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INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE ELABORAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE 

ATRIBUIÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CARÁTER EVENTUAL EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA 

SOCIAL E COMPROVADA INSUFICIÊNCIA ECONÓMICA DO BARREIRO  

CONSTITUIÇÃO DE INTERESSADOS 

Frederico Alexandre Aljustrel da Costa Rosa, Presidente da Câmara Municipal, torna público que, 

nos termos e para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 98º do Código do Procedimento Administrativo 

(CPA), a Câmara Municipal do Barreiro, no âmbito das suas competências previstas nas alíneas k) e 

v) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou em Reunião 

Ordinária Publica de 07/09/2022 aprovar o Inicio do Procedimento de elaboração do Regulamento 

municipal de atribuição de prestações de caráter eventual em situações de emergência social e 

comprovada insuficiência económica do Barreiro.  

No âmbito da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto foi estabelecido o quadro de transferências de 

competências para as autarquias e para as entidades intermunicipais, concretizando os princípios 

da subsidiariedade, da descentralização administrativa e da autonomia do poder local, em matéria 

de ação social. 

O sobredito quadro de competências foi concretizado através do Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de 

agosto, no âmbito do qual constitui-se como competência dos órgãos municipais o serviço de 

atendimento e de acompanhamento social de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e 

exclusão social. 

Pretendeu-se, desta forma, fortalecer o papel das autarquias locais e adequar o serviço prestado à 

população, considerando que estas são a estrutura fundamental para a gestão dos serviços públicos 

numa dimensão de proximidade. 

O serviço de atendimento e acompanhamento social (SAAS), em particular, reveste especial 

importância, porquanto contribui para uma proteção especial dos grupos mais vulneráveis através 

da disponibilização de informação e da mobilização dos recursos adequados a cada situação, com 

vista à prevenção e reparação de situações de carência e desigualdade socioeconómica, de 

dependência, de disfunção, exclusão ou vulnerabilidade sociais, bem como a integração e promoção 

comunitárias das pessoas e o desenvolvimento das respetivas capacidades – objetivos 

fundamentais do subsistema de ação social do sistema de proteção social de cidadania – , 

promovendo melhorias das condição de vida e bem-estar das populações, condições essas 

facilitadoras da inclusão social. 
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Para concretização destas finalidades, em que é necessária, a maioria das vezes, uma intervenção 

prioritária das entidades mais próximas das pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e 

exclusão social, a atuação desenvolvida pelo SAAS torna-se mais eficaz e eficiente numa lógica de 

subsidiariedade, porquanto: assenta na relação (de confiança e dialogante) construída entre 

técnico/a e pessoas/famílias e na a intervenção colaborativa nas comunidades; é desenvolvida em, 

pelo menos, quatro bases de ordenação, a saber, mobilização social, supervisão e coordenação de 

serviços, orientação e encaminhamento; e, é fundamentada em eixos axiológicos, diretrizes teórico-

metodológicas e conhecimento baseado em evidências sobre o território e as pessoas/famílias ali 

residentes. 

Todavia, o exercício de competências pelas autarquias locais no domínio da ação social é, há 

bastantes anos, uma realidade e um dos fatores decisivos de intervenção em situações de 

vulnerabilidade e exclusão social em que se encontram pessoas e famílias, permitindo, ao mesmo 

tempo, a conjugação de uma resposta de proximidade mais adequada e mais célere com o 

desenvolvimento de uma ação social integrada.  

Desta forma, a atuação das autarquias locais constitui, no domínio da ação social, e nomeadamente 

ao nível do atendimento e acompanhamento sociais, um importante vetor no combate à exclusão 

social, mas também de coesão populacional e territorial, permitindo criar sinergias entre os recursos 

e as competências existentes na comunidade e integrando perspetivas inovadoras relativamente à 

descentralização da intervenção social, baseada na democracia participativa e na introdução de 

metodologias de planeamento da intervenção social no local, conforme decorre do preâmbulo da 

Portaria n.º 63/2021, de 17 de março, a qual estabelece os termos de operacionalização da 

transferência de competências. 

Nesta conformidade, a supracitada Portaria n.º 63/2021, introduziu alterações à Portaria n.º 

188/2014, de 18 de setembro, estabelecendo as condições de organização e de funcionamento do 

serviço de atendimento e acompanhamento social, bem como as suas atividades. 

Entre elas, destaca-se a atribuição de prestações de carácter eventual, a indivíduos isolados ou a 

agregados familiares, com a finalidade de colmatar situações de emergência social e de comprovada 

insuficiência económica, considerando o referencial constante no Decreto-Lei n.º 120/2018, de 27 

de dezembro, em respeito pela autonomia do poder local. 

Acolhendo os objetivos do subsistema de ação social previsto nas bases gerais do sistema de 

segurança social, aprovado pela Lei n.º 4/2007, de 16 de janeiro, na sua atual redação, importa 

disciplinar os termos em que se processa a atribuição das sobreditas prestações de carácter 

eventual, no âmbito do SAAS. 

Para este efeito, a par do referencial supramencionado, são tidas em consideração as regras para a 

determinação da condição de recursos no âmbito da atribuição e manutenção das prestações do 

subsistema de proteção familiar e do subsistema de solidariedade, bem como para a atribuição de 
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outros apoios sociais públicos, previstas no Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho, cujo regime 

procede à harmonização das condições de acesso às prestações sociais não contributivas e a todos 

os apoios sociais concedidos pelo Estado, subjacentes à verificação da condição de rendimentos. 

Considerando o que antecede, no uso das atribuições e competências previstas nos artigos 112.º e 

241.º da Constituição da República Portuguesa, artigo 23.º, n.º 2, alínea h) e artigo 33.º, n.º 1, alínea 

k) e v do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, tendo em vista o início 

do procedimento e participação procedimental consignado no artigo 98.º do Código do Procedimento 

Administrativo (CPA), aprovado através do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, na sua redação 

atual, foi desencadeado o presente procedimento. 

Mais torna público que, se podem constituir como interessados no presente procedimento aqueles que 

nos termos do n.º 1 do artigo 68.º do CPA, sejam titulares de direitos, interesses legalmente protegidos, 

deveres, encargos, ónus ou sujeições no âmbito das decisões que forem ou possam ser tomadas, bem 

como as associações, para defender interesses coletivos ou proceder à defesa coletiva de interesses 

individuais dos seus associados que caibam no âmbito dos respectivos fins. 

Assim, os interessados podem constituir-se como tal e apresentarem contributos para a elaboração do 

referido Regulamento, no prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente Edital, 

através de requerimento escrito dirigido ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal do Barreiro, 

os contributos que entenderem ser considerados para a elaboração deste Regulamento, para o email 

disish@cm-barreiro.pt, identificando expressamente no assunto “Contributos para a elaboração  do 

Regulamento municipal de atribuição de prestações de caráter eventual em situações de 

emergência social e comprovada insuficiência económica do Barreiro”. 

Para constar, publica-se o presente Edital, que nos termos da lei, será afixado nos locais de estilo. 

 
Barreiro, 13 de setembro de 2022      
 
                                                                                       O Presidente da Câmara  
 

(Frederico Rosa) 
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