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Proposta de Lei n.° 132/XII (29 Ferna do Serrasqueiro

(PS)
(GOV)

Aprova a lei-quadro das entidades administrativas independentes com funções

de reguação da atividade económica dos sectores privado, público e

cooperativo.
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PARTE 1- CONSIDERANDOS

1. NOTA PRELIMINAR

O Governo tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República a

Proposta de Lei n.° 1321X1l/2.a, que aprova a lei-quadro das entidades

administrativas independentes com funções de regulação da atividade

económica dos sectores privado, público e cooperativo.

A presente iniciativa, apresentada pelo Governo, no âmbito da sua

competência política [alínea d) do n.° 1 do artigo 197.° da Constituição da

República Portuguesa], é subscrita pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro-

Adjunto e dos Assuntos Parlamentares e menciona que foi aprovada em

Conselho de Ministros, em 7 março de 2013, em conformidade com o disposto

no n.° 2 do artigo 123.° do Regimento da Assembleia da República.

A mesma está redigida sob a forma de artigos e tem uma designação que

traduz sinteticamente o seu objeto principal, sendo precedida de uma breve

exposição de motivos, cumprindo assim os requisitos formais dos n.OS 1 e 2 do

artigo 124.° do respetivo Regimento da Assembleia da República.

A iniciativa obedece ao formulário correspondente a uma Proposta de Lei do

Governo e contém, após o texto, sucessiv&mente, a data de aprovação em

Conselho de Ministros e a assinatura do rimeiro-Ministro e dos ministros

competentes, de acordo com os n.° 1 e do artigo 13.° da Lei sobre a

publicação, a identificação e o formulário dos diplomas (Lei n.° 74/98, de 11 de

novembro, alterada e republicada pela Lei n.° 42/2007, de 24 de agosto),

adiante designada por lei formulário.
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Nos termos do n.° 3 do artigo 124.° do Regimento da Assembleia da República

as propostas de lei devem ser acompanhadas dos estudos, documentos e

pareceres que as tenham fundamentado.

A presente Proposta de Lei deu entrada a 12 de março de 2013 tendo, por

determinação de S. Ex.a a Presidente da Assembleia da República, em 13 de

março de 2013, baixado à Comissão de Economia e Obras Públicas, para

apreciação e emissão do respetivo parecer. Em 17 de abril de 2013, através de

um despacho de S. Ex.a a Presidente da Assembleia da República a iniciativa

legislativa baixou à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública

(COFAP), com conexão à Comissão de Economia e Obras Públicas (CEOP).

Em reunião da CEOP, ocorrida no dia 19 de março e de acordo com o disposto

no artigo 135° do Regimento da Assembleia da República, foi nomeado como

autor do parecer da Comissão o Senhor Deputado Fernando Serrasqueiro do

Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Em reunião da COFAP de 24 de abril,

foi dado seguimento à nomeação anteriormente efetuada, tendo o Senhor

Deputado Fernando Serrasqueiro anuído a elaborar um único parecer.

A competente Nota Técnica, de 11 de abril de 2013, foi elaborada ao abrigo do

artigo 131.0 do Regimento da Assembleia da República pelos serviços técnicos.

A iniciativa encontrc i-se em discussão pública, de 30 de março a 19 de abril de

2013, nos termos d Lei n.° 23/98, de 26 de maio, e do n.° 1 do artigo 134.° do

Regimento da Asse nbleia da República.
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Pela S. Ex.a a Presidente da Assembleia da República, foram realizadas as

consultas obrigatórias aos Governos Regionais dos Açores e da Madeira e às

suas respetivas Assembleias Legislativas Regionais.

2. DO OBJETO, CONTEÚDO E MOTIVAÇÃO DA INICIATIVA

A presente Proposta de Lei visa aprovar a lei-quadro das entidades

administrativas independentes com funções de regulação da atividade

económica dos setores privado, público e cooperativo.

Através do disposto na iniciativa legislativa em análise são conferidas às

respetivas entidades as disposições necessárias para o seu funcionamento, as

suas atribuições, as garantias de independência e o escrutínio público a que

estão sujeitas.

A Proposta de Lei n.° 132fXlII2.a possui 5 artigos, nos quais são definidos o

objeto, a aprovação da lei-quadro das entidades reguladoras, as normas de

adaptação e transitórias, a reestruturação e redenominação e a produção de

efeito.

A iniciativa legislativa tem ainda um Anexo, conforme o disposto no artigo 2.°

da proposta de lei, relativo à lei-quadro das entidades reguladoras.

O objeto da lei-quadro é apl ado sempre que não existam princípios contrários

do Direito da União Europei a todas as entidades reguladoras, sendo excluído

da sua abrangência o Banco de Portugal e a Entidade Reguladora para a

Comunicação Social.
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As entidades abrangidas pela lei-quadro são:

a) Instituto de Seguros de Portugal;

b) Comissão do Mercado de Valores Mobiliários;

c) Autoridade da Concorrência;

d) Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos;

e) ICP — Autoridade Nacional de Comunicações que será objeto de

redenominação;

f) Instituto Nacional de Aviação Civil, I.P que será objeto de redenominação;

g) Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P., nas suas atribuições em

matéria de regulação e de promoção e defesa da concorrência no âmbito dos

transportes terrestres, fluviais e marítimos, que será objeto de reestruturação

nos termos do artigo seguinte;

li) Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos;

i) Entidade Reguladora da Saúde.

O Instituto da Mobilidade e dos Transportes, l.P., é reestruturado, sucedendo-

lhe a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes nas suas atribuições em

matéria de regulação.

A nível de produção de efeitos, a aprovação da lei-quadro não implica a

cessação dos mandatos em curso e as incompatibilidades têm 6 meses para a

sua regularização.

A p3sente lei-quadro prevê a adoção de princípios e regras gerais a todas as

ent Jades reguladoras, referindo, por isso, as suas atribuições (autonomia

adr iinistrativa e financeira e de gestão, independência orgânica, funcional e

técnica, órgãos, serviços, pessoal e património próprio e poderes de regulação,

de regulamentação, de supervisão, de fiscalização e sancionatório de

infrações) e ainda, os princípios de gestão.
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São estabelecidos ainda os respetivos poderes das entidades reguladoras, as

suas competências, os princípios de independência subjacentes e o processo

de criação e extinção das respetivas entidades.

As entidades reguladoras no contexto da iniciativa legislativa em apreço regem-

se pelos princípios do direito público, sendo entidades administrativas

independentes, com atribuições em matéria de regulação e possuindo

autonomia administrativa, de gestão e financeira, independência orgânica,

funcional e técnica, órgãos, serviços, pessoal e património próprio e poderes de

regulação, regulamentação, supervisão, fiscalização e sansões.

Entre o artigo 4.° e o artigo 9.° são regulamentados: princípios de gestão,

regime jurídico, processo de criação, extinção, fusão ou cisão.

As entidades reguladoras encontram-se adstritas ao Ministério responsável e

possuem estatutos próprios, tal como disposto no artigo 1O.° da Proposta de

Lei n.° 1321X1112.a.

Entre o artigo 11.0 e 12.° da iniciativa legislativa são definidos os princípios de

cooperação e o princípio da especialidade, sendo que o artigo 13.° considera

que as entidades reguladoras têm âmbito nacional, sem prejuízo dos Estatutos

Político Administrativos das Regiões Autónomas dos Açores e Madeira.

O artigo 14. da iniciativa legislativa é sobre a diligência e sigilo do pessoal, dos

colaborador s e dos respetivos prestadores de serviços. Estes são fatores

essenciais em instituições regulatórias, enquanto o artigo 1 5.° estipula aqueles

que serão os órgãos obrigatórios no disposto na iniciativa legislativa. Sendo os
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mesmos o conselho de administração e a comissão de fiscalização ou fiscal

único.

Entre os artigos 16.° e 26° da proposta de lei estão os artigos referentes ao

Conselho de Administração das entidades reguladoras.

O conselho de administração é um órgão composto por um presidente e até

três vogais, podendo ter ainda um vice-presidente, devendo assegurar-se, na

sua composição, um número ímpar de membros. A designação dos membros

será feita através de uma resolução do conselho de ministros, após audição da

comissão competente da Assembleia da República, a pedido do Governo que

deve ser acompanhado de parecer da Comissão de Recrutamento e Seleção

da Administração Pública.

O n.° 2 do artigo 19.° trata de um conjunto de incompatibilidades e

impedimentos dos membros do órgão, citando a proposta de lei, “Depois da

cessação do seu mandato e durante um período de dois anos os membros do

conselho de administração não podem estabelecer qualquer vínculo ou relação

contratual com as empresas, grupos de empresas ou outras entidades

destinatárias da atividade da respetiva entidade reguladora, tendo direito no

referido período a uma compensação equivalente a 1/2 do vencimento mensal.”

O artigo 20.° da Proposta de Lei n.0132/Xll/2.a refere que o mandato do

conselho de administração tem a duração de seis anos, não sendo renovável.

Os artigos seguintes referem-se à competência dos membros (artigo 21.0), ao

funcionamento do órgão (22.°), às competências do presidente (23.°) e às

responsabilidades dos membros do conselho de administração (24.°), e o

estatuto dos seus membros no artigo 25.°.
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As relações com a Assembleia da República são asseguradas nos termos da

iniciativa legislativa pelo Presidente do Conselho de Administração, sendo um

órgão consultivo da mesma nos termos e limites dos estatutos de cada

entidade.

O vencimento mensal dos membros do conselho de administração é fixado

pela Comissão de Vencimentos (que está definida no artigo 26.°), com

acréscimo de despesas de representação até 40% do respetivo vencimento

mensal. A utilização dos cartões de crédito remete para o Decreto-Lei n.°

71/2007, de 27 de março, ou seja o estatuto do gestor público.

Entre os artigos 27.° e 30.° temos os artigos que apresentam o quadro legal da

Comissão de Fiscalização ou Fiscal único.

As entidades reguladoras possuem serviços para a realização das suas

atividades (artigo 31.0) e trabalhadores (artigo 32.°) em regime de contrato

individual de trabalho, mas com a obrigação prossecução do interesse público.

O artigo 33.° trata sobre o regime orçamental e financeiro das entidades e o

artigo 34.° refere a cobrança de taxas e tarifas às entidades que são reguladas

pelas entidades, remetendo para os estatutos de cada entidade.

O artigo 35.° refere o património e o artigo 37.° é referente às despesas.

Já o artigo 36.° debruça-se sobre as receitas das entidades reguladoras, sendo

consideradas como receitas próprias as contribuições, as taxas, as tarifas, as

coimas e supletivamente as dotações do Orçamento de Estado.
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O artigo 38.° é sobre o sistema contabilístico a aplicar pelas entidades, no caso

o SNC — Sistema de Normalização Contabilística, sendo aplicável o regime da

Tesouraria do Estado, e a prestação de ao Tribunal de Contas.

Os poderes definidos para entidades estão dispostos no artigo 40.° da

Proposta de Lei, sendo os seguintes:

a) Fazer cumprir as leis, os regulamentos e os atos de direito da União

Europeia aplicáveis;

b) Fixar ou colaborar na fixação de taxas, tarifas e preços a praticar no

respetivo setor regulado;

c) Fixar as regras de acesso à atividade económica regulada, nos casos e

nos termos previstos na lei;

d) Assegurar, nas atividades baseadas em redes, o acesso equitativo e não

discriminatório às mesmas por parte dos vários operadores, nos termos

previstos na lei;

e) Garantir, nas atividades que prestam «serviços de interesse geral», as

competentes «obrigações de serviço público» ou «obrigações de serviço

universal»;

f) Implementar as leis e demais regulamentos aplicáveis ao respetivo setor de

atividade;

g) Verificar o cumprimento de deveres legais ou regulamentares a que se

encontram sujeitos os destinatários das suas atividades;

h) Verificar o cumprimento de qualquer orientação ou determinação emitida

pela entidade reguladora ou de qualquer outra obrigação relacionada com o

respetivo setor de atividade;

1) Emitir ordens e instruções, conceder autorizações e aprovações ou

homologações nos casos legalmente previstos.
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Nos termos e limites dos respetivos estatutos, compete ainda às entidades

reguladoras no exercício dos seus poderes de regulamentação,

designadamente:

a) Elaborar e aprovar regulamentos e outras normas de caráter geral,

instruções ou outras normas de caráter particular referidas a interesses,

obrigações ou direitos das entidades ou atividades reguladas ou dos seus

utilizadores;

b) Emitir recomendações e diretivas genéricas;

c) Propor e homologar códigos de conduta e manuais de boas práticas dos

destinatários da respetiva atividade;

d) Pronunciarem-se, a pedido da Assembleia da República ou do Governo,

sobre iniciativas legislativas ou outras relativas à regulação do respetivo setor

de atividade;

e) Formular sugestões com vista à criação ou revisão do quadro legal e

regulatório.

