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—

“Autoriza o Governo a aprovar o novo Código do Procedimento

Administrativo”, tendo as respetivas partes 1 e III sido aprovadas por unanimidade,
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Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.
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PARECER

PROPOSTA DE LEI N.° 224,X1113.a
«Autoriza o Governo a aprovar o novo Código do Procedimento Administrativo»

Autor: Deputado Filipe Neto Brandão

PARTE 1 CONSIDERANDOS
-

1. Nota introdutória

A Proposta de Lei n.° 224/XI113.a do Governo foi admitida em 13 de maio de 2014,
tendo baixado no mesmo dia, por despacho de Sua Excelência a Presidente da
Assembleia da República, à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos,
Liberdades e Garantias, para emissão de parecer.
Encontram-se cumpridas os requisitos formais previstos no n° 1 do artigo 119.0, no n.°
2 do artigo 123°, bem como no n.° 1 e n.° 2 do artigo 124°, e n.° 2 do artigo 187.° do
Regimento da Assembleia da República (RAR).
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A iniciativa encontra-se também em conformidade com o disposto no n.° 1 e n.° 2 do
artigo 13.° da Lei n.° 74/98, de 11 de novembro, alterada e republicada pela Lei n.°
42/2007, de 24 de agosto (lei formulário).
O debate na generalidade da iniciativa realizar-se-á no próximo dia 06 de junho.

2. Objeto, motivação e conteúdo

A proposta de lei em apreciação solicita à Assembleia da República uma autorização
legislativa para aprovação, por decreto-lei, de um novo Código do Procedimento
Administrativo (OPA), revogando o atualmente vigente aprovado pelo Decreto-Lei n.°
442/91, de 15 de novembro e alterado pelo Decreto-Lei n.° 06/96, de 31 de Janeiro.
Para esse efeito, é apresentada proposta de lei que define, nos termos regimentais e
constitucionais, o objeto, sentido, extensão e duração da autorização legislativa,
acompanhada pelo respetivo articulado do projeto de .
1
decreto
-lei
O Governo justifica a iniciativa com três ordens de razões. Em primeiro lugar, a
desconformidade do atual OPA com alterações efetuadas à Constituição e ao direito
ordinário. Em segundo lugar, com as ((novas exigências» colocadas à administração
pública e ao exercício da função administrativa resultantes da lei e do direito da União
Nos termos do artigo 165. n.
9 2 da CRP «As leis de autorização legislativa devem definir o objeto, o sentido, a
extensão e a duração da autorização, a qual pode ser prorrogada». Relativamente a esta disposição,
Gomes
Canotilho e Vital Moreira consideram que no sendo obrigatório que a autorização contenha
um projeto do futuro
decreto-lei, «ela não pode ser seguramente, um cheque em branco» e, por outro lado, consideram
que «a eventual
junção do projeto de decreto lei não isenta a Assembleia do dever de definir o objeto, sentido
e extensão do
autorizoção, sob pena de neutralizar inconstitucionalmente o sentido deste preceito»
vd. Constituição da
República Anotado —Artigos 1Q8. a 296., Volume li, 4. Edição, Coimbra Editora, pág. 337.
—
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Europeia. Em terceiro lugar, porque «a experiência acumulada ao longo de mais de 20
anos de aplicação do Código e a vasta doutrina e jurisprudência entretanto formada
forneciam contributos para o enriquecimento do Código» que, no entendimento do

Governo, «não podiam ser ignorados» e aos quais se pretende ainda fazer acrescer
soluções que derivam do direito comparado.
Com um novo CPA
, o Governo pretende «criar novas regras de funcionamento da
2
Administração Pública, de modo a que a satisfação do interesse público e a resolução
dos problemas de todos aqueles que com ela se relacionam sejam ditadas pela
justiça, segurança, celeridade e eficiência».

Neste sentido, a exposição de motivos da proposta de lei do Governo sinaliza as
seguintes inovações subjacentes ao CPA proposto:
•

O reforço dos princípios gerais da atividade administrativa, com aditamento de
novos ,
3
princíp
ios colocando em paralelo, numa perspetiva procedimenta os
particulares e a administração como titulares de situações jurídicas subjetivas;

•

A modernização e dinamização do procedimento administrativo, permitindo a
sua instrução por meios eletrónicos e possibilitando a sua maior celeridade
através da celebração de acordos ;
4
endopr
ocedimentais

2

O Governo considera na sua exposição de motivos que «a revisão do Código de Procediment
o Administrotivo
ocobou por se traduzir, dodo o noturezo inovotório dos suas soluções, num novo
Código Procedimento
Administrativo».
São incluídos nesta proposta de CPA os novos princípios da responsabilidade (artigo 16.9),
da administração aberta
(artigo 17.9), da segurança de dados (artigo 18.9), da cooperação leal da Administraçã
o Pública com a União
Europeia (artigo 19.9), bem como princípios relativos à administração eletrónica (artigo
14.9).
De acordo com a proposta de lei, mediante os acordos endoprocedimentais «os
sujeitos da relação jurídica
procedimental podem convencionar termos do procedimento que caibam no âmbito
da discricionariedade

3

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias

•

A introdução do regime das conferências procediment5
;
ais

•

O novo modelo de distribuição de tarefas de direção do procedimento;

•

O reforço das garantias de imparcialidade e de isenção da Administração no
relacionamento com os particulares;

•

A consagração de um regime substantivo dos regulamentos administrativos;

•

A modificação do regime e procedimento do ato administrativo incidindo no
conteúdo, forma e perfeição da notificação dos atos e na forma de
apresentação de requerimentos;

•

Alterações ao regime da invalidade com modificações em matéria de nulidade
e a consagração da distinção entre a revogação e a anulação administrativas;

•

Modificações ao regime da reclamação e recursos administrativos, regulandose o incumprimento do dever de decidir;

•

Remissão para sistema de fontes disciplinadoras dos aspetos estruturais dos
regimes aplicáveis, quer no plano procedimental quer no plano substantivo, aos
contratos celebrados pela Administração Pública, considerando a existência de
um Código dos Contratos Públicos.

procedimen tal ou o próprio conteúdo do decisão a tomar a final, dentro dos limites
em que esta possibilidade é
legalmente admitida», considerando-se ((absolutamente claro» o caráter jurídico dos vínculos
resultantes deste tipo
de contrataçáo.
Nos termos do n.
9 1 do artigo 77g, «as conferências procedimentois destinam-se ao exercício em
comum ou
conjugado dos competências de diversos órgõos da Administração Público, no sentido
de promover o eficiência, o
economicidade e a celeridode da atividade administrativa», O n. 3 do mesmo
artigo distingue as conferências
deliberativas que se destinam «ao exercício conjunto das competências decisórias
dos órgãos participantes através
de um único ato de conteúdo complexo, que substitui a prática, por cada um
deles, de atos administrativos
autónomos», das conferências de coordenação destinadas «00 exercício de individualiza
do, mas simultâneo, dos
competências dos órgãas participontes, através da prático, por cada um deles, de atos administrativ
os autónomos».
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Do ponto de vista estrutural e sistemático, o novo CPA ora proposto e apresentado em
anexo à proposta de lei,

encontra-se alicerçado em quatro partes (Parte 1:

«Disposições Gerais»; Parte II: «Dos órgãos da Administração Pública»; Parte III: «Do
procedimento administrativo»; Parte IV: (<Da atividade administrativa»), e composto
por 202 artigos divididos por capítulos que tratam, nomeadamente, e seguindo a

respetiva ordem: dos princípios gerais da atividade administrativa, da natureza e
regime dos órgãos da administração pública, dos órgãos colegiais, da competência, da
delegação de poderes, dos conflitos de atribuições e de competências, da resolução
administrativa de conflitos, do regime comum do procedimento administrativo, da
relação jurídica procedimenta dos interessa dos no procedimento, da conferência
procedimenta do direito à informação, dos prazos, das medidas provisórias, dos
pareceres,

da

extinção do procedimento,

do procedimento

do regulamento

administrativo, do procedimento ao ato administrativo, do regulamento administrativo,
do ato administrativo e dos contratos da administração pública.
Por sua vez, a proposta de lei é composta apenas por três artigos, que estabelecem,
conforme referido, o objeto da autorização a conceder (artigo 1°), o seu sentido e
extensão (artigo 2.°) e, finalmente, a duração dessa autorização: 180 dias (artigo 3°).

