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Assembleia Municipal  
      

ATA N.º 0001/XII/2019 

Sessão Extraordinária  de 25/01/2019 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas, no Salão 
Nobre do Edifício Sede do Município realizou-se uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal, a fim 
de se deliberar sobre o seguinte ponto: 
 
 
- Decretos-Lei sobre Transferência de Competências 
 
 
 
Substituições verificadas e presentes ao plenário da Assembleia Municipal: 
 
-  Tânia Sofia dos Anjos Ribeiro foi substituída por Rodrigo Fernando Mendonça Pedro 
- Mónica Alexandra da Silva Vilhana Ribeiro foi substituída por Maria Teresa Lésico Jesus 
-  Fernanda Nunes de Oliveira Gaspar foi substituída por Fernando Alves Fernandes Gaio 
- Eurídice Maria de Sousa Pereira foi substituída por Francisco Jorge Santos Oliveira 
- Ana Paula da Ponte Candeias foi substituída por Francisco da Conceição Feio 
- Márcia Rafaela Cadete dos Santos foi substituída por Humberto Manuel Martins da Rosa 
 
 
 
Verificação de ausências: 
 
- Após as substituições efetuadas não se verificaram ausências. 
 
 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Para proceder à constituição da Mesa, em face da ausência de um dos seus membros, e em conformidade 
com o nº4 do artigo 15º do Regimento da Assembleia Municipal da Moita, designou o membro Carlos 
Alberto Pereira Dias para a composição da mesma. 
 
 
 
Registaram-se as presenças dos seguintes Membros do Executivo da Câmara Municipal: 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal Rui Manuel Marques Garcia e os Srs. Vereadores Luís Fernando Marta 
Ribeiro Chula, Daniel Vaz Figueiredo, Carlos Edgar Rodrigues Albino, Vivina Maria Semedo Nunes, Miguel 
Francisco Amoêdo Canudo e Luis Fernando Vaz do Nascimento. 
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PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 
 
Sr. Eduardo Rocha 
Agradeceu a eficiência e rapidez dos serviços perante uma reclamação que fez sobre o Largo das Flores, 
relembrou o estado de degradação da empena que lá existe, e sugeriu a substituição das atuais laranjeiras. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não haver mais munícipes que pretendessem intervir e porque o Sr. Presidente da Câmara considerou 
não ser necessária uma intervenção, passou ao período da ordem do dia. 
 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
 
1 – Deliberação sobre Transferência de Competências  
 
A proposta infra foi aprovada por unanimidade, em reunião da Câmara Municipal realizada em 
09/01/2019: 
 
Considerando que: 
1. A Lei-quadro da transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades 

intermunicipais, Lei n.º50/2018, de 16 de agosto, e a Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto, que altera a 
Lei das Finanças Locais, aprovada pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, e o Código do Imposto 
Municipal sobre Imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, apresentam 
um conjunto de medidas que visam a descentralização de competências da Administração Central do 
Estado para as Autarquias Locais, confirmando 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. 
Os riscos devidamente identificados na legislação em vigor mereceram, no ato de promulgação, 
algumas referências e alertas do Presidente da República relativas: 

• a sustentabilidade financeira concreta da transferência para as autarquias locais de atribuições 
até este momento da Administração Central; 

• o inerente risco de essa transferência poder ser lida como mero aligeirar de responsabilidades do 
Estado; 

• a preocupação com o não agravamento das desigualdades entre autarquias locais; 
• a exequibilidade do aprovado sem riscos de indefinição, com incidência mediata no rigor das 

finanças públicas; 
• o afastamento excessivo do Estado de áreas específicas em que seja essencial o seu papel, 

sobretudo olhando à escala exigida para o sucesso das intervenções públicas. 
O reconhecimento público destes riscos é prova bastante das insuficiências e erradas opções adotadas 
na Lei, acrescentando o facto de, em praticamente todos os domínios, apenas serem transferidas para 
as autarquias competências de mera execução, o que as coloca numa situação semelhante à de 
extensões dos órgãos do Poder Central e multiplica as situações de tutela à revelia da Constituição da 
República Portuguesa, contribuindo para a destruição da autonomia do Poder Local. 

