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INTRODUÇÃO 
 
A educação é, desde há muito, uma prioridade política da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e, naturalmente, dos 
Municípios Portugueses. 
 
Profundos conhecedores das realidades locais, os Municípios são 
constantemente chamados a suprir graves carências que, não obstante se 
verificarem em vários áreas, são claramente manifestas no âmbito da 
educação. 
 
Naturalmente também os Congressos da ANMP têm retractado esta 
realidade.  
 
Pela sua importância transcrevemos parte das linhas gerais deste órgão 
máximo da ANMP, que sobre este domínio deliberou o seguinte: 
 
Desde logo, considerou o XII Congresso - Vilamoura, 5 e 6 de Maio de 2000 
- que: 
 
“3.1. Sem que estejam regulamentadas e consolidadas as actuais 
competências municipais ainda carentes de ajustamentos e a 
transferência de 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. 
 
3.2. O Ministério da Educação deverá urgentemente resolver as 
contradições existentes entre o Decreto-Lei n.º 115-A/98, a Lei nº. 159/99 e 
o Decreto-Lei n.º  515/99, os quais conflituam entre Escolas e Municípios, 
em matéria de gestão de recursos humanos, sem o que este processo, não 
consolidado, poderá recuar por recusa de participação dos Municípios”.  
 
De frisar também a Resolução do XIV Congresso, realizado no Funchal, nos 
dias 2 e 3 de Abril do ano de 2004, que relativamente a esta matéria 
entendeu: 
 
“Propor à Assembleia da República, às Assembleias Legislativas Regionais e 
ao Governo que, ao abrigo das normas dos arts. 3º e 4º da Lei nº 159/99, 
de 14 de Setembro, e do art. 15º da Lei 107-B/03, de 31 de Dezembro, seja 
viabilizado o acesso dos Municípios, (…) que nesse sentido manifestem 
interesse, e através de contratualização tipificada, durante o ano de 2004, 
às seguintes competências com os correspondentes meios financeiros: (…) 
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instalação e gestão dos estabelecimentos e do pessoal docente e não 
docente de educação pré-escolar e do 1.º Ciclo do ensino básico”. 
 
Foram estas as linhas que nos últimos anos nortearam a actuação da 
ANMP, neste domínio. 
 

Mas, reconhecemos -  se bem que a um ritmo muito mais lento que o 
desejável -, um desenvolvimento no processo de transferência de 
competências no âmbito da educação pelo que passamos a fazer uma 
curta resenha do que tem evoluído nos últimos anos. 
 
Ora, é por demais conhecido o impulso descentralizador ocorrido na 
década de 80, quer pela transferência da responsabilidade em matéria 
de organização e funcionamento dos transportes escolares, quer pela 
assumpção da acção social escolar para as crianças do 1º ciclo do ensino 
básico, quer ainda pela publicação do Decreto-Lei n.º 77/84, de 08 de 
Março, diploma que pretendeu estabelecer uma delimitação de 
responsabilidades entre as Administrações Central e Local.  
 
Não obstante, aquele diploma, na maior parte do seu articulado, nunca 
ter sido regulamentado, pelo que, nuns casos pela inexistência da já 
referida regulamentação, noutros casos por não terem sido transferidos os 
correspondentes meios, na prática e no que diz respeito à educação, 
conduziu a uma degradação geral dos imóveis afectos ao 1º ciclo e a um 
assumir de responsabilidades de forma avulsa e casuística, de acordo com 
as necessidades da população escolar. 
 
Com excepção da Lei Quadro da Educação Pré-Escolar e da sua 
operacionalização para os Municípios através do Protocolo subscrito, em 
1998, pela ANMP e o Ministério da Educação, só em 1999, com a Lei n.º 
159/99, de 14 de Setembro, se voltou a equacionar de forma conjugada 
as transferências de responsabilidades para a Administração Local. 
 
Esta Lei, em si mesma, não transferiu, para os Municípios, nenhuma 
competência concreta. Veio sim definir que todas as transferências a 
efectuar teriam que ser objecto de diplomas regulamentares próprios (a 
publicar nos 4 anos seguintes, estipulava), sob a observação permanente 
de uma Comissão de Acompanhamento, com participação da ANMP.   
 
No que respeita à educação tal veio a ocorrer, parcialmente, com o 
Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro. 
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Este diploma veio, em parte, ao encontro do reiteradamente defendido 
por esta Associação, especialmente no que respeita à necessidade de 
elaboração da então Carta Escolar, que, com este diploma, passou a 
designar-se Carta Educativa. 
 
Considerada como um instrumento basilar e trave mestra do ordenamento 
da rede, foi indiscutivelmente o instrumento de planeamento eleito, pela 
ANMP, para o enquadramento das posteriores e consequentes 
transferências de competências. 
 
Com efeito, a carta educativa é o documento crucial onde se procede à 
identificação, a nível municipal, de todos os edifícios e equipamentos 
educativos, a respectiva localização geográfica, bem como das ofertas 
educativas da educação em todos os seus níveis, passando as 
intervenções no parque escolar a ser feitas nos estritos termos das soluções 
assumidas na carta educativa. 
 
Presentemente, oitenta (80) por cento dos Municípios já tem já a carta 
educativa elaborada – sendo que, destes, cento e noventa e cinco (195) 
já têm a carta homologada - contando-se que as restantes estejam 
finalizadas até ao final do ano de 2007.  
 