Nos termos e limites dos respetivos estatutos ou do regime sancionatório

aplicável, compete às entidades reguladoras no exercício dos seus poderes em

matéria de inspeção e auditoria, de fiscalização e sancionatórios,

designadamente:

a) Fiscalizar e auditar a aplicação das leis e regulamentos, e demais normas

aplicáveis, bem como as obrigações contraídas pelos concessionários ou

prestadores de serviços nos respetivos contratos para a prestação de serviço

público ou de serviço universal, quando respeitem a atividades sujeitas à sua

regulação;

b) Fiscalizar e auditar a aplicação das leis e regulamentos, e demais normas

aplicáveis às atividades sujeitas à sua jurisdição e proceder às necessárias

inspeções, inquéritos e auditorias;

c) Desencadear os procedimentos sancionatórios em caso de infrações de
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deveres e obrigações derivados de normas legais ou regulamentares, bem

como de obrigações contraídas pelos concessionários ou prestadores de

serviços nos respetivos contratos para a prestação de serviço público ou de

serviço universal, quando respeitem a atividades sujeitas à sua regulação;

d) Adotar as necessárias medidas cautelares e aplicar as devidas sanções;

e) Denunciar às entidades competentes as infrações cuja punição não caiba

no âmbito das suas atribuições e colaborar com estas;

f) Cobrar coimas.

Nos termos e limites dos respetivos estatutos, quando lhes sejam atribuídos

poderes de mediação, compete às entidades reguladoras, designadamente:

a) Divulgar a arbitragem voluntária para a resolução de conflitos e

disponibilizar serviços de mediação de conflitos;

b) Atuar na resolução de conflitos entre as empresas e outras entidades

sujeitas à sua jurisdição, ou entre estas e os seus clientes ou terceiros,

reconhecendo ou não os direitos alegados e invocados;

c) Tomar conhecimento das reclamações dos consumidores ou terceiros e

adotar as providências necessárias, nos termos previstos na lei;

d) Prestar informação, orientação e apoio aos utentes e consumidores dos

respetivos setores de atividade económica.

O artigo 41.° da iniciativa legislativa refere-se ao procedimento de

regulamentação, o artigo 42.° aos poderes em matéria de inspeção e auditoria.

Os poderes sancionatórios no processamento e punição das infrações às leis e

regulamentos estão definidos no artigo 43°.

A obrigação de colaboração e de reposta num prazo até 30 dias às entidades

reguladoras está definida no artigo 44°.
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Segundo o artigo 45.°, as entidades reguladoras são independentes no

exercício, não se encontrando na tutela governamental.

O artigo 46.° refere-se à responsabilidade civil, criminal, disciplinar e financeira

pelos atos e omissões dos titulares de órgãos e trabalhadores. O artigo 47.° é

sobre a transparência e obriga a disponibilização de toda a informação na

1 nternet.

O último artigo do anexo é o 48.°, que se refere à obrigação de prestação de

informação anual à Assembleia da Republica e ao Governo e sempre que lhe

seja solicitado.

3. INICIATIVAS LEGISLATIVAS PENDENTES SOBRE A MESMA MATÉRIA

À data de elaboração do presente parecer, o Projeto de Resolução n.°
6251X1112.a (PS) — Recomenda ao Governo a elaboração de uma Lei-Quadro da

Organização e Funcionamento das Entidades Reguladoras, havia sido retirado

pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, encontrando-se pendente na

Comissão do Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local, para nova

apreciação na generalidade, a Proposta de Lei n.° 125IXllI2.a, que Aprova os

Estatutos da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.

PARTE li-OPINIÃO DO DEPUTADO AUTOR DO PARECER

O relator do presente Parecer reserva a sua opinião para o debate em plenário

da proposta em apreço, a qual é, de resto, de “elaboração facultativa” conforme

o disposto no n.° 3 do artigo 137.° do Regimento da Assembleia da República.
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PARTE III — CONCLUSÕES

Nestes termos, a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública e

a Comissão de Economia e Obras Públicas emitem o seguinte parecer:

1 — A Proposta de Lei n.° 1321Xll/2.a aprova a lei-quadro das entidades

administrativas independentes com funções de regulação da atividade

económica dos sectores privados, público e cooperativo;

2 - A presente iniciativa legislativa inclui uma exposição de motivos e obedece

ao formulário correspondente a uma proposta de lei;

3 - A presente iniciativa reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais

aplicáveis para ser apreciada pelo Plenário da Assembleia da República.
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PARTE IV - ANEXOS

Em conformidade com o disposto no artigo 131.° do Regimento da Assembleia

da República, anexa-se a nota técnica elaborada pelos serviços, bem como os

pareceres das Comissões de Saúde e do Ambiente, Ordenamento do Território

e do Poder Local. Os restantes pareceres solicitados encontram-se publicados

na página internet da iniciativa.

Palácio de S. Bento, 14 de maio de 2013

O Deputado Autor do Parecer O Presidente da Comissão
1 /

Fernandp SerrasqLiro Eduardo Cabrita
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Proposta de Lei n.° 1321X1l12.a (GOV)

Aprova a lei-quadro das entidades administrativas independentes com

funções de regulação da atividade económica dos sectores privado,

público e cooperativo.

Data de admissão: 13 de março de 2013.

Comissão de Economia e Obras Públicas (6.a)

Índice

1. ANÁLISE SUCINTA DOS FACTOS, SITUAÇÕES E REALIDADES

RESPEITANTES À INICIATIVA
II. APRECIAÇÃO DA CONFORMIDADE DOS REQUISITOS FORMAIS,

CONSTITUCIONAIS E REGIMENTAIS E DO CUMPRIMENTO DA LEI FORMULÁRIO

III. ENQUADRAMENTO LEGAL E DOUTRINÁRIO E ANTECEDENTES

IV. INICIATIVAS LEGISLATIVAS E PETICÕES PENDENTES SOBRE A MESMA

MATÉRIA
V. CONSULTAS E CONTRIBUTOS
VI. APRECIAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DA APROVAÇÃO E DOS PREVISÍVEIS

ENCARGOS COM A SUA APLICAÇÃO
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1. Análise sucinta dos factos, situações e realidades respeitantes à iniciativa

A proposta de lei em apreço deu entrada na Assembleia da República a 12 de março de 2013,
foi admitida a 13 de março e anunciada na mesma data.

A iniciativa baixou à Comissão de Economia e Obras Públicas (CEOP) para apreciação na
generalidade, em 13 de março. Em reunião ocorrida a 19 de março, e de acordo com o
estatuido no artigo 135.° do Regimento da Assembleia da República, a CEOP nomeou como
autor do parecer da Comissão o Senhor Deputado Fernando Serrasqueiro (PS).

Nos termos da Lei n.° 23/98, de 26 de maio, e do n.° 1 do artigo 134.° do Regimento da
Assembleia da República, foi promovida a apreciação pública da referida iniciativa legislativa, a
decorrer entre 30 de março e 19 de abril de 2013.

Com a presente proposta de lei, pretende o Governo aprovar a lei-quadro das entidades
reguladoras da atividade económica dos setores privado, público e cooperativo, conferindo-lhe
através das suas disposições um papel relevante para o seu bom funcionamento, com a
criação de condições para a prossecução das suas atribuições de forma independente, embora
sujeita ao escrutínio público, gerando assim a confiança dos agentes económicos e as
respetivas consequências na economia nacional.

Como referido na parte expositiva da iniciativa, é traçada a evolução do modelo económico
português, enquadrando-o, mais recentemente, no Programa do Governo e no Memorando de
Entendimento sobre as Condicionalidades de Política Económica. É, ainda, entendido pelo
proponente que, com o agora proposto quadro jurídico, dá-se início a um processo de
adaptação deste grupo de entidades a um contexto de novas normas de organização e
funcionamento, na esteira do Plano de Redução e Melhoria da Administração Central
(PREMAC).

A proposta de lei tem 5 artigos, nos quais são definidos o objeto, a aprovação da lei-quadro das
entidades reguladoras, as normas de adaptação e transitórias, a reestruturação e
redenom inação e a produção de efeito. Contém ainda, um Anexo, a que se refere o artigo 2° da
iniciativa legislativa, relativo à lei-quadro das entidades reguladoras.

Nesse contexto, a lei-quadro em apreço define o objeto e âmbito de aplicação, os princípios e
regras gerais, a forma de organização, serviços e gestão.

O objeto da lei-quadro estabelece os princípios e as normas - de aí icação imperativa sobre as
normas especiais atualmente em vigor, a não ser que o contrário esulte do direito da União
Europeia e do Regime Jurídico da Concorrência ou da presente ei-quadro - pelas quais se
regem as entidades administrativas independentes com funções de regulação e de promoção e
defesa da concorrência relativas às atividades económicas dos setores privado, público,
cooperativo e social.

No que concerne ao âmbito de aplicação, a lei-quadro aplica-se às entidades reguladoras
definidas por lei, não tendo aplicação no caso de existirem normas de direito da União
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Europeia ou internacional que disponham em sentido contrário e que sejam aplicáveis à

entidade reguladora e respetiva atividade, uma vez que, neste caso, os estatutos da entidade

devem refletir essa especificidade. São excluídos do seu âmbito de aplicação o Banco de

Portugal e a Entidade Reguladora para a Comunicação Social, por se regerem por legislação

própria.

Salienta-se que a lei-quadro prevê a adoção de princípios e regras gerais das entidades

reguladoras, definindo o seu conceito e a observação dos requisitos para a prossecução das

suas atribuições (autonomia administrativa e financeira e de gestão, independência orgânica,

funcional e técnica, órgãos, serviços, pessoal e património próprio e poderes de regulação, de

regulamentação, de supervisão, de fiscalização e sancionatório de infrações) e ainda, os

princípios de gestão.

Relativamente ao regime jurídico que subjaz às entidades reguladoras, estão previstas as leis

setoriais aplicáveis pelos respetivos estatutos e regulamentação interna e ainda legislação

subsidiária, no quadro do exercício dos poderes públicos.

A lei-quadro inclui a definição do processo de criação das entidades reguladoras, a sua

extinção, fusão e cisão, a sua afetação a um ministério que a referirá na respetiva lei orgânica,

os órgãos e a forma de funcionamento, a cooperação entre si, o princípio da especialidade, a

organização territorial, os deveres de diligência e sigilo.

No domínio da organização, são considerados órgãos obrigatórios das entidades reguladoras o

conselho de administração e a comissão de fiscalização ou fiscal único, podendo o estatuto de

cada uma dessas entidades prever outros órgãos de natureza consultiva, de regulação tarifária

ou de participação dos destinatários da respetiva atividade.

No capítulo da gestão económico-financeira e patrimonial está previsto o regime orçamental

subjacente ao funcionamento das entidades reguladoras, as contribuições, taxas e tarifas que

podem cobrar nos termos dos respetivos estatutos, a composição do seu património próprio, a

definição das receitas próprias e das despesas.

São, ainda, estabelecidos os poderes (incluindo os de inspeção e auditoria bem como os

sancionatórios) e competências das entidades reguladoras, nos termos e limites dos respetivos

estatutos, os procedimentos de regulamentação e, por fim, a independência no exercício das

suas funções, responsabilidade, transparência e a prestação de informação à Assembleia da

República e ao Governo.
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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 iniciativa legislativa sub judice é apresentada pelo Governo, no âmbito do seu poder de
iniciativa, nos termos e ao abrigo do disposto no n.° 1 do artigo 167.° e na alínea d) do n.° 1 do
artigo 197.° da Constituição da República e do artigo 118.° do Regimento da Assembleia da
República (RAR).

A presente iniciativa toma a forma de proposta de lei, em conformidade com o previsto no n.° 1
do artigo 11 9.° do RAR, tendo sido subscrita pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro-Adjunto e
dos Assuntos Parlamentares e aprovada em Conselho de Ministros de 7 de março de 2013, em
observância do disposto no n.° 2 do artigo 123.° do mesmo diploma.

