
 
 
 
 
 

ASSUNTOS SOCIAIS 
PATRIMÓNIO, CULTURA E CIÊNCIA, 

TEMPOS LIVRES E DESPORTO, 
SAÚDE E ACÇÃO SOCIAL 

 
 

O conjunto de competências incluído nos artigos 20º., 21º., 22º. e 23º. da Lei nº. 159/99, de 14 de 
Setembro, integra áreas de actividade em que as autarquias têm vindo a intervir para além das suas 
actuais responsabilidades, por força da omissão de acção da Administração Central. 

A regulamentação deste conjunto de competências deverá pois servir para consolidar e regularizar as 
situações do passado e do presente em que na prática, tenham sido, transferidas competências para os 
Municípios à revelia do processo negocial e legislativo. 
Trata-se de um conjunto de competências que justificará a redução substancial de múltiplos serviços 
da Administração Central, os quais, com a responsabilização do Poder Local, deixarão de ter razão de 
existir na sua forma actual, até por se tratar de áreas em que o conhecimento local dos problemas e a 
proximidade aos agentes interventores é essencial. 
Tendo em vista a futura regulamentação da Lei, estabelecem-se seguidamente as condicionantes que 

deverão ser respeitadas, artigo por artigo. 
 

ARTIGO 20º 
PATRIMÓNIO, CULTURA E CIÊNCIA 

 
A futura Lei de Bases do Património Cultural —— em fase de projecto de Proposta de Lei, à data da 
redacção deste documento —— deverá ter em conta, desde logo, o espírito que deve presidir à 

regulamentação da Lei nº. 159/99, e nomeadamente do seu artº. 20º a seguir referido 
 

1 – É da competência dos órgãos municipais o planeamento, a gestão e a realização de 
investimentos públicos nos seguintes domínios: 

a) Centros de cultura, centros de ciência, bibliotecas, teatros e museus municipais; 
b) Património cultural, paisagístico e urbanístico do Município. 

 
� Este conjunto de competências deverá ser universal; 

� para os equipamentos referidos em a) deverão ser aplicados programas do tipo dos 
utilizados com êxito para as Bibliotecas Municipais, com a introdução do conceito de 
Rede e com utilização de regras definidas, claras e objectivas e programa-tipo de uso 
universal; 

� deverá ser entretanto mantido até ao fim o programa da Rede Nacional de Bibliotecas 
Públicas, nos moldes actuais; 

� nos casos referidos em a) se se tratar de equipamentos de interesse nacional ou 
regional, deverá haver comparticipações da Administração Central ; 

� nos casos em que o património referido em b) seja de interesse nacional ou regional, 
deverá ser definido um sistema objectivo e claro de co-financiamento da Administração 
Central, para efeitos de conservação, o que deverá ser tido em conta na futura Lei de 
Bases do Património Cultural. 
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2- É igualmente da competência dos órgãos municipais: 
 
a) Propôr a classificação de imóveis, conjuntos ou sítios, nos termos legais; 
b) Proceder à classificação de imóveis, ou sítios considerados de interesse municipal e 

assegurar a sua manutenção e recuperação. 
 

� Este conjunto de competências deverá ser universal; 
� a obrigatoriedade de assegurar a manutenção e recuperação dos imóveis, conjuntos, ou 

sítios referidos em b) deverá ter sempre presente a responsabilidade originária do 

proprietário, devendo a intervenção directa da autarquia ser supletiva, substituindo-se 
àquela, por acordo ou coercivamente. 

 
c) Participar, mediante a celebração de protocolos com entidades públicas, particulares 

ou cooperativas, na conservação e recuperação do património e das áreas 
classificadas; 

d) organizar e manter actualizado um inventário do património cultural, urbanístico e 
paisagístico existente na área do Município; 

e) gerir museus, edifícios e sítios classificados, nos termos a definir por lei. 
 

� Este conjunto de competências deverá ser considerada não universal; 
� os protocolos referidos em c) deverão ter por objectivo o apoio da Administração 

Central a responsabilidades autárquicas e não o inverso; 
� a organização do inventário referido em d) deverá ser objecto de uma responsabilização 

de 50% dos seus custos, por parte da Administração Central; 

� este conjunto de questões deverá ter reflexo na futura Lei de Bases do Património 
Cultural; 

� a Rede Museológica Nacional deverá prever apoios aos Municípios, sob a forma 
contratual, no que se refere a alínea e). 

 
f) Apoiar projectos e agentes culturais não profissionais; 
g) apoiar actividades culturais de interesse municipal; 
h) apoiar a construção e conservação de equipamentos culturais de âmbito local. 