E este será certamente o ponto de arranque para a assumpção de novas 
responsabilidades. 
 
Refira-se, a propósito, que a vontade já publicamente demonstrada pelo 
actual Primeiro–Ministro, para a descentralização das matérias referentes à 
educação, deverá tendencialmente abarcar todas as matérias 
respeitantes à escolaridade obrigatória, com excepção, obviamente, da 
tutela pedagógica e da definição de conteúdos programáticos. 
 
Tal intenção descentralizadora não é, no entanto, coincidente com as 
propostas que têm sido apresentadas à ANMP, no processo de 
negociação de transferência de competências, actualmente em curso, as 
quais serão abordadas mais à frente. 
 
Tendo em conta os princípios assumidos pela ANMP, a observar em 
quaisquer transferência de competências – designadamente, a melhoria 
do serviço prestado, a salvaguarda da independência hierárquica e 
financeira e a homogeneidade da unidade de gestão a descentralizar - as 
áreas que, de seguida, desenvolvemos e que configuram matérias 
transferíveis para os Municípios, resultam assim, não de propostas 
concretas apresentadas pelo Governo, mas de temas abordados em 
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anteriores Congressos, de constatações apuradas em inúmeras reuniões 
promovidas pela ANMP, e que, fazendo parte das linhas de actuação 
desta Associação, indicam qual o caminho que deve ser percorrido no 
processo de transferências do âmbito da educação.  
 
Refira-se, ainda, a importância que as Associações de Municípios e as 
Juntas de Freguesia poderão vir a ter na concretização de algumas 
responsabilidades do presente documento. 
 
Deverão ainda as Assembleias Legislativas Regionais e as Associações de 
Municípios das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira articularem a 
adaptação destas propostas às respectivas Regiões. 
 
Saliente-se, por fim, que a assumpção de qualquer uma das 
responsabilidades preconizadas neste documento irá necessariamente 
interferir com a actividade normal da Câmara Municipal, exigindo, as mais 
das vezes, uma reformulação na organização e um eventual acréscimo 
de pessoal. Este assunto será também abordado ao longo do documento 
e de acordo com as temáticas em causa.  
 
Uma nota apenas para referir que no âmbito do processo de negociações 
em curso, o Governo propôs à ANMP, a transferência de competências, 
com efeitos já a partir do ano de 2008, das seguintes matérias: acção 
social escolar do segundo e terceiro ciclos, pessoal não docente nas 
condições que desenvolveremos mais à frente e transportes escolares 
decorrentes do alargamento da escolaridade obrigatória.  
 
Para o ano de 2009 ficariam as responsabilidades respeitantes ao parque 
escolar referente ao segundo e terceiro ciclos do ensino básico e às 
actividades de enriquecimento curricular. 
 
Não obstante, entende a ANMP que há condições para se assumirem as 
competências que passamos a elencar. 
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1. EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
 
1.1 Enquadramento.  
 
Como nota prévia, refira-se que a efectivação desta transferência passa 
também pelas negociações com o Ministério do Trabalho e da 
Solidariedade Social, dado que os apoios financeiros disponíveis para esta 
actividade são da responsabilidade daquele Ministério. 
 
No entanto, porque, tradicionalmente, o relacionamento das Câmaras 
Municipais nesta matéria é com o Ministério da Educação, parece-nos que 
a mesma deverá ser abordada nesta sede e não, apenas, no âmbito da 
secção da acção social.  
 
A educação pré-escolar faz parte do sistema educativo e destina-se a 
crianças com idades compreendidas entre os três (3) anos e a idade de 
ingresso no ensino básico. 
 
A rede nacional de educação pré-escolar integra uma rede pública (na 
dependência da Administração Pública - central e local) e uma rede 
privada (estabelecimentos pertencentes a instituições privadas, com ou 
sem fins lucrativos, e a instituições de solidariedade social). 
 
A educação pré-escolar está sob uma dupla tutela dos Ministérios da 
Educação e do Trabalho e Solidariedade, encontrando-se sob a 
responsabilidade do primeiro a componente educativa e do segundo, a 
chamada componente sócio-educativa de apoio à família. 
 
O envolvimento dos Municípios neste domínio ocorre na sequência da Lei-
Quadro da Educação Pré-Escolar e do Programa de Expansão e 
Desenvolvimento da Rede Nacional de Educação Pré-Escolar (PEDEP), que 
veio a ser operacionalizado através do Protocolo, concretizado em 1998, 
entre a ANMP e os Ministérios da Educação e do Trabalho e Solidariedade. 
 
Em linhas gerais, compete aos Municípios a implementação da 
componente de apoio à família de acordo com as suas necessidades, ou 
seja, os Municípios são responsáveis por garantir o fornecimento da 
refeição e um complemento de horário que se traduz fundamentalmente 
em assegurar que a criança fique no estabelecimento, antes, ou depois, 
das horas leccionadas pelo educador.  
 
Mais se responsabilizaram os Municípios (artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 
147/97, 11 de Junho), pela colocação de pessoal de apoio educativo nos 
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estabelecimentos de educação pré-escolar da rede pública, de acordo 
com os ratios de pessoal não docente por sala então estabelecidos. 
 
