
 
 
 
 
 

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS 
 

EDUCAÇÃO 
 
 

1. É objectivo do presente documento identificar as questões que se colocam na transferência para 
os Municípios de novas competências na área da Educação, conforme previsto na Lei 159/99, bem 
como encontrar as melhores formas de as levar à prática, tendo em vista os futuros diplomas 
regulamentares que a Lei estipula. 

 
2. Antes de entrar casuisticamente na análise das competências previstas no artº. 19º. da Lei nº. 

159/99, identificam-se algumas questões gerais que deverão enquadrar o processo negocial e 
legislativo que se seguirá. 
Comecemos pois por tratar este conjunto de questões. 
 
2.1. Um primeiro objecto de preocupações é a necessidade identificada de arrumar e consolidar 

o de competências anteriormente transferidas de forma avulsa e descoordenada. 
Antes de avançar com novos processos, será prudente e clarificador que se proceda de 
forma a que todas as partes fiquem definitivamente seguras sobre as regras do jogo que 
possam encerrar processos pendentes, por forma a daí colherem indícios sobre as 
expectativas para futuras transferências. 
Neste âmbito, refira-se o que se passou com a construção e com o património das Escolas 
do 1º. Ciclo do Ensino Básico, cuja responsabilidade foi passada para o Poder Local de forma 
nada clara e sem quaisquer contrapartidas (a custo zero). 
 

2.2. Decorrente do tipo de  preocupações referidas no número anterior, surge a necessidade de 
consolidar a experiência do Pré-Escolar, que se considera simultaneamente condicionadora 
para o desenvolvimento de processos futuros, e utilizável, com as adequadas adaptações, 
para aquele mesmo desenvolvimento. 

 
2.3. A solução preconizada pela Lei, no que se refere à área educativa, privilegia o indesejável 

cruzamento de competências funcionais entre o Ministério e as Câmaras Municipais. 
Tal situação começa desde logo nas contradições entre a Lei nº. 159/99, o D.L. 115-A/98, e 
o DL 515/99, em matéria de gestão de pessoal, que conflituam entre a Escola e o Município. 
Nesta situação, é indispensável que tais cruzamentos de competências sejam 
completamente corrigidos e clarificados, por forma a que todos os agentes envolvidos 
conheçam bem o seu papel no processo, sem o que será difícil ser prestado um melhor 
serviço à comunidade aniquilando a “bondade” deste conjunto de transferências. 
 

2.4. Para a concretização do conjunto de transferências que estão envolvidas neste processo, 
assume particular relevância a elaboração e a aprovação das Cartas Escolares, traves-
mestras do planeamento nesta área de acção. 
A elaboração das Cartas Escolares deverá envolver custos da ordem de 1 milhão de contos, 
que terão de ser transferidos para os Municípios, devendo ser assumido um prazo de 2 
anos, para a sua preparação e aprovação. 
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As Cartas Escolares deverão ser articuladas com os PDM em vigor e ser ratificadas pelo 
Governo como forma de assegurar o envolvimento e vinculação da Administração Central às 
opções municipais ali definidas, que envolvem questões complexas, como são o caso dos 
terrenos, dos projectos de entidades privadas e IPSS’s, etc... 
 

2.5. Sem que estejam regulamentadas e consolidadas as actuais competências municipais ainda 
carentes de ajustamentos e a transferência das novas competências envolvidas na 
Educação Pré-Escolar e 1º. Ciclo do Ensino Básico, bem como aprovadas as Cartas Escolares, 
não deverá avançar nada que se relacione com os 2º. e 3º. ciclos; 

 

2.6. Entretanto, haverá que identificar e avaliar as consequências, em termos financeiros, que 
decorrerão para os Municípios, das transferências envolvidas no artº. 19º. da Lei nº. 
159/99, que terão de ser articuladas e enquadradas em serviços municipais a criar e dotar 
de adequados dirigentes, quadros técnicos e outros funcionários, bem como de instalações 
e equipamento. 
Desta identificação e avaliação decorrerá o montante a transferir para os Municípios, para 
este efeito. 
 

2.7. Finalmente, haverá que garantir o acesso dos Municípios ao PRODEP (ou sucedâneo que 
integre o Q.C.A. III), por forma a garantir as necessárias comparticipações para 
construção de edifícios escolares cuja responsabilidade seja municipal. 