 
� As competências referidas em f), g) e h) deverão ser universais; 
� os apoios que são referidos em f) e h) deverão ser objecto de tratamento 

contratualizado, através de acordos tripartidos envolvendo a Administração Central, a 
autarquia e o agente cultural promotor, por forma a garantir a concertação do uso dos 
dinheiros públicos, e evitar a completa desarticulação, contradição e por vezes 
discriminação, até aqui existente; 

� deverá resultar dos acordos tripartidos atrás referidos para as alíneas f) e h) um 

Programa Nacional de Apoio a Projectos e Agentes Culturais não Profissionais que inclua 
regras de financiamento, contratualização e processos de selecção. 

 
ARTIGO 21º 

TEMPOS LIVRES E DESPORTO 
 
Nesta área, genericamente, há que definir as competências concretas do Governo e dos Municípios, em 

matéria de fomento da prática desportiva e de investimento em equipamentos, bem como os meios 
afectos a tais objectivos e o calendário da sua concretização. 

 
1– É da competência dos órgãos municipais o planeamento, a gestão e a realização de 

investimentos públicos nos seguintes domínios: 
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a) Parques de campismo de interesse municipal; 
b) instalações e equipamentos para a prática desportiva e recreativa de interesse 

municipal. 
 

� Este conjunto de competências deverá ser universal; 
� a legislação regulamentadora deverá clarificar que o “interesse municipal” estabelecido 

em a) e em b) se refere a equipamentos municipais; 
� no caso de os equipamentos referidos em a) e b) serem também de interesse nacional ou 

regional, deverá haver comparticipações da Administração Central; 
� todo o planeamento da construção de equipamentos desportivos deverá assentar na 

Carta de Equipamentos Desportivos, a ser financiada em 50% pelo IND e a ser 
integrada no Plano Director Municipal. 

 
2 – É igualmente competência dos órgãos municipais: 

 
a) Licenciar e fiscalizar recintos de espectáculos. 

 

� Esta competência deve ser não universal; 
� a regulamentação deverá identificar os tipos de recintos de espectáculos a que se 

refere, incluindo explicitamente os desportivos; 
� Deverá ser criado um sistema de licenciamento e fiscalização que, sem impedir as 

acções de iniciativa municipal, responsabilize directa e inequivocamente os técnicos 
responsáveis e os proprietários pelo cumprimento das condições regulamentares e de 
segurança aplicáveis. 

� independentemente da legislação actualmente em vigor, deverão ser quantificados os 

custos-tipo que esta competência origine nos serviços municipais, por forma a ser 
assegurada a correspondente transferência financeira. 

 
b) Apoiar actividades desportivas e recreativas de interesse municipal; 
c) apoiar a construção e conservação de equipamentos desportivos e recreativos de 

âmbito local. 
 

� As competências referidas em b) e c) devem ser universais; 

� os apoios referidos em b) e c) deverão ser objecto de tratamento contratualizado, 
através de acordos tripartidos, envolvendo a Administração Central, a autarquia e o 
agente desportivo promotor, por forma a garantir a concertação do uso dos dinheiros 
públicos, e evitar a completa desarticulação, contradição e, por vezes, discriminação até 
aqui existentes; 

� a utilização de equipamentos desportivos escolares pelo Município e de equipamentos 
desportivos municipais pelas Escolas deverá ter um tratamento uniforme, conforme as 

tipologias em que se inserem, podendo servir como base de trabalho a tabela do 
Ministério da Educação para a utilização de instalações escolares sob a sua tutela. 
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ARTIGO 22º. 
SAÚDE 

 
Compete aos órgãos municipais: 

 
a) Participar no planeamento da rede de equipamentos de saúde concelhios; 
c) participar nos órgãos consultivos dos estabelecimentos integrados no Serviço Nacional 

de Saúde; 
d) participar na definição das políticas e das acções de saúde pública levadas a cabo 

pelas delegações de saúde concelhias; 
e) participar nos órgãos consultivos de acompanhamento e avaliação do Serviço Nacional 

de Saúde; 
f) participar no plano da comunicação e de informação do cidadão e nas agências de 

acompanhamento dos serviços de saúde; 
h) cooperar no sentido da compatibilização da saúde pública com o planeamento 

estratégico do desenvolvimento concelhio. 
 

� Este conjunto de competências deve ser universal; 
� este conjunto de competências não deverá envolver a utilização de recursos financeiros 

do Município —— caso tal aconteça, terá de haver a respectiva contrapartida do 
Governo. 

 
b) Construir, manter e apoiar centros de saúde. 