3. Enquadramento

3.1 Enquadramento constitucional
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Atendendo à matéria tratada pela proposta de lei justifica-se uma breve invocação a
normas

constitucionais

estruturantes

e,

necessariamente,

enquadradoras

do

procedimento administrativo.
Desde logo, o n.° 2 do artigo 266.° da CRP consagra a subordinação dos órgãos e
agentes administrativos à Constituição e à Lei e ao dever de «atuar; no exercício das
suas funções, com respeito pelos princípios da igualdade, da proporcionalidade, da
justiça, da imparcialidade e da boa-fé». Por outro lado, refere expressamente o n.°
5
do artigo 267.° que «o processamento da atividade administrativa será objeto de lei
especia4 que assegurará a racionalização dos meios a utilizar pelos seiviços e a
participação dos cidadãos na formação das decisões ou deliberações que lhes
disserem respeito».

Releva ainda o disposto no artigo 268.° sobre os direitos e garantias dos
administrados que estabelece um importante elenco que confere aos cidadãos,
nomeadamente, o direito a serem informados sobre o andamento dos processos em
que sejam diretamente interessados, bem como o de conhecer as resoluções
definitivas que sobre eles forem tomadas; o direito de acesso aos arquivos e registos
administrativos; a tutela jurisdicional efetiva dos seus direitos ou interesses legalmente
protegidos bem como o direito de impugnação de quaisquer atos administrativos
lesivos; ou o direito à determinação da prática de atos administrativos legalmente
devidos e a adoção de medidas cautelares adequadas.

6
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3.2 Antecedentes legislativos

a) Decreto-Lei n.° 442/91, de 15 de novembro
O preâmbulo do Decreto-Lei n.° 442/91, de 15 de novembro, que veio aprovar pela
primeira vez um Código de Procedimento Administrativo, assumiu aquela iniciativa
legislativa como o cumprimento de uma prerrogativa constitucional e qualificou o
inerente texto como «um dos instrumentos importantes da reforma administrativa».
Considerava o Governo que a medida iria preparar a administração pública «para a
plena integração do país na Comunidade Europeia», a qual dependeria de um
aparelho administrativo «suficientemente apetrechado e renovado no seu espírito, nos
métodos e nas suas práticas».
Assumindo como fonte de inspiração «os ensinamentos do direito comparado e a larga
experiência

[...] da aplicação de leis de procedimento administrativo em países com

sistemas político-administrativos tão diferentes como a Áustria, os Estados Unidos da
América, a Espanha, a Jugoslávia e a Polónia», o preâmbulo do CPA destacou «a
particular atenção» conferida à Lei do Procedimento Administrativo da República
Federal da Alemanha, de 1976, e à doutrina a que a mesma deu origem.
Reconhecendo-se também o contributo decisivo da doutrina e jurisprudência
portuguesa, a este propósito é salientado ainda, no respetivo preâmbulo, que apesar
de o trabalho em causa não ter sido apreciado em sede de especialidade na
Assembleia da República por força das regras subjacentes ao pedido de autorização
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legislativa, naquela ocasião, «foi possível encontrar soluções de consenso» que
resultaram em «aperfeiçoamentos da redação final».

b) Decreto-Lei n.° 6/96, de 31 de janeiro
A primeira alteração promovida ao CPA, através do Decreto-Lei n.° 6/96, de 31 de
Janeiro, foi preparada com o apoio da comissão especializada que havia elaborado o
código em 1991, e nos termos do próprio texto preambular «condensa as respostas
que se julgam mais adequadas às diversas questões suscitadas e permite aperfeiçoar
significativamente o Código à luz da reflexão teórica e experiência prática sem pôr em
causa filosofia modernizadora que sempre o inspirou e a preocupação de acautelar a
posição do cidadão perante a administração pública».
Das modificações introduzidas destacam-se as efetuadas ao nível do regime da
aplicação subsidiária do OPA, de aplicação do princípio da boa fé, da contagem dos
prazos e no âmbito do regime de reclamação e recursos.

3.3 Comissão de revisão do Código do Procedimento Administrativo, do
Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais e do Código de Processo
nos Tribunais Administrativos
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Não se encontrando prevista qualquer referência direta no Programa do XIX Governo
Constitucional, a presente proposta de lei e a subjacente aprovação, por decreto-lei,
de um novo CPA, surge na sequência dos trabalhos realizados pela «Comissão de
revisão do Código do Procedimento Administrativo, do Estatuto dos Tribunais
Administrativos e Fiscais e do Código de Processo nos Tribunais Administrativos», ora
nomeada pelo Despacho n.° 9415/2012, de 05 de julho de 2012, publicado no Diário
da República, 2. Série, n.° 134, de 12 de julho de 2012, da responsabilidade dos
Ministérios das Finanças e da Justiça.
Esta comissão foi constituída pelo Professor Doutor Fausto Quadros, pelo Professor
Doutor José Manuel Sérvulo Correia, pelo Professor Doutor Rui Machete, pelo
Professor José Carlos Vieira de Andrade, pela Professora Doutora Maria da Glória
Dias Garcia, pelo Juiz Conselheiro Dr. António Políbio Ferreira Henriques, pelo
Professor Doutor Mário Aroso de Almeida e pela Dra. Maria Teresa Samuel Naia,
tendo apresentado o projeto de revisão do CPA em 14 de maio de 2013 o qual foi
posteriormente submetido a consulta pública.

3.4 Iniciativas legislativas pendentes

Foi admitido a 12 de maio de 2014, o Projeto de Lei n.° 6001X13.a do Partido Socialista
que tem por objeto matérias relacionadas com o procedimento administrativo,
nomeadamente, o reforço e ampliação da transparência da atividade da Administração
Pública, a regulação e garantia do direito de acesso a documentos relativos a essa
9
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atividade, a definição de obrigações de boa governação, bem como consequências
para o seu incumprimento.
O seu debate na generalidade encontra-se agendado para o dia 04 de Junho de 2014.

4. Pareceres

Cumprindo o disposto no n.° 2 do artigo 188.° do RAR, o Governo remeteu à
Assembleia da República, acompanhando a proposta de lei em apreço, os pareceres
da Associação Nacional de Municípios Portugueses,

Ordem dos Advogados,

Associação Sindical dos Juízes Portugueses, Conselho Superior da Magistratura,
Conselho Superior do Ministério Público, e da resposta ao pedido de parecer pelo
Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais (que se limitou a remeter
documento elaborado por uma Mma. Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de
Almada).
Destes pareceres, que se anexam à presente análise, e sem prejuízo das observações
e sugestões neles apresentadas, podem reter-se as seguintes apreciações genéricas:

Associação Nacional de Municípios Portugueses

«[...] Reconhece

a ANMP a necessidade de se proceder à revisão do presente Código

face às inúmeras questões suscitadas no âmbito da sua aplicação bem como a sua

lo
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adaptação a outros diplomas que contendo disciplina administrativa, foram surgindo ao
longo destes anos.
Não obstante, vemos com preocupação algumas das soluções propostas e que têm
um impacto direto na atividade das autarquias. Referimo-nos em concreto ao
alargamento do conceito de «procedimento», à execução de atos, aos requisitos dos
regulamentos e à publicidade dos atos, sem prejuízo dos restantes aspetos
assinalados no presente parecer. »

Ordem dos Advogados

«[...]

deverão ser objeto de ponderação e de aceitação as sugestões de alterações

indicadas

[...]

afigura-se, salvo melhor opinião, que a generalidade das questões

suscitadas se prende com a proteção de direitos dos cidadãos postulada pelo princípio
do Estado de Direito e pelos deveres de imparcialidade e de transparência da
Administração. »

Associação Sindical dos Juizes Portugueses
«Em geral, é inquestionável a cuidadosa elaboração dogmática que está subjacente
ao Projeto, certamente resultado do trabalho dos distintos juristas que compõem a
Comissão de Revisão, nomeada pela Ministra da Justiça, pelo Despacho n.°
94 15/2012. Não pode, contudo, deixar de se obse,var que, enquanto “manual de
conduta” da Administração Pública, o presente Projeto é tendencialmente mais pesado
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e complexo que o CPA em vigor e, além disso, terá como destina
tária uma
Administração que enfrenta graves dificuldades e insuficiência de meios human
os e
financeiros, que podem comprometer a sua adequada aplicação. Ora, o fortale
cimento
das garantias dos administrados não se obtém satisfatoriamente, se
a lei do
procedimento não for adequada à realidade da Administração Pública a que se
dirige.»

Conselho Superior da Magistratura
«Genericamente as alterações projetadas conferem mais garantias aos
cidadãos e
aos destinatários dos atos e regulamentos administrativos, contudo implic
arão uma
marcada reconfiguração dos serviços das entidades administrativas e do Conse
lho
Superior da Magistratura enquanto órgão do Estado ao qual se aplicam as regras
do
CPA.»