Ao Governo, através dos Ministérios envolvidos - Ministérios da Educação 
(ME) e do Trabalho e da Solidariedade Social (MTSS) – compete a 
colocação e pagamento do vencimento a um educador de infância por 
sala e o pagamento do pessoal auxiliar, a atribuição anual, e por sala, de 
uma dotação para aquisição de material didáctico (ao ME) e, bem assim, 
a transferência, para os Municípios, dos apoios financeiros referentes ao 
fornecimento da refeição e/ou complemento de horário (ao MTSS). 
 
Todos os anos os Municípios outorgam com as respectivas Direcções 
Regionais de Educação (DRE) um Acordo de Colaboração que efectiva e 
concretiza aquelas responsabilidades e procede à transferência dos 
valores (excepto o valor relativo à aquisição de material didáctico que é 
directamente transferido para o estabelecimento de educação). 
 
1.2  Responsabilidades que devem ser transferidas.  
 
Neste domínio, devem ser transferidas para os Municípios todas as 
competências relativamente à implementação da componente de apoio 
à família - fornecimento das refeições e prolongamento de horário (e as 
inerentes despesas, sejam elas correntes, de funcionamento ou com 
didáctico e pedagógico). 
 
A matéria referente ao pessoal será desenvolvida no Ponto 6. 
 
A Administração Central deve continuar com a tutela pedagógica e a 
definição de conteúdos programáticos. 
 
1.3 Condições a ter em conta. Financiamento.  
 
A transferência destas competências pressupõem o imprescindível 
cumprimento de determinadas condições, quais sejam:  
 

 a observância dos ratios por sala acordadas em 1998 para o pessoal 
não docente – 1 auxiliar, 1 sala; 1 auxiliar 2 salas; 2 auxiliares 3 salas; (…) 

 
 a garantia de financiamento de um custo mínimo de funcionamento 

por sala - equivalente ao valor referente a quinze (15) crianças -  se a sala 
estiver a funcionar com número de crianças inferior àquele; 
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 a fórmula de cálculo terá que considerar a eventual flutuação do 
número de crianças; 

 
 a fórmula terá de contemplar a evolução do (re)-ordenamento da 

rede; 
 
A verba a transferir deverá corresponder a um valor equivalente aos custos 
efectivos com o exercício das competências em causa, e que cubra, in 
casu, o pessoal não docente, o fornecimento de refeições, os custos com 
o prolongamento de horário, as despesas correntes, as despesas de 
funcionamento e o material didáctico e pedagógico.  
 
Mais deverá atender aos custos de gestão (de ordem espacial 
/logística/mobiliário/equipamentos) e aos impactos estruturais da 
transferência de competências). 
 
No âmbito da actual Lei das Finanças Locais, as verbas para estas 
competências integram o Fundo Social Municipal, importando, no caso 
concreto simular os critérios de distribuição aí previstos e aferir, desta, 
forma a sua conformidade com a realidade. 
 
1.4 Implicações no âmbito do exercício de outras competências.  
 
Tendo em conta que parte da responsabilidade das Câmaras Municipais 
cinge-se essencialmente à implementação do complemento de horário, 
actividades estas que deverão ser coordenadas pelo pessoal docente, há 
que garantir uma estreita articulação entre o órgão de gestão da escola e 
a Câmara Municipal. 

Quanto ao pessoal não docente, colocado nos estabelecimentos pré-
escolares pelas Câmaras Municipais há que aferir e conjugar as 
implicações já detectadas ao nível da avaliação do desempenho deste 
pessoal que, apesar de pertencer aos quadros das Câmaras Municipais ou 
ser por elas contratado, presta serviço numa pessoa colectiva distinta – ver 
ponto 6. 
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2. ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO PRIMEIRO CICLO DO 
ENSINO BÁSICO (AEC) 
 
2.1 Enquadramento.  
 
Já há muito que os Municípios vinham assegurando a ocupação de 
tempos livres das crianças e jovens, promovendo diversas actividades, 
através da organização de respostas diversificadas em função das 
realidades locais, não só nas escolas mas também em colaboração com 
as colectividades. 
 
Com o Acordo celebrado entre a ANMP e o Ministério da Educação, em 
14 de Setembro de 2006, e nos termos do Despacho 12591/2006, da 
Ministra da Educação – tratando-se de matéria educacional, uma 
prioridade política dos Municípios – verificou-se a esperada adesão 
massificada dos Municípios (noventa e cinco por cento) ao denominado 
Programa de generalização do ensino do inglês nos terceiro e quarto anos 
e de outras actividades de enriquecimento curricular no primeiro ciclo do 
ensino básico (1CEB). 
 
Saliente-se que, no caso da actividade física e desportiva, a iniciativa 
pertence à ANMP, que, há muito, tinha apresentado a respectiva proposta 
junto do Governo. 
 
O objectivo deste Programa é proporcionar, de forma global, aos alunos 
do 1CEB, actividades de enriquecimento curricular (AEC) nos domínios da 
actividade física e desportiva, artístico, científico, tecnológico e das 
tecnologias da informação e comunicação, de ligação da escola com o 
meio, de solidariedade e voluntariado e da dimensão europeia da 
educação. 
 
A adesão dos Municípios consiste na apresentação de uma candidatura, 
na DRE respectiva, para promoção das AEC, nos termos definidos pelo 
Despacho acima aludido, cuja aprovação garante o financiamento, 
anual e por criança, de determinada verba que varia conforme a 
modalidade em causa. 
 