2. O processo confuso e sombrio que conduziu à Lei n.º 50/2018, a começar nas incongruências do texto 
da Lei, teve expressão no próprio debate e aprovação do Orçamento do Estado para 2019 no qual 
foram rejeitadas propostas essenciais à concretização da transferência de competências. Não deixa de 
ser significativo que o artigo da proposta de Lei sobre o Fundo Financeiro de Descentralização que 
remetia (abusiva e ilegalmente, sublinhe-se) para diplomas do Governo a afetação dos meios 
financeiros tenha sido eliminado. A eliminação deste artigo, traduzindo de forma clara a rejeição da 
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Assembleia da República à pretensão do Governo de decidir os montantes a transferir para o exercício 
das competências, só pode ser lido como um impedimento de facto à concretização da 
descentralização em 2019. 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 há qualquer garantia legal de virem acompanhadas de meios financeiros. 

3. A Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, prevê que os termos concretos da transferência em cada área 
resultarão de Decreto-Lei a aprovar pelo Conselho de Ministros, no entanto, estabelece que a 
concretização da transferência das competências se possa fazer de forma gradual até 2020, 
considerando-se todas as competências transferidas a 1 de janeiro de 2021. A concretização gradual 
das transferências decorre do art. 4º n. º2 que estabelece: 
“a) Até 15 de setembro de 2018, as autarquias locais e entidades intermunicipais que não pretendam 
a transferência das competências no ano de 2019 comunicam esse facto à Direção-Geral das 
Autarquias Locais, após prévia deliberação dos seus órgãos deliberativos nesse sentido; 
b) Até 30 de junho de 2019, as autarquias locais e entidades intermunicipais que não pretendam a 
transferência das competências no ano de 2020 devem observar o procedimento referido na alínea 
anterior.” 
As pressões então dirigidas sobre as autarquias, invocando interpretações abusivas da legislação ou 
dando como inútil as deliberações que a própria Lei estabelecia levou a que muitos municípios, mesmo 
os que afirmavam discordância com a transferência de competência se acomodaram à operação 
desencadeada pelo MAI, tivessem decidido não se pronunciar. 
Em cumprimento da alínea a) n.º do art. 4º da Lei n.º50/2018, de 16 de agosto, a Câmara Municipal 
da Moita, em reunião extraordinária de 29 de agosto de 2018, aprovou por maioria, com três 
abstenções, a não aceitação da transferência de competências, sendo a proposta submetida à 
Assembleia Municipal que, em sessão extraordinária realizada a 5 de setembro de 2018, aprovou a 
proposta por maioria, com vinte e um votos a favor e nove abstenções. 
A apreciação geral sobre o processo, o conjunto de implicações financeiras, humanas e organizacionais, 
a ausência de conhecimento sobre as matérias a transferir, as condições e as suas implicações (só 
descortináveis com a publicação de cada um dos Decretos-Lei) deviam ter conduzido a que, 
responsavelmente e na defesa dos interesses quer das autarquias locais quer da população, se 
rejeitasse a transferência de competências a partir de 1 de Janeiro de 2019. 

4. A justeza da decisão dos órgãos municipais da Moita é confirmada pelos desenvolvimentos do processo 
designadamente com a publicação dos diplomas sectoriais. Na verdade, estes diplomas subvertem 
prazos legais, confundem datas de entrada em vigor (em que são omissos) com produção de efeitos. 
Entretanto a própria natureza dos diplomas sectoriais e a sua redação recomendam que, sem prejuízo 
da deliberação adotada em Setembro passado, em cumprimento do estipulado na Lei n.º 50/2018, de 
16 de agosto, se confirme de novo a recusa em assumir as competências em 2019.  

Atendendo aos considerandos referenciados, a Câmara Municipal da Moita reunida em 9 de janeiro de 
2019 delibera: 

I. Recusar exercer em 2019, as competências transferidas por via dos seguintes decretos-lei: 
• DL n.º 97/2018, de 27 de Novembro, relativo ao domínio da gestão das praias marítimas, fluviais 

e lacustres; 
• DL n.º 98/2018, de 27 de Novembro, relativo ao domínio da autorização de exploração das 

modalidades afins de jogos de fortuna ou azar e outras formas de jogo; 
• DL n.º 100/2018, de 28 de novembro, relativo ao domínio das vias de comunicação; 
• DL n.º 101/2018, de 29 de novembro, relativo ao domínio da justiça; 
• DL n.º 103/2018, 29 de novembro, relativo ao apoio às equipas de intervenção permanente das 

associações de bombeiros voluntários; 
• DL n.º 104/2018, de 29 de novembro, relativo à instalação e gestão das Lojas de Cidadão e de 