Conselho Superior do Ministério Público
«[...]Estamos perante um reforço dos princípios jurídicos que visam precisa
mente
defender os cidadãos, bem como perante ajustamentos que procuram assegu
rar uma
melhor defesa do já referido interesse público, nas suas diferentes dimens
ões, através
de uma Administração mais eficiente e eficaz.
Refira-se, ainda assim, que algumas das novas soluções, nomeadamen
te em matéria
de revogação dos atos administrativos e em matéria de consequência
s do
incumprimento do dever de decidir por parte da Administração, parecem
exigir mais
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debate e ponderação na medida em que podem vir a ter efeitos perversos e não
esperados face às soluções hoje em vigor. »

Importa considerar ainda o parecer solicitado à Comissão Nacional de Proteção de
Dados (CNPD) já no âmbito do processo legislativo em curso na Assembleia da
República, que assume especial relevância se atendermos às importantes inovações
apresentadas pela proposta de lei no domínio da utilização de meios eletrónicos
. Pelo
6
seu teor, cumpre destacar, e sem desvalorizar a pertinência dos restantes, o seguinte
apontamento relativamente ao artigo 83.° n.° 2 deste novo CPA
:
7

«A redação deste preceito, embora represente um avanço em relação à norma
correspondente do anterior Código

—

por utilizar conceitos jurídicos solidificados no

direito da União Europeia e, assim, facilitar a articulação com as normas comunitárias
aplicáveis

-,

parece assumir que o direito de consulta de processos administrativos

que integrem documentos relativos a terceiros é regra no ordenamento jurídico
português. Todavia, porque os documentos relativos a terceiros contêm, por regra,
dados pessoais dos terceiros e tendo em conta que o

°

4 do artigo 35.° da CRP

estabelece a regra inversa frÉ proibido o acesso a dados pessoais de terceiros, salvo
em casos excecionais previstos na lei») conclui-se que uma tal disposição contraria o
texto constitucional;»

6

Vd. artigo 61.9, 62.2 e 63.9 do projeto de decreto-lei.

O artigo 83.9 n.
9 2 prescreve que os interessados têm direito a consultar processos abrangendo os documentos
relativos a terceiros «sem prejuízo da proteçõo dos dados pessoais nos termos da lei».
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PARTE II- OPINIÃO DO AUTOR
O autor do presente parecer prevalece-se do disposto no artigo 137°,
n.° 3 do
regimento da Assembleia da República para reservar para a ulterior
discussão em
plenário a expressão da sua opinião sobre a iniciativa em apreço.

PARTE III

—

CONCLUSÕES

1. A Proposta de Lei n.° 224,X1113.a cumpre os requisitos formais previst
os no n.° 1 do
artigo 119.°, no n.° 2 do artigo 123°, bem como no n.° 1 e n.° 2 do artigo
124°, e
n.° 2 do artigo 187.° do RAR.
2. A iniciativa encontra-se também em conformidade com o disposto no
n.° 1 e n.° 2
do artigo 13.° da Lei n.° 74/98, de 11 de novembro, alterada e republ
icada pela Lei
n.° 42/2007, de 24 de agosto (lei formulário).
3.

Estando em causa um pedido de autorização legislativa, a proposta
de lei define o
objeto, sentido, extensão e duração da mesma, fazendo-se ainda acomp
anhar
pelo articulado do projeto de decreto-lei.

4. A Proposta de Lei n.° 224/Xll/3.a concede ao Governo autorização legisla
tiva para
aprovação, por decreto-lei, de um novo Código do Procedimento Admin
istrativo
14
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(CPA), revogando o atualmente vigente aprovado pelo Decreto-Lei n.° 442/91, de
15 de novembro e alterado pelo Decreto-Lei n.° 06/96, de 31 de Janeiro.
5. Face ao exposto,

e nada havendo a obstar,

a Comissão de Assuntos

Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que a Proposta de
Lei n.° 224/Xll/3.a reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser
discutida e votada em plenário.

Palácio de São Bento, 04 de junho de 2014

O Deputado Relator

(Hlipe Neto Brandão)

PARTE IV

-

O Presid nte da Comissão,

(Fernando Nejão)

ANEXOS

i.

Nota técnica;

ii.

Pareceres da Associação Nacional de Municípios Portugueses, Ordem dos
Advogados, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, Conselho Superior
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da Magistratura, Conselho Superior do Ministério Públic
o, e resposta ao pedido
de parecer pelo Conselho Superior dos Tribunais Admin
istrativos e Fiscais,
remetidos pelo Governo;
iii.

Parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados,
recebido no dia 03 de
junho de 2014 pela Assembleia da República.
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Nota Técnica

iniciativa
Análise sucinta dos factos, situações e realidades respeitantes à

r, através de decreto-lei, um
A iniciativa sub judice tem por objetivo autorizar o Governo a aprova
2 442/91,
pelo Decreto-Lei n.
novo Código do Procedimento Administrativo, revogando o aprovado
2 6/96, de 31 de janeiro.
de 15 de novembro, e alterado pelo Decreto-Lei n.
objeto (artigo 1.9), o sentido e
A proposta de lei é composta por três artigos, que estabelecem o
3.2).
extensão (artigo 2.2) e a duração da autorização: 180 dias (artigo
do trabalho desenvolvido
De acordo com a exposição de motivos, o texto do novo código resulta
recolhido na fase da discussão
pela comissão instituída pelo Governo para o efeito e dos contributos
pública do projeto.
istração Pública de modo a que
O Governo pretende “criar novas regras de funcionamento da Admin
todos aqueles que com ela se
a satisfação do interesse público e a resolução dos problemas de
cia”. Neste contexto, realça
relacionam sejam ditadas pela justiça, segurança, celeridade e eficiên
princípios gerais da atividade
como alterações ao regime em vigor o aditamento de novos
instrução do procedimento ser
administrativa e o reforço dos já existentes, a possibilidade de a
endoprocedimentais e de se
efetuada através de meios eletrónicos, de serem celerados acordos
uição das tarefas de direção
realizarem conferências procedimentais, o reequacionamento da distrib
isenção da Administração no seu
do procedimento e o reforço das garantias de imparcialidade e de
relacionamento com os particulares.
entos administrativos e do
Outra das inovações é a consagração do regime substantivo ds regulam
e à forma de apresentação
regime aplicável ao conteúdo, forma e perfeição da notificação dos atos
ao regime da invalidade do
dos requerimentos. Introduzem-se ainda modificações no que se refere
ão entre a revogação e a
ato, designadamente em matéria de nulidade, e consagra-se a distinç
anulação administrativas.
Proposta de Lei n.° 2241X1113.a (GOV)
ias (1 •)
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Quanto às garantias administrativas, foram introduzidas alterações à matéria da reclamação e
recursos administrativos, que passam a ser facultativos, e é regulado o incumprimento do dever de
decidir.
Finalmente, o sistema das fontes disciplinadoras dos aspetos estruturais dos regimes aplicáveis aos
contratos celebrados pela Administração Pública é tratado de forma sintética e remetido para o
Código dos Contratos Públicos.

II.

Apreciação da conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais e do
cumprimento da lei formulário

•

Conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentais

A presente iniciativa legislativa em apreciação, que “Autoriza o Governo a aprovar o novo Código do
Procedimento Administrativo, foi apresentada pelo Governo, no âmbito do poder de iniciativa e de
2 1
2 1 do artigo 167.9, na alínea d) do n.
competência política, em conformidade com o disposto no n.
2 1 do artigo
do artigo 197. da Constituição da República Portuguesa (CRP) e nos artigos 118. e n.
188.2 do Regimento da Assembleia da República.
Foram observados os requisitos formais no que respeita às iniciativas em geral e às propostas de lei,
9 2 do artigo l23. nas alíneas a), b)
em particular, no cumprimento do disposto nos artigos 119., n.
2 2 do artigo 188. do RAR.
2 1 e n.
2 2 do artigo 124.2, no n.
2 2 do artigo 187.2 e n.
e c) do n.

