
MUNICiPIO DE VILA VELHA DE RODAO
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

EDITAL n.° 09/2019

Antonio Tavares Pinto Carmona Mendes, Presidente da Assembleia Municipal
do Concelho de Vila Velha de ROdao, torna pUblico que:

Faz public°, em cumprimento do preceituado no artigo 56° da Lei n° 75/2013,
de 12 de setembro, e do artigo 41° do Regiment° da Assembleia Municipal, quais as
deliberacoes tomadas ern Sessao Ordinaria deste Orgao Autarquico realizada no
passado dia 17 de junho de 2019, a saber:

Transfer encias de Competencias do Estado para as Autarquias Locais;

- Aprovado por maioria, corn 14 (catorze) votos a favor e 4 (quatro) abstencifies,
o seguinte:

1 - A nao aceitacao, no ano de 2020, das competencias previstas nos seguintes
Decretos-Lei:

a) — D.L. 100/2018 - No dominio das vias de comunicacao;
b) — D.L. 107/2018 - No dominio do estacionamento publico;
c) — D.L. 20/2019 - No dominio de protecao e saude animal e de seguranca dos

alimentos;
d) - D.L. 21/2019 - Transferencia de competencias para os &gabs municipais e para as

entidades intermunicipais no dominio da educacao,
e) — D.L. 23/2019; transferencia de competencias para os orgaos municipais e para as

entidades intermunicipais no dominio da saUde.

2 - A nao aceitacao, quer  para o ano de 2019, quer  para no ano de 2020, das
competencias previstas nos seguintes Decretos-Lei:

a) D.L. 23/2019 - No dominio da saude;
b) D.L. 58/2019 - No dominio do transporte turistico de passageiros e do servico publico

de transporte de passageiros regular em vias navegaveis interiores;
c) D.L. 72/2019 — Nos seguintes dominios:

c.1)- Gestao das areas afetas a atividade de nautica de recreio e dos portos ou
instalacOes de apoio a pesca nao inseridos na area de jurisdicao dos portos comerciais
nacionais principais ou secundarios;
c.2)- Gestao das areas sob jurisdicao portuaria sem utilizacao portuaria reconhecida ou
exclusiva e de areas urbanas de desenvolvimento turistico e economico nao afetas
atividade portuaria.
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3- Aceitar  no ano de 2020, das competencias previstas nos seguintes
Decretos-Lei:

a) D.L. 98/2018 - no dominio da autorizacao de exploracao das modalidades afins de
jogos de fortuna ou azar e outras formas de jogo;

b) D.L. 97/2018 — no dominio da Gestao das praias maritimas, fluviais e lacustres
integradas no dominio public° hidrico do Estado;

c) D.L. 101/2018 - no dominio da justica,
d) D.L. 103/2018 - no apoio as equipas de intervencao permanente das Associacoes de

Bombeiros Voluntarios;
e) D.L. 105/2018 - No dominio da habitacao;
f) D.L. 104/2018 - No dominio da instalacao e gestao de Lojas de Cidadao e de Espacos

Cidadao; Instituicao e Gestao dos Gabinetes de Apoio aos Emigrantes e aos Centros
Locais de Apoio e Integracao de Migrantes;

g) D.L. 106/2018 - No dominio da gestao do patrimonio imobiliario public° sem
utilizacao;

h) D.L. 22/2019 - transferencia de competencias para os municipios no dominio da
cultura;

Revisao aos Documentos Previsionais.

- Aprovado por maioria, corn 14 (catorze) votos a favor e 4 (quatro) abstencoes.

Para geral conhecimento se publica o presente Edital e outros de igual teor que
vao ser afixados nos lugares pUblicos do costume.

Pacos do Municipio de Vila Velha de ROdao, 18 de junho de 2019

0 Presidente da Assemblei

A0zA,
AntOnio Tavares Pinto CarmonajMendes

Municipal