Respeitando os limites estabelecidos no n.° 1 do artigo 120,° do RAR, a iniciativa não infringe a
Constituição ou os princípios nela consignados e define concretamente o sentido das
modificações a introduzir na ordem legislativa.

Cumprindo os requisitos formais consagrados nos n.°s 1 e 2 do artigo 124.° do RAR, a
proposta de lei mostra-se redigida sob a forma de artigos (alguns dos quais divididos em
números e alíneas), tem uma designação que traduz sinteticamente o seu objeto principal e é
precedida de uma exposição de motivos.

O artigo 1 24.° do RAR dispõe ainda, no seu n,° 3, que “as propostas devem ser acompanhadas
dos estudos, documentos e pareceres que as tenham fundamentado”. Por sua vez, o Decreto-
Lei n.° 274/2009, de 2 de outubro, que regula o procedimento de consulta de entidades,
públicas e privadas, realizado pelo Governo, prevê no seu artigo 6.°, n.° 1, que “Os atos e
diplomas aprovados pelo Governo cujos projetos tenham sido objeto de consulta direta contêm,
na parte final do respetivo preâmbulo ou da exposição de motivos, referência às entidades
consultadas e ao carácter obrigatório ou facultativo das mesmas” e, no n.° 2 do mesmo artigo
que “No caso de propostas de lei, deve ser enviada cópia á Assembleia da República dos
pareceres ou contributos resultantes da consulta direta ás entidades cuja consulta seja
constitucional ou legalmente obrigatória e que tenham sido emitidos no decurso do
procedimento legislativo do Governo”.

Em conformidade com o estabelecido no n.° 1 o supra citado artigo 6°, o Governo informa, na
exposição de motivos, que “foram ouvidos o 1 stituto de Seguros de Portugal, a Comissão do
Mercado de Valores Mobiliários, a Autoridad da Concorrência, a Entidade Reguladora dos
Serviços Energéticos, o ICP - Autoridade Nacional de Comunicações, o Instituto Nacional de
A viação Civil, 1. P., o Instituto da Mobilidade e dos Transportes, 1. P., a Entidade Reguladora dos
Serviços de Águas e Resíduos e a Entidade Reguladora da Saúde”.

Nos termos do n.° 2 do referido artigo 6°, foram facultados à Assembleia da República os
pareceres das seguintes entidades:

19



ii ,j iii. ililili , iii,,

,4SSEMBIE1A DA ,EPÚBUCA

Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública

Comissão de Economia e Obras Públicas

• Autoridade Nacional de Comunicações;

• Autoridade da Concorrência;

• Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM);

• Entidade Reguladora da Saúde (ERS);

• Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR);

• Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE);

• Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, IR (IMTT);

• Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC);

• Instituto de Seguros de Portugal (ISP).

A iniciativa legislativa em apreço deu entrada em 12/03/201 3, tendo sido admitida e anunciada

em sessão plenária em 13/03/2013. Por despacho de S. Exa. a Presidente da Assembleia da

República, exarado nesta mesma data, a iniciativa baixou, na generalidade, à Comissão de

Economia e Obras Públicas (6.a) e foi determinada a promoção da audição dos órgãos de

governo próprio das regiões autónomas, nos termos e para os efeitos do disposto no n.° 2 do

artigo 229.° da Constituição da República e do 142.° do Regimento da Assembleia da

República.

• Verificação do cumprimento da lei formulário

A Lei n.° 74/98. de 11 de novembro, alterada e republicada pela Lei n.° 42/2007, de 24 de

agosto, comummente designada por “lei formulário”, possui um conjunto de normas sobre a

publicação, a identificação e o formulário dos diplomas, as quais são relevantes em caso de

aprovação das iniciativas legislativas e que, como tal, importa fazer referência.

Assim, cumpre assinalar que, em observância do disposto no n.° 2 do artigo 7.° da “lei

formulário”, a proposta de lei em apreço tem um título que traduz sinteticamente o seu objeto,

indicando que visa proceder à aprovação da lei-quadro das entidades administrativas

independentes rom funções de regulação da atividade económica dos setores privado, público

e cooperativo.

No que conceri à vigência, o disposto no n.° 1 do artigo 2.° da lei formulário prevê que “os

atos legislativos e os outros atos de conteúdo genérico entram em vigor no dia neles fixado,

não podendo, em caso algum, o início da vigência verificar-se no próprio dia da publicação” e o

n.° 2 do mesmo artigo que “na falta de fixação do dia, os diplomas referidos no número anterior

entram em vigor, em todo o território nacional e no estrangeiro, no 5.° dia após a publicação”. A

presente iniciativa não tem norma de entrada em vigor, mas apenas de produção de efeitos,

pelo que, sendo aprovada, entrará em vigor no quinto dia após ser publicada. Sugere-se, no
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entanto, que, sendo esta proposta de lei aprovada na generalidade, em sede de discussão e
votação na especialidade seja apresentada uma proposta de aditamento de um novo artigo,
contendo norma de entrada em vigor.

É ainda de referir que os artigos 1.0 e 2.°, com as epígrafes “Objeto” e “Aprovação da lei-quadro
das entidades reguladoras” respetivamente, contêm igual norma, dispondo ambos que “a
presente lei aprova a lei-quadro das entidades reguladoras”. Assim, sendo a iniciativa aprovada
na generalidade, parece ser de eliminar, em sede de discussão e votação na especialidade, a
norma constante do artigo 1.0, por se subsumir no artigo 2.°, o qual utiliza a fórmula
genericamente usada nos primeiros artigos de algumas leis que aprovam regimes jurídicos em
anexo, nomeadamente as que aprovam Códigos (como, por exemplo, o Código Civil, aprovado
pelo Decreto-Lei n.° 47.344, de 25 de novembro de 1966, o Código do Procedimento
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 442/91, de 15 de novembro, o Código do
Trabalho, aprovado pela Lei n.° 7/2009, de 12 de fevereiro e o Código de Processo Civil, pelo
Decreto-Lei n.° 44.129, de 28 de dezembro de 1961).

III. Enquadramento legal e doutrinário e antecedentes

Enquadramento legal nacional e antecedentes

Nos termos do n° 31 do da Constituição a lei pode criar entidades administrativas
independentes.
Relativamente ao citado preceito constitucional, os Professores Jorge Miranda e Rui Medeiros2
defendem que, as autoridades administrativas independentes traduzem por regra a intenção de
subtrair a intervenção administrativa em certos domínios a influências partidárias e às
vicissitudes de maiorias políticas contingentes, surgindo como uma garantia acrescida da
imparcialidade da Administração Pública. O fenómeno tem-se multiplicado nos tempos mais
próximos, em Portugal e noutros países, em frequente ligação com o relevo acrescido das
atividades de regulação, para as quais se entende serem especialmente vocacionadas
entidades deste tipo, precisamente pelas especiais exigências de isenção e imparcialidade
colocadas às autoridades reguladoras.

Os mesmos autores acrescentam que tais entidades administrativas independentes podem ser
dotadas de personalidade jurídica ou podem assumir-se como meros órgãos integrados na
Administração estadual. E n todo o caso, a sua independência decorre da forma como a lei
(nalguns casos a própria Constituição: Provedor de Justiça, Conselho Económico e Social)
regula a designação e o estatuto dos seus titulares e, por outro lado, o relacionamento com o
Governo. Assim, os titulares, mesmo quando nomeados pelo Governo (e não pela Assembleia
da República, eventualmente por maioria qualificada) não representam o executivo nem estão

1 Pela Lei 97 cie2Jdeseteriro foi aditado um novo n°3 ao artigo 267°.
2 In: MIRANDA, Jorge, MEDEIROS, Rui — Constituição Portuguesa Anotada — Tomo III, Coimbra

Editora, 2007, pag.586.
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sujeitos a ordens, instruções ou diretivas dele; as suas decisões não podem ser revogadas
pelo Governo e não acarretam responsabilização perante este; e o Governo não pode ainda
dissolver tais órgãos ou destituir os seus titulares.

Os referidos Professores acrescentam ainda que a expansão destas realidades orgânicas tem
sido acompanhada por dúvidas sérias à sua compatibilidade com alguns importantes princípios
constitucionais, especialmente o princípio democrático. Questiona-se, de facto, a legitimação
democrática dos poderes exercidos por estas autoridades, uma vez que os seus titulares não

são eleitos diretamente, são inamovíveis e não estão sujeitos, nem as suas decisões, a
quaisquer tipos de poderes governamentais. Os representantes do povo, reunidos no
Parlamento, não podem, por isso, pedir responsabilidades ao Governo sobre a atuação destes
entes, ao contrário do que sucede em relação à generalidade da Administração Pública. O
Parlamento vê do mesmo modo erodido o seu poder fiscalizador, pois geralmente as funções
desempenhadas pelas autoridades independentes não são criadas ex novo, mas transferidas
do Governo ou de entidades a ele sujeitas, o que significa que se perdeu a responsabilização
parlamentar antes verificada — com a inerente lesão do princípio da separação de poderes.

Decerto para atalhar estas dúvidas, o legislador da revisão de 1997 veio prever expressamente
a criação por via legislativa de entidades administrativas independentes. Fê-lo, porém, em
termos insuficientes, não avançando quaisquer critérios ou limites à criação e à atuação de tais
entes. Remeteu assim para o legislador ordinário a tarefa delicada, que parcialmente lhe
competia, de definir a este propósito o ponto de equilíbrio entre o princípio da imparcialidade e
o princípio democrático3.

As Entidades Reguladoras são organismos que têm como atribuições o acompanhamento de

um determinado setor de atividade, regulando os interesses contraditórios em presença.

Algumas dessas estruturas têm também funções de fiscalização do mercado e do seu modo de

funcionamento.

A institucionalização destas entidades acompanhou o movimento de reposicionamento do

Estado no âmbito da atividade económica e o desenvolvimento da função reguladora tem vindo

a trazer benefícios aos consumidores, protegendo os seus direitos e integrando-os na

estratégia e funcionamento destas instituições.

No Memorando de Entendimento4sobre as condicionalidades de política económica é realçada

a importância de as entidades reguladoras nacionais disporem da independência e dos

recursos necessários para exercerem as suas responsabilidades. Nesse sentido, o memorando

refere que o Governo deve: (i) elaborar um relatório independente (por especialistas
reconhecidos internacionalmente) sobre as responsabilidades, recursos e características que
determinam o nível de independência das principais ARN. O relatório indicará as práticas de

In: MIRANDA, Jorge, MEDEIROS, Rui — Constituição Portuguesa Anotada — Tomo III, Coimbra
Editora, 2007, pag. 587.
Celebrado em 17 de maio de 2011, entre o XVIII Governo Constitucional, a Comissão Europeia, o Banco
Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional.
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nomeação, as responsabilidades, a independência e os recursos de cada ARN em relação à
melhor prática internacional. Abrangerá igualmente o âmbito da atividade dos reguladores
sectoriais, os seus poderes de intervenção, bem como os mecanismos de coordenação com a
Autoridade da Concorrência; (ii) com base no relatório, apresentar uma proposta para
implementar as melhores práticas internacionais identificadas, a fim de reforçar a
independência dos reguladores onde necessário e em plena observância da legislação
comunitária.

O atual Governo5 reconhece no seu Programa que o sistema regulador no nosso país tem
lacunas e fragilidades que importa colmatar. Precisamos de reforçar a regulação, tanto na sua
independência como na sua efetividade. Neste contexto o Governo propõe-se a:

- Apresentar uma proposta de Estatuto Jurídico das Autoridades Administrativas
Independentes, integrando a sua criação na reserva de Lei Parlamentar;
- Transformar as entidades com funções reguladoras dependentes do Governo, e cujos
mercados regulados pela sua importância o justifiquem, em Autoridades Administrativas
Independentes, reintegrando as restantes na administração tradicional (de modo a evitar o
risco de proliferação e banalização de falsos reguladores);
- Reforçar a autonomia e a responsabilidade das Autoridades Administrativas Independentes. A
forma de designação dos titulares dos órgãos de direção ou administração será alterada. Em
função da natureza de cada entidade este processo de designação deverá envolver o Governo,
a Assembleia da República e o Presidente da República, tendo a preocupação de garantir
consensos alargados quanto aos seus méritos. A sua designação deve ter o cuidado de
prevenir comportamentos corporativos, mediante a aprovação de regras claras de
impedimentos e incompatibilidades;
- A alteração da arquitetura institucional e legislativa destas entidades deverá conduzir a um
novo quadro de entidades reguladoras.

