
 
www.sines.pt

 
 

 

Quando assinado digitalmente, o documento impresso const itui uma cópia autenticada do original digital, desde que validado pelo selo branco 

da Câmara Municipal de Sines. 

Câmara Municipal de Sines    Largo Ramos da Costa, 21 A   7520-159 Sines 

Telefone: (+351) 269 630 600  E-mail: info@mun-sines.pt 

Fax: (+351) 269 633 022            NIPC: 502 563 010 Pág. 1 de 2 

DI004E01 

 

DESPACHO 
 

 

Registo Data do Despacho Processo Serviço emissor 
 

Despacho n.º 20834 / 2019 20/09/2019  Gabinete de Apoio à Presidência e 

Vereação 

 

 

ASSUNTO: 
Transferência de competências - lei nº 50/2018 - Alteração ao Regulamento da Organização dos 

Serviços da CMS - Constituição de Grupo de Trabalho 

 

Tendo em consideração o reconhecimento de que as autarquias locais são a estrutura fundamental para 

a gestão de serviços públicos numa dimensão de proximidade, a Lei nº 50/2018, de 16 de agosto veio 

estabelecer o quadro da transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades 

intermunicipais, em consagração do principio da subsidiariedade e numa lógica de descentralização 

administrativa como base da Reforma do Estado e atendendo ainda à salvaguarda da autonomia 

administrativa, financeira e patrimonial das autarquias locais. Nesta sequência, foram entretanto 

publicados os diplomas de âmbito setorial que concretizam a transferência de competências em 

diversos domínios de atuação do Estado: saúde, educação, cultura,  justiça, proteção civil, habitação, 

cultura, estacionamento público, promoção turística, captação de investimento e gestão de fundos 

europeus, praias marítimas, fluviais e terrestres, vias de comunicação, infraestruturas de atendimento 

ao cidadão, saúde animal e segurança alimentar, património e habitação, sendo que, o Município de 

Sines aceitou a transferência das seguintes competências: ----------------------------------------------------- 

− Exploração das modalidades afins de jogos de fortuna ou azar (Decreto-Lei n.º 98/2018, de 

27/11/2018); -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− Vias de comunicação (Decreto-Lei n.º 100/2018, de 28/11/2018); ----------------------------------- 

− Associações de Bombeiros (Decreto-Lei n.º 103/2018, de 29/11/2018); ---------------------------- 

− Estruturas de Atendimento ao Cidadão (Decreto-Lei n.º 104/2018, de 29/11/2018); -------------- 

− Património imobiliário público sem utilização (Decreto-Lei n.º 106/2018, de 29/11/2018); ----- 

− Estacionamento Público (Decreto-Lei n.º 107/2018, de 29/11/2018); ------------------------------- 

− Cultura (Decreto-Lei n.º 22/2019, de 30/01/2019); ----------------------------------------------------- 

Tendo presente o supra expendido e sem prejuízo de o Município de Sines vir a assumir até 2021 

outras competências, constata-se a necessidade de se proceder a uma reorganização dos serviços 

autárquicos em moldes que lhes permitam dar uma melhor resposta às solicitações decorrentes das 

suas novas atribuições e competências. --------------------------------------------------------------------------- 
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Pelo exposto, tendo em consideração o disposto no nº 4 do artº 8 da Lei nº 50/2018, de 16/08, 

conjugado com o disposto no nº 2 do artº 5º do DL nº 305/2009, de 23/10, na redação atual, no uso das 

minhas competências, determino: ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. A constituição de um grupo de trabalho com a missão de preparar a alteração ao Regulamento 

da Organização dos Serviços da Câmara Municipal de Sines. ---------------------------------------- 

2. O grupo de trabalho tem a seguinte constituição: ------------------------------------------------------- 

a. Dr. Ricardo Barbosa, Chefe da Divisão de Administração e Finanças; --------------------- 

b. Dr.ª Ana Zorrinho, Chefe da Divisão Jurídica, Fiscalização e Ambiente; ------------------- 

c. Dr. Rui Pereira, Coordenador da Unidade de Gestão e Comunicação Estratégica;-------- 

3. O grupo de trabalho será coordenado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal. ------------------ 

 

O Presidente da Câmara 
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