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LEGAL ALERT 

 

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS 

MUNICÍPIOS 

PROTEÇÃO E SAÚDE ANIMAL E SEGURANÇA DOS ALIMENTOS, 

EDUCAÇÃO, CULTURA E SAÚDE 

 

A Lei-quadro da transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades 

intermunicipais (aprovada pela Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto), veio estabelecer o quadro de 

transferência de competências para as autarquias locais e entidades intermunicipais nos seguintes setores: 

• Educação; 

• Ação social; 

• Saúde; 

• Proteção civil; 

• Cultura; 

• Património; 

• Habitação; 

• Justiça; 

• Promoção turística; 

• Transportes e vias de comunicação; 

• Proteção e saúde animal; 

• Policiamento de proximidade; 

• Fundos europeus e captação de investimento; 

• Gestão florestal e áreas protegidas; 

• Áreas portuário-marítimas e áreas urbanas de desenvolvimento turístico e económico não afetas à 

atividade portuária; 

• Praias marítimas, fluviais e lacustres; 

• Informação cadastral; 

• Estruturas de atendimento ao cidadão; 

• Segurança dos alimentos; 

• Segurança contra incêndios; 

• Estacionamento público; e 

• Modalidades afins de jogos de fortuna e azar. 

Na sequência da referida Lei, foram publicados os Decretos-Lei n.os 20/2019, 21/2019, 22/2019 e 23/2019, 

os quais concretizam, respetivamente, o quadro de transferência de competências para os órgãos 
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municipais nos domínios da proteção e saúde animal e da segurança dos alimentos, da educação, da cultura 

e da saúde. 

Todos os referidos diplomas produzem efeitos retroativos ao dia 1 de janeiro de 2019, sem prejuízo da 

sua concretização gradual nos termos previstos na Lei-quadro da transferência de competências para as 

autarquias locais e para as entidades intermunicipais. 

Note-se ainda que, relativamente ao ano de 2019, os municípios e as entidades intermunicipais que não 

pretendam a transferência das competências previstas nos referidos Decretos-Lei deverão comunicar esse 

facto à Direção-Geral das Autarquias Locais, após prévia deliberação dos seus órgãos deliberativos, nos 

prazos previstos em cada um dos diplomas. 

  

João Pereira Reis [+info] 

Rui Ribeiro Lima [+info] 

Diana Ettner [+info] 

Francisco Ferreira da Silva [+info] 
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