No âmbito do Compromisso Eficiência, o XIX Governo Constitucional determinou as linhas
gerais do Plano de Redução e Melhoria da Administração Central (PREMAC), afirmando que o
primeiro e mais importante impulso do Plano deveria ser dado, desde logo, no processo de
preparação das leis orgânicas dos ministérios e dos respetivos serviços. Trata-se de algo
estruturante, por um lado, para o início de uma nova fase da reforma da Administração Pública,
no sentido de a tornar eficiente e racional na utilização dos recursos públicos e, por outro, para
o cumprimento dos objetivos de redução da despesa pública a que o país está vinculado.
Nesteseguimento foram aprovadas as leis orgânicas dos respetivos ministérios, destacando-se
(1) as eis Orgânicas do Ministério das Finanças, (II) do Ministério da Economia e do Emprego,
(III) di Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, e (IV) do
Minis wio da Saúde.

(1) A Lei Orgânica do Ministério das Finanças foi aprovada pelo Decreto-Lei n° 117/2011, de 15
de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n° 200/2012, de 27 de agosto que consagra como

XIX Governo Constitucional.
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entidades administrativas independentes o Instituto de Seguros de Portugal e a Comissão do

Mercado de Valores Mobiliários.

Instituto de Seguros de Portugal

Nos termos da referida lei orgânica, o Instituto de Seguros de Portugal (ISP), enquanto

autoridade de regulação e supervisão do setor segurador, é independente no exercício das

suas funções, estando sujeito à tutela do Ministro das Finanças.

O Instituto de Seguros de Portugal (ISP) é a autoridade nacional responsável pela regulação e

supervisão da atividade seguradora, resseguradora, dos fundos de pensões e respetivas

entidades gestoras e da mediação de seguros.

O ISP, de acordo com o respetivo Estatuto (Decreto-Lei n° 289/2001, de 13 de novembro,

retificado pela Declaração de Retificação n° 20-AQ/2001, de 30 de novembro, alterado pelo

Decreto-Lei n° 195/2002, de 25 de setembro), é uma pessoa coletiva de direito público, dotada

de autonomia administrativa e financeira e de património próprio.

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários - CMVM

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, enquanto autoridade de regulação e

supervisão do mercado de valores mobiliários, é independente no exercício das suas funções,

estando sujeita à tutela do Ministro das Finanças, nos termos previstos na lei e nos respetivos

Estatutos (Decreto-Lei n.° 473/99, de 8 de novembro, e alterado e republicado pelo Decreto-Lei

n.° 169/2008, de 26 de Agosto).

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários - CMVM - foi criada em Abril de 1991 com a

missão de supervisionar e regular os mercados de valores mobiliários e instrumentos

financeiros derivados (tradicionalmente conhecidos como “mercados de bolsa”) e a atividade

de todos os agentes que neles atuam.

A CMVM é um organismo público independente, com autonomia administrativa e financeira. As

receitas da CMVM não provêm do Orçamento Geral do Estado, resultando das taxas de

supervisão cobradas em contrapartida pelos serviços que presta.

(II) No âmbito do Ministério da Economia e do Emprego (MEE) a sua Lei Orgânica, aprovada

pelo Decreto-Lei n.° 1 26-C/201 1 de 29 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n° 266/2012. de

28 de dezembro prevê as seguintes entidades independentes de supervisão e regulação: a

Autoridade da Concorrência, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos e o ICP

Autoridade Nacional de Comunicações.

Autoridade da Concorrência — AdC

A Autoridade da Concorrência, criada pelo Decreto-Lei n° 10/e 18 de aneiro, retificado

pela Declaração de Retificação n° 1/2003, de 28 de ianeiro, é uma pessoa coletiva de direito

público, de natureza institucional, dotada de património próprio e de autonomia administrativa e

financeira. A AdC tem por missão garantir a aplicação da política de concorrência em Portugal.
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A defesa da concorrência constitui um bem público que cabe à AdC preservar numa perspetiva
instrumental, nos termos consagrados na Constituição da República Portuguesa (alínea f do
i1o 8106). Tem a responsabilidade de assessorar o Governo, a pedido deste ou por iniciativa
própria, na definição das linhas estratégicas e das políticas gerais, tendo em vista o
funcionamento eficiente dos mercados, a repartição eficaz dos recursos e os interesses dos
consumidores, sugerindo ou propondo medidas de natureza política ou legislativa. A
Autoridade da Concorrência tem poderes transversais sobre a economia portuguesa para a
aplicação das regras de concorrência, em coordenação com os órqãos de requlação sectorial.

Entidade
A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos é a entidade responsável pela regulação dos
sectores do gás natural e da eletricidade. A ERSE é uma pessoa coletiva de direito público,
dotada de autonomia administrativa e financeira e de património próprio, regendo-se pelos
seus Estatutos, aprovados pelo Decreto-Lei n.° 97/2002, de 12 de abril, com as alterações
introduzidas pelos Decretos-Leis n°s 200/2002, de 25 de setembro e 212/2012, de 25 de
setembro.

A ERSE é independente no exercício das suas funções, no quadro da lei, sem prejuízo dos
princípios orientadores da política energética fixados pelo Governo, nos termos constitucionais
e legais, e dos atos sujeitos a tutela ministerial nos termos da lei e dos seus estatutos.

No exercício da sua atividade tem por missão proteger adequadamente os interesses dos
consumidores, em particular os consumidores economicamente vulneráveis em relação a
preços, qualidade de serviço, acesso à informação e segurança de abastecimento, promover a
concorrência entre os agentes intervenientes nos mercados, nomeadamente no âmbito do
mercado interno da energia, garantindo às empresas dos setores regulados exercidos em
regime de serviço público, o equilíbrio económico-financeiro no âmbito de uma gestão
adequada e eficiente, contribuir para a progressiva melhoria das condições económicas e
ambientais, e ainda arbitrar e resolver litígios, fomentando a resolução extrajudicial de litígios.

ICP - Autoridade Nacional de Comunicações
O ICP — Autoridade Nacional de Comunicações é uma pessoa coletiva de direito público,
dotada de autonomia administrativa e financeira e de património próprio. O ICP - ANACOM tem
por objeto a regulação, supervisão e representação do sector das comunicações, nos termos
dos seus Estatutos (Decreto-Lei n° 309/2001, de 7 de dezembro) e da lei.

Nos termos da Lei Orgânica do Ministério da Economia e do Emprego (Decreto-Lei n.° 126-
0/2011 de 29 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n° 266/2012, de 28 de dezembro),
integram a administração indireta do Estado, entre outros organismos, o Instituto Nacional de
Aviação Civil, 1. P., e o Instituto da Mobilidade e dos Transportes. 1. P., prosseguindo as
atribuições do MEE, sob superintendência e tutela do respetivo ministro.

6 Nos termos da alinea f) do artigo 81° da CRP, incumbe príoritariamente ao Estado no âmbito económicoe social assegurar o funcionamento eficiente dos mercados, de modo a garantir a equilibradaconcorrência entre as empresas, a contrariar as formas de organização monopolistas e a reprimir osabusos de posição dominante e outras práticas lesivas do interesse geral.
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Instituto da Mobilidade e dos Transportes - 1MT, I.P.

A referida Lei Orgânica do Ministério da Economia e do Emprego (MEE), procedeu à

reestruturação do Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, 1. P. (IMTT, 1. P), que

passou a designar-se Instituto da Mobilidade e dos Transportes, 1. P. (IMT, 1. P.).

Nos termos do de outubro que aprovou a orgânica do Instituto

da Mobilidade e dos Transportes - IMT, l.P., este instituto tem por missão regular, fiscalizar e

exercer funções de coordenação e planeamento no setor dos transportes terrestres, bem como

regular e fiscalizar o setor das infraestruturas rodoviárias e supervisionar e regulamentar a

execução, conservação, gestão e exploração das mesmas, e ainda supervisionar e regular a

atividade económica do setor dos portos comerciais e transportes marítimos, de modo a

satisfazer as necessidades de mobilidade de pessoas e bens, visando, ainda, a promoção da

segurança, da qualidade e dos direitos dos utilizadores dos referidos transportes.

Instituto Nacional de Aviação Civil, IR — INAC, l.P

O Decreto-Lei n° 145/2007, de 27 de abril aprovou a orgânica do Instituto Nacional de Aviação

Civil, l.P. — INAC, l.P. Este instituto público está integrado na administração indireta do Estado,

dotado de autonomia administrativa e financeira e património próprio. Compete-lhe assegurar o

bom ordenamento de todas as atividades da esfera da aviação civil, devendo regular e

fiscalizar as condições em que as mesmas se desenvolvem, visando elevados padrões de

segurança.

(III) A Lei Orgânica do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do

Território foi aprovada pelo 17 de aneiro. Nos termos desta lei, é

objeto de reestruturação a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, 1. P., que

passa a entidade administrativa independente.

Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos - ERSAR.

O Decreto-Lei n.° 277/2009. de 2 de outubro, na redação dada pelo Decreto-Lei n° 7/201 2, de

jjaníio aprova a orgânica da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos -

ERSAR. Esta entidade tem por missão a supervisão e a regulação dos setores dos serviços de

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de

resíduos urbanos e o exercício de funções de autoridade competente para a coordenação e

fiscalização do regime da qualidade da água para consumo humano, nos termos da lei e dos

respetivos estatutos.

Está atualmente pendente, na Assembleia da República, a Proposta de Lei n° 125/XII, que

aprova os Estatutos da Entidade Reguladora dos. Serviços de Águas e Resíduos, que baixou,

sem votação à 11a Comissão Parlamentar mas que, de acordo com o deliberado em

Conferência de Líderes de 10 de abril de 2012, deve ser compatibilizada com a presente

iniciativa legislativa.
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(IV) Pelo Decreto-Lei n° 124/2011. de 29 de dezembro, retificado pela Declaração de
Retificaçãon° i2I20l2 de 27 de fevereiro é aprovada a Lei Orgânica do Ministério da Saúde,
que prevê a Entidade Reguladora da Saúde (ERS), entidade administrativa independente de
supervisão e regulação, no âmbito do Ministro da Saúde.

Entidade Reguladora da Saúde — ERS
O Decreto-Lei n° 127/2009, de 27 de maio procedeu à reestruturação da Entidade Reguladora
da Saúde — ERS, definindo as suas atribuições, organização e funcionamento. A Entidade
Reguladora da Saúde é independente no exercício das suas funções, estando sujeita à tutela
do Ministro da Saúde, enquanto autoridade de supervisão e regulação do sector da saúde, nos
termos previstos na lei e no respetivo estatuto.

A presente proposta de lei exclui do seu âmbito de aplicação o Banco de Portugal e a Entidade
Reguladora para a Comunicação Social.

dePortual
O Banco de Portugal é o banco central nacional e exerce as suas funções nos termos da lei e
das normas internacionais a que o Estado Português se vincule (artigo 102° da Constituição).

De acordo com a sua Lei Orgânica, o Banco é uma pessoa coletiva de direito público, dotada
de autonomia administrativa e financeira e de património próprio.

São órgãos do Banco o Governador, o Conselho de Administração, o Conselho de Auditoria e
o Conselho Consultivo. O Banco rege-se por um código de conduta.

Nos termos do Decreto-Lei n° 117/2011, de 15 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lein°
200/201 2, de 27 de agosto que aprovou a Lei Orgânica do Ministério das Finanças, o Banco de
Portugal, enquanto autoridade responsável pela supervisão e regulação do setor financeiro,
vela pela estabilidade financeira nacional, sem prejuízo das suas garantias de independência
estabelecidas em disposições dos tratados que regem a União Europeia, assegurando ainda
as funções de aconselhamento do governo nos domínios económico e financeiro.

Entidade Reguladora para a Cornunçocial-ERC7

Nos termos do artigo 39° da Constituição, cabe a uma entidade administrativa independente assegurarnos meios de comunicação social:
a) O direito à informação e a liberdade de imprensa;
b) A não concentração da titularidade dos meios de comunicação social;
c) A independência perante o poder político e o poder económico;
d) O respeito pelos direitos, liberdades e garantias pessoais;
e) O respeito pelas normas reguladoras das atividades de comunicação social;
f) A possibilidade de expressão e confronto das diversas correntes de opinião;
g) O exercício dos direitos de antena, de resposta e de réplica política.
2. A lei define a composição, as competências, a organização e o funcionamento da entidade referidano número anterior, bem como o estatuto dos respetivos membros, designados pela Assembleia daRepública e por cooptação destes.
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A ERC - Entidade Reguladora para a Comunicação Social foi criada pela Lei no 53/2006 de 8

de novembro, é uma pessoa coletiva de direito público, dotada de autonomia administrativa e

financeira e de património próprio, com natureza de entidade administrativa independente,

exercendo os necessários poderes de regulação e de supervisão.