A modalidade mais frequente integra a promoção de três (3) AEC, a 
saber, o ensino do Inglês, da música e da actividade física e desportiva, e 
o financiamento é o equivalente a duzentos e cinquenta euros (250€) 
anuais por cada criança que frequente essas actividades. 
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Nestes termos, ficam os Municípios, em articulação com os agrupamentos 
escolares, como entidades promotoras das AEC, cabendo-lhes, assim, a 
responsabilidade da sua efectivação. 
 
Ao ME incumbe a comparticipação financeira das actividades (que varia 
conforme a modalidade em causa, nos termos do contrato-programa 
celebrado com a DRE respectiva), o acompanhamento da execução e 
controlo financeiro do Programa, bem como a definição das orientações 
programáticas, a responsabilidade da formação dos professores, quando 
necessário, e ainda o assegurar do seguro escolar. 
 
2.2  Responsabilidades que devem ser transferidas.  
 
Para as Câmaras Municipais deve ser transferida a competência para a 
promoção de actividades de enriquecimento curricular. 
 
Ao ME deverá continuar a caber a responsabilidade da tutela 
pedagógica e das orientações programáticas, bem como pela formação 
dos professores e pelo seguro escolar. 
 
2.3 Condições a ter em conta. Financiamento.  
 
Todavia, face aos constrangimentos já detectados – e tendo, antes de 
mais, presente o entendimento da ANMP sobre este assunto, que, desde o 
primeiro momento, vai no sentido de que curricularização do inglês e das 
AEC resolveria, ou pelo menos minimizaria, tais constrangimentos – importa 
esclarecer que transferência está condicionada à verificação das 
seguintes condições:  

 
 Garantia da viabilidade financeira de cada uma das actividades; 

 
 Assumpção, por parte do Ministério da Educação da 

responsabilidade para a colocação de pessoal não docente, quando 
necessário, para apoio ao desenvolvimento das actividades de 
enriquecimento curricular; 

 
 Definição de parâmetros objectivos para a flexibilização dos horários 

curriculares, permitindo que, até à curricularização destas actividades, 
haja um número crescente de alunos a frequentá-las e uma maior 
estabilidade de professores através da apresentação de horários, 
tendencialmente, completos; 
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 Definição de critérios objectivos que pautem o relacionamento dos 
órgãos dos agrupamentos com os Municípios, por forma a garantir a 
necessária articulação e compatibilização de várias matérias, 
designadamente, o transporte dos alunos, a planificação das AEC e a 
adequação dos espaços a utilizar nas actividades; 
 
Acauteladas estas condições e apurados todos os custos efectivos com a 
implementação das AEC – registe-se que, nesta matéria, terão que ser 
contemplados os custos de gestão e os relativos aos impactos estruturais - 
deverão as correspondentes verbas ser transferidas através do Orçamento 
do Estado. 
 
Também aqui, de acordo com a presente redacção da Lei das Finanças 
Locais, as verbas implicadas integram o Fundo Social Municipal1, pelo que 
cumpre testar os critérios de distribuição aí previstos. 

                                                 
1 Artigo 24.º, n.º 2, da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro – “As despesas elegíveis para 
financiamento através do FSM são, designadamente: (…)  

b) As despesas de funcionamento corrente com os três ciclos de ensino básico 
público, nomeadamente as remunerações de pessoal não docente, os serviços 
de alimentação, as actividades de enriquecimento curricular e o transporte 
escolar, excluindo apenas as do pessoal docente afecto ao plano curricular 
obrigatório; 
c) As despesas com professores, monitores e outros técnicos com funções 
educativas de enriquecimento curricular, nomeadamente nas áreas de iniciação 
ao desporto e às artes, bem como de orientação escolar, de apoio à saúde 
escolar e de acompanhamento sócio-educativo do ensino básico público;” 
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3. TRANSPORTES ESCOLARES RELATIVOS AO TERCEIRO CICLO DO ENSINO 
BÁSICO (3CEB) E ÀS CRIANÇAS DESLOCADAS DO PRIMEIRO CICLO DO 
ENSINO BÁSICO (1CEB), EM CONSEQUÊNCIA DO ENCERRAMENTO DE 
ESCOLAS. 
 
3.1 Enquadramento.  
 
Ao nível do transporte escolar, o envolvimento dos Municípios acontece 
desde a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 299/84, de 05 de Setembro, 
diploma que veio transferir para os Municípios do Continente as 
competências relativas à organização, financiamento e controle de 
funcionamento dos transportes escolares. 
 
Nos termos da Lei, têm direito ao transporte escolar todos os alunos que 
frequentam os actuais ensinos básico e secundário, oficial ou particular e 
cooperativo com contrato de associação e paralelismo pedagógico - 
quando residam a mais de 3 ou 4 quilómetros dos estabelecimentos de 
ensino, respectivamente sem ou com refeitório. 
 
De acrescentar que o transporte é gratuito para os alunos sujeitos à 
escolaridade obrigatória e comparticipado nas outras situações (artigo 
3.º). 
 
Ora, a transferência de competência operada em 1984, pelo Decreto-Lei 
n.º 299/84, em 1984, foi negociada para a conjuntura então vigente, 
sustentada, particularmente, em duas circunstâncias: 
 

•  Escolaridade obrigatória de seis (6) anos; 
•  A rede de escolas primárias era muito mais vasta; 

 
Mais se atendeu, naturalmente, ao número de residências de estudantes 
existentes à data. 
 