Espaços Cidadão, instituição e gestão dos Gabinetes de Apoio aos Emigrantes, instituição e gestão 
dos Centros Locais de Apoio e Integração de Migrantes; 

• DL n.º 105/2018, de 29 de novembro, relativo à habitação; 
• DL n.º 106/2018, de 29 de novembro, relativo à gestão do património imobiliário público; 
• DL n.º 107/2018, de 29 de novembro, relativo ao estacionamento público; 
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II. A Câmara Municipal reafirma considerar que: 
- um processo sério de descentralização deve ter em conta a criação das regiões administrativas; 
-   necessidade da reposição das freguesias liquidadas contra a vontade das populações;  
- a necessidade de encetar 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; 

- a transferência de novas competências não deve comprometer 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 atual processo institucionaliza.” 

 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu ao Sr. Presidente da Câmara que apresentasse a proposta da Câmara Municipal. 
 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Garcia 
Sobre a proposta, não se alongando muito numa discussão que já tiveram algumas vezes, pensa que, para 
já, não será necessário repetir argumentos que já foram apresentados. 
Trata-se, sinteticamente, do facto do processo de descentralização sobre o qual, desde o início, têm 
manifestado profundas reservas e discordâncias, ter tido mais um passo com a publicação de alguns 
diplomas sectoriais no passado mês de novembro, diplomas esses que vêm, por um lado, determinar as 
condições para a transferência de tarefas em diversos domínios, mas, por outro lado, tem um aspeto que 
contribui para um certo nível de “trapalhada” em que todo este processo tem estado envolvido, na medida 
em que vem estabelecer prazos para as deliberações dos órgãos municipais diferentes dos prazos que a 
própria lei-quadro definia. 
Cumpriram os prazos que a lei-quadro definia deliberando nos órgãos municipais do concelho, no caso, a 
não aceitação de competências para dois mil e dezanove, mas os decretos vêm estabelecer um novo 
prazo, no caso, de sessenta dias após a publicação, para que os órgãos municipais deliberem a aceitação 
das competências para o mesmo ano de dois mil e dezanove. 
Face a isto, é entendimento que não devem correr nenhum risco de que estes processos, malconduzidos 
do ponto de vista da produção legislativa, signifiquem que fiquem forçados, por inoperância, a assumir 
responsabilidades sobre as quais querem ter uma posição que, no caso, é a de não as assumir, pelo que 
estão aqui a propor que se repita a deliberação que foi tomada em setembro, no sentido de não aceitar as 
competências no ano de dois mil e dezanove, no caso, as nove relativas aos decretos-lei que estão 
referidos na proposta. 
As razões, também de forma muito sintética, e se em setembro, quando tomaram a deliberação no âmbito 
da lei-quadro, já era claro que o processo não teria condições, responsavelmente, para além de todas as 
discordâncias, mas mesmo que houvesse vontade, não estavam criadas as condições para, 
responsavelmente, se assumirem competências num quadro de enormes indefinições, nada disso se 
alterou, apesar dos decretos-lei. Decretos-lei que existem num vazio, num vazio quanto à deliberação e às 
decisões da Assembleia da República relativamente ao Fundo de Financiamento de Descentralização, que 
tinha um artigo previsto na proposta de orçamento de Estado e que a Assembleia da República retirou. 
Portanto, nem sequer o quadro financeiro para a descentralização está, neste momento, definido e perante 
isto, se outras razões não houvesse, e pensam que há, e muitas, mas se outras razões não houvesse esta, 
por si só, seria suficiente para, responsavelmente, não poderem dizer que aceitam responsabilidades em 
dois mil e dezanove num quadro que está indefinido, pelo que a proposta aprovada na Câmara Municipal 
por unanimidade, e que vem hoje aqui à deliberação da Assembleia, é a de não aceitarem estas 
competências no ano dois mil e dezanove. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
Informou que tinha uma inscrição do Sr. João Faim e que agradecia que, no decurso da sua intervenção, 
quem pretendesse intervir manifestasse a sua intenção. 
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Colocada a proposta à discussão intervieram os seguintes membros: 
 