 

� Esta competência foi sempre recusada pela ANMP , em todas as anteriores fases do 
processo, posição que se mantém; 

� não deverá ser dada sequência à regulamentação desta competência a qual, se avançasse 
teria de ser não universal; 

� no caso de avançar a regulamentação da Lei, deveria ficar completamente excluída 
qualquer competência no que se refere a equipamentos técnicos, científicos, de 
diagnóstico ou tratamento; 

� a manutenção e apoio nunca deveriam envolver despesas de funcionamento, excepto no 

que se refere a arranjos de jardins ou zonas verdes exteriores; 
� as construções, grandes reparações e despesas de conservação careceriam de recursos 

financeiros a negociar e transferir pelo Governo. 
 

g) Participar na prestação de cuidados de saúde continuados no quadro do apoio social à 
dependência, em parceria com a Administração Central e outras instituições locais. 

 
� Esta competência deverá ser não universal; 

� no caso de envolver utilização de recursos financeiros ou de levar à necessidade de 
investimentos municipais, haverá lugar à transferência dos meios adequados, a negociar 
com o Governo. 

 
i) Gerir equipamentos termais municipais. 

 
� Esta competência deverá ser não universal; 

� deverá ser salvaguardada a elegibilidade de investimentos municipais nesta área, no 
âmbito do Quadro Comunitário de Apoio. 
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Verificando-se que são excluídas das competências municipais as actividades desenvolvidas pelos 
actuais veterinários municipais, estas deverão ser explicitamente assumidas pelo Ministério da 

Agricultura e Pescas. 
 

ARTIGO 23º 
ACÇÃO SOCIAL 

 
1- Os órgãos municipais podem assegurar a gestão de equipamentos e realizar investimentos na 

construção ou no apoio à construção de creches, jardins-de-infância, lares ou centros de 
dia para idosos e centros para deficientes. 

 
� Esta competência deve ser não universal; 
� os investimentos a realizar no âmbito desta competência carecem da transferência dos 

respectivos meios financeiros; 
� no caso de se tratar de apoio à construção, deverá haver um acordo tripartido, 

envolvendo a Administração Central, a autarquia e a instituição promotora, a partir de 
um contrato-tipo divulgado a todos os Municípios; 

 
2- Os Municípios integram os Conselhos Locais de Acção Social e são obrigatoriamente ouvidos 

relativamente aos investimentos públicos e programas de acção a desenvolver no âmbito 
concelhio. 

 
� Esta competência deve ser universal; 
� os Conselhos Locais de Acção Social deverão ser presididos pelo Presidente da Câmara 

Municipal, cabendo-lhes articular em acções comuns os diversos agentes com 

intervenção na área do Município; 
� esta competência deve aplicar-se a investimentos públicos e privados; 
� na fase de planeamento deverá haver sempre parecer vinculativo do Município para 

quaisquer apoios a instituições locais por parte do Governo. 
� devem ser elaboradas “Cartas Sociais” como instrumentos de planeamento 

fundamentais e condicionadores de todo o processo; 
� as “Cartas Sociais” devem ter um modelo comum e sujeitar-se a regras pré-definidas 

que tenham em conta as zonas fronteiriças entre concelhos; 

� o Ministério da Solidariedade Social deve disponibilizar verbas para financiar e 
incentivar a sua elaboração num prazo de 2 anos; 

� a “Carta Social” deve ser aprovada pela Assembleia Municipal, integrada no PDM e 
ratificada pelo Governo. 

 
3- Compete ainda aos Municípios a participação, em cooperação com instituições de 

solidariedade social e em parceria com a Administração Central, em programas e projectos 
de acção social de âmbito municipal, designadamente nos domínios do combate à pobreza e 
á exclusão social. 
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� Esta competência deve ser não universal; 

� a participação nos programas e projectos acima referidos deverá assentar num acordo 
tripartido, envolvendo a Administração Central, a autarquia e a instituição promotora, a 
partir de um contrato-tipo divulgado a todos os Municípios; 

� a legislação referente às comissões de Protecção de Jovens em Risco (Lei 147/99, de 1 
de Setembro) terá de ser reformulada, no âmbito do processo de regulamentação da Lei 
159/99, de 14 de Setembro, tendo em vista, nomeadamente, assegurar a transferência 
dos meios financeiros adequados para os Municípios; 

� a gestão concelhia do Rendimento Mínimo Garantido, consagrando a prática já 

implementada em muitos Municípios, deverá ser uma competência municipal não 
universal. 

 
 
 
 
 
 

Vilamoura, 6 de Maio de 2000 