Neste contexto, tal transferência teve uma negociação condizente a seis 
(6) anos de transporte escolar gratuito e a seis (6) de transporte escolar 
comparticipado a cinquenta por cento, em que o número de alunos 
abrangidos não incluía o transporte das crianças alojadas nas residências 
de estudantes, nem, tão pouco, o transporte das crianças do 1CEB (então, 
ensino primário), pois existia, em regra, uma escola primária a menos de 
três ou quatro quilómetros da residência das crianças. 
 
Contudo, este contexto mudou, porquanto: 
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• Em 1986 - com a Lei de Bases do Sistema Educativo (ver também o 

Despacho n.º 58/ME/90, de 05 de Abril de 1990) e com o regime de 
gratuitidade da escolaridade obrigatória vertido no Decreto-Lei n.º 35/90, 
de 25 de Janeiro -  procedeu-se ao alargamento da escolaridade 
obrigatório para nove (9) anos e, consequentemente, aumentaram os 
custos dos Municípios com esta competência; 
 

• Por outro lado, foram introduzidos no ordenamento jurídico, normas 
sobre a suspensão e encerramento de escolas (artigos 69.º e 70.º do 
Decreto-Lei n.º 35/88, de 4 de Fevereiro); 
 

• Foi delineado um (re)ordenamento da rede – Este (re)ordenamento 
da rede começou a ser uma realidade, a partir, sensivelmente, do ano de 
2002. Todavia, o grande boom de suspensão e encerramento de escolas 
ocorreu no ano lectivo 2005/2006 (em que encerraram cerca de mil e 
quinhentas escolas do 1CEB), e no ano lectivo em curso (em que foi 
proposto pelo Governo o encerramento/suspensão de cerca de 
novecentos estabelecimentos). 
Assim, aumentaram as distâncias entre as residências dos alunos e as 
escolas a frequentar, e, por isso, mais crianças ficaram abrangidas pelo 
transporte escolar. 
 

• Encerraram-se já, e está previsto o encerramento de mais 
residências de estudantes; 
 
Assim, o aumento da escolaridade obrigatória e a concentração de 
escolas (decorrente dos factores supra apontados) conduziu a um 
significativo incremento do número de alunos a transportar e dos encargos 
dos Municípios com o transporte escolar. 
 
Neste contexto, e na sequência da reivindicação pela ANMP, o Governo 
passou a inscrever no Orçamento do Estado uma verba para compensar 
os Municípios pelo acréscimo de encargos decorrente do aumento do 
ensino obrigatório de seis (6) para nove (9) anos; correspondendo essa 
comparticipação a cinquenta por cento dos encargos suportados com o 
transporte dos alunos do 3CEB. 
 
Mais foi acordado que o Governo, através do Ministério da Educação, 
assumia o pagamento integral do transporte escolar das crianças do 1CEB 
deslocadas, fruto do processo de suspensão/encerramento de escolas. 
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3.2 Responsabilidades que devem ser transferidas.  
 
Deverá ser formalizada a competência e responsabilidades acrescidas dos 
Municípios que derivam do aumento da escolaridade obrigatória para 
nove (9) anos, do (re)ordenamento da rede e, bem assim, do 
encerramento das residências de estudantes. 
 
3.3 Condições a ter em conta. Financiamento.  
 
O alargamento da competência em causa, e tendo em conta que a 
mesma já é hoje desenvolvida pelos Municípios, pressupõe a consignação 
de algumas preocupações, a saber:  
 

 Atender à flutuação do número de crianças; 
 
 As Câmaras Municipais e os órgãos de gestão das escolas têm de, 

obrigatoriamente, articular a elaboração dos horários escolares 
apresentados, de forma a compatibilizar o desenvolvimento das AEC com 
os transportes escolares;  

 
 É preciso ter presente o elevado acréscimo de custo decorrente das 

novas regras de segurança no transporte, decorrentes da entrada em 
vigor da Lei n.º 13/2006, de 17 de Abril; 
 
Cumpridos estes termos, deverá proceder-se à transferência, via 
Orçamento do Estado, das verbas correspondentes a cinquenta por cento 
do transporte escolar dos alunos do 3CEB, das verbas correspondentes a 
cem por cento do transporte das crianças deslocadas e ao transporte das 
crianças das residências encerradas/a encerrarem.  
 
Mais uma vez, a Lei das Finanças Locais, prevê que estas verbas integram 
o Fundo Social Municipal2, sendo indispensável prever, e testar, critérios de 
distribuição objectivos.          

                                                 
2 Cfr. Artigo 24.º, n.º 2, alíneas a) e b), da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro. 
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4. PARQUE ESCOLAR DO SEGUNDO E TERCEIRO CICLOS DO ENSINO BÁSICO 
(2,3CEB). CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO. APETRECHAMENTO. 
 
4.1 Enquadramento.  
 
A intervenção dos Municípios nos estabelecimentos de educação do 
segundo e terceiro ciclos do ensino básico (2,3CEB) está actualmente 
enquadrada no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro. 
 