Sr. João Faim da CDU 
Quis começar por assinalar o facto desta posição ter sido votada por unanimidade na Câmara Municipal, 
e relembrar e reiterar que esta deliberação reafirma a justeza da posição que foi aqui votada na sessão 
da Assembleia Municipal, salvo erro, no dia cinco de setembro do ano passado, também com a rejeição 
da lei-quadro das transferências de competências, portanto está claro que isto é um processo mal-
amanhado que senhor ministro Eduardo Cabrita teima em fazer continuar. 
Assinalar também o facto dos vereadores do Partido Socialista, na Câmara Municipal, terem aprovado a 
posição proposta pelo Sr. Presidente da Câmara, e que também será aqui hoje votada, e relembrar que 
muitos outros municípios, de diferentes cores políticas, também têm rejeitado esta mal-amanhada 
transferência de competências. 
Pensa que na Assembleia Municipal, em coerência, as posições serão, certamente, semelhantes, no 
entanto, termina destacando aquilo que vem dito nesta posição, e subscrevendo, naturalmente, as 
conclusões aprovadas por unanimidade no executivo municipal, que são recusar exercer as competências 
transferidas por via dos decretos-lei em diversos domínios, que são aqui elencados, sublinhar que um 
processo sério de descentralização deve ter em conta a criação das regiões administrativas e a reposição 
das freguesias que foram retiradas, e lembrar que, no concelho da Moita, é necessário repor as freguesias 
de Gaio-Rosário, de Sarilhos Pequenos, da Baixa da Banheira e do Vale da Amoreira, para além, 
naturalmente, da existência das freguesias da Moita e de Alhos Vedros, e que é necessário encetar um 
processo que se paute pelo cumprimento da Lei das Finanças Locais, que também têm vindo aqui a referir, 
pela autonomia e pelo respeito do poder local e dos municípios. 
A transferência de novas competências para os municípios é possível, nalguns domínios até será desejável, 
mas sem comprometer os direitos e as funções sociais a que o Estado está obrigado e devem ser, 
naturalmente, acompanhadas dos meios financeiros adequados. 
 
Sr. Miguel Jorge do PS 
Quis começar por dizer que há uma adjetivação que é utilizada na documentação de falta de seriedade, 
“trapalhada”, que não lhes parece, de todo, o mais correto porque isto coloca em causa o trabalho que 
tem vindo a ser feito, e um trabalho que é complexo e moroso, com instituições como a Associação 
Nacional de Municípios Portugueses e a Associação Nacional de Freguesias. 
Este é um processo que vai muito além da componente financeira que o envolve. Trata-se de passar 
centros de decisão para o nível local, aproximando o cidadão, e trata-se de melhorar o serviço público 
adequando os serviços prestados às populações. Estão a falar de aumentar a eficiência e a eficácia. 
É um processo que também dá um voto de confiança ao poder local, e um poder local que também tem 
dado provas da capacidade de gestão de recursos públicos e com isso tem permitido reduzir o défice 
público. 
Este processo é isso mesmo, é um caminho e os caminhos fazem-se caminhando. É necessário vencer a 
inércia e o imobilismo, porque com o imobilismo as populações também perdem. Não se pode, por um 
lado, dizer que se pretende ter a participação das populações e, por outro lado, estar contra a 
descentralização que trará o nível de decisão para as autarquias, com maior proximidade aos cidadãos. 
O Partido Socialista quer uma administração mais desburocratizada e próxima dos cidadãos e dos atores 
locais, e este processo fá-lo tendo por base o princípio da autonomia e da subsidiariedade, portanto este 
é um processo no qual a autarquia não se pode pôr à margem. 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Por não ter mais pedidos de intervenção submeteu a proposta a votação. 
 
 
Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por maioria com vinte e dois votos a favor, sendo 
dezasseis da CDU, três do BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN; nove votos contra do PS. 
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Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Pediu aos membros da Assembleia Municipal que pretendessem fazer uma declaração de voto para 
manifestarem essa intenção. 
 
