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ASSUNTO: PROPOSTA DE LEI N.º 333/XII/4.ª (GOV) – PROCEDE À SEXTA ALTERAÇÃO À LEI N.º 2/2004, 
DE 15 DE JANEIRO, QUE APROVA O ESTATUTO DO PESSOAL DIRIGENTE DOS SERVIÇOS E 
ORGANISMOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, REGIONAL E LOCAL DO ESTADO, E À SEGUNDA 
ALTERAÇÃO À LEI N.º 64/2011, DE 22 DE DEZEMBRO, QUE MODIFICA OS PROCEDIMENTOS DE 
RECRUTAMENTO, SELECÇÃO E PROVIMENTO NOS CARGOS DE DIRECÇÃO SUPERIOR DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

 
PARECER 

 
1. Solicita a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública da Assembleia da República à Associação 

Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) a emissão de parecer sobre a Proposta de Lei (PL) acima. 

 
Em linhas gerais, a PL visa tornar mais transparente e imparcial o provimento dos cargos de topo da Administração, 

(os cargos de direcção superior), objectivo evidenciado pela alteração dos Estatutos da CReSAP (comissão de 

recrutamento e selecção para a Administração Pública central) para reforço das suas competências, e pela 
alteração de alguns requisitos e regras nos procedimentos de recrutamento dos cargos de direcção superior. 

 

2. Ora, antes de mais, importa referir que existem especificidades legais para os dirigentes dos Municípios, as 

quais se encontram previstas e reguladas na Lei n.º 49/2012, de 29 de Agosto.  
 

Entre as mesmas realçam-se, por demais pertinentes para a análise da PL em apreciação, as seguintes: 

• O recrutamento dos dirigentes locais, inclusive de direcção superior, em cumprimento da 
autonomia constitucional, não é feito pela CReSAP mas sim por um júri de recrutamento 
designado pela Autarquia Local sob proposta da Câmara Municipal (o que aliás, e muito bem, é 

clarificado na redacção do proposta para o artigo 1.º dos Estatutos da CReSAP, que passa a dispor que 

“A Comissão tem por missão o recrutamento e a selecção de candidatos para cargos de direcção superior 

da administração central do Estado”, quanto antes referia “da Administração Pública”); 

• O artigo 11.º da Lei n.º 49/2012 rege as especificidades de recrutamento, selecção e provimento 
dos directores municipais (únicos cargos de direcção superior existentes nos Municípios, e apenas 

naqueles cuja população seja igual ou superior a 100.000, a participação dos fundos transferidos do 

orçamento do Estado (FEF, FSM e IRS) superior a 8/1000 ou, por último, as dormidas turísticas superiores 
a 1.000.000). Não obstante, algumas das alterações propostas aos requisitos e regras do 
recrutamento dos cargos de direcção superior (que não o recrutamento pela CReSAP, reitere-se), 

regulados pelo Estatuto do Pessoal Dirigente (geral) reflectem-se, por aplicáveis, à selecção e 
provimento de directores municipais. 

 
Neste enquadramento, e sem perder de vista tais singularidades de regime, acarreta apontar e frisar alguns 

aspectos da PL. 
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3. Desde logo -- ainda que não se aplique aos Municípios --, não podemos deixar de aludir à alteração do requisito 

temporal da detenção do grau de licenciado, relativamente ao cargo de direcção superior de 1.º grau da 

Administração Central, de 12 para 10 anos de licenciatura (n.º 1 do artigo 18.º).  
 

De facto, ainda que esta diminuição não tenha quaisquer repercussões no recrutamento de directores municipais 

-- porquanto o artigo 11.º da Lei n.º 49/2012 regula esta matéria, exigindo a detenção do grau de licenciado há, 
pelo menos, 8 anos --, não podemos deixar de fazer notar que esta (injustificada) diferenciação, agora atenuada, 

revela um preconceito relativamente aos cargos dirigentes da administração local, como se fossem “inferiores” em 

termos de complexidade, o que não é manifestamente verdade. 
 

3.1 Aproveitando o ensejo de alteração do preceito em causa, mais deverá expressamente estabelecer, 

clarificando cabalmente, que o cumprimento daquele requisito deve ser aferido à data da publicitação do aviso do 
procedimento concursal correspondente. 