•

Verificação do cumprimento da lei formulário

A iniciativa apresenta uma exposição de motivos, obedece ao formulário correspondente a uma
proposta de lei do Governo e contém após o articulado, sucessivamente, a data de aprovação em
Conselho de Ministros (17 de abril de 2014), a assinatura do Primeiro

—

Ministro e do Ministro da

s 1 e 2 do artigo 13.9 da Lei
2
Presidência e dos Assuntos Parlamentares, em conformidade com os n.
Proposta de Lei n.° 2241X1113.a (CCV)
Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias
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2 74/98, de 11 de novembro, sobre a publicação, a identificação e o formulário dos diplomas,
n.
alterada e republicada pela Lei n.
2 42/2007, de 24 de Agosto, adiante designada de leiformulário.
Caso seja aprovada, esta iniciativa legislativa, revestindo a forma de lei, será publicada na 1. Série
do Diário da República, entrando em vigor no 5. dia após a sua publicação, nos termos da alínea c)
do n.
2 2 do artigo 3•9 e do n.
9 2 do artigo 2. da lei formulário referida anteriormente.

III. Enquadramento legal e doutrinário e antecedentes

2 442/91,
O Código do Procedimento Administrativo (CPA) em vigor foi aprovado pelo Decreto-Lei n.
n. 265/91, de 30 de dezembro e n.
de 15 de novembro, retificado pelas Declarações de Retificação 2
2
22-A/92, de 17 de fevereiro, na sequência da autorização legislativa concedida nos termos na Lei n.
32/91, de 20 de julho. Nos termos da Lei n.
2 32/91, o sentido fundamental da legislação a elaborar

era:
a) Disciplinar a organização e funcionamento da Administração Pública e racionalizar a sua
atividade;
b) Regular aformação e manifestação da vontade dos órgãos da Administração Pública;
c) Assegurar o direito de informação dos particulares e a sua participação na formação das
decisões que lhes digam diretamente respeito;
d) Assegurar a transparência da atividade da Administração Pública e o respeito pelos direitos
e interesses dos cidadãos.

O preâmbulo do CPA enunciava os seguintes objetivos a alcançar com a sua aprovação:
a) Disciplinar a organização e o funcionamento da Administração Pública, procurando
racionalizar a atividade dos serviços;
b) Regular a formação da vontade da Administração, por forma a serem tomadas decisões
justas, legais, úteis e oportunas;

Proposta de Lei n.° 2241X1U3.a (GOV)
Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.9
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c) Assegurar a informação dos interessados e a sua participação na formação das decisões
que lhes digam diretamente respeito;
d) Salvaguardar em geral a transparência da ação administrativa e o respeito pelos direitos e
interesses legítimos dos cidadãos;
e) Evitar a burocratização e aproximar os serviços públicos das populações.
A obrigação de submeter o processamento da atividade administrativa a lei especial, que assegure a
racionalização dos meios a utilizar pelos serviços e a participação dos cidadãos na formação das
decisões ou deliberações que lhes disserem respeito encontra-se prevista na Constituição da
República Portuguesa desde 1976, primeiro no artigo 268., n.
2 3, e hoje em dia no n.
2 5 do artigo
267.
O Decreto-Lei que aprovou o Código determinava, desde logo, no art.
2

3•2,

que o mesmo devia ser

revisto no prazo de três anos a contar da data da sua entrada em vigor. Para esse efeito, a
Modernização Administrativa acompanhou os três primeiros anos de vigência do Código do
Procedimento Administrativo, procedendo à elaboração de um estudo técnico de avaliação do CPA,
que permitiu detetar os principais pontos carecidos de revisão ou clarificação. Nessa sequência, foi
aprovado o Decreto-Lei n.
2 6/96, de 31 de janeiro, que, na sequência da autorização legislativa
concedida pela Lei 2
n. 34/95, de 18 de agosto, procedeu à revisão do CPA.
O Decreto-Lei 6/96 introduziu designadamente as seguintes inovações:
a) Clarificou-se o âmbito de aplicação do Código de modo a tornar claro que as disposições
procedimentais do Código são aplicáveis subsidiariamente aos procedimentos especiais;
b) Consagrou-se expressamente o princípio da boa fé, implícito na redação originária do
Código, que se tem por indispensável ao enraizamento da confiança nas relações entre os
particulares e a Administração;
c) Previu-se a forma de fundamentar as deliberações tomadas por escrutínio secreto;
d) Permitiu-se a prorrogação do prazo geral para a conclusão do procedimento, que passou
assim a ser de 90 dias prorrogável por igual período mediante autorização do imediato
superior hierárquico;
Proposta de Lei n.° 2241X11,3.a (CCV)
Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.9
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e) Ressalvaram-se do acesso à informação os casos de segredo comercial ou industrial ou
segredo relativo à propriedade literária, artística ou científica, em sintonia com o disposto
na lei sobre o acesso aos documentos administrativos;
f) Introduziu-se a regra da contagem contínua dos prazos de duração superior a seis meses
sem prejuízo de nos restantes se continuarem a excluir os sábados, domingos e feriados;
g) Determinou-se que a audiência prévia suspende a contagem dos prazos em todos os
procedimentos administrativos e previu-se a sua não realização nos casos em que o
procedimento se dirige a um muito elevado número de interessados;
h) Introduziu-se a regra de que a reclamação de ato de que não caiba recurso contencioso
suspende o prazo para a interposição do recurso administrativo necessário;
i) Adaptaram-se as regras sobre o co-contratante ao regime dos concursos públicos.
Já em 2008, o CPA foi revogado parcialmente por duas ocasiões:
2 18/2008, de 29 de janeiro, que aprova o Código
1) Em primeiro lugar, pelo Decreto-Lei n.
dos Contratos Públicos, que estabelece a disciplina aplicável à contratação pública e o
regime substantivo dos contratos públicos que revistam a natureza de contrato
administrativo, revogou o Capítulo III da Parte IV do Código do Procedimento
Administrativo, sobre o contrato administrativo (artigos 178. e ss.);
2) E posteriormente, no que concerne ao disposto relativamente aos Ministros da República
2 30/2008, de 10 de julho, que aprova o Estatuto do Representante da República
pela Lei n.
nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.
Refira-se ainda que foi declarada a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, das seguintes
normas do Código:

-

2 1 do artigo
norma constante da alínea a) do n.

7Q.2

do CPA, interpretada no sentido de

que, existindo distribuição domiciliária na localidade da residência do notificado, é
suficiente o envio de carta, por via postal simples para notificação da decisão de
9
cancelamento do apoio judiciário, proferida com fundamento no art.
2 636/2013, de 21 de outubro;
34/2004, de 29 de julho, pelo Acórdão n.
Proposta de Lei n.° 224,X1113.a (GOV)
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-

2 1 do artigo
norma constante do n.

532,

na parte em que nega às associações sindicais

legitimidade para iniciar o procedimento administrativo e para nele intervir, seja em defesa
dos interesses coletivos, seja em defesa dos interesses coletivos, seja em defesa coletiva de
9 118/97, de 19
interesses individuais dos trabalhadores que representam, pelo Acórdão n.
de fevereiro.
O Programa do XVII Governo Constitucional (área da justiça) assumiu o objetivo de adaptar os
Códigos de Procedimento Administrativo e de Procedimento e Processo Tributário à recente reforma
do contencioso administrativo.
Assim, a Comissão de Revisão do Código do Procedimento Administrativo, do Estatuto dos Tribunais
Administrativos e Fiscais e do Código de Processo nos Tribunais Administrativos foi nomeada pelo
9 9415/2012, de 12 de julho, coordenada pelo Prof. Doutor Fausto Quadros, professor
Despacho n.
catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.
2 3 do Despacho, o prazo de conclusão dos trabalhos foi fixado em nove meses. A
Nos termos do n.
Comissão deu por terminados os seus trabalhos em 14 de maio de 2013, tendo apresentado um
projeto de revisão do CPA, o qual foi submetido a discussão pública.
Da referida discussão resultou um conjunto de sugestões e propostas de alteração que a Comissão
entendeu dever tomar em consideração, o que determinou a suspensão temporária dos trabalhos de
revisão do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais e do Código de Processo nos Tribunais
Administrativos e a posterior prorrogação, por duas vezes, do prazo para a Comissão finalizar os seus
2 5116/2014, de 10 de
2 15630/2013, de 29 de novembro, e n.
trabalhos, através dos Despachos n.
abril. A última prorrogação determinou o dia 31 de março de 2014 como último dia do prazo.
Finalmente, na medida em que podem ser importantes para a leitura da presente proposta de lei,
apontam-se as ligações para os seguintes regimes:

-

2 46/2007, de 24 de
Regime de acesso aos documentos administrativos, aprovado pela Lei n.
agosto, que regula o acesso aos documentos administrativos e a sua reutilização, revoga a