Declaração de Voto do BE apresentada pelo Sr. António Chora 
“Defendemos que a transferência de competências para as autarquias locais não pode agravar as 
desigualdades territoriais não sendo admissível qualquer desresponsabilização do Estado central nas 
funções sociais de âmbito universal como a Educação, Saúde e Cultura. 
Entendemos que o processo de transferência de competências na sequência da publicação da Lei 
nº50/2018 de 16 de Agosto tem sofrido significativos atrasos na concreta definição das matérias a 
transferir e o montante do financiamento a atribuir a cada uma das autarquias locais, elemento 
fundamental que no processo permanece desconhecido. 
Entendemos que embora a descentralização democrática da administração pública constitua um dos 
princípios fundamentais da organização e funcionamento do Estado (artº 6º nº 1 da CRP), a Lei nº 50/2018 
resultou dum acordo apenas entre o governo e o PSD, tendo a sua aprovação pela Assembleia da 
República tido a discordância de todas as outras forças políticas. 
Entendemos que nos termos da Constituição, a descentralização administrativa tem que visar, entre outros 
objetivos, o reforço da coesão territorial e social, e deve traduzir-se numa justa repartição de poderes entre 
o Estado e as autarquias locais, para assegurar melhores políticas públicas e a resolução dos problemas 
das pessoas e dos territórios e essa transferência de competências para as autarquias locais, deve ser 
sempre acompanhada dos adequados meios humanos, patrimoniais e financeiros.   
Pelo descrito optámos por nestas circunstâncias apoiar a recusa à transferência para o Município da Moita 
das competências previstas na Lei nº 50/2018.” 
 
Declaração de Voto do Sr. Luis Morgado do BE 
“Votei a favor da proposta porque, exatamente, a aceitar as transferências não sabíamos como. É natural. 
Como é que iriamos aplicar aquilo se ainda não se sabe de nada em termos de dinheiro e não só, de 
recursos humanos, quadros de pessoal, situações que mentalmente, minimamente ensaiadas, são 
complexas, e não há nada de concreto ainda nisso, que encaminhe a nossa cabeça parta isso, logo, para 
estar na decisão tem de ser mesmo esta. Agora é claro que eu abraço a descentralização e, aliás, abraçava 
ainda muita mais se, exatamente, ela estivesse apoiada num processo que cumprisse a Constituição, que 
era avançarmos para a regionalização. 
Grave ainda é que estamos aqui a tratar de uma situação que é segredo, que é entre o PSD e o Governo, 
todos os demais ficaram de fora. Ora isto, mais que não fosse no ponto de vista político, colocava-me logo 
a votar, naturalmente, esta proposta, mas também votei com um grande espanto. Como é que a força 
política mais votada, em termos de oposição, no nosso concelho conseguiu votar contra esta proposta? 
Cabe perguntar: conseguem aqui hoje explicar? Ou o dinheiro, onde é que se vai arranjar o dinheiro para 
isto? Fiquei espantado. 
Votei a favor da proposta, exatamente, porque não conheço nada do que vem a seguir. Mais ainda, e grave, 
não sei ainda sequer como é que se irá cumprir a Constituição quando tombar para cá o ensino, quando 
tombar para cá a saúde e outras vertentes que, naturalmente, a descentralização nos vai trazer. 
 