Em termos orgânicos, a ERC é constituída pelo Conselho Regulador, responsável pela

definição e implementação da ação de regulação; pela Direção Executiva, que tem como

funções a direção dos serviços, bem como a gestão administrativa e financeira; pelo Conselho

Consultivo, órgâo de consulta e de participação na definição das linhas gerais de atuação da

ERC; e pelo Fiscal Único, que procede ao controlo da legalidade e eficiência da gestão

financeira e patrimonial desta entidade.

Importa também referir o Sistema de Informação da Organização do Estado (SIOE), instituído

pela Lei n.° 57/2011, de 28 de novembro, alterada pela Lei n° 66-B/201 2, de 31 de dezembro.

O SIOE é uma base de dados de caracterização de entidades públicas e dos respetivos

recursos humanos, com vista a habilitar os órgãos de governo próprios com a informação

indispensável para definição das políticas de organização do Estado e da gestão dos

respetivos recursos humanos.

Constam do SIOE todos os serviços integrados, serviços e fundos autónomos, Regiões

Autónomas, autarquias locais e outras entidades que integrem o universo das administrações

públicas em contas nacionais. A caraterização das entidades comporta diversos aspetos,

designadamente dados de identificação, regimes jurídicos aplicáveis, dados de recursos

humanos, etc.

Para melhor acompanhamento da presente proposta de lei, refere-se os seguintes diplomas:

• Código do Procedimento Administrativo;

• Código dos Contratos Públicos;

• A Lei n° 67/2007, de 31 de dezembro alterada pela L que

aprova o Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e Demais

Entidades Públicas;

• A Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas (Lei n° 98/97, de 26 de

agosto);

• O regime jurídico da atividade de inspeção da administração direta e indireta do

Estado, aprovado pelo Decreto-Lei n° 276/2007, de 31 de julho, alterado pelo Decreto

Lei n° 32/2012, de 13 de fevereiro;

• O Decreto-Lei n° 71/2007, de 27 de março com as alterações introduzidas pela Lei n°

64-A/2008, de 31 de dezembro, e pelo Decreto-Lei n° 8/201 2, de 18 de janeiro (que o

republica), aprova o novo estatuto do gestor público;

• Código de Procedimento e de Processo Tributário.
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Enquadramento doutrinário/bibliográfico

Bibliografia específica

ECKERT, Gabriel - L’indépendance des autorités de régulation économique à I’égard du
pouvoir politique. Revue française dadministration publique. Paris. ISSN 0152-7401. N° 143
(2012), p. 629-643. Cota: RE-263.

Resumo: A regulação económica está marcada por uma profunda evolução dos fundamentos,
das modalidades e dos limites da independência das autoridades de regulação, relativamente
ao poder político. As modalidades de independência do regulador económico apresentam uma
certa heterogeneidade, na medida em que não existe um modelo institucional comum e trans
setorial. Pode, contudo, ser observado um reforço das exigências do direito da União Europeia
nesse sentido, o que fortalece a legislação nacional francesa, tradicionalmente muito protetora
da independência do regulador. Contudo, esta última tem por contrapartida um controlo
parlamentar, na medida em que as autoridades reguladoras se devem inscrever num quadro
democrático. O papel do Parlamento surge, cada vez mais, enquadrado pela intervenção das
instituições europeias, pelo menos nos setores abertos à concorrência pelo direito da União
Europeia.

FERREIRA, Eduardo Paz - Em torno da regulação económica em tempos de mudança.
Revista de concorrência e regulação. Coimbra. ISSN 1647-5801. A. 1, n° 1 (jan.- mar. 2010)
p. 31-54. Cota: RP-403.

Resumo: Este artigo aborda o desenvolvimento da regulação económica em Portugal, ao longo
dos últimos anos, revendo a sua origem e fundamentos e avaliando as características gerais
comuns à regulação dos diferentes setores económicos. Analisa brevemente o quadro legal de
diversas autoridades reguladoras independentes, estabelecidas em Portugal nalguns dos mais
importantes setores económicos (nomeadamente os setores financeiro, energético e das
comunicações eletrônicas). Além disso, analisa a interação entre a autoridade da concorrência
e os múltiplos reguladores setoriais.

L’INDÉPENDANCE DES AUTORITÉS de régulation économique et financière : une aproche
comparée. Revue française d’administration publique. Paris. ISSN 0152-7401. N° 143
(2012). Cota: RE-263.

Resumo: Este número da “Revue française d’administration publique” propõe uma abordagem
comparada da questão da independência das autoridades de regulação económica e financeira
em diversos países como são os casos da Alemanha, da Espanha, da Itália, do Reino Unido e
do Brasil. As contribuições reunidas levam a constatar que a independência das autoridades de
regulação económica e financeira surge marcada por uma grande diversidade de regimes
jurídicos. “Pensamos que estes contributos poderão ajudar a estabelecer as bases para um
direito comum da regulação, no contexto de uma intervenção crescente da União Europeia”.
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MATEUS, Abel Moreira - Economia e direito da concorrência e regulação. Sub judice: justiça

e sociedade. Lisboa. ISSN 0872-2137. N° 40 (JuI./Set. 2008), p. 11-26. Cota: RP-472.

Resumo: Neste artigo, Abel Mateus apresenta a sua visão sobre a importância da defesa e

promoção da concorrência, o objetivo da criação de um conjunto de regras do jogo da

concorrência e a articulação entre o direito da concorrência e o direito da regulação na

economia moderna. Segundo o autor, os organismos reguladores são hoje parte essencial das

democracias modernas e existem para corrigir as falhas de mercado.

MORAIS, Carlos Bianco de - O estatuto híbrido das entidades reguladoras da economia. In

Estudos de homenagem ao Prof. Doutor Jorge Miranda. Coimbra: Coimbra Editora, 2012.

Vol. 4, p. 183-217. Cota: 12.06.4 - 318/2012 (1-6).

Resumo: Neste artigo, Carlos Bianco de Morais aborda a questão da natureza jurídica das

autoridades reguladoras da economia em Portugal, referindo aspetos como: objetivos, estatuto,

natureza e funções das autoridades reguladoras da economia; órgãos e competências dos

reguladores económicos em sentido estrito, concluindo com uma visão de futuro para este tipo

de entidades. Apresenta uma breve análise do direito estrangeiro (Estados Unidos, Reino

Unido e União Europeia), no que se refere aos fundamentos do estatuto de independência

reconhecido a certas agências reguladoras.

Segundo o autor “a regulação económica através de uma administração autónoma ou

separada constitui uma realidade incontornável no modelo económico de mercado ainda

globalizado do tempo presente que terá vindo para ficar, à medida que o Estado recua em

relação a uma intervenção direta e que estruturas supranacionais como a União Europeia

utilizam crescentemente e impõem a sua utilização nos Estados-Membros. O resultado é uma

deslocação dos poderes tradicionais dos Governos dos Estados-Membros para instâncias

nacionais cada vez mais coordenadas com os reguladores de cúpula da própria União

Europeia”.

REGULAÇÃO EM PORTUGAL: novos tempos, novo modelo? Coord. de Eduardo Paz Ferreira,

Luís Silva Morais, Gonçalo Anastácio. Coimbra: Almedina, 2009. 806 p. Cota: 16.06 — 114/2009

Resumo: A presente publicação apresenta um propósito assumidamente a bicioso de

caracterização e tratamento analítico geral do fenómeno complexo da regulaçã jurídica da

economia em Portugal.

De acordo com a conceção global que preside a esta publicação, os estudos sectoriais que

cobrem, de modo razoavelmente exaustivo, todos os domínios de regulação económica,

atualmente existentes no nosso ordenamento, são precedidos de um sucinto estudo inicial no

qual se ensaia uma caracterização global e transversal do fenómeno regulatório, identificando

elementos comuns para além das especificidades inerentes à disciplina regulatória de cada
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sector e contextualizando, em termos mais latos, esta realidade jurídico-económica e
institucional.

RIBEIRO, João Sérgio - Entidades reguladoras independentes, uma forma de regulação ou de
tributação? Scientia ivridica: revista de direito comparado português e brasileiro. Braga.
ISSN 0870-8185. T 60, n° 326 (Maio/Ago. 2011), p. 235-257. Cota: RP-92.

De acordo com o autor o objetivo desta apresentação é efetuar uma incursão pela ação das
entidades reguladoras e desafios que colocam.

Num primeiro momento, delimita aquele que lhe parece ser o fundamento real da regulação
económica, convocando a experiência americana, onde estas questões tiveram a sua origem.
Em seguida, faz uma breve alusão às diferentes formas de levar a cabo a regulação
económica. Num terceiro ponto são analisadas as entidades reguladoras independentes à luz
do principal objetivo que presidiu à sua criação — a independência. E, por último, com base nas
constatações dos pontos anteriores, dá conta da pressão que a experiência da regulação,
através de entidades independentes, coloca na taxa e no imposto enquanto tributos
tradicionais.

SILVA, João Nuno Calvão da - O Estado regulador, as autoridades reguladoras independentes
e os serviços de interesse económico geral. Temas de integração. Coimbra. ISSN 0874-4181.
N°20 (2° sem. 2005), p. 173-209. Cota: RP-196,

Resumo: Com o presente artigo o autor procura fazer uma síntese dos aspetos mais
importantes do Estado-Regulador, dos nossos dias. No capítulo 1 são traçadas as principais
características da nova feição assumida pelo Estado, distinguindo-a do Estado dos tempos
liberais e do Estado-Providência: o primado do mercado temperado, porém, pela nova
regulação pública.

No capítulo II, procede à análise de quem exerce os poderes regulatórios, isto é, as
autorid&ies reguladoras independentes: qual a sua razão de ser? Quais os seus poderes?
Serão verdadeiramente administração independente? Neste âmbito, o autor coloca a questão
da sua legitimação democrática: como poder público que são, a quem prestam contas as
autoridades reguladoras independentes?

No capítulo III, debruça-se sobre os Serviços de Interesse Económico Geral, conce
comunitário que veio substituir a tradicional noção de serviço público. Por fim, o autor colo a
algumas questões importantes: as autoridades reguladoras independentes serão compatív s
com o princípio democrático? A atividade regulatória daquelas entidades estará, de facto, a
concretizar o pretendido “emagrecimento” do Estado? Perante todo este novo quadro de
privatizações e liberalizações, a tradicional distinção entre Direito Público e Direito Privado fará
ainda sentido?
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SILVA, João Nuno Calvão da - Mercado e Estado: serviços de interesse económico geral.

Coimbra: Almedina, 2008. 321 p. ISBN 978-972-40-3371-6. Cota: 40 — 114/2008.

No capítulo III da citada obra, o autor debruça-se sobre as autoridades reguladoras, que

considera fundamentais para garantir o cumprimento das obrigações de serviço público,

assumindo particular relevância no contexto dos serviços de interesse económico geral,

justificando-se, assim, o estudo das suas origens, tipologia, poderes, independência,

legitimidade e relevância atual nos panoramas nacional e comunitário.

SIMÃO, Jorge André Canta - A responsabilidade civil das autoridades reguladoras. Revista de

concorrência e regulação. Lisboa. ISSN 1647-5801. A. 6, n°6 (Abr/Jun. 2011), p. 117-165.

Cota: RP-403.

Resumo: Com este artigo o autor visa, por um lado, clarificar o importante papel que as

autoridades reguladoras independentes desempenham na sociedade, referindo as suas

funções, poderes e prerrogativas de autoridade. Por outro lado, procura demonstrar e discutir

de forma crítica, até que ponto podem ser civilmente responsáveis, sempre que excedam os

poderes que lhes foram conferidos (responsabilidade por ação) ou, pelo contrário, nos casos

em que não exerçam as suas funções de supervisão (responsabilidade por omissão),

procurando encontrar uma solução que defina claramente, todos os interesses envolvidos,

assim como todas as suas possíveis implicações.

AS TAXAS de regulação económica em Portugal. Coord. Sérgio Vasques. Coimbra:

Almedina, 2008. 482 p. ISBN 978-972-40-3457-7. Cota: 24 - 260/2008.