Proposta de Lei n.° 2241X1113.a (GOV)
Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1 •)
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Lei n.
2 65/93, de 26 de Agosto, com a redação introduzida pelas Lei n.
s 8/95, de 29 de
2
Março, e 94/99, de 16 de Julho, e transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.
2
2003/98/CE, do Parlamento e do Conselho, de 17 de Novembro, relativa à reutilização de
informações do sector público
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.218/2008, de 29 de janeiro,
retificado pela Declaração de Retificação n.
2 18-A/2008, de 28 de março, e alterado pela
Lei n.
2 59/2008, de 11 de setembro, pelos Decretos-Leis n.
s 223/2009, de 11 de
9
setembro, 278/2009, de 2 de outubro, pela Lei n.
2 3/2010, de 27 de abril, pelos DecretosLeis n.
s 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.
2
2 64-B/2011, de 30 de dezembro, e
pelos Decreto-Lei n.
2 149/2012, de 12 de julho, que estabelece a disciplina aplicável à
contratação pública e o regime substantivo dos contratos públicos que revistam a
natureza de contrato administrativo (versão consolidada);
Regime jurídico da urbanização e edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.
2 555/99, de 16 de
dezembro, retificado pela Declaração de Retificação n.
2 5-B/2000, de 29 de fevereiro, e
alterado pelas Leis n.
s 13/2000, de 20 de julho, e 30-A/2000, de 20 de dezembro, pelo
9
Decreto-Lei n.
9 177/2001, de 4 de junho, pelas Leis n.
s 15/2002, de 22 de fevereiro, e 42
2 157/2006, de 8 de agosto, pela Lei n.
2
A/2003, de 19 de fevereiro, pelo Decreto-Lei n.
s 18/2008, de 29 de janeiro,
2
60/2007, de 4 de setembro, e pelos Decretos-Leis n.
2 28/2010, de 2 de setembro, e
116/2008, de 4 de julho, 26/2010, de 30 de março, Lei n.
Decreto-Lei n.
2 266-B/20102, de 31 de dezembro (versão consolidada);

-

Sistema de Indústria Responsável (SIR), aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.
2 169/2012, de
1 de agosto, que regula o exercício da atividade industrial, a instalação e exploração de
zonas empresariais responsáveis, bem como o processo de acreditação de entidades no
âmbito deste Sistema

Proposta de Lei n.° 2241X1113.a (GOV)
.a)
1
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Enquadramento doutrináriolbibliográfico

COMENTÁRIOS ao projeto de revisão do Código do Procedimento Administrativo. Direito e
política. Loures. ISSN 2182-7583. NQ 4 (iul./Out. 2013), p. 136-181. Cota: RP-60.
Resumo: O número 4 da revista Direito e polític de Julho-Outubro de 2013, apresenta, na sua
secção de Análise, um conjunto de comentários de vários especialistas em direito ao Projeto de
revisão do Código do procedimento administrativo. Na referida secção encontramos a opinião de
vários professores universitários e advogados, nomeadamente: André Salgado de Matos; Carla
Amado Gomes; Colaço Antunes; Diogo Freitas do Amaral; Domingos Soares Farinho; João Caupers;
João Raposo; Lourenço Vilhena de Freitas; Luís Fábrica; Miguel Prata Roque; Pedro Meio; Tiago
Duarte e, por último, Miguel Neiva de Oliveira.
• ESTORNINHO, Maria João

—

O projeto de revisão do CPA e os contratos da Administração Pública.

Cadernos de justiça administrativa. Braga. ISSN 0873-6294. N 101 (Set./Out. 2013), p. 45-49.
Cota: RP-754.
Resumo: Como o próprio título indica, este artigo analisa a revisão ao Código do Procedimento
Administrativo que está a ser levada a cabo, debruçando-se sobre o projeto de revisão do mesmo.
Mais concretamente, a autora faz uma exposição sobre a atividade contratual da Administração
Pública, apresentando umas breves considerações sobre a natureza jurídica dos seus contratos.
• GOMES, Carla Amado

—

O projecto de revisão do CPA: breves notas, muito tópicas, entre a

9 135
satisfação e o espanto. Revista do Ministério Público. Lisboa. ISSN 0870-6107. A. 34, n
(Jul./Set. 2013), p. 9-22. Cota: RP-179.
Resumo: No presente artigo a autora apresenta algumas notas sobre o projeto de revisão do Código
do Procedimento Administrativo. Mais concretamente analisa três disposições do Projeto em sede
de relação jurídica procedimental: a primeira, relativa à legitimidade procedimental (artigo 649); a
Proposta de Lei n.° 224/XIl!3.a (GOV)
Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias
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segunda, que se prende com pareceres vinculativos (artigo 842/4 e 5) e, finalmente, a terceira, que
diz respeito à extinção do procedimento, por caducidade (artigo 1269/5).
SEMINÁRIO DE JUSTIÇA ADMINISTRATIVA, 15, Braga, 2013

-

Revisão do Código do Procedimento

Administrativo. Cadernos de justiça administrativa. Braga. ISSN 0873-6294. N 100 (JuI./Ago.
2013), 135 p. Cota: RP-754.
Resumo: Este número da revista Cadernos de justiça administrativa é dedicado à revisão do Código
do Procedimento Administrativo. Nele encontram-se publicadas as comunicações apresentadas no
15

Seminário de justiça

administrativa,

intitulado

Revisão do

Código

do

procedimento

administrativo, que teve lugar em Braga, de 5 a 6 de Julho de 2013. Tendo em conta o projeto de
revisão do referido código, são abordadas diferentes questões, tais com: o âmbito de aplicação; os
princípios gerais da atividade administrativa; os regulamentos administrativos; a invalidade do ato
administrativo; o regime da revogação e da anulação administrativa; as principais inovações do
projeto, etc.

•

Enquadramento internacional

•

Países europeus

A legislação comparada é apresentada para os seguintes países da União Europeia: Alemanha,
Espanha e Itália.
ALEMANHA
O Código de Processo Administrativo alemão (Verwaltungsverfahrensgesetz) remonta, na sua versão
original a 1976, tendo entrado em vigor a 1 de janeiro de 1977.

É

comummente apodado de Lei

Fundamental da Administração Pública.
O direito procedimental administrativo alemão é, no entanto, composto por leis dos Lãnder e leis
federais.

Proposta de Lei n.° 2241X1113.a (GOV)
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O Capítulo III do Título 1 do Código (artigos 8a a 8e) é inteiramente dedicado à colaboração entre
administrações no âmbito da União Europeia. São, designadamente, definidos os princípios da
assistência entre administrações dos Estados-membros (art.Q Sa), a forma e tratamento dos
requerimentos e pedidos de informação (art. 8b), os custos da assistência (art.
2 8c) e as
comunicações entre administrações (art.
2 8d). Determina-se ainda que a entrada em vigor das
normas deste Capítulo depende da entrada em vigor dos atos jurídicos da União Europeia relevantes
sobre esta matéria, ou do fim do prazo de transposição dos mesmos, quando os atos não sejam de
aplicação direta.
Sobre a administração eletrónica, dispõe o artigo 3a que a transmissão de documentos eletrónicos é
admissível, desde que o destinatário forneça o seu endereço eletrónico.
Para referência, indicamos os Títulos do Código, bem como as matérias nele incluídas:
Título 1

Âmbito de aplicação, competência territorial, comunicações eletrónicas, cooperação

—

administrativa, colaboração entre administrações na União Europeia;
Título II

Disposições gerais sobre o procedimento administrativo;

—

Tftulo III —Ato administrativo;
Título IV
Título V
Título VI

Contrato de direito administrativo;

—

Formas especiais de processo;

—

Processo de reclamação e Recurso;

-

Título VII Atividade voluntária, comités;
-

Tftulo VIII Disposições finais.
-

ESPANHA

Em Espanha, o regime jurídico das Administrações Públicas e do procedimento administrativo
comum consta da Lei n.
2 30/1992, de 26 de novembr com modificações.