Declaração de Voto do PS apresentada pelo Sr. Miguel Jorge 
“O Programa do XXI Governo Constitucional apontou a descentralização como a base da reforma do Estado. 
Numa lógica racionalizadora e num quadro de subsidiariedade, trata-se, sobretudo, de dar cumprimento a 
objetivos de maior eficácia, eficiência e proximidade das políticas públicas, aproximando-as do cidadão e 
possibilitando-se uma maior adequação dos serviços prestados à população. Para atingir estes objetivos 
é necessário aproximar as decisões dos cidadãos transferindo para o âmbito da administração local mais 
próximo deles, um conjunto alargado de competências de serviços públicos de carácter universal. 
Neste caminho, as autarquias, enquanto entidades político-administrativas fundamentais na estrutura 
fundamental para a gestão de provisão de bens e serviços públicos prestados numa lógica de proximidade 
ao cidadão e de fortalecimento do poder local, veem alargadas as suas competências e participação em 
mais de 20 áreas setoriais, tão importantes como a saúde e a educação. 
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Todo este processo de descentralização é concretizado numa lógica de consenso entre as áreas setoriais 
de Governo responsáveis pelas entidades detentoras das competências transferidas, e com um rigoroso 
acompanhamento e estreita colaboração da Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP) e 
da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE) num longo e exigente processo de negociação. 
A Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, consagra nos seus artigos 2.º e 3.º os princípios e garantias a que 
obedece a transferência de competências, salvaguardando a autonomia do poder local a coesão territorial, 
garantindo a universalidade e a igualdade de acesso ao serviço público. Os mesmos princípios e garantias 
estão devidamente respeitados nos diplomas setoriais que concretizam as competências transferidas. 
O exercício das competências transferidas é melhor garantido pelo nível de proximidade da decisão à 
satisfação dos interesses dos cidadãos. 
O princípio da subsidiariedade diz-nos que os recursos devem ser alocados onde melhor possam ser 
geridos, acreditando-se que as competências melhor estão atribuídas ao nível local tendo em vista a 
eficiência dos recursos públicos. 
Os diplomas setoriais garantem a efetivação das competências referidas na medida da sua transferência, 
sem prejuízo de casos específicos que se mantem na administração central (ex. justiça) e os mecanismos 
e casos em que existem transferências de recursos. 
A natureza das competências a transferir não afastam o Estado do cumprimento do seu papel 
constitucionalmente consagrado, estando previstos, nos diferentes diplomas setoriais, mecanismos de 
cooperação conjunta entre a administração central e a local, designadamente quanto ao planeamento e 
ao investimento inerentes às respetivas políticas públicas. 
Este processo é um voto de confiança no poder local, que nos últimos anos tem dado provas da sua 
capacidade de gestão dos recursos públicos, que tem contribuído para um saldo orçamental positivo e 
para a redução do défice público, com prazos médios de pagamento sucessivamente reduzidos. 
Ao contrário do que a CDU afirma neste processo está associada a transferência de poderes de 
administração e gestão, de fiscalização, tributários, de regulamentação, sancionatórios entre outros. 
Também neste processo se legitimam as autarquias, atribuindo-lhes por lei competências que por 
“vocação” muitas vezes já lhe vinham sendo acometidas. Outras são novas competências cujo exercício a 
nível local é o mais adequado à satisfação das necessidades das populações. 
Do ponto de vista financeiro, o artigo 4.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, prevê que a transferência 
das competências, designadamente a identificação e densificação da respetiva natureza, é concretizada 
por meio de legislação complementar, de âmbito setorial, os quais definem, entre outras matérias, a forma 
de afetação dos recursos, incluindo disposições transitórias adequadas à gestão dos procedimentos de 
transferência. 
Neste contexto, os diplomas sectoriais determinam, após pronúncia prévia dos municípios, a publicação 
dos mapas com os montantes a transferir, por setor, para o ano de 2019, assegurando-se por esta via a 
necessária participação dos municípios na determinação do respetivo envelope financeiro. 
As verbas referentes ao envelope financeiro da descentralização estão já inscritas, em sede de Orçamento 
do Estado para 2019, nos programas orçamentais dos Ministérios respetivos. 
Estas dotações serão, assim, transferidas para cada município que pretenda exercer, já em 2019, as 
competências transferidas no âmbito do processo de descentralização. 
Os mecanismos necessários à execução financeira dos diplomas setoriais serão expressamente previstos 
no decreto-lei de execução orçamental. 
A descentralização é, para o PS, um imperativo político, um imperativo jurídico-constitucional e um 
imperativo programático, honrando a sua histórica defesa da autonomia local e regional e da importância 
do municipalismo para o progresso económico, social e cultural da nossa sociedade. 
O PS defende uma Administração Pública ágil, célere, desburocratizada e próxima dos cidadãos e das 
empresas; ora, tal desiderato só é possível de atingir através da descentralização administrativa e do 