Resumo: Com este trabalho coletivo pretendeu-se levar a cabo um primeiro levantamento das

taxas de regulação cobradas em alguns dos mais importantes sectores da nossa economia

(águas e resíduos, aeroportos, comunicações eletrónicas, eletricidade, saúde, seguros, gás

natural, mercado de capitais, comunicação social, ferrovias e concorrência). Os textos aqui

reunidos assentam, em larga medida, numa estrutura comum, procurando fixar com rigor o

enquadramento institucional de cada setor, as normas aplicáveis do direito comunitário e

nacional, os elementos constitutivos destas taxas de regulação e dar conta, também, da

jurisprudência produzida sobre as mesmas.

VICENTE, Marta de Sousa Nunes - A quebra da lega idade material na actividade

normativa de regulação económica. ia ed. Coimbra : Coimbra Editora, 2012. 199 p. ISBN

978-972-32-2080-3. Cota: 12.03.3 — 308/2012

Resumo: Segundo a autora, a abordagem da regulação económica que pretende desenvolver

tem sobretudo em conta aspetos funcionais, institucionais e metódicos. Pretende perceber

quais os fatores (jurídicos e não jurídicos) que, entrando no discurso jurídico-administrativo

pela porta da regulação económica, são suscetíveis de obstaculizar ou perturbar o pleno
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cumprimento das funções constitucionalmente assacadas ao princípio da legalidade da
administração. Na primeira parte, debruça-se sobre a natureza funcional da regulação
económica: na segunda parte aborda o princípio da legalidade da administração e os modelos
de regulação em diversos países e, por fim, na terceira parte refere a avaliação de impacto da
regulação.

Enquadramento do tema no plano da União Europeia

No âmbito da implementação das disposições do Tratado em matéria de regras comuns
relativas à concorrência e à aproximação das legislações dos Estados-membros tendo em vista
o estabelecimento e o funcionamento do mercado interno, o direito da União Europeia prevê a
instituição de entidades reguladoras nacionais - autoridades de regulação sectorial e
autoridades de defesa da concorrência - com atribuições complementares nos domínios da
regulação e da promoção e defesa da concorrência respeitantes às atividades económicas.

Entre os fatores associados à expansão das entidades reguladoras verificada na União,
coincidente com a abertura à concorrência de diversos setores económicos, destaca-se a
necessidade de ser assegurada a regulação independente dos mercados liberalizados,
nomeadamente em termos de regulação do acesso e particularmente do acesso às redes que
são infraestruturas essenciais no caso das indústrias de rede, e de ser garantido o
cumprimento das obrigações de serviço público, no âmbito dos serviços de interesse geral.

Os serviços de interesse geral encontram-se regulados no artigo 14.° do Tratado sobre o
Funcionamento da União Europeia conjugado com os artigos 93°, 106.° e 107.° do TFUE e
com o Protocolo relativo aos Serviços de Interesse Geral, anexo ao Tratado de Lisboa.

Refira-se que no Livro Branco da Comissão sobre os serviços de interesse geral8
(C0M120041374) é referido um conjunto de princípios e obrigações subjacentes à prestação de
serviços de interesse geral, que servem de fundamento à atual legislação sectorial da UE, em
matéria de serviços económicos de interesse geral.

Estes princípios dizem respeito, em especial, às questões de serviço universal, continuidade,
qualidade e acessibilidade do serviço, proteção dos utentes e dos consumidores, segurança,
acesso e interligação, e acesso às informações dos fornecedores e dos reguladores. Tal como
salientado pela Comissão “a aplicação destes princípios requer geralmente a existência de
reguladores independentes investidos de poderes e deveres claramente definidos”

O requisito de independência dos reguladores, nomeadamente assoc ido às exigências de
separação das funções de regulação e de exploração no setor dos sen ços em rede, imposto

8 Nos termos da Comunicação da Comissão de 20 de Novembro de 2007, que acompanha a
comunicação “Um mercado único para a Europa do século XXI” (Ç 2Q07 725), os serviços de
interesse geral abrangem um amplo leque de atividades, dos grandes sectores que operam redes, como
a produção e distribuição de energia, as telecomunicações, os transportes, a radiodifusão e os serviços
postais, à educação, abastecimento de água, gestão de resíduos, serviços de saúde e serviços sociais
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pelo direito europeu da concorrência e pelas diretivas setoriais, está consignado na

jurisprudência do TJ e na legislação setorial da UE aplicável às grandes indústrias de rede

como as telecomunicações, os serviços postais, os transportes e a energia. Esta legislação,

para além de prever a instituição de entidades reguladoras nacionais independentes, inclui

disposições relativas às suas competências mínimas e aos procedimentos decisórios e impõe

algumas formas de controlo da sua atuação. A heterogeneidade das entidades reguladoras

resulta no essencial da sua adequação às especificidades e exigências de regulação dos

setores e da não existência de um modelo institucional comum e transversal.

De destacar o reforço das exigências europeias relativamente à independência do regulador

patente nas alterações mais recentes às diretivas, a que adiante se faz referência, no domínio

dos setores da energia (artigos 35.° da Diretiva 20091721CE e 39.° da Diretiva 2009/73/CE), das

comunicações eletrónicas (artigo 3.° da Diretiva 2002/210/CE tal como alterado pela Diretiva

2009/140/CE) e na Diretiva que estabelece um espaço ferroviário europeu único (artigo 55.° da

Diretiva 201 21341UE), que precisam o estatuto do regulador, a sua independência funcional, a

composição dos seus órgãos de direção e os seus meios de funcionamento.

A título exemplificativo do enquadramento normativo em questão, refira-se que a Diretiva

2002/21/CE9do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de março de 2002, relativa a um

quadro regulamentar comum para as redes e serviços de comunicações eletrónicas (diretiva-

quadro)10, na nova redação decorrente da Diretiva 2009/140/CE, define as funções das

autoridades reguladoras nacionais e fixa um conjunto de procedimentos para assegurar a

aplicação harmonizada do quadro regulatório em toda a Comunidade.

Nos termos do ponto 11 dos Considerandos desta Diretiva “De acordo com o princípio da

separação das funções de regulação e operacional, os Estados-Membros devem garantir a

independência da autoridade ou autoridades reguladoras nacionais, com vista a garantir a

imparcialidade das suas decisões. (...) As autoridades reguladoras nacionais devem dispor de

todos os recursos necessários em termos de pessoal, competências e meios financeiros para o

desempenho das suas funções”

Mais especificamente, os Estados-membros devem assegurar que cada uma das funções,

atribuidas às autoridades reguladoras nacionais pela presente diretiva e pelas diretivas

específicas, seja desempenhada por um organismo competente, garantir a independência das

autoridades reguladoras nacionais, providenciando para que sejam juridicamente distintas e

funcionalmente independentes de todas as organizações que asseguram a oferta de redes,

equipamentos ou serviços de comunicações eletrónicas, assegurar que as autoridades

reguladoras nacionais exerçam as sua’ competências com imparcialidade, transparência e

tempestividade, assegurar que as autc idades reguladoras responsáveis pela regulação ex

Para ver versão consolidada em 2009-12-19
10 Integram o quadro regulamentar aplicável ao setor das comunicações eletrónicas, para além da

diretiva- quadro, quatro diretivas específicas, a Diretiva 2002/20/CE (autorização), a Diretiva 2002/19/CE

(acesso), a Diretiva 2002/22/CE (serviço universal) e a Diretiva 2002/58/CE (proteção da privacidade no

sector das telecomunicações).
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ante do mercado ou pela resolução de litigios tenham orçamentos anuais separados, os quais
são tornados públicos.

A Diretiva regula ainda, as obrigações dos Estados-membros em matéria de direito de recurso
das decisões das autoridades reguladoras nacionais, obrigatoriedade de prestação de
informações pelos operadores do mercado a estas autoridades, e de implementação de
mecanismos de consulta e transparência, bem como de formas de colaboração entre
autoridades regulares e com a Comissão Europeia.

As questões relativas à designação, independência, obrigações e competências das entidades
reguladoras nos setores da energia, serviços postais, setores do transporte ferroviário e da
aviação civil, estão no essencial, previstas nos diplomas a seguir mencionados:

Energia

Diretiva 2009/721CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Julho de 2009, que
estabelece regras comuns para o mercado interno da eletricidade e que revoga a Diretiva
2003/54/CE (artigos 35.° a 40°).

Diretiva 2009/73/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Julho de 2009, que
estabelece regras comuns para o mercado interno do gás natural e que revoga a Diretiva
2003/55/CE (artigos 39.° a 43°).

• Serviços Postais

Diretiva 97167/CE11 do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de Dezembro de 1997
relativa às regras comuns para o desenvolvimento do mercado interno dos serviços postais
comunitários e a melhoria da qualidade de serviço, alterada pela Diretiva 2002/39/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de Junho de 2002, no que respeita à prossecução
da abertura à concorrência dos serviços postais da Comunidade (artigo 22.°).

• Setor do transporte ferroviário

Diretiva 201 2134/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de novembro de 2012, que
estabelece um espaço ferroviário europeu único (artigos 55.° a 57°).

• Setor da aviação civil

Diretiva 96!67/CE12 do Conselho de 15 de Outubrc de 1996 relativa ao acesso ao mercado da
assistência em escala nos aeroportos da Comunid ie.

Regu’amento (CE) n.° 1008/2008 do Parlamento 1 uropeu e do Conselho, de 24 de Setembro
de 2008, relativo a regras comuns de exploração dos serviços aéreos na Comunidade.

• Setores do mercado de valores mobiliários e segurador

Para ver versão consolidada em 2008-0227
12 Para ver versão consolidada em 2003-11-20
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No que concerne à questão da regulação setorial no domínio financeiro saliente-se,

relativamente ao setor dos mercados de valores mobiliários e ao setor segurador, que a

Diretiva 2009/65/CE3do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de julho de 2009, que

coordena as disposições legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes a alguns

organismos de investimento coletivo em valores mobiliários (OICVM) e a Diretiva 2009/1 3814 do

Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2009, relativa ao acesso à

atividade de seguros e resseguros e ao seu exercício (Solvência II), contemplam um conjunto

de disposições relativas às condições de exercício, poderes e obrigações das autoridades

nacionais encarregadas da supervisão nestes setores.

Por último, em matéria de regulação transversal da concorrência cumpre em especial fazer

referência ao Regulamento CE n°1/200315 do Conselho de 16 de dezembro de 2002 relativo à

execução das regras de concorrência estabelecidas nos artigos 81.0 e 82.° do Tratado. Este

Regulamento regula a competência da Comissão, das autoridades dos Estados-membros

responsáveis em matéria de concorrência e dos tribunais nacionais, relativamente à aplicação

desses artigos, a cooperação entre a Comissão e estas autoridades, bem como o intercâmbio

de informações e a cooperação com os tribunais.16

Nos termos deste Regulamento “Para alcançar uma aplicação adequada da legislação

comunitária em matéria de concorrência, os Estados-Membros deverão designar autoridades

públicas para aplicarem os artigos 81.0 e 82.0 do Tratado e atribuir-lhes competência para o

efeito. Deverão poder designar autoridades administrativas e judiciais que executem as

diversas funções que são atribuídas pelo presente regulamento às autoridades responsáveis

em matéria de concorrência, O presente regulamento reconhece a grande diversidade

atualmente existente nos sistemas públicos de aplicação da lei dos Estados-Membros.”

No Relatório da Comissão sobre a aplicação do Regulamento supra (COM/2009/206) refere-se

que “mesmo que este Regulamento não obrigue os Estados-Membros a adotar um quadro

institucional específico para a aplicação das regras de concorrência comunitárias, que um

grande número de Estados-membros reforçou ou reviu as suas estruturas de aplicação, a fim

de otimizar a sua eficácia” (ponto 30), e que embora o regulamento não regule nem harmonize

forma/mente os procedimentos das autoridades nacionais da concorrência, (...) deu igualmente

lugar a um substancial grau de convergência voluntária das legislações dos Estados-Membros,

apoiado pela ação de política geral desenvolvida no âmbito da Rede Europeia da

Concorrência”(ponto 31).