Proposta de Lei n.° 2241X1113.a (GQV)
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Nota Técnica

Considera o procedimento administrativo comum como um instrumento adequado para dinamizar,
modernizar, simplificar e aproximar a atividade relacional dos serviços das Administrações Públicas
com os cidadãos. Permite critérios homogéneos de tratamento a quem se dirige a qualquer das
administrações. Consagra, entre elas, o princípio da cooperação institucional.
No âmbito da sua aplicação e com vista à sua eficácia, a Lei entende por Administrações Públicas, a
Administração Geral do Estado, as Administrações das Comunidades Autónomas e as entidades que
integram a Administração Local.
As Entidades de Direito Público com personalidade jurídica própria ou dependentes de qualquer das
Administrações Públicas são também consideradas Administração Pública. Subordinam-se aos
princípios definidos na Lei, quando exercem poderes administrativos, e submetem-se às normas que
as instituíram, no que respeita à sua restante atividade:
Mencionamos o Título primeiro da Lei que regula as relações entre as Administrações Públicas, nuns
casos de forma direta, noutros através dos órgãos superiores do Governo. Relação baseada nos
princípios da lealdade constitucional e da colaboração.
O artigo

52

do Título primeiro define o regime das Conferencias Sectoriales y otros órganos de

cooperación. A Administração Geral do Estado e a Administração das Comunidades Autónomas
podem criar órgãos de cooperação, de composição bilateral ou multilateral, de âmbito geral ou
setorial, em matérias que exista interligação de competências, e com funções de coordenação ou
cooperação em certas situações.
As Comissões Bilaterais de Cooperação são criadas mediante acordo, que determina os elementos
essenciais da cooperação. São constituídas por órgãos de cooperação de composição bilateral e de
âmbito geral. Reúnem membros do Governo, em representação da Administração Geral do Estado, e
membros do Consejo de Gobierno, em representação da Administração da respetiva Comunidade
Autónoma.

Proposta de Lei n.° 2241X1113.a (GOV)
Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (j.a)
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As Conferencias Setoriais são compostas por órgãos de cooperação de composição multilateral e de
âmbito setorial, que reúnem membros do Governo, em representação da Administração Geral do
Estado, e membros do Consejos de Gobierno, em representação das Administrações das
Comunidades Autónomas. O regime que as rege é definido no acordo de instituição e no
regulamento interno.
Cabe ao Ministro competente, em razão da matéria objeto da Conferência, proceder à sua
convocação.
Os acordos que se adotem numa Conferência Setorial poderão designar-se por Convenio de
Conferencia Sectorial.
O artigo 10.2 do Título primeiro, relativo às comunicações às Comunidades Europeias, determina
que, sempre que, na sequência de uma obrigação proveniente do Tratado da União Europeia ou dos
Tratados das Comunidades Europeias ou de atos das suas instituições, no sentido de deverem ser
comunicadas a estas instituições as disposições de carater geral ou resoluções, as Administrações
públicas enviam essas disposições para o órgão da Administração Geral do Estado competente, que
as reenvia às referidas instituições europeias. Na ausência de prazo específico no cumprimento
dessa obrigação, o envio efetuar-se-á no prazo de quinze dias. Tratando-se de projetos de
disposições ou qualquer outra informação sem prazo específico, o envio deverá verificar-se em
tempo útil, para que os efeitos da obrigação se cumpram.
Os restantes Títulos da Lei e as matérias neles incluídos são os seguintes:
TÍTULO II. De los órganos de las Administraciones Públicas
TÍTULO III. De los interesados
TÍTULO III. De los interesados
TÍTULO IV. De la actividad de las Administraciones Públicas
TÍTULO V. De Ias disposiciones y los actos administrativos
TÍTULO VI. De las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos
TÍTULO VII. De la revisión de los actos en vía administrativa
TÍTULO Vil!. De Ias reclamaciones previas ai e/ercicio de las acciones civiies
Proposta de Lei n.° 2241X1113.a (GOV)
Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.9
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TÍTULO IX. De la potestad sancionadora
TÍTULO X. De la responsabilidad de las Administraciones Públicas y de sus autoridades y demús
personal a su servido
Disposiciones adicionales
Disposíciones transitorias
Disposición final Desarrolio y entrada en vigor de la Ley

ITÁLIA
O Procdimento Administrativo italiano é regulado pela Legge sul procedimento amministrativo,
Legge

241/1990 18 agosto. Modificada pelo Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, Legge 9

agosto 2013, n.
2 98, Decreto-Legge 23 dicembre 2013, n.
2 145, Legge 21 febbraio 2014, n. 9.
A atividade administrativa prossegue os fins determinados pela presente lei, por outras disposições
que regem os procedimentos individuais, bem como pelos princípios do direito comunitário. Pautase por critérios de economia, eficiência, imparcialidade, transparência e publicidade definidos na lei.
No que concerne à simplificação do procedimento administrativo, no contexto de conciliação de
vários interesses públicos, a Administração pode convocar a Conferenza diservizi.
A

Administração

recorre

à

Conferenza

di

servizi

quando

há

interesse

em

obter

entendimentos/acordos com outras entidades públicas, em assuntos de competências relacionadas
(artigo 14. e seguintes).
Para melhor acompanhamento das disposições que disciplinam o procedimento administrativo,
apresentamos a estrutura da Lei:
Capo 1 Principi (Articolo 1-3-bis)
-

Capo li Responsabile dei procedimento (Articolo 4-6-bis)
-

Capo III Partecipazione ai procedimento amministrativo (Articolo 7-13)
-

Capo IV Semplificazione deII’azione amministrativa (Articolo 14-21)
-

Proposta de Lei n.° 2241X1113.a (GQV)
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Capo 1V-bis Efficacia ed invalidità deI provvedimento amministrativ
o. Revoca e
recesso (Articolo 21-bis-21-nonies)
-

Capo V Accesso ai documenti amministrativi (artt. 22-28)
Capo VI Disposizioni finali (Articolo 29-31)
-

-

IV. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre mesma
a
matéria

Efetuada uma pesquisa à base de dados do processo legislativo
e da atividade parlamentar sobre o
registo de iniciativas versando sobre idêntica matéria ou matéri
a conexa, não se verificou a
existência de qualquer iniciativa legislativa.

V.

Consultas e contributos

O Governo menciona na exposição de motivos da iniciativa legislativa
que foram ouvidos o Conselho
Superior da Magistratura, o Conselho Superior do Ministério
Público, o Conselho Superior dos
Tribunais Administrativos e Fiscais, a Ordem dos Advogados,
a Associação Sindical dos Juízes
Portugueses e a Associação Nacional de Municípios Portugueses.
Menciona, igualmente, que foi promovida a audição do Conse
lho Distrital do Porto da Ordem dos
Advogados, do Conselho Distrital de Coimbra da Ordem dos Advog
ados, do Conselho Distrital de
Lisboa da Ordem dos Advogados, do Conselho Distrital de Évora
da Ordem dos Advogados, do
Conselho Distrital de Faro da Ordem dos Advogados, do Conselho
Distrital dos Açores da Ordem dos
Advogados, do Conselho Distrital da Madeira da Ordem
dos Advogados, da Câmara dos
Solicitadores, do Conselho dos Oficiais de Justiça, do Sindicato
dos Magistrados do Ministério
Público, do Sindicato dos Funcionários Judiciais, do Sindicato
dos Oficiais de Justiça, da Associação
dos Oficiais de Justiça, do Movimento Justiça e Democracia e
da Associação Nacional de Freguesias.
Encontram-se anexados à presente iniciativa e publicitados na
página internet da presente proposta
de lei, os pareceres das seguintes entidades: Associação Nacion
al dos Municípios Portugueses,
Proposta de Lei n.° 2241X11!3.a (GOV)
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or da Magistratura, Conselho Superior
Associação Sindical dos Juízes Portugueses, Conselho Superi
Administrativos e Fiscais.
do Ministério Público e Conselho Superior dos Tribunais
matéria e em sede do processo legislativo a
Em conformidade com a exposição de motivos, atenta a
os órgãos de governo próprio das Regiões
decorrer na Assembleia da República, devem ser ouvidos
da Assembleia da República, em 14 de
Autónomas o que feito pelo Gabinete da Sra. Presidente
-

maio passado.
s 21/85, de 30 de julho, 60/98,
2
(Leis n.
Finalmente, nos termos do disposto nos respetivos estatutos
2 13/2002, de 19 de fevereiro, lei n.Q
2 15/2005, de 26 de janeiro, Lei n.
de 27 de agosto, Lei n.
2 88/2003, de 26 de abril) o Conselho Superior da
67/2008, de 26 de outubro e Decreto-lei n.
o, o Conselho Superior dos Tribunais
Magistratura, o Conselho Superior do Ministério Públic
a Comissão Nacional de Proteção de
Administrativos e Fiscais, a Ordem dos Advogados, bem como
2 67/98, de 26 de outubro), devem emitir parecer.
Dados (Lei n.

dos previsíveis encargos com a sua
VI. Apreciação das consequências da aprovação e
aplicação
e quantificar os encargos resultantes da
Em face da informação disponível não é possível prever
eventual aprovação da presente iniciativa legislativa.