 

4. Quanto ao artigo 19.º (Selecção e provimento nos cargos de direcção superior), releva primeiramente um novo 
n.º 4 que vem prever que  

“Os titulares dos cargos de direcção imediatamente inferiores àquele para que foi aberto o procedimento 

concursal, que se encontrem em funções no respectivo serviço ou órgão, na data da publicitação referida 

no n.º 2, são automaticamente incluídos na lista de candidatos, desde que cumpram os requisitos 
previstos no artigo anterior”. 

 

Nos termos propostos, ao referir-se aos titulares dos cargos, parece que vem restringir a aplicação desta regra aos 
dirigentes que se encontrem em funções ao abrigo do regime de comissão de serviço, uma vez que, no rigor 

técnico, somente estes se podem considerar como titulares de cargos de direcção.  

 
Não obstante, atenta a entendida finalidade da norma proposta, afigura-se-nos que a mesma também deveria 

abarcar os dirigentes que se encontrem em funções no respectivo órgão ou serviço ao abrigo do regime de 

substituição (alterando-se para o efeito este n.º 4 e, bem assim e em conformidade, o n.º 5 deste artigo 19.º) 
 

4.1 No que respeita ao n.º 9 do artigo 19.º, percebemos que o Legislador perde a oportunidade de pugnar pela 

celeridade e economicidade deste procedimento concursal, em prol do princípio da boa administração, ao manter 
a exigência de repetir a publicitação do aviso de abertura e demais tramitação sempre que, concluída a aplicação 

dos métodos de selecção, o júri considere não existir, pelo menos, 3 candidatos elegíveis. Assim, pensamos que 

nas situações em que a CReSAP concluísse, finda a aplicação dos métodos de selecção, pela existência de um 
ou dois candidatos com excelentes currículos e competências demonstradas a um elevado nível para o cargo 

dirigente em apreço, o procedimento concursal não deveria ser desperdiçado. 

 
4.2 Cumpre também uma referência positiva à fixação de um prazo máximo de 45 dias, contado da data do 

recebimento das propostas de designação da CReSAP, para que o membro do Governo competente proceda ao 

provimento do cargo de direcção superior (n.º 12 do artigo 19.º).  
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Na mesma senda se nos afigura benéfico que nos casos em que estiver em curso procedimento tendente à 

designação de novo titular, a substituição cesse imperativamente se, num mesmo prazo de 45 dias após a entrega 

pelo júri da proposta de designação, o Governo não tiver procedido à designação (n.º 4 do artigo 27.º). 
 

4.3 Ainda regressando ao artigo 19.º, porque o seu n.º 1 continua a referir a obrigatoriedade de publicitação do 

procedimento concursal na “BEP e, pelo menos, na plataforma electrónica do Governo e em duas outras 
plataformas electrónicas”, propomos uma melhor especificação deste artigo para a Administração Local (onde só 

faz sentido a obrigatoriedade de publicitação na BEP e no sítio da Internet do Município). 

 
5. Por fim, considera-se pertinente mencionar o n.º 4 do artigo 27.º, na parte em remete (apenas) para o n.º 8 do 

artigo 19.º (que prevê a elaboração pelo júri, concluída a aplicação dos métodos de selecção, de proposta de 

designação com a indicação de 3 candidatos, a qual é remetida ao membro do Governo para a devida análise).  
 

Sugerimos que a remissão seja efectuada não só para o n.º 8 mas também para o n.º 10 desse artigo 19.º, que 

prevê a possibilidade de ser elaborada nova proposta de designação pelo júri, nas situações em que se verifique 
a desistência de candidatos e o membro do Governo competente para o provimento solicite ao júri a indicação de 

outros candidatos que tenha por adequados para colmatar essa desistência. Esta situação origina uma nova 

proposta de designação que também deve ser salvaguardada pela remissão efectuada no n.º 4 do artigo 27.º. 

 
6. Em face do exposto e em jeito de conclusão, sem prejuízo das sugestões apresentadas, a ANMP emite parecer 

favorável à Proposta de Lei em apreço. 

 
Associação Nacional de Municípios Portugueses  

23 de Junho de 2015 