Estabelece esta norma que: 
 

 “ 1 - A realização dos investimentos na construção, 
apetrechamento e manutenção dos estabelecimentos de 
educação pré-escolar e do ensino básico, previstos na carta 
educativa, é da competência dos municípios. 
2 - A realização de investimentos previstos no número anterior, no 
que se refere à educação pré-escolar e ao 1.º ciclo do ensino 
básico, compreende a identificação, a elaboração e a aprovação 
dos projectos, o seu financiamento e a respectiva execução. 
3 - O exercício das competências previstas no n.º 1 efectiva-se, no 
que respeita aos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, através de 
contrato entre o Ministério da Educação e os municípios, assente na 
identificação padronizada de tipologias e custos. 
4 - A realização dos investimentos, nos termos do n.º 2, na construção 
e apetrechamento e manutenção dos estabelecimentos do ensino 
secundário, previstos na carta educativa, é da competência do 
Ministério da Educação.” 

 
4.2 Responsabilidades que devem ser transferidas.  
 
A transferência desta competência abrange a construção, a 
manutenção/conservação e ainda o apetrechamento das escolas onde 
são ministrados os 2,3CEB, incluindo os espaços exteriores.  
 
Pertinente introduzir aqui uma ressalva relativamente a eventuais situações 
em que essas escolas se encontram também afectas ao ensino 
secundário. Nesses casos, o financiamento terá que ser especificamente 
contratualizado com o Ministério da Educação. 
 
Assente este resguardo temos que esta competência só deverá ser 
assumida se for garantido um financiamento integral e completo do seu 
exercício nas condições que à frente se prescrevem. 
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Por outro lado, deverá o ME manter a competência relativa à emanação 
de orientações e normas técnicas para a construção das escolas, bem 
como estabelecer regras de referência para o apetrechamento. 
 
4.3 Condições a ter em conta. Financiamento.  
 
No que a esta nova competência concerne, impõe-se a prévia definição 
de algumas condições que passamos a expor: 
 

  O exercício desta competência pressupõe a transferência da 
titularidade do património já afecto aos graus de ensino em causa. A 
mesma deverá ocorrer por mera decorrência da publicação do diploma 
de transferência sendo tal suficiente para o respectivo registo. 
 

 Relativamente ao apetrechamento deverão ser conhecidos os ratios 
de equipamento e material didáctico e pedagógico e material 
gimnodesportivo, sendo ainda de relevar a previsão de índices para o 
apetrechamento de acordo com as valências disponíveis para aqueles 
ciclos de ensino. 

 
 Prévio, e determinante, a qualquer transferência do património já 

edificado, é a imprescindível avaliação do estado de conservação dos 
imóveis e do equipamento e apetrechamento disponíveis. O resultado 
dessa avaliação ditará as condições da transferência daquele património. 

 
 Por isso, há que consignar um modelo padrão que identifique as 

condições de conservação dos edifícios, de modo a que posteriormente 
se possa accionar, se for caso disso, as cláusulas de compensação assim 
fixadas. 

 
 Paralelamente terá que se prever a manutenção necessária para 

que os edifícios acompanhem o desgaste natural com o uso previsível 
para determinado período, pelo que, de acordo com a tipologia do 
edifício, terá ainda que, anualmente, ser transferida uma verba para 
pequenas obras de reparação e conservação. 
 
Não obstante o expendido, a regra primeira deverá ser a da transferência 
do equipamento já reparado e em plenas condições de funcionamento.  
 
Tendo em conta que as intervenções em causa têm que estar em 
consonância com o aprovado na carta educativa, igualmente deverá o 
investimento ser priorizado de acordo com as opções e indicadores 
constantes naquela mesma carta.  
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Com efeito, estando pré-determinadas as necessidades em cada 
Município, deverá o mesmo candidatar-se a programas específicos, cujos 
regulamentos têm de prever regras equitativas, claras e transparentes para 
a atribuição dos respectivos financiamentos. 
 
Reitere-se que, por estarmos efectivamente perante uma nova 
competência, o financiamento da mesma terá que ser a cem por cento.  
 
Uma nota ainda para o impacto que esta nova competência poderá ter a 
nível da estrutura dos serviços, impondo-se, por isso, também uma 
avaliação nesse sentido. 
 
4.4 Implicações no âmbito do exercício de outras competências 
 
As intervenções a efectuar nos estabelecimentos de ensino terão, 
necessariamente, que ser conjugadas com o ano lectivo e com o próprio 
horário de funcionamento, o que pressupõe uma articulação com os 
órgãos de gestão das escolas. 
 
Importante também aludir à possibilidade do estabelecimento de ensino 
poder vir a ser utilizado, fora do período de funcionamento, para fins, 
compatíveis com o edifício, mas não relacionados com a área 
pedagógica dos ciclos de ensino ministrados. 
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5. ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR DOS SEGUNDO E TERCEIRO CICLOS DO ENSINO 
BÁSICO (2,3CEB). REFEITÓRIOS. RESIDÊNCIAS PARA ESTUDANTES. 
 
5.1 Enquadramento.  
 
A acção social escolar consiste na implementação de medidas de apoio 
sócio-educativo que compreendem a atribuição de benefícios em 
espécie ou de natureza pecuniária, de acordo com as condições 
económicas apresentadas pelos agregados familiares. 
 
Estes apoios vão desde os subsídios de refeição ou atribuição de 
suplementos alimentares, auxílios económicos para livros e material 
escolar, actividades de complemento curricular, leite escolar, gestão de 
refeitórios e residências de estudantes. 