Proposta de Lei n.° 224,X1113.a (GQV)
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COMISSÃONAcIONAL

L DEPROTECÇÃO DEDA DOS
PARECER N.DJ2O14

Pedido
A Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias solicitou a
emissão de parecer sobre a Proposta de Lei 224/Xll, que autoriza o Governo a aprovar

o

o novo Código do Procedimento Administrativo.
O pedido formulado decorre das atribuições conferidas à Comissão Nacional de
Protecção de Dados (doravante, CNPD) por via do disposto no n.° 2 do artigo 22.° da
Lei n.° 67/98, de 26 de outubro, e é emitido no uso da competência prevista na alínea
a) do n.° 1 do artigo 23.° do mesmo diploma legal.
Uma vez que o Governo não consultou a CNPD no âmbito do procedimento legislativo
referente ao projeto de novo Código do Procedimento Administrativo, encontrando-se
este integrado no texto da proposta de lei, em anexo ao decreto-lei que pretende ser
objeto de autorização, a CNPD estenderá a sua apreciação ao próprio Código.

II.

Apreciação

()

i..

\.

.,‘

/

1. Proposta de Lei de autorização

L::..L6

A proposta de Lei de autorização não suscita quaisquer reservas à CNPD,
destacando-se apenas a novidade de o princípio da proteção de dados pessoais dever
passar a integrar o elenco de princípios gerais por que se rege a atividade
administrativa, nos termos da alínea e) do artigo 2.° da referida proposta de lei.

Rua de São Bento, 148-3°
Tel:213928400
www.cnpd.pt
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.1

COMISSÃONÀCIONÀL
L DEPI?OTECÇÁODEDÀDOS
2. Decreto-Lei autorizado: o novo Código do Procedimento Administrativo
do
Passa-se agora a apreciar as disposições normativas previstas no novo Código
dados
Procedimento Administrativo com relevância para a matéria da proteção de
pessoais.
lmente
Em primeiro lugar, cumpre referir o artigo 14.° que define os princípios especia
ndo aos
aplicáveis à administração eletrónica. Em causa estão princípios que, acresce
âmbito de
princípios gerais, delimitam a atividade da Administração Pública no
procedimentos eletrónicos.
nidade de
Relativamente ao disposto no n.° 6 do mesmo artigo, a CNPD já teve oportu
positiva dos
manifestar as suas reservas quanto ao risco inerente à discriminação
Administração
interessados na utilização de meios eletrônicos na relação com a
73/2013.
Pública, pelo que nessa parte remete para o afirmado no Parecer n.°

no artigo 18.°, em
O princípio da proteção de dados pessoais, consagrado
lica Portuguesa,
concretização do disposto no artigo 35.° da Constituição da Repúb
dados pessoais
vem explicado por referência ao direito fundamental à proteção dos
direito à segurança
dos particulares. No âmbito do mesmo princípio, prevê-se ainda o
efeito, nos termos
e integridade dos suportes, sistemas e aplicações utilizados para o
em relação ao
definidos por lei. Este segundo direito é, naturalmente, instrumental
direito à proteção.
primeiro, funcionando como uma das dimensões garantísticas do
dos dados pessoais.

único eletrônico.
Nos artigos 61 .° e 62.° regula-se o procedimento eletrónico e o balcão
ção específica
Como, entretanto, foi submetida à apreciação desta Comissão legisla
e a chave móvel
sobre estas matérias, maxime, sobre o Balcão Único Eletrônico
ito teceu nos
digital, a CNPD remete para as considerações que a esse propós
Pareceres n.°s 73/2013 e 37/2014.

Rua de São Bento, 148-3°
Tel:213928400
www.cnpd.pt
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No que diz respeito ao direito à informação extra-procedimental, o artigo 83.°, n.° 2,
prescreve que o direito à consulta do processo administrativo por interessados
abrange os documentos relativos a terceiros, sem prejuízo da pro’teção dos dados
pessoais nos termos da ei.
Esta norma pretende concretizar o princípio da administração aberta, também
integrado no leque de princípios gerais da atividade administrativa, procurando
harmonizar este princípio com outros princípios, valores e direitos de consagração
constitucional e legal.
A redação deste preceito, embora represente um avanço em relação à norma
correspondente do anterior Código

—

por utilizar conceitos jurídicos solidificados no

direito da União Europeia e, assim, facilitar a articulação com as normas comunitárias
aplicáveis

—,

parece assumir que o direito de consulta de processos administrativos

que integrem documentos relativos a terceiros é regra no ordenamento jurídico
português. Todavia, porque os documentos relativos a terceiros contêm, por regra,
dados pessoais dos terceiros e tendo em conta que o n.° 4 do artigo 35.° da CRP
estabelece a regra inversa

(É proibido o acesso a dados pessoais de terceiros, salvo

em casos excecionais previstos na lei»), conclui-se que uma tal disposição contraria o
texto constitucional.
Assim, para melhor espelhar o equilíbrio entre os dois direitos que a Constituição
alcançou, a CNPD propõe a seguinte redação para o n.° 2 do artigo 83.°: É proibido o

acesso a dados pessoais de terce,ros, salvo nos casos excecionais previstos na lei

Por último, impõe-se uma referência ao disposto no n.° 2 do artigo 66.°. No âmbito do
novo instituto jurídico do auxílio administrativo, prevê-se a solicitação pelo órgão
administrativo decisor, a outros órgãos administrativos, de documentos ou dados
necessários à tomada da decisão, especificando-se que tal comunicação é feita com
as restrições contantes da legislação sobre o acesso aos documentos administrativos.

Rua de So Bento, 148-3°
Tel:213928400
www.cnpd.pt

1200-82 1 LISBOA
Fax:213976832

21 393 0039
LINHA PRIVACJD.4DE
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CO#SSÃONÀCIONAL
DEPROTECÇÃO DEDADOS
Simplesmente, porque a informação solicitada pode respeitar a particulares e ser
pessoal, há que atender que os deveres legais de sigilo, de confidencialidade ou a
própria finalidade legal para que a informação pessoal foi originariamente recolhida
podem limitar aquele direito à comunicação, no âmbito do auxílio.
Por essa razão, impõe-se acrescentar na parte final do n.° 2 do artigo 66°, depois de
se referir «a legislação sobre o acesso a documentos administrativos)), o seguinte; e
demais legislação sobre proteção de dados pessoais

—

por também nas leis (geral e

especiais) sobre proteção de dados pessoais se encontrarem previstos limites a tal
comunicação.

É este o

Parecer da CNPD.

Lisboa, 3 de junho de 2014

Luís Barroso (Vog’l, em substituição da Presidente)

Rua de São Bento, 148-3°
Tel:213 928400
www.cnpd.pt

1200-821 LISBOA
Fax:213 976 832
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E
1
ÍNDIC

PARTE 1- CONSIDERANDOS
PARTE II- OPINIÃO DA DEPUTADA AUTORA DO PARECER
PARTE III
PARTE IV

1

—

-

CONCLUSÕES
ANEXOS

Ortográfico.
Por opção da reLatora, o presente parecer não observa as regras do Acordo
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PARTE 1- CONSIDERANDOS

LI

—

Nota preliminar

A presente iniciativa é uma proposta de lei de autorização legislativa, aprese
ntada pelo
Governo à Assembleia da República, constituindo um documento que visa
obter
autorização para que o Governo legisle e aprove o novo Código do Proced
imento
Administrativo.
A presente proposta foi apresentada pelo Governo no âmbito do poder
de iniciativa
consagrado no n.° 1 do artigo 167°, da alínea d) do n°1 do artigo 197.°
quanto à
competência política, ambos nos termos da CRP, bem como nos termos
regimentais
da Assembleia da República, em conformidade com os artigos 11 8.° n.° 1 1
e 88.°.
Foram observados os requisitos formais no âmbito das iniciativas
em geral e das
propostas de lei em especial.
De acordo com a Nota Técnica cumpre todos os requisitos da Lei Formulário.
Da pesquisa à base de dados do processo legislativo e da actividade
parlamentar
sobre idêntica matéria ou matéria conexa, não se verificou a existência
de qualquer
iniciativa legislativa.
Por último a nota técnica sugere a audição de uma série de entidades, cujos
pareceres
foram já remetidos à Assembleia de República e encontram-se referidos
em anexo ao
presente relatório, dele fazendo parte integrante, a saber: Ordem dos
Advogados,
Associação Nacional de Municípios, Associação Sindical dos Juizes
Portugueses,
Conselho Superior da Magistratura, Procuradoria-Geral da República
e Conselho
Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais.
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1.2

—

Do objecto, conteúdo e motivação da iniciativa

o pretende
Através da presente proposta de lei de autorização legislativa o Govern
imento
obter autorização para legislar sobre a revisão do Código de Proced
bro, com as
Administrativo aprovado pelo Decreto-Lei n.° 442/91, de 15 de Novem
alterações então introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 6/96, de 31 de Janeiro.
prazo de
Na presente autorização legislativa são indicadas “as matérias a rever, o
legislativa,
duração da autorização e em anexo com o referido pedido de autorização
à referida
também apresenta o anteprojecto de Decreto-Lei que dará execução
autorização”.

