto para a desresponsabilização do Estado por 

via de um subfinanciamento que o actual processo institucionaliza; ------------------------  

 ---------- 5. Continuar a desenvolver todos os esforços no sentido de, e apesar da Lei 

considerar transferidas todas as competências a partir de 1 de Janeiro de 2021, 

exigir a clarificação deste processo. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Aljustrel, 24 de Janeiro de 2019, os eleitos da CDU na Assembleia Municipal 

de Aljustrel.” -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A bancada do PS apresentou a seguinte declaração de voto: ----------------------  

 ---------- “A Bancada do PS na Assembleia Municipal de Aljustrel, vota a rejeição da 

assunção de novas competências por parte da autarquia, tal como proposto nos 

Decretos Regulamentares publicados recentemente. -------------------------------------------  

 ---------- Este voto prende-se com o facto de se considerar que o processo de 

descentralização carece de melhor aprofundamento, permitindo às autarquias maior 

cautela acerca das funções que com esta proposta legislativa eles querem agora 

atribuir, nomeadamente no que concerne às fontes de receita para com estas novas 

competências. ----------------------------------------------------------------------------------------------  



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

MANDATO 2017-2021 

 
 ATA N.º1/2019  ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 24 DE JANEIRO DE 2019 

8 
 

 ---------- Terminamos afirmando que, descentralizar é transmitir para outro lado o 

centro da decisão, e esta proposta não nos parece que leve a esse paradigma, esta 

proposta assenta sobretudo em fazer do poder local democrático, os mestres de 

obras do poder central do Estado. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Representamos a população do nosso concelho, com os princípios do 

socialismo democrático, assente acima de tudo no respeito pelas instituições 

democráticas, eleitas pelo povo. Só assim se justifica o nosso voto, descentralizar 

sim, mais competências sim, mas descentralizar de outra forma e assumir mais 

competências também, mas com outros meios e outros mecanismos de decisão. -----  

 ---------- Aljustrel, 24 de Janeiro de 2019, a bancada do PS na Assembleia Municipal 

de Aljustrel”. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B2 – Período para intervenção do público. -------------------------------------------  

 ---------- Não houve intervenções neste período da ordem do dia. ----------------------------  

 ---------- VOTAÇÃO DA MINUTA DA ATA ----------------------------------------------------------  

 ---------- De acordo com o disposto no nº 3 do Art.º 57º da Lei nº 75/2013 de 12 de 

setembro, foi elaborada minuta com os pontos constantes da ordem de trabalhos 

que depois de lida foi posta à votação tendo sida aprovada por unanimidade e 

assinada pela Mesa da Assembleia.------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, a qual vai ser 

presente à sessão seguinte com vista à sua aprovação e assinatura pelo Presidente 

da mesa e pelos 1º e 2º Secretários. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- ENCERRAMENTO DA SESSÃO  ----------------------------------------------------------  

 ---------- E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente encerrada 

a sessão eram 20:20 horas. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Presidente da Mesa ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1º Secretário -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2º Secretário -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  