 
1. Passemos agora a analisar, ponto por ponto o artº. 19º. da Lei 159/99. 
 

3.1.- É da competência dos órgãos municipais participar no planeamento e na gestão dos 
equipamentos educativos e realizar investimentos nos seguintes domínios: 

 
a) Construção, apetrechamento e manutenção dos estabelecimentos de educação pré-

escolar. 
 

• Tem que ser uma competência universal; 
• Os meios financeiros postos actualmente à disposição pelo Ministério da Educação têm 

que continuar com o mesmo ritmo, devendo, no entanto proceder-se a ajustamentos, 
designadamente no que se refere às taxas de comparticipação que devem passar a ser 
iguais para todos os municípios;  

• Deve-se igualmente prever a adaptação de salas devolutas do 1º ciclo e a aquisição de 
edifícios para as situações em que não há terrenos disponíveis para construção de raiz; 

• Para além do problema financeiro, há que equacionar o quadro técnico dos serviços 
municipais para concretizar esta competência (existência de Engenheiros, Arquitectos, 
etc); 

• Quanto à manutenção, tem que se equacionar um valor que permita proceder à 
conservação da infra-estrutura e do equipamento. Para tal propõe-se uma verba de mil 
contos/sala/ano. Outro critério, eventualmente a ter em conta, pode ser uma função da 
área total do edificado e do espaço livre, aplicando-se tabelas diferentes, por m2; 

• Ligado à construção dos estabelecimentos, tem que ficar consignado que a construção 
de quaisquer outras infra-estruturas para a pré-escolar, depende de parecer vinculativo 
do Município (este problema ficará solucionado quando estiverem elaboradas as Cartas 
Escolares); 

• Igualmente, o Município deverá dar um parecer vinculativo relativamente aos apoios que 
o Governo possa conceder a outras entidades. 
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b) Construção, apetrechamento e manutenção dos estabelecimentos das escolas do Ensino 
Básico. 

 
• Tem que ser uma competência universal; 
• De acordo com o princípio consignado relativamente às Cartas Escolares e até que estas 

estejam elaboradas ( dentro de dois anos ) os Municípios só devem assumir 
responsabilidades no âmbito da construção, apetrechamento e manutenção dos 
estabelecimentos  das escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico; 

• Porque esta competência, transferida em 1984, nunca foi regulamentada, devem-se 
exigir agora os mesmos apoios financeiros previstos para a pré-escolar; 

• Isto significa que deve ser criado um apoio financeiro ( em termos semelhantes ao 
previsto actualmente para a pré-escolar e com os ajustamentos a que já fizemos 
referência ) para a construção, apetrechamento e manutenção dos estabelecimentos das 
escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico. Este apoio será fundamental para a recuperação de 
escolas e construção de espaços complementares como sejam campos de jogos, 
polivalentes, ginásios, bibliotecas e todos aqueles espaços que conduzam ao regular 
processo educativo adequado à legislação em vigor. De referir que, nesta área --- 
construção de espaços complementares --- há uma nova competência, pelo que devem ser 
avaliados os meios financeiros correspondentes; 

• Até à elaboração das Cartas Escolares, o Município tem que dar parecer vinculativo 
relativamente a apoios que o Governo pretenda dar a outras entidades ligadas a este 
sector, bem como relativamente à implantação de estabelecimentos privados ou 
solidários que pretendam instalar-se na área do Município; 

• Quanto à manutenção das escolas, e sem prejuízo de se proceder a uma avaliação do 
estado em que estas se encontram actualmente, tem que se equacionar um valor que 
permita proceder à manutenção da infra-estrutura e do equipamento. Critérios a utilizar 
poderão ser a área da escola, estado de conservação e data de realização das últimas 
obras de conservação; 

• Há também que prever o caso de Escolas Básicas Integradas (funcionam o 1º, 2º e 3º 
ciclos e por vezes também a pré-escolar). Nesta situação (quanto ao apetrechamento e 
manutenção) deverá ser aplicado o art. 8º da Lei 159/99, de 14 de Setembro -- 
Contratos em regime de parceria --. Quanto à utilização de partes comuns ( onde se 
poderá incluir o refeitório ), tal deverá constar de regulamento da escola ou da 
celebração de protocolos entre o Município e a direcção da escola. 

