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Edital n.º 24/2022 – DAF/SACM 
 

DR. FRANCISCO MANUEL FIRMINO DE JESUS, Presidente 

da Câmara Municipal de Sesimbra: 

FAZ PÚBLICO Que, nos termos do n.º 1 do art.º 56.º do Anexo 

I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na Reunião Extraordinária desta 

Câmara Municipal, hoje realizada, foram tomadas as seguintes deliberações: 

 
 

ORDEM DE TRABALHOS 
 
 
 

1. Deliberação sobre transferência de competências da Administração Central ao 
abrigo da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto – diploma setorial no domínio da ação 
social – envio à Assembleia Municipal  
(Presidente) 

O Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, concretiza o quadro de transferência de 

competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da 

ação social, ao abrigo dos art.os 12.º e 32.º da Lei n.º 50/2018, de 16 agosto. 

 

Muito recentemente, através do Decreto-Lei n.º 23/2022, de 14 de fevereiro, o Governo da 

República alargou o prazo máximo para a concretização da transferência de competências 

no domínio da ação social, até 1 de janeiro de 2023, tendo o órgão deliberativo, para efeitos 

de prorrogação, que deliberar a não assunção das competências e o comunicar até ao 

próximo dia 14 de março de 2022. 

 

Considerando as deliberações adotadas na Sessão Ordinária de dia 13 de setembro de 

2018, na Sessão Ordinária de dia 25 de setembro de 2020 e na 1.ª Reunião da Sessão 

Ordinária de dezembro de 2021, realizada no dia 28 de dezembro, a Câmara Municipal de 

Sesimbra reunida no dia 18 de fevereiro de 2022, 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere apresentar, de acordo com o 
disposto no art.º 33.º n.º 1 ccc) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 
presente proposta à Assembleia Municipal de Sesimbra: 

1. De rejeitar, a assunção em 2022, das competências transferidas por via do 

Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, que concretiza o quadro de 

transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades 

intermunicipais no domínio da ação social; 

2. Sob condição de aprovação do número anterior, de comunicar à DGAL a 
deliberação de rejeição de transferência de competências da Administração 
Central. 

Deliberação: Aprovado, por maioria, com os votos a favor do Senhor 
Presidente, da Vice-Presidente e do Vereador Dr. José Polido, com os votos 
contra dos Vereadores Dr. Nelson Pólvora, Dr.ª Argentina Marques e Tiago 
Marcelino, que produziram declaração de voto, e com a abstenção do 
Vereador Márcio Souza, que produziu declaração de voto, usando o Senhor 
Presidente de voto de qualidade por se ter verificado empate, ao abrigo do n.º 
2 do art.º 54.º da Lei n.º 75/13, de 12 de setembro. 
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ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

1. Minuta da Ata da Reunião de Câmara Municipal – aprovação  
Deliberação: Aprovada, por unanimidade. 

 
 
 
 

Para conhecimento geral se publica o presente e outros de 

igual teor que vão ser afixados nos lugares habituais estabelecidos na lei, por 5 

dias úteis dos 10 dias subsequentes à data do presente. 

 

Sesimbra e Paços do Município, aos 18 de fevereiro de 2022. 

    

O Presidente da Câmara, 

 

 

  Dr. Francisco de Jesus. 