13 Para ver versão consolidada em 2011-07-21
Para ver versão consolidada em 2012-09-15

15 Para ver versão consolidada em 2006-10-18
16 Informação detalhada sobre o direito da União Europeia em matéria de práticas restritivas da

concorrência, incluindo as comunicações e orientações da Comissão Europeia sobre a sua interpretação,

disponível em http:/!ec,euroa.eu/competition/antitrustIIegislation/legislatíon . html
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Enquadramento internacional

Países europeus

A legislação comparada é apresentada para os seguintes países da UE: Espanha e França.

ESPANHA

A Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenibie tem por objetivo introduzir no
ordenamento jurídico espanhol as reformas estruturais necessárias para criar condições que
favoreçam um desenvolvimento económico sustentável.

O capítulo 1 da lei mencionada é dedicado ao tema da melhoria da qualidade da regulação.

O Capítulo II do Título 1 da citada lei dispõe sobre os organismos reguladores. Nos termos do
seu artigo 8°, esta lei aplica-se à Comisián nacional de Energia17,Comisión dei Mercado de las
Telecornunicaciones’8,Comisión Nacional de! Sector Postai’9, Comislón Nacional dei Juego2°
e à Comisíón de Regulación Económica Aeroportuaria21.

17 A Comisión Nacional de Energía (CNE) es ei ente regulador de los sistemas energéticos,
creado por la Ley 34/1998 dei Sector de Hidrocarburos, que se configura como un organismo
público con persona!idad jurídica y patrimonio propio, adscrito ai Ministerio de Industria
Turismo y Comercio y con competencias y plena capacidad de actuación en los sectores de
electricidad, gas e hidrocarburos. Sus objetivos son velar por la competencia efectiva en los
sistemas energéticos (mercado eléctrico y mercados de hidrocarburos tanto líquidos como
gaseosos) y por la objetividad y transparencia de su funcionamiento. A diferencia de otros
organismos equivalentes europeos, la CNE es fundamentalmente un organismo consultivo de
la Administración General dei Estado y de las Comunidades Autónomas, ya que no tiene
competencias en aspectos básicos como ei desarrolio normativo o ei estabiecimiento de
tarifas reguladas.

18 La Comisión dei Mercado de Ias Teiecomunicaciones, Organismo Público regulador
independiente de los mercados nacionales de comunicaciones electrónicas y de servicios
audiovisuales, fue creada por ei Real Decreto-Ley 6/1996, de 7 de junio, de Liberalización de
las Telecomunicaciones. Dicho Real Decreto-Ley fue convalidado mediante la Ley 12/1997,
de 24 de abride Liberalización de las Telecomunicaciones, a través de la cuai se ampiiaron
y pertliaron las funciones que fueron inicíalmente atribuidas a la Comisión dei Mercado de las
Telecomunicaciones y se definió una nueva composición dei Consejo que ejercita dichas
funciones.

19 La Comisión Nacional dei sector Postal, es ei organismo regulador dei mercado postal.
Creada por la Ley 23/2007, de 8 de octubre. Su normativa se desarroila mediante Real
Decreto 1920/2009, de 11 d diciembre, por ei que se aprobó ei Reglamento general de ia
Ley 23/200 7.
Tiene como objeto de su actuación la de velar por la correcta prestación dei Servicio Postal
Universal, por ia garantía de ia libre competencia en ei sector en condiciones adecuadas de
calidad, eficacia, eficiencia y por ei pleno respeto de los derechos de los usuarios y de los
operadores postales y sus trabajadores.

20 La Comisión Nacional dei Juego - en la reunión celebrada durante ei día Jueves 12 de
mayo dei 2011, ei Pleno dei Congreso de los Diputados aprobó finalmente la nueva Ley de
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Os referidos organismos reguladores exercem as suas funções através de um Conselho,

composto pelo Presidente e por seis Conselheiros.

O Presidente e os Conselheiros são nomeados pelo Governo, sob proposta do Ministro

competente, entre pessoas de reconhecido prestígio e competência profissional, com prévia

comparência do Ministro e das pessoas propostas como Presidente e Conselheiros, na

Comissão competente do Congresso dos Deputados, que analisará a competência dos

candidatos.

O mandato do Presidente e dos Conselheiros é de seis anos, não renovável.

Os Presidentes dos organismos reguladores e da Comissão Nacional da Competência deverão

comparecer anualmente na Comissão competente do Congresso dos Deputados para expor as

linhas básicas da sua atuação e os seus planos e prioridades para o futuro.

Em outubro de 2012, o atual Governo apresentou ao Congresso dos Deputados um Provecto

de Ley de creación de Ia Comisión Nacional de los Mercados y ia Competencia, que baixou à

Comissão de Economia e Competitividade, sendo aprovado na especialidade, em 20 de março

do presente ano. Esta iniciativa contempla a criação de um quadro jurídico comum às

entidades públicas de regulação.

De acordo com a exposição de motivos da referida iniciativa, desde 2011 aumentou

consideravelmente o número de organismos reguladores. Até então eram cinco: Comisión

Nacional de Energía, Comisión dei Mercado de ias Telecomunicaciones, Comisián Nacional de

ia Competencia, Comité de Requlación Ferroviaria y Comisión Nacional dei Sector Postal. A

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de EconomIa Sostenible constitui um sexto organismo regulador do

setor dos transportes.

O Governo reconhece a necessidade de rever e adaptar, de forma sistematizada, um conjunto

de regras a que deve obedecer o quadro jurídico referente à organização e funcionamento das

entidades públicas de regulação no setor da atividade económica. Quanto maior é a

proliferação de organismos com faculdades de supervisão sobre a mesma atividade, maior é o

risco de encontrar duplicidades desnecessárias no controlo de cada operador e decisões

contraditórias na mesma matéria. O Governo defende que, no contexto de austeridade em que

se encontra a Administração Pública, devem ser aproveitadas as economias de escala

derivadas da existência de funções de supervisão idênticas ou semelhantes, metodologias e

procedimentos de atuação similares e, sobretudo, conhecimento e experiências cuja utilização

possam resultar em comum. O Governo defende, ainda, que as instituições têm de adaptar-se

transformação que tem lugar nos setores da Administração. Deve dar-se uma resposta

reguiación dei juego (jy7Qi1 de27demao así como las numerables enmiendas que

se han estado presentando durante ei proceso de tramítación de dicha ley. Con esta nueva

legislación, Espaia entra a formar parte de un amplio conjunto de países que intentan regular

las distintas disciplinas lúdicas a través de medios electrónicos, telemáticos, informáticos e

interactivos.
21 La Comislón se configura como un organismo público de los previstos en la Ley de

EconomIa Sostenibie, con personaiidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, y con plena

independencia en ei cumplimiento de sus fines.
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institucional ao progresso tecnológico, de modo que se evite a manutenção de autoridades
estagnadas que regulam certos aspetos de setores que por terem sido objeto de profundas
mudanças tecnológicas ou económicas, deveriam regular-se ou supervisionar-se adotando
uma visão integrada.

A existência em Espanha de oito organismos supervisores vinculados aos mercados de
produtos e de serviços e com a previsão de mais outro organismo, para além da presença de
todas estas entidades de forma separada, com os seus respetivos órgãos de governo e meios
materiais, exige uma reforma, tendo em conta a existência de funções, procedimentos,
metodologias e conhecimentos que, pela sua identidade ou semelhança, podem ser exercidos
por uma só instituição.

A exposição de motivos refere ainda que o objetivo desta lei é a criação da Comísión Nacional
de los Mercados y ia Competencia, que agrupará as funções relativas ao correto
funcionamento dos mercados e setores supervisionados pela Comisión Nacional de Energía, a
Comisión dei Mercado de Ias Telecomunicaciones, a Comisión Nacional de la Competencia, o
Comité de Regulación Ferroviaria, a Comisión Nacional dei Sector Postal, a Comisión de
Regulacíón Económica Aeroportuaria e o Consejo Estatal de Medios Audiovisuaies.

Nos termos do seu Capítulo 1, “Natureza e regime jurídico”, procede à criação da Comissão
Nacional dos Mercados e da Concorrência, cujo objetivo é garantir, preservar e promover o
correto funcionamento do mercado, assim como a transparência e a existência de uma
competência efetiva em todos os mercados e setores produtivos em benefício dos
consumidores e utilizadores. Esta Comissão exerce as suas funções em todo o território
espanhol e em relação a todos os mercados ou setores económicos.

A Comisión Nacional de los Mercados y ia Competencia está dotada de personalidade jurídica
própria e plena capacidade pública e privada, atuando no desenvolvimento da sua atividade,
para o cumprimento dos seus fins, com autonomia orgânica e funcional e plena independência
do Governo, da Administração Pública e dos agentes económicos. No entanto, está submetida
ao controlo parlamentar e judicial.

A referida Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia regula-se pela lei22 [ainda não
foi publicadal e pelo disposto na Ley 15/2007, de 3 de lulio de Defensa de ia Competencia, e
na legislação especial dos mercados e setores submetidos à sua supervisão que fazem
referência os artigos 6° a 11° desta lei, e supletivamente pela yQ1992de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de ias Administraciones Públicas y dei Procedimiento
Administrar .‘o Común, pela Ley 6/1997. de 14 de abril, de Qrganización y Funcionamiento de
la Adminis acíón General dei Estado, de acordo com o previsto na sua disposição adicional
décima, e ela Ley 4 7/2003. de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

22 .Ainda e Proyecto de Ley de creacion de la Comision Nacional de los Mercados y la Competenc,a.
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A referida Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia está na tutela do Ministro de

Economia e Competitividade, sem prejuízo da sua relação com os ministérios competentes em

razão da matéria, no exercício das funções a que se referem os artigos 5° a 12°.

No que diz respeito aos órgãos, a Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia exerce

as suas funções através do Presidente da Comissão que é também Presidente do Conselho. O

Conselho configura-se como o órgão colegial de decisão da Comissão, e é composto por nove

membros: um Presidente, um Vice-Presidente e sete Conselheiros. Todos os membros da

Comissão, incluindo o Presidente e o Vice-Presidente são nomeados pelo Governo, mediante

Real Decreto, podendo o Congresso vetar a nomeação dos candidatos propostos. Com a

introdução desta nova exigência de aceitação por parte do Congresso reforça-se a legitimidade

democrática da Comissão. O mandato dos Conselheiros é de seis anos, não renovável. A

Comissão também integra quatro direções, correspondendo às funções estabelecidas no artigo

18°. O mandato dos diretores é de quatro anos, renovável por idênticos períodos de tempo.

O Presidente da Comissão deve comparecer com a periodicidade anual junto da Comissão

competente do Congresso dos Deputados para expor as linhas básicas da sua atuação e os

seus planos e prioridades para o futuro.

O Governo aprovou, através de um Real Decreto, o Estatuto Orgânico da Comisión Nacional

de los Mercados y la Competencia.

No âmbito do regime das incompatibilidades, durante os dois anos posteriores à cessação de

funções, o Presidente e os Conselheiros dos organismos que se extinguem, não podem

exercer atividade profissional privada em empresas ou para empresas do setor regulado.

No caso da referida Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ao cessar o cargo,

e durante os dois anos posteriores, o Presidente e os Conselheiros não podem exercer

atividade profissional privada em empresas relacionadas com a atividade da Comissão.

Em virtude desta limitação, o Presidente e os Conselheiros dos organismos que se extinguem,

ao cessarem funções têm direito a receber, uma compensação financeira mensal por um

período máximo de dois anos.

FRANÇA

O conceito de regulação surgiu no direito francês no final dos anos 1970, na Lei n,° 78-17, de 6

de aneiro de 1978, que cria a Comissão Nacional para a Informática e as Liberdades (CNIL),

que encetou a primeira fase do desenvolvimento das Autoridades Públicas Independentes ou

Autoridades Administrativas Independentes (AAI).

As Ml constituem uma autoridade administrativa responsável por, em nome do Estado,

assegurar a regulação dos setores considerados essenciais, sem, contudo compreender uma
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intervenção direta por parte do Governo. Por esta razão, as AAI não estão sob a tutela de
nenhum Ministério, constituindo, assim, uma exceção ao disposto no art.° 20.° da Constituição
francesa, segundo o qual o Governo dispõe da administração pública.

Enquanto autoridades, são detentoras de instrumentos que lhes permitem desempenhar as
suas funções, como seja o poder de emitir recomendações, de tomar decisões, de
regulamentar e de aplicar sanções.

No referente a matéria de regulação da economia de mercado, as ações das AAI podem ter
consequências judiciais (regulações e sanções) e, quanto às demais, têm, pelo menos, um
poder de inquirir, com vista a exercerem as competências que lhe são atribuídas.

