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Artigo 189.º 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro 

Os artigos 4.º, 32.º, 43.º, 57.º, 67.º, 68.º, 71.º e 76.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, passam 

a ter a seguinte redação: 

«Artigo 4.º 

[...] 

1 - Salvo indicação em contrário, todas as competências previstas no presente decreto-lei são 

exercidas pela câmara municipal, com faculdade de delegação no diretor do agrupamento de 

escolas ou escola não agrupada. 

2 - [...]. 

3 - [...]. 

Artigo 32.º 

[...] 

1 - [...]. 

2 - [...]. 

3 - A realização de intervenções de conservação, manutenção e pequena reparação em 

estabelecimentos da educação pré-escolar e de ensino básico e secundário compete às câmaras 

municipais, exceto nos edifícios da Parque Escolar, E. P. E. 

4 - [...]. 

5 - [...]. 

Artigo 43.º 

[...] 

1 - [...]. 

2 - [...]. 

3 - [...]. 
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4 - Os trabalhadores que transitam para os mapas de pessoal das câmaras municipais nos termos 

do n.º 1 continuam a exercer funções nos agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas em 

que o fazem à data da entrada em vigor do presente decreto-lei, salvo quando manifestem o seu 

acordo em exercer funções em agrupamento ou escola não agrupada diferente, ou quando aquele 

encerre. 

5 - [...]. 

6 - [...]. 

7 - [...]. 

8 - [...]. 

9 - [...]. 

10 - [...]. 

11 - [...]. 

Artigo 57.º 

[...] 

1 - [...]. 

2 - [...]. 

3 - [...]. 

4 - [...]. 

5 - [...]. 

6 - Nas ausências e impedimentos do presidente da câmara municipal, o vereador responsável pela 

educação preside ao conselho municipal de educação. 

Artigo 67.º 

[...] 

1 - [...]. 

2 - [...]. 
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3 - [...]. 

4 - Até à entrada em vigor da portaria referida no n.º 1 do artigo 68.º, as condições de acesso ao 

transporte escolar previstas na alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º, são circunscritas aos alunos do 

ensino básico, mantendo-se em vigor as regras fixadas pela Portaria n.º 138/2009, de 3 de 

fevereiro, na sua redação atual, para os alunos do ensino secundário. 

Artigo 68.º 

[...] 

1 - [...]. 

2 - [...]. 

3 - As portarias a que se referem os números anteriores resultam do trabalho a desenvolver pela 

comissão criada nos termos do artigo 65.º, sendo aprovadas no prazo de um ano após a entrada 

em vigor do presente decreto-lei. 

Artigo 71.º 

[...] 

1 - A revogação do Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de julho, na sua redação atual, prevista no 

artigo anterior, não prejudica a manutenção dos contratos de execução celebrados entre o 

Ministério da Educação e os municípios, até à plena produção de efeitos do presente decreto-lei, 

regulada no artigo 76.º 

2 - [...]. 

Artigo 76.º 

[...] 

1 - [...]. 

2 - [...]. 

3 - As competências de planeamento e o funcionamento dos conselhos municipais de educação, 

regulados respetivamente no capítulo II e no capítulo VI do presente decreto-lei produzem efeitos 

a partir do início do ano letivo 2019/2020, independentemente da deliberação prevista no número 

anterior.»  
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Artigo 70.º 

Receitas dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas 

1 - Para além das verbas previstas na Lei do Orçamento do Estado, constituem receitas dos agrupamentos 

de escolas e escolas não agrupadas: 

a) As propinas, emolumentos e multas, pagos em numerário e relativos à prática de atos administrativos; 

b) As provenientes da prestação de serviços e de venda de publicações ou de rendimentos de bens 

próprios; 

c) O rendimento proveniente de juros de depósitos bancários; 

d) As doações, subsídios, subvenções, comparticipações, heranças e legados; 

e) As provenientes da prestação de serviços em refeitórios escolares e da venda de bens em bufetes e 

papelarias escolares, cuja aplicação deve privilegiar despesas inerentes àquelas modalidades da ação 

social escolar e a serviços auxiliares de ensino; 

f) Outras receitas que lhe sejam atribuídas por lei. 

2 - Nos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas sedeadas na área territorial dos municípios 

que, no ano de 2019, aceitem a transferência de competências prevista no Decreto-Lei n.º 21/2019, de 

30 de janeiro, as receitas provenientes da cobrança de refeições escolares e da cedência onerosa da 

utilização de espaços fora do período das atividades escolares constituem receita da câmara municipal 

respetiva. 

3 - Excetuam-se do disposto no número anterior as receitas provenientes da cobrança de refeições 

escolares quando, no uso da faculdade prevista no artigo 64.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de 

janeiro, os municípios não assumam a posição contratual do Estado em contrato de fornecimento de 

refeições confecionadas para refeitórios escolares localizados na respetiva área territorial, até à sua 

execução integral. 


