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ASSUNTO: Projeto de Proposta de Lei que altera a Lei-Quadro das Fundações PL n.º 841/XXII/2021 

(PCM) 

 

No âmbito do exercício do direito de audição, previsto no n.º 2 do artigo 229.º, da Constituição da 

República Portuguesa (CRP), e no artigo 142.º do Regimento da Assembleia da República, encarrega-

me Sua Excelência O Vice-Presidente do Governo Regional de transmitir a V. Exa.  o parecer do Governo 

Regional da Madeira sobre a iniciativa legislativa mencionada em epígrafe. 

 

Analisada a Proposta de Lei acima identificada, verifica-se que a mesma tem por finalidade proceder a 

uma revisão global da legislação aplicável às fundações e às entidades com estatuto de utilidade 

pública, com vista valorizar a iniciativa filantrópica ou de âmbito comunitário, reconhecer o papel 

essencial que estas instituições desempenham e reforçar os instrumentos de fiscalização da atividade 

que desenvolvem. 

Para tanto, que são efetuadas as seguintes alterações à Lei-Quadro das Fundações: 

i) Prevê-se a possibilidade de requalificação das funções, mediante parecer do Conselho 

Consultivo das Fundações, quando as pessoas coletivas públicas deixem de deter 

influência dominante sobre uma fundação pública de direito privado; 

Ex.mo Senhor 
Chefe do Gabinete de Sua Excelência o 
Secretário de Estado da Presidência do Conselho 
de Ministros  
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ii) Determina-se que, as dúvidas e litígios sobre os bens afetos à fundação têm de ser reais e 

não meramente potenciais, cingindo a responsabilidade criminal por falsas declarações 

aos seus autores e determinando como consequência a revogação imediata do ato de 

reconhecimento; 

iii) É clarificado o elenco dos deveres de transparência, exigindo-se a apresentação de 

certificação legal de contas quando ultrapassados os limites previstos no regime de 

normalização contabilística para as entidades do setor não lucrativo (aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 36-A/2001, de 9 de março; 

iv) É atualizado o regime aplicável aos limites de despesas, recorrendo à terminologia 

utilizada no plano contabilístico para as entidades do setor não lucrativo, e determinando 

que o incumprimento desses limites por parte de fundações privadas com estatuto de 

utilidade pública constitui fundamento de revogação ou indeferimento do pedido de 

renovação desse estatuto, sendo permitida a justificação desse incumprimento; 

v) São clarificados os critérios aplicáveis à identificação dos bens que se revestem de especial 

significado para os fins da fundação, cuja alienação está sujeita a autorização e que poderá 

ser recusada quando puser em causa a prossecução dos fins da fundação, de forma 

dificilmente reversível ou a sua viabilidade económica financeira. Neste sentido, é previsto 

o deferimento tácito do pedido de forma a não prejudicar os negócios privados das 

fundações em razão de atrasos no procedimento administrativo; 

vi) É prevista a possibilidade de a entidade competente para o reconhecimento ordenar a 

realização de sindicâncias e auditorias, mediante decisão fundamentada; 

vii) É constituída como contraordenação, a utilização indevida do termo fundação na 

denominação de pessoas coletivas que não tenham sido reconhecidas como tal. 

 

CONCLUSÃO 

Face ao exposto, o Governo Regional emite parecer favorável a proposta de lei em apreço, em virtude 

da mesma reforçar de forma positiva o regime aplicável às fundações, possibilitando que o exercício 

das atribuições das entidades com funções de fiscalização neste âmbito seja desenvolvido com base 

em critérios legais mais adequados. 
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Com os melhores cumprimentos 

 

O CHEFE DO GABINETE, 

 

 

 

Luís Nuno Rebelo Fernandes de Olim 
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