A acção social escolar está consignada na Lei de Bases do Sistema 
Educativo sendo, as suas diversas modalidades, reguladas no Decreto-Lei 
n.º 35/90, de 25 de Janeiro, normativo que veio definir o regime de 
gratuitidade da escolaridade obrigatória. 
 
Actualmente as Câmaras Municipais são já responsáveis pela atribuição 
de benefícios no âmbito da acção social escolar para as crianças do 1º 
ciclo do ensino básico, sendo, na generalidade das situações, muito 
semelhante ao regime vigente para os restantes níveis de ensino. Tal 
competência deriva do Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 28 de Dezembro, 
diploma que veio transferir competências para os Municípios em matéria 
de acção social no domínio dos refeitórios, de alojamento em agregado 
familiar e de auxílios económicos. 
 
A acção social escolar da responsabilidade do ME abrange os alunos do 
2, 3CEB, do ensino secundário e ainda os alunos deficientes integrados no 
ensino regular. 

É assegurada através das Direcções Regionais e das Escolas, que atribuem 
apoios escalonados consoante o rendimento dos agregados familiares dos 
alunos fixados em Despacho publicado em 20013 - despacho que veio 
regular as condições de aplicação das medidas de acção social escolar, 
da responsabilidade do ME, frise-se, procedendo à concentração 
                                                 

3 Cfr. Despacho da Secretária de Estado da Administração Educativa n.º 15459/2001 
(publicado na II Série do Diário da República de 26 de Julho de 2001, e já alterado pelos 
Despachos n.ºs 19242/2002, 13224/2003, 18147/2004 e 18797/2005). 
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harmonizada de vários normativos regulamentares, que à data se 
encontravam dispersos por vários diplomas avulsos, bem como à 
actualização do valor das comparticipações devidas e das 
correspondentes mensalidades e capitações. 
 
5.2 Responsabilidades que devem ser transferidas.  
 
As Câmaras Municipais devem passar a ser responsáveis pela atribuição, 
aos alunos dos 2,3CEB, dos apoios no âmbito da acção social escolar. 
 
Deverão, no entanto ficar excluídas desta transferência as situações cuja 
gestão não depende das Câmaras Municipais nem se prevê que, a curto 
prazo, venha a depender. Referimo-nos, em concreto, aos refeitórios 
escolares. 
 
De facto, se os refeitórios estão inseridos nas escolas, se o pessoal que 
trabalha nos refeitórios depende dos órgãos de gestão da escola, não 
fará sentido a Câmara assumir qualquer responsabilidade no âmbito dos 
refeitórios.  
 
Contudo, esta situação não inviabiliza o apoio pecuniário à refeição de 
cada aluno e assumpção de parte ou da totalidade da despesa, no que 
toca aos alunos carenciados. 
 
Quanto às residências para estudantes, deverão as mesmas ser 
transferidas para os Municípios onde se situam, devendo ficar 
expressamente acauteladas a passagem da titularidade do património e 
a responsabilidade pela sua gestão e funcionamento. 
 
Por outro lado, a Administração Central deverá continuar a ser responsável 
pela gestão dos refeitórios situados nas escolas do 2,3CEB. 
 
5.3 Condições a ter em conta. Financiamento.  
 
Quanto às condições que devem presidir a esta transferência, cumpre 
realçar as seguintes: 
 

 Para além dos montantes específicos que, facilmente, são apurados, 
importará ter em linha de conta os custos administrativos inerentes a este 
novo serviço a prestar pelas Câmaras; 
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 Conforme a dimensão do Município, e tendo em conta a sua 
estrutura orgânica, haverá que dotá-los com os meios adequados ao 
acréscimo da função;  

 
 A concessão destes apoios consiste, não apenas na atribuição do 

montante específico, mas também nos processos administrativos inerentes 
ao deferimento dos apoios pelo que há que garantir a necessária 
articulação com as escolas; 

 
Assim, o financiamento, cuja previsão consta também do Fundo Social 
Municipal, deverá ter em conta a flutuação do número de beneficiários, e 
os custos administrativos inerentes à organização dos processos. 
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6. GESTÃO DO PESSOAL NÃO DOCENTE ATÉ AO NONO ANO. PARTICIPAÇÃO 
NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO ATÉ AO NONO ANO. 
 
6.1 Enquadramento. 
 
A Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, veio consignar, como transferível para 
a esfera autárquica, a gestão do pessoal não docente ao serviço das 
escolas do 1CEB. 
 
Tal norma surge na sequência  da celebração de um Protocolo entre a 
ANMP e o Ministério da Educação, por força do qual os Municípios 
passaram a colocar o pessoal não docente nos estabelecimentos pré-
escolares. 
 
Subjacente a este princípio estava, naturalmente, a expectativa de, 
gradualmente, as responsabilidades com a educação, na sua 
globalidade, serem transferidas para as Câmaras Municipais, facto que, 
como se constata, ainda não aconteceu. 
 
Assim, vieram os Municípios a assumir a colocação de pessoal não 
docente nos estabelecimentos pré-escolares, sendo o seu pagamento 
assegurado pelo Ministério da Educação. 
 
Com excepção desse pessoal, é da responsabilidade do Ministério da 
Educação o recrutamento, a afectação, a gestão da carreira e o 
pagamento dos respectivos salários, para além das responsabilidades 
actualmente cometidas aos órgãos de gestão das escolas/agrupamentos. 
 
