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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 30.1.2019 

 

 

OS DEPUTADOS MUNICIPAIS ELEITOS PELO BLOCO DE ESQUERDA, vêm requerer a 

consignação em acta da sua posição relativamente à decisão do plenário da Assembleia 

Municipal de 30.1.2019 que deliberou retirar as matérias vertidas na convocatória sob o 

ponto dois da Ordem do Dia, no seguimento do recurso para o plenário apresentado pela 

Bancada do Partido Socialista. 

Não se ignora que os diplomas sectoriais publicados no seguimento da Lei- Quadro 

50/2018, estabelecem per se um mecanismo opaco no que respeita à decisão sobre as 

transferências de competências para o ano 2019, ao estipularem a necessidade de prévia 

deliberação da Assembleia Municipal  apenas no caso do município pretender recusar  tais 

atribuições.  

Não obstante, tal não significa que a Assembleia Municipal não possa, por sua iniciativa, 

deliberar sobre tais matérias.  

Com efeito, os assuntos cujo aditamento à ordem do dia foi requerido pela Bancada da 

CDU e que versam sobre a transferência de competência para o município, ao abrigo da 

Lei-Quadro 50/2018 de 16 de Agosto, das atribuições previstas nos diplomas sectoriais 

entretanto publicados, designadamente no que concerne aos domínios das praias 

marítimas, fluviais e lacustres, autorização de exploração das modalidades de afins de jogos 

de fortuna ou azar, promoção turística, vias de comunicação, domínio da justiça, estruturas 

de atendimento ao cidadão, habitação social, gestão do património imobiliário público sem 

utilização e no domínio do estacionamento público, constituem matérias que, nos termos 

da aplicação combinada dos artigos  23º nº 2, 28º nº 1 e art. 25º nº 2 al. k) da Lei 75/2013 

e  nº 1 dos arts. 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º 17º, 18º, 19º, 20º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º, 27º 

e 28º da Lei- Quadro nº 50/2018 de 16 de Agosto, enquadram competências do município, 

podendo consequentemente ser objeto de deliberação da Assembleia Municipal, 
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independentemente de  proposta da Câmara Municipal, conforme decorre da alínea k) do 

nº 2 do artigo 25º da Lei 75/2013. 

Efetivamente, o nº 1 do citado artigo 25º elenca as matérias que carecem de proposta da 

câmara municipal para que sejam submetidas à apreciação da Assembleia Municipal e o 

nº 2, assuntos que a Assembleia pode, por sua iniciativa, apreciar e deliberar 

independentemente de proposta do executivo.  

As matérias em questão e cuja introdução foi requerida, enquadram-se na citada alínea k) 

que dispõe que compete à Assembleia pronunciar-se e deliberar sobre “todos os assuntos 

que visem a prossecução das atribuições do município” 

Assim, tendo a assembleia municipal competência para deliberar sobre os assuntos em 

causa e sendo a proposta de aditamento de tais  matérias apresentada tempestivamente, ao 

abrigo do artigo 53º alínea b) da Lei 75/2013 e art. 15º do Regulamento, deveriam os 

assuntos constantes do ponto 2 da ordem do dia,  ter sido objeto de efetiva discussão e 

deliberação  na presente sessão da assembleia. 

O plenário, ao decidir inversamente – o que fez apenas com os votos da Bancada do PS 

contra a totalidade dos votos das restantes forças políticas – fez uma errada apreciação da 

Lei e inviabilizou, uma vez mais, que um assunto tão relevante para o município fosse 

objeto  debate democrático. 

A forma pouco transparente e democrática como a questão da transferência de 

competências para o município de Olhão foi conduzida pelo senhor presidente da câmara, 

é absolutamente inaceitável, porquanto, se absteve de submeter tal matéria sequer a 

deliberação da Câmara Municipal, limitando-se a aguardar o decurso do prazo legal 

previsto nos diplomas sectoriais, para receber automaticamente e na totalidade tais 

competências, sem  qualquer escrutínio ou discussão publica e sem auscultação das 

restantes forças políticas, quer dos partidos representados no executivo e daqueles que não 

estando representados naquele  órgão, deveriam ter sido  ouvidos  ao abrigo do direito de 

oposição, tendo em atenção o relevantíssimo interesse publico municipal subjacente a esta  

matéria. 

Com efeito, da análise das atas das sessões da câmara municipal, não consta que tenha 

havido qualquer deliberação daquele órgão no que concerne à aceitação ou rejeição de 

qualquer das competências constantes dos diplomas sectoriais publicados, a que se refere 

a Lei-quadro 50/2018. 
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Não obstante a inexistência de qualquer deliberação camarária nesse sentido, o Senhor 

Presidente da Câmara de Olhão anunciou profusamente na comunicação social
1

 que o 

município havia decidido assumir em 2019 todas as competências transferidas pelo Estado 

no âmbito da referida legislação. 

A Câmara Municipal ainda é legalmente um órgão colegial, pelo que o senhor presidente 

não deveria decidir sozinho se o município aceita ou rejeita tais competências, sobretudo 

considerando as implicações que em termos financeiros e sociais decorrem de uma decisão 

desta magnitude.  