 
3.2 – É igualmente de competência dos órgãos municipais: 

 
a) Elaborar a Carta Escolar a integrar nos PDM´s 

 
• Tem que ser uma competência universal; 
• As Cartas Escolares têm que ser encaradas como instrumentos fundamentais e 

condicionadores de todo o processo; 
• Devem obedecer um modelo comum e sujeitar-se a algumas regras pré-definidas de 

forma a terem em conta o conceito de Rede, em articulação com os concelhos vizinhos; 
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• Só com as Cartas aprovadas se poderá equacionar a transferência de competências ao 
nível dos 2º e 3º Ciclos; 

• Deve existir um esforço no sentido de dentro de 2 anos todos os Municípios terem as 
suas Cartas Escolares aprovadas; 

• O Ministério da Educação deve disponibilizar verbas para financiar e incentivar a sua 
elaboração; 

• A Carta Escolar deve ser aprovada pela Assembleia Municipal e ratificada pelo Governo. 
 

b) Criar os Conselhos Locais de Educação 
 

• Tem que ser uma competência universal; 
• Na sequência de posições anteriormente assumidas, a ANMP entende que a criação dos 

Conselhos Locais de Educação (CLE)deve passar pela aprovação de diploma legal 
específico que abarque os seguintes aspectos: 

 
• A iniciativa de criação do CLE é da responsabilidade da câmara municipal; 
• Deve ficar prevista a possibilidade de criação de secções ou, eventualmente, 

Conselhos de Zona; 
• A definição da respectiva composição deve ser feita pelas câmaras municipais, 

devendo, no entanto o Governo assegurar a efectiva participação das entidades 
por si tuteladas; 

• De entre as suas competências, de natureza consultiva, deverá constar as que se 
prendem com a definição do Projecto Educativo Concelhio, a carta escolar, 
instrumentos do processo de autonomia das escolas, agrupamentos, actividades 
extra-escolares, adopção de áreas disciplinares de conteúdo local, transportes 
escolares, colocação de alunos fora da sua área de residência, entre outros. 

 
• Há que articular as competências dos Conselhos Locais de Educação com as 

competências dos órgãos de gestão da escola.  
• O Município deve ser ouvido e emitir parecer sobre os contratos de associação entre o 

Ministério da Educação e instituições privadas. 
 

3.3 - Compete ainda aos órgãos municipais, no que se refere à rede pública: 
 
a) Assegurar os transportes escolares  
 
♦ ensino pré-escolar 

 
• Competência não universal;  
• Os municípios que pretendam exercer esta competência poderão contratualizar com a 

administração central, nos termos dos artigos 6º, n.º3 e 8º, da Lei 159/99, de 14 de 
Setembro; 

 
♦ ensino básico 
 

• Trata-se de uma competência já exercida pelos municípios;  
• Há no entanto que reformular o DL 299/84, de 5 de Setembro à luz da realidade actual, 

tendo em conta as actividades extracurriculares, o desporto escolar, entre outros, bem 
como  clarificar a gratuitidade ( escolaridade obrigatória ou 15 anos ), e consignar o 
princípio segundo o qual os municípios participam nas reuniões de planeamento da rede 
escolar e consequentemente são ouvidos sempre que se pretenda matricular um aluno, 
fora da área da residência do mesmo; 
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• Têm que ser claramente definidas as condições de segurança a que devem obedecer os 
transportes escolares; 

• Devem ser mantidas as compensações pelo alargamento da escolaridade obrigatória. 
 

♦ ensino secundário 
 

• Esta competência deve ficar integralmente sob responsabilidade do Ministério da 
Educação; 

• Os alunos poderão utilizar a rede de transportes escolares criada pelo município mas tal 
terá que ser suportado pelo aluno ou pelo Ministério da Educação.  

 
♦ alunos deficientes 
 

• Competência não universal;  
• Os municípios que pretendam exercer esta competência poderão contratualizar com a 

administração central, nos termos dos artigos 6º, n.º3 e 8º, da Lei 159/99, de 14 de 
Setembro; 

• A transferência de meios financeiros poderá ser feita através de inscrição de verba 
adequada, no quadro anexo aos encargos com transporte escolar regular; 

• Deverá ser encontrado um custo médio e um número médio de alunos deficientes por 
escola; 

 
b) Assegurar a gestão dos refeitórios dos estabelecimentos de educação pré-escolar e 

do ensino básico 
 

• Devem ser alargadas ao 1º Ciclo, as actuais medidas aplicadas à educação pré-escolar; 
• Há que prever novos refeitórios e rever quadros de pessoal; 
• É indispensável regulamentar situações “avulsas” que os Municípios têm vindo a assumir; 
 

c) Garantir o alojamento aos alunos que frequentam o ensino básico, nomeadamente em 
residências, centros de alojamento e colocação familiar 

 
• Competência não universal, regulada pelo DL 399-A/84, de 28 de Dezembro, a qual deve 

ser mantida nos moldes actuais.  
 

d) Comparticipar no apoio às crianças da educação pré-escolar e aos alunos do ensino 
básico, no domínio da acção social escolar. 