Numa outra vertente, assume pertinente relevância o Regime Jurídico do 
Pessoal Não Docente (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 184/2004, de 29 de 
Julho), onde se estipula a articulação que o Município e o órgão de 
gestão da escola têm que fazer, no âmbito da gestão do pessoal não 
docente pertencente aos quadros da Autarquia mas a prestar serviço nos 
estabelecimentos pré-escolares (artigo 45.º). 
 
Um outro aspecto que importa aqui realçar, é que a gestão de pessoal 
não docente, abrange todos os grupos de pessoal (não apenas o pessoal 
de apoio educativo) e envolve todos os aspectos relacionados com a 
carreira dos funcionários, nomeadamente, concursos, afectação, 
aplicação dos instrumentos de mobilidade, progressão, promoção, 
aplicação de sanções disciplinares, e ainda a actividade que os mesmos 
desempenham nas escolas. 
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6.2 Responsabilidade que o Ministério da Educação propôs transferir. 
 
O Ministério da Educação propôs transferir para os Municípios todas as 
responsabilidades que, presentemente, pertencem ao Ministério da 
Educação enquanto entidade tutelar. 
 
Assim, os Municípios passariam a recrutar o pessoal não docente, a 
proceder à sua afectação, a gerir as suas carreiras e a pagar os 
respectivos salários. 
 
As competências não administrativas, designadamente, competência 
hierárquica, funcional, disciplinar, de avaliação de desempenho, 
continuariam nos órgãos de gestão das escolas. 
 
6.3 Responsabilidades que devem ser transferidas.  
 
A assumpção desta nova responsabilidade só constituirá uma mais valia 
para a gestão de todo o sistema se as competências a transferir 
permitirem uma gestão integrada de todo o pessoal. 
 
Isto significa que a experiência já adquirida com a «gestão» do pessoal 
não docente nos estabelecimentos pré-escolares aconselha vivamente 
que se vá mais longe na responsabilidade evitando as actuais zonas 
cinzentas de responsabilidades. 
 
A acção executiva relativa ao funcionamento da escola é assegurada por 
um conselho executivo, cujos membros são eleitos e têm que ser docentes. 
A este órgão cabe, designadamente, a distribuição do serviço, o poder 
hierárquico e a competência para avaliar. 
 
Neste contexto, facilmente se depreende e constata que as 
competências que a Câmara venha a assumir no âmbito do pessoal não 
docente terão que, necessariamente, abarcar algumas que estão 
entregues ao órgão de gestão da escola. 
 
Por isso, só fará sentido gerir o pessoal não docente, quando se 
procederem às alterações do regime de autonomia e gestão das escolas.  
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6.4 Condições a ter em conta. Financiamento.  
 
De forma genérica, a transferência destas competências impõe que sejam 
acauteladas as seguintes situações: 
 

 Consagração clara dos poderes da Câmara Municipal face ao 
novo pessoal, não se admitindo sua gestão por duas entidades; 

 
 Têm de ser definidos os ratios de pessoal não docente, por escola; 

 
 O excesso/défice de pessoal existente deverá ser adequado 

conforme os ratios pré-estabelecidos; 
 
6.5 Implicações no âmbito do exercício de outras competências.  

As implicações, que mais repercussões têm, prendem-se com o Decreto 
Regulamentar n.º 4/2006, de 07 de Março, diploma que veio adaptar o 
sistema integrado de avaliação do desempenho da Administração 
Pública (SIADAP) - aprovado pela Lei n.º 10/2004, de 22 de Março - ao 
pessoal não docente dos estabelecimentos públicos de educação pré-
escolar e dos ensinos básico e secundário, incluindo o pessoal não 
docente pertencente aos quadros das Autarquias Locais que presta 
serviço nos estabelecimentos de educação pré-escolar. 

Tal diploma afasta a Câmara Municipal do processo de avaliação do seu 
pessoal a prestar serviço nos estabelecimentos pré-escolares, situação que 
obviamente a ANMP considera inadmissível, inaceitável e violadora do 
princípio constitucional da Autonomia do Poder Local. 

O pessoal em causa – contratado, ou pertencente aos quadros das 
Câmaras Municipais para exercer funções nos Jardins-de-infância - 
depende, à luz da Lei, hierarquicamente da respectiva Autarquia Local, 
pelo que só a Câmara Municipal pode ser responsável pela avaliação de 
um seu funcionário.  

Sobre esta incongruência já o Governo manifestou vontade política em 
corrigir tendo sido apontados, para o efeito, quer a alteração do próprio 
regime vigente, no âmbito da já anunciada reforma geral do SIADAP, ou, 
em alternativa, na sequência da transferência do pessoal não docente 
para as Autarquias Locais, no campo do presente processo de 
transferência de competências na área da educação. 
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E porque, como se supra referiu, a assumpção desta nova 
responsabilidade só constituirá uma mais valia se as competências a 
transferir permitirem uma gestão integrada de todo o seu pessoal, é 
preciso também ter presente que o exercício desta competência interfere, 
directamente, com o Regime de Autonomia, Administração e Gestão dos 
Estabelecimentos de Educação Pré-escolar e dos Ensinos Básico e 
Secundário (que consta do Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio, e que 
precisa de ser compaginado com o diploma que regula os agrupamentos 
de escolas, ou seja, o Decreto Regulamentar n.º 12/2000, de 29 de 
Agosto), situação que já foi alertada no XII Congresso da ANMP e que 
precisará de ser revista. 
 
 