Impunham a mais elementares regras de transparência,  responsabilidade política e da 

convivência democrática que a câmara municipal de Olhão, à semelhança do que 

aconteceu na generalidade dos restantes municípios, trouxesse à assembleia municipal a 

deliberação sobre todas as competências, independentemente da posição assumida por 

aquele órgão  relativamente a cada uma delas. 

O Bloco de Esquerda defende que a transferência de competências para as autarquias 

locais não pode agravar as desigualdades territoriais e deve ocorrer apenas nas áreas em 

que os municípios estejam em melhores condições de assegurar o respetivo exercício.   

O processo de transferência de competências na sequência da publicação da Lei nº 

50/2018 de 16 de Agosto tem sofrido significativos atrasos na concreta definição das 

matérias a transferir  e do montante do financiamento a  atribuir a cada uma das autarquias 

locais, elemento que sendo fundamental  no  processo permanece ainda desconhecido. 

Pese 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 PS e o PSD e  a sua  

aprovação  pela Assembleia da República  teve a discordância  de todas as  outras forças 

políticas. 

Nos termos da Constituição, a descentralização administrativa  tem  que visar (entre outros  

                                                           
1 Vide jornal do Algarve de 7.1.2019“Olhão: Câmara quer assumir este ano todas as competências a transferir pelo Estado”, Jornal 

Sul Informação de 2.1.2019 “ Olhão quer assumir já em 2019 todas as competências descentralizadas pelo Governo”, Jornal “ O 

Algarve Económico” de 2.1.2019 “Câmara de Olhão vai ganhar muitas novas competências”, Algarve Marafado  - 2.1. 2019 “ O 

Município de Olhão vai assumir em pleno já este ano as novas atribuições previstas na lei-quadro da transferência de 

competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais.” 
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objetivos),  o reforço da coesão territorial e social,  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 populações e dos territórios e essa transferência de 

competências para as autarquias locais deve ser sempre acompanhada dos adequados 

meios humanos, patrimoniais e financeiros. 

Esta “descentralização”, tal como se encontra configurada nos diversos diplomas legais já 

publicados, viola o próprio princípio constitucional da subsidiariedade agravando as 

assimetrias regionais, uma vez que a municipalização de competências nestas matérias, que 

é o que aqui realmente está em causa, não pode comprometer a universalidade e igualdade 

no acesso das diversas população aos serviços prestados nas diversas áreas a transferir, 

procurando evitar que tal acesso seja posto em causa face a uma diferenciação resultante 

de diversas opções locais no exercício de tais competências. 

Este processo todo vai promover uma total desresponsabilização do Estado em funções 

sociais de âmbito universal como a Educação, Saúde e Ação Social e a consequente 

degradação dos serviços públicos. 

Aceitando estas competências, a Câmara terá  de assumir as responsabilidades e execução 

dos diversos diplomas sectoriais quando, na maior parte dos municípios não existem meios 

técnicos, nem recursos humanos para que tal seja possível, nem possibilidade ou 

orçamento para assegurar a contratação dos mesmos, uma vez que se desconhecem, neste 

momento, que valores serão transferidos para os municípios. 

A eventual insuficiência de recursos financeiros transferidos da Administração Central para 

os municípios, irá conduzir ao estrangulamento financeiro das autarquias locais e/ou à 

externalização dos serviços que por insuficiência de meios humanos ou de recursos 

técnicos as autarquias não consigam assegurar, através da sua concessão a entidades 

privadas, pondo em causa o acesso universal pelas populações e promovendo  a degradação 

do serviço público. 

É ainda expectável ainda que venham a existir conflitos de competências, nomeadamente, 

no domínio da gestão de pessoal auxiliar, no caso de estabelecimentos de educação e de 

saúde ou na gestão e manutenção dos equipamentos que sejam transferidos para a esfera 

de competências dos municípios. 
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Com a publicação da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto e dos diversos diplomas sectoriais é 

possível verificar que o que está em causa não é uma verdadeira descentralização de 

competências, mas sim uma municipalização das diversas áreas envolvidas onerando os 

municípios que não têm meios humanos ou recursos técnicos para tal.  

Este processo “de descentralização” está a ser feito ao contrário:  transferem-se primeiro as 

competências e espera-se pelo resultado, ou se adequa melhor o orçamento, o que é 

absolutamente inaceitável. 

Pretende-se assim que os municípios decidam “às cegas” assumir uma panóplia de 

obrigações, sem terem conhecimento dos valores que serão transferidos ou da sua 

suficiência para assegurar a execução condigna, eficaz e eficiente das tarefas que lhe estão 

a ser atribuídas.  

No Município de Olhão este processo de transferência de competências foi conduzido de 

uma forma totalmente opaca, sem discussão ou  deliberação, quer na Câmara Municipal, 

quer na Assembleia Municipal, eximindo-se o senhor presidente ao debate e à prestação 

dos esclarecimentos que se impõem para a tomada de uma decisão sobre matérias tão 

relevantes para o município e para a vida dos munícipes e cujas repercussões, por serem 

ainda  desconhecidas, poderão comprometer irremediavelmente a situação financeira do 

município,  a qualidade de serviços  públicos essenciais e a universalidade de acesso dos 

cidadãos, pelo que, neste contexto,  a decisão de aceitação destas competências é, em nosso 

entender,  prematura e irresponsável. 

Os Deputados do Bloco de Esquerda 

Mónica Neto  

Marco Mattos 