 
• Na sequência do atrás exposto tal comparticipação só pode abranger os alunos do 1º 

Ciclo do ensino básico; 
• A comparticipação para as crianças da pré-escolar deve manter-se nos termos previstos 

para o fornecimento da refeição e revista nos complementos de horário no sentido de se 
estabelecer um valor por sala e não por criança; 
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• Tais comparticipações devem ser alargadas às crianças do 1º Ciclo. Assim,  devem ser 
transferidas verbas equivalentes para as refeições e, quando for caso disso, verba que 
permita assegurar um complemento de horário – Esta vertente, ( complemento de 
horário nas escolas do 1º ciclo ), porque depende das instalações e das necessidades 
concretas do município, deve ser considerada competência não universal e portanto 
exercida em regime de parceria, nos termos do artigo 8º da Lei 159/99, de 14 de 
Setembro; 

• Quanto aos restantes auxílios no âmbito da acção social escolar, presentemente em 
vigor e que consistem em subsidio para alojamento, subsídio para alojamento em 
agregado familiar, subsídios para livros e subsídios para equipamentos para chuva e frio, 
devem-se manter e ser atribuídos em função das condições sócio-económicas dos 
agregados familiares;  

 
e) Apoiar o desenvolvimento de actividades complementares de acção educativa na 

educação pré-escolar e no ensino básico 
 

• Competência não universal; 
• Constatando-se a impossibilidade de implantação do desporto escolar no 1º. ciclo do 

Ensino Básico, sem a intervenção autárquica, o Governo, em negociação com a ANMP, 
deverá definir a quem cabe intervir, como e com que meios; 

• Tem que ser esclarecido o conceito de actividades complementares sendo necessário 
distinguir entre estas e funções curriculares (caso da área das expressões); 

• Deve-se manter o apoio económico a atribuir em função das condições sócio-económicas 
dos agregados familiares;  

• Tem que se regulamentar situações “avulsas” que os Municípios têm vindo a assumir; 
• O apoio especial a deficientes deve manter-se sob tutela da administração central. 

 
f) Participar no apoio à educação extra-escolar  

 
• Competência não universal; 
• Haverá que definir os encargos envolvidos na concretização desta competência; 
• Há que regulamentar situações “avulsas” que os Municípios têm vindo a assumir. 

 
g) Gerir o pessoal não docente de Educação Pré-Escolar e do 1º. Ciclo 

 
• Competência universal; 
• Entende a ANMP que o pessoal não docente referido nesta alínea, abrange apenas as 

auxiliares de acção educativa; 
• As soluções que forem acertadas para a Educação Pré-Escolar, neste âmbito, deverão 

ser recuperadas para o 1º. Ciclo do Ensino Básico, nomeadamente no que se refere a 
índices a utilizar e à existência de animadores; 

• Em termos de gestão, as questões administrativas e orgânicas deverão ser tratadas com 
a Câmara Municipal e as questões funcionais com a direcção da escola ou com 
educador/professor, sem prejuízo de uma clara determinação das responsabilidades de 
cada um e da definição do conteúdo funcional das auxiliares de acção educativa, 
designadamente no que respeita no apoio a refeições e actividades complementares; 
face à criação recente da carreira de assistente de acção educativa importará 
igualmente assegurar que as funções de limpeza cabem no âmbito do respectivo 
conteúdo funcional; 
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• Para cálculo de índices pessoal/salas, deverá ser tida em conta a base de 1 funcionário 
para 1 sala, 1 para 2, 2 para 3;   estes valores poderão ser ponderados tendo em conta 
tipologias específicas de determinados edifícios, ou características especiais de áreas 
degradadas e/ou sujeitas a vandalismo; 

• Terão que ser compatibilizados os D.L. 115-A/98 e DL 515/99 com a alínea g) do n.º. 3, 
do artigo 19º, da Lei 159/99. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vilamoura, 6 de Maio de 2000 