reforço do Poder e da Administração Local, da sua presença e da sua atuação, necessariamente próxima 
dos cidadãos e das empresas, mediante a transferência de competências dos órgãos do Estado para os 
órgãos das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, à luz da autonomia e da subsidiariedade. 
Das justificações apresentadas e que suportam a proposta da Câmara – onde indevidamente se misturam 
um conjunto de reclamações que em nada têm a ver com a assunção de novas competências para as 
autarquias locais – constata-se que o PCP / CDU é contra o processo de descentralização, representando 
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uma esquerda centralizadora, conservadora e tradicionalista em linha de coerência com o centralismo 
democrático. 
O PCP/CDU gosta muito de realçar a importância da participação das populações; mas quando as 
populações têm a possibilidade de participar mais no controlo democrático do exercício do poder político 
e administrativo, como acontece, naturalmente, por efeito da descentralização, uma vez que há um 
conjunto de decisões que passam a ser tomadas pelos autarcas, portanto com mais proximidade, é contra 
e assume uma posição desfavorável. 
Não deixa de ser, no mínimo, estranho, quando lhe convém o PCP / CDU elogia o Presidente da República, 
que é da direita, falando nos riscos que este associou à nova Lei-Quadro e enumerando-os, os quais 
constam do ato de promulgação; esquece-se, porém, de afirmar que o Presidente da República defende 
este processo e a descentralização como princípio. Aliás, os Decretos de Lei Setoriais recusados pela CDU 
foram por ele promulgados. 
Mais, as apreciações parlamentares apresentadas pelo PCP, na Assembleia da República, sobre os 11 
decretos leis já publicados, foram reprovadas. 
É inegável que o PCP/CDU vem desenvolvendo práticas de instrumentalização partidária deste processo. 
“Vencido no Parlamento, “cavalga# nas autarquias a favor do já referido centralismo. 
O facto é que a posição inicial de declaração de dificuldade de implementação, em 2019, de novas 
competências, que levou a que o PS, através dos seus autarcas, desse o benefício da dúvida com as suas 
votações, caiu completamente por terra. 
De facto, sabe-se, hoje, com clareza, que a proposta em apreciação, e que circula pelos órgãos municipais 
do distrito, pela mão do PCP/CDU, é antes de mais e acima de tudo um Manifesto do PCP que desrespeita 
um processo participado e transparente, desrespeita as Associações representativas dos autarcas – ANMP 
e ANAFRE – e desrespeita o Poder Local Democrático porque, na verdade, não o valida como competente 
para ampliar as suas responsabilidades. 
Aliás, é sabido que a CDU pretendia já recusar também as competências para 2020, quando o processo 
está em curso e a qualquer tempo mais diplomas setoriais entrarão em vigor. 
É por demais evidente, e a posição proliferada pelo distrito testemunha, que a CDU procura manipular este 
processo, esforçando-se por o desvirtuar, mas não conseguirá. E não conseguirá porque cedo ou tarde a 
máscara cairá. E caiu, decidida e definitivamente nestes últimos dias. 
Procuraram instrumentalizar autarcas. Procuraram denegrir o processo. Nesta matéria não merecem, nem 
terão, a cobertura do PS. A compreensão que procurámos ter relativamente a dar mais tempo para que 
fosse preparada a implementação das novas competências não será nunca motivo de validação de uma 
estratégia do PCP contra a Descentralização. 
Por fim, o PS ao votar contra a proposta da câmara municipal em recusar exercer, em 2019, as 
competências transferidas por via dos decretos-lei sectoriais publicados, defende: 
O Município da Moita deve, desde já, do ponto de vista da sua estrutura organizacional, preparar-se para 
receber novas competências, visto que, em janeiro de 2021 elas serão obrigatórias, cf. n.º 3 do artigo 4º 
da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto. Ao não fazer – e ao receber de uma só vez todas as competências - 
corre-se sério risco de a estrutura sofrer por não estar preparada e não se adaptar às novas competências 
em mais de 20 áreas setoriais. 
O Município da Moita deverá assumir novas competências em 2019. De uma forma séria, da análise dos 
decretos-lei aprovados, pelo menos em algumas áreas, o município tem condições para receber novas 
competências. Até porque algumas têm associado autofinanciamento.” 
 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, João Lobo 
Terminada a ordem do dia deu indicação ao 1º Secretário, João Apolónia, para efetuar a leitura da ata em 
minuta. 
 
Após a leitura perguntou se algum membro da Assembleia Municipal pretendia intervir. 
 
Por não ter pedidos de intervenção submeteu a ata em minuta a votação. 
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A ata em minuta da presente reunião, para produção imediata de efeitos, foi aprovada por unanimidade, 
com trinta e um votos a favor, sendo dezasseis da CDU, nove do PS, três do BE, um do PSD, um do CDS, 
um do PAN. 
 
 
 
Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão, eram vinte e uma horas e cinquenta minutos do 
dia vinte e cinco de janeiro de dois mil e dezanove. 
 
 
 

O Presidente 
 
 

O 1º Secretário 
 
 

O 2º Secretário 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As intervenções constantes nesta ata encontram-se devidamente gravadas, num compact disc de oitenta 
minutos, que faz parte integrante da mesma. 