1.2

—

Da motivação da iniciativa

(...)
objectivo do Governo através da presente proposta de autorização legislativa,”
eficaz com
tornar o funcionamento da Administração Pública mais transparente e mais
próxima e
o propósito de se conseguir com maior solidez, uma Administração mais
É

mais acessível aos cidadãos”
tiva,
Assim, são invocadas pelo Governo como razões para a presente iniciativa legisla
as seguintes:
•
•

direito
A necessidade de conformar o diploma com alterações constitucionais e de
ordinário que foram ocorrendo, desde a sua entrada em vigor;
ento
As novas exigências colocadas à Administração Pública no âmbito do provim
de novos bens e serviços;

•

União
As alterações do quadro legal da sua actuação quer a nível interno, quer da
Europeia;

A que acrescem:
•

A experiência acumulada ao longo dos cerca de 20 anos da sua aplicação;

4
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•

A vasta doutrina e jurisprudência entretanto formada sobre questões nele
reguladas, fornecendo contributos para enriquecimento do Código;

•

Soluções encontradas no âmbito do Direito Comparado;

•

Os contributos colhidos no âmbito da consulta pública parecem ter sido de tal
modo inovadores no que ao regulamento e acto administrativo se refere, que em
articulação com outras propostas “irão transformar profundamente o modo de
funcionamento da Administração Pública nas suas relações com os cidadãos’
que não poderiam deixar de ser acolhidas, assumindo o Governo,

“(‘.

.)como

constituindo um novo Código’
Mais refere a presente proposta de iniciativa de autorização legislativa que à
semelhança do que aconteceu com o Código de Processo Civil, assente numa
mudança de paradigma, designadamente em deveres como “(...) o de boa gestão, a
realização de conferências procedimentais e a responsabilidade pelo incumprimento
de prazos, bem como os códigos de conduta(...)”, a transformação da relação entre os
cidadãos e a Administração exige que, num exercício de responsabilidade, tais
princípios sejam acolhidos num novo Código de Procedimento Administrativo.
1.3

—

Do conteúdo da iniciativa

O conteúdo da presente iniciativa tem diversos comandos normativos que estão em
alinhamento com o ainda em vigor Código do Procedimento Administrativo, sendo que
outros inovam ou rompem em relação a esse mesmo regime.
Inovadores em termos de CPA são, designadamente:
•

As conferências procedimentais.

•

Os actos endoprocedimentais.

•

A regra do deferimento tácito quando a lei ou regulamento expressamente
determinar que a ausência de decisão sobre pretensão do particular que lhe tenha
sido submetida para decisão, determinar que a não decisão corresponde ao
deferimento.

•

Definição dos regimes substantivos do regulamento e do ato administrativo.

5

1 11111111

ililili

liii 11111

!! !j.LLLUiMj4iill!
4SSEMBLE1A DA NEPÚBLICA
7

Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública

•

A proibição de eficácia retroativa de regulamentos impositivos, sancionatórios ou
restritivos de direitos ou de interesses legalmente protegidos.

•

Quanto à matéria de suspeições, na garantia do princípio da imparcialidade,
quando sobre a mesma não seja proferida decisão ou sobre ela não recaia
dedução do incidente, a possibilidade de anulabilidade dos atos praticados ou
contratos celebrados, quando resulte da apreciação do caso concreto, a
“razoabiidade de dúvida séria sobre a imparcialidade do órgão(...)”

•

A possibilidade de atribuição de certos efeitos jurídicos a situações de facto
decorrentes de atos nulos, mas no caso presente, tendo em conta

“(...)

os

princípios da boa-fé, proteção de confiança, e da proporcionalidade ou outros
princípios constitucionais, designadamente associados ao decurso do tempo”
•

Efeitos da invalidade não resultante de inconstitucionalidade, apenas poderá
ocorrer no prazo de seis meses, salvo se carecerem de absoluta falta de forma e
se com preterição total de procedimento legalmente exigido.

•

A revogação de actos administrativos, com fundamento em superveniência de
conhecimentos técnicos e científicos ou a alteração objectiva das circunstâncias
de facto, com o pressuposto de que face a esses conhecimentos os mesmos não
teriam sido praticados.

•

Ainda,

em termos dos actos constitutivos de direitos e a possibilidade da sua

revogabilidade, desde que cláusula de reserva de revogação consinta a
precarização do acto em causa e se verifique o circunstancialismo específico
previsto na própria cláusula.
•

Em termos de garantias administrativas

-

prazo comum para reclamações e

recursos administrativos em caso de omissão ilegal dos actos administrativos.
•

Suspensão de prazo para propositura de ação nos tribunais administrativos,
mesmo que estejam em causa meios de impugnação administrativa facultativa
contra atos administrativos.

•

Regulação do incumprimento do dever de decidir.

•

A existência de normas gerais disciplinadoras dos contratos de Administração
Pública:
V

quanto à espécie de contratos;
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V

procedimentos pré-contratuais;

V

a consagração de regime substantivo aplicável às relações contratuais
administrativas, constante do Código dos Contratos Públicos ou por lei
especial;

Vda exigência de aplicação pelos órgãos da Administração Pública, no âmbito
dos contratos sujeitos a um regime de direito privado, das normas do Código
do Procedimento Administrativo que concretizem preceitos constitucionais e
princípios gerais da actividade administrativa.
Apresenta algum alinhamento com o Código em vigor, designadamente:
Da eficácia do ato administrativo.
Porém de salientar que em termos da eficácia dos atos que imponham deveres,
encargos, ónus, sujeições ou sanções, que causem prejuízos ou restrinjam direitos ou
interesses legalmente protegidos ou afectem as condições do seu exercício, só serão
oponíveis aos seus destinatários a partir da respectiva notificação e não publicação ou
produção de efeitos, como no actual CPA.
Relativamente à invalidade do acto administrativo, à semelhança do CPA ainda em
vigor são previstos dois modos de invalidades geradoras de nulidade: uma cláusula
geral e a enumeração exemplificativa.
Relativamente aos elementos essenciais a previsão do CPA em vigor, refere “1. São
nulos os actos a que falte qualquer dos elementos essenciais ou (...)“

Ao passo que o Decreto-Lei subjacente à proposta de alteração legislativa refere que
só “os actos que careçam em absoluto de forma legal” serão nulos.

Igualmente se prevê a possibilidade de alteração, substituição e retificação de atos
administrativos.
A manutenção dos princípios gerais de Direito Administrativo e a sua ampliação
relativamente a outros, com relevância para os da administração aberta, de
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cooperação leal com a União Europeia e os princípios aplicáveis à administração
electrónica.

PARTE li-OPINIÃO DA DEPUTADA AUTORA DO PARECER
A signatária do presente parecer exime-se, nesta sede, de manifestar a sua opinião

política sobre a iniciativa em apreço, a qual é, de resto, de elaboração facultativa, nos
termos do n.° 3 do artigo 137.° do regimento, reservando o seu grupo parlamentar a
sua posição para o debate em Plenário.

PARTE III

—

CONCLUSÕES

A Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública é de parecer que a
proposta de Lei de Autorização Legislativa n.° 224!X1113.a (GOV), que autoriza o
Governo a aprovar o novo Código do Procedimento Administrativo, reúne os requisitos
constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário.
Deverá

ainda

ser remetido

o

presente

parecer à

Comissão

de Assuntos

Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, com a qual foi estabelecida a
conexão na apreciação da presente Proposta de Lei.

Palácio de S. Bento, 4 de junho de 2014

A Deputada Autora do Parecer

O Presidente da Comissão

(Conceição Bessa Ruão)

(Eduardo Cabrita)

8

-

II * 11111

ililili

iissi,ij

y4SSEM BLEIA DA FP Ú BLICA

Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública

PARTE IV

-

ANEXOS

Consideram-se como anexos ao presente parecer os contributos das seguin
tes
entidades, publicados na página internet da iniciativa:
•

Parecer do Conselho Superior da Magistratura

•

Parecer do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais

•

Parecer da Procuradoria-Geral da Republica

•

Parecer da Ordem dos Advogados

•

Parecer da Associação Sindical dos Juízes Portugueses

•

Parecer da Associação Nacional de Municípios Portugueses
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