
DECRETO-LEI N.º 84/2019, de 28 de junho: Execução do Orçamento do Estado para 2019 

(não dispensa a consulta da publicação oficial) 

 

Artigo 191.º 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro 

Os artigos 11.º, 15.º e 19.º do Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro, passam a ter a seguinte redação: 

«Artigo 11.º 

Titularidade de viaturas, instalações e equipamentos afetos aos cuidados de saúde 

1 - São transferidos para a titularidade dos municípios as viaturas, as instalações e os 

equipamentos, salvo os equipamentos médicos, afetos aos cuidados de saúde primários e à divisão 

de intervenção nos comportamentos aditivos e nas dependências das administrações regionais de 

saúde, que sejam da propriedade do Estado. 

2 - Os imóveis que integram o processo de descentralização, cuja titularidade é transferida para os 

municípios, não podem ser objeto de direitos privados ou de transmissão por instrumentos de 

direito privado enquanto estiverem afetos à prestação de cuidados de saúde primários. 

3 - [...]. 

4 - [...]. 

5 - Não há lugar à cobrança de rendas às instituições do Ministério da Saúde, pelos edifícios 

abrangidos pelo presente decreto-lei, quando nos mesmos sejam prestados cuidados de saúde. 

Artigo 15.º 

[...] 

1 - [...]. 

2 - [...]. 

3 - [...]. 

4 - [...]. 

5 - A transferência para os municípios das competências de gestão e execução de serviços de apoio 

logístico das unidades funcionais dos ACES que integram o SNS, previstas na alínea e) do n.º 1, 

incluem a transferência da propriedade das respetivas viaturas. 

6 - (Anterior n.º 5.) 
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Artigo 19.º 

[...] 

As competências próprias do presidente da câmara municipal e dos órgãos municipais em matéria 

de gestão dos trabalhadores que exerçam funções nas unidades funcionais dos ACES e das Divisões 

de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências das Administrações Regionais de 

Saúde, que integram o SNS, podem ser objeto de delegação nos diretores dos ACES e coordenadores 

das divisões de intervenção nos comportamentos aditivos e nas dependências.» 