Estas autoridades dividem-se, assim, sobretudo, em duas categorias: as que se dedicam à
regulação das atividades económicas - dando resposta à crescente concorrência, com o fim da
era das nacionalizações e, consequentemente, dos monopólios — e as que se dedicam às
matérias referentes à proteção dos cidadãos.

Em França, porém, com exceção da Autoridade dos Mercados Financeiros (j), mais
nenhuma outra AAI dispõe de autonomia financeira, ou seja, de orçamento próprio, estando,
usualmente previstas no orçamento do Primeiro-Ministro ou do Ministério relacionado com a
sua área de intervenção. Também só esta AAI foi, durante muito tempo, a única que gozava de
personalidade jurídica.

O Governo intervém na nomeação dos membros das Ml - que, muitas vezes, são nomeados
através de decreto adotado em Conselho de Ministros ou pelo Primeiro-Ministro — e, em muitos
casos, ainda se faz representar por um comissário que, dependendo das AAI, tem
competências e poderes diversos. Além disso, os regulamentos adotados pelas AAI
necessitam de homologação ministerial.

Porém, a composição destas autoridades é sempre de matriz colegial e os seus membros
gozam de um mandato irrevogável e de uma independência funcional, ou seja, sempre que
previsto por lei, têm autonomia financeira e podem ter competência para recrutar funcionários.

O Parlamento (constituído por duas Câmaras) mantém, contudo, um papel limitado face às
AAI, consubstanciando-se normalmente na nomeação/eleição de alguns membros.

A independência destas autoridades é, ainda assim, considerada como condição sino qua non
para a credibilidade da sua existência e da sua ação. Esta independência deve ser, como
vimos, relativa tanto quanto ao poder político, como aos atores/empresas do setor que regula.

Veja-se, assim, as Autoridades Administrativas Independentes listadas, a 13 de dezembro de
2012, pela Légifrance:
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gçççfrançaise de Iuttecontrele Qualificada de autoridade pública independente

dopae (AFLD) pelo art° 2 da lei n° 2006-405 de 5 de abril de
-. 2006 relativa à luta contra a dopagem e a proteção

(substitui o Conselho de prevençao e de da saúde dos atletas (codificada no artigo L. 3612-
luta contra a dopagem (CPLD)) 1 do Código da Saúde Pública transferida para o

artígo L 232-5 do Código do Desporto pelo
Despacho n° 2006-596, de 23 de maio de 2006,
relativa à parte legislativa do Código do Desporto,
artigo 5 °.).

Qualificada de autoridade publica independente

de lenseignement supérieur (AFRES) pelo ad.° 9 da lei do programa para a investigação
n o200645o de 18 de abril de 2006 codificada pelo
art.°L1 14-3-ido Cógjqpda lnvesjgçg.

Autorité de contrôle des nuisances Qualificada de autoridade pública independente
pelo art.° L 227-1 do Código da Avião Civil.

Autorité de contrôle prudentiel (Çf) Qualificada de autoridade pública independente
pelo art° 1 do Despacq 2010-76 de 21 de
janeiro de 2010 relativo à fusão das autoridades
de aprovação e de controlo da banca e dos
sêguros.

Qualificada de autoridade pública independente e
dotada de personalidade jurídica pelo ad.° 2 da lei
n 2003-706 de 1 de agosto de 2003 (segurança
financeira) modifica o art.° L. 621-1 do Código
árioe financeiro.

Fusão:
A Comissão das Operações na Bolsa (COB,

criada pela Portaria n.° 67-836 de 28 de setembro
de 1967, alterada com vista a incentivar a
poupança e o desenvolvimento do mercado
financeiro);

- O Conselho dos Mercados Financeiros (CMF,
criado pela lei n O 96-597, de 2 de julho de 1996,
sobre a modernização das atividades financeiras:
ad.° 27 e segs);

- O Conselho de Disciplina da Gestão Financeira
(CDGF, lei n° 89-531 de 2 de agosto de 1989,
relativa à segurança e à transparência dos
mercados financeiros, art.° 37 que cria o Conselho
de Disciplina dos OPCVM, previsto nos artigos 33-
1 e segs. da lei n.° 88-1201 de 23 de dezembro de
1988, relativa aos organismos de investimento
coletivo em valores mobiliários e que criam fundos
mútuos, transformado em Conselho de Disciplina
da Gestão Financeira pelo artigo 40 da Lei n° 98-
546 de 02 de julho de 1998, que estabelece várias

42



1111h 111

ASSEMBLEIA DA ,EPÚflhicA

Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública
Comissão de Economia e Obras Públicas

disposições de âmbito económico e financeiro.
Autorité de la concurrence Qualificada de autoridade administrativa
(Anciennement Conseil de la independente pelo art.° 95 da lei n. 2008-776 de 4

de agosto de 2008 sobre a modernização daConcurrence)
economia (arL° L 461-1-1. do Código do
Comércio).

Autorité de régulation des activités Qualificada de autoridade administrativa

____iirejjF

P:tr:
a 11 lei de

regulação dos transportes ferroviários e relativo a
diversas disposições referentes aos transportes.

Autorité de ré.gulation des A Autoridade Reguladora de Telecomunicações
(ART), que se tornou na ARCEP pela lei n.° 2005-
516, de 20 de maio de 2005, sobre a
regulamentação das atividades postais, tendo sido
qualificada como autoridade administrativa
independente por decisão do Conselho
Constitucional n.° 96-378 DC, de 23 de julho de
1996.

Autorité de régulation desjcux en ligne Qualificada de autoridade administrativaindependente
pelo art.° 34-! da lei nc 2010-476, de

12 de maio de 2010, relativa à abertura do setor
do jogo, incluindo o jogo on-line, à concorrência e
à regulação.

Autorité de sürejçaireAJ Qualificada de autoridade administrativa
independente pelo art.° 4 da lei n° 2006-686 de 13
de junho de 2006 sobre a transparência e a
segurança em matéria nuclear (codificada no
artigo L 592-1 do Código Ambiental pela Portaria n
O 2012-6 de 5 de janeiro de 2012, que altera os
livros 1 e V do Código Ambiental, artigo 3 o)

Considerada como autoridade administrativa
independente pelo estudo do Conselho de Estado
de 2001.
Criado pela lei n° 78-12 de 4 de janeiro de 1978
relativa à responsabilidade e aos seguros no
domínio da construção (artigo 12 do Código de
Seguros: artigos L 243-4 a L 243-6).

Qualificada de autoridade administrativa
independente pelo
Pública na redação que lhe foi dada pelo art.° 1°
da lei n’ 2004-800 de 6 de agosto de 2004 relativa
à la bioética).

Commission d’accès aux documents Qualificada de autoridade administrativa
ininiatif’CQA 2005-650

acesso aos documentos administrativos e à
reutiização de informações públicas. Criada pelos

cornrnunieations électronjqjes et des

Bureau central de tari fication.(BCT)

Comité consul tati f national d’éthigue
pjcssciencesçjelavieet de la santé
(CCNE)
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artigos 5 °e segs. da lei n° 78-753, de 17 de julho

de 1978, que determina diversas medidas para

melhorar as relações entre a administração e o

público e introduz uma série de disposições de

natureza administrativa, social e fiscal.

Commission centrale permanente Considerada como autoridade administrativa

compétente en matière de bénéfices independente pelo estudo do Conselho de Estado
de 2001.

agncoles Criada pela Lei de 13 de janeiro de 1941 sobre a

simplificação, coordenação e reforço das
disposições do Código dos Impostos diretos

Anexo 1, Livro III, que introduz o art.° 352a, agora

art.° 1652 do código geral dos impostos.

Commission consultative dii secret de la Qualificada de autoridade administrativa

défense nationale (CCSDN) independente pelo art° 1.° da lei n° 98-567 de 8
de julho de 1998, que institui uma comissão
consultiva do segredo de defesa nacional,
codificada no artigo L2312-ldocódigoda defe.

Commission des infractions fiscales Considerada como autoridade administrativa
independente pelo estudo do Conselho de Estado
de 2001.
Criada pelo ad.° 1° da lein° 77-1453 de 29 de

dezembro de 1977 e codificado no art.° L 228 do

livro dos procedimentos fiscais.

Cornmission nationale des comptes de Qualificada de autoridade administrativa

campagne et des linancements independente pelo art.° 7•0 da Portaria n° 2003-

1165 de 8 de dezembro de 2003 que introduz
phiçaesCÇfP iações administrativas em matéria eleitoral,

alterando o art.° L 52-14 do código eleitoral.

A qualificação de autoridade administrativa

independente também resultou da decisão do

Conselho constitucional n° 91-1141 de 31 de julho

de 1991, «AN Paris (13e circ.)».

Commission nationale de contrôle de la Considerada como autoridade administrativa

campagne electorale relative a l’election independente pelo estudo do Conselho de Estado

du Président de la République Ad.° 13 do decreto n° 2001-213 de 8 de março de
200 sobre a aplicação da lei n° 62-1 292 de 6 de
novembro de 1962 relativa à eleição do Presidente
da República por sufrágio universal.

Commission nationale de contrôle des Qualificada de autoridade administrativa

interceptions de sécurité (CNCIS) independente pelo art.° 13 da lei n° 91-646 de 10

de julho de 1991 relativa ao sigilo da
correspondência emitida por via das
telecomunicações.

Conimission nationale consultative des A Comissão nacional consultiva dos direitos

droits de Phornme (CNCDH) humanos assegura, perante o Governo, um papel

-

de aconselhamento e de iniciativa no çampo dos
direitos humanos, do direito humanitário
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internacional e da ação humanitária. A Comissão
exerce a sua missão com total independência.
(Art.° 1 da lei n° 2007-292., alterado a 5 de março
0 2007 sobre a Comissão Nacional Consultiva
dos Direitos Humanos).
Trata-se de uma instituição nacional para os
direitos humanos, na aceção da resolução 48/1 34
da Assembleia Geral da ONU de 20 de dezembro
de 1993.

Comrnission nationale du débat public Qualificada de autoridade administrativa
jÇJf) independente pelo ad.° 134 da lei n° 2002-276 de

27 de fevereiro de 2002 relativa à democracia de
proximidade codificada no art.°L 121-1 do código
ambiental.

Criada pelo arL° 2.° da Lei n 095101, de 2 de
fevereiro de 1995, relativa ao reforço da proteção
do ambiente

Commission nationale d’aménagement Considerada como autoridade administrativa
commercial (CNAC) independente pelo estudo do Conselho de Estado

de 2001.

Criada pelos arts.° 32e33 da lei n73-1193 de 27
de dezembro de 1973 sobre a orientação do
comércio e do artesanato, codificados nos artigos
L 720-10 e L 720-11 do código do comércio,
alterado pelo art° 102 XXVIII da lei n° 2008-776
de 4 de agosto de 2008 (entrou em vigor na data
da publicação do decreto n° 2008-1212 de 24 de
novembro de 2008, art 7 e 8).

Cornmission nationale de l’inforrnatigue Qualificada de autoridade administrativa
independente pelo arL° 11 da lein’ 78-17 de 6 de
janeiro de 1978 relativa a informatica, aos ficheiros
e às liberdades.xde1iberonssuiIgitiaice

Cornmission paritaire des publications Considerada como autoridade administrativa
et avences de presse (CPPAP) independente pelo estudo do Conselho de Estado

de 2001.

Cf. art.° 1°, alínea 2 da Portaria n° 45-2646 na
redação dada pelo ad.° 100 da lei n° 2012-387 de
22 de março de 2012.

Commission des participations et des Considerada como autoridade administrativa
transferts independente pelo estudo do Conselho de Estado

de 2001.

A Comissão de privatização foi criada pelos arL°s
3.00 3.°-1 da lei n 86-912 de 6de agosto de 1986
relativa às modalidades das privatizações que se
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tornaram comissões de participação e de

transferências em virtude do decreto n’ 98-315 de

27de abril 1998.

Considerada como autoridade administrativa

l’énergie (CRE) (Anciennement: independente pelo estudo do Conselho de Estado
de 2001.

commission de regulation de
Pélectricité.) Criada pelos art.°s 28 e seguintes da lei n° 2000-

108 de 10 de fevereiro 2000 relativa à
modernização e ao desenvolvimento do serviço

público de eletricidade.
A comissão de regulação da eletricidade passou a

comissão de regulação da energia através da /!
n 2003-8 de 3 de janeiro de 2003, que alargou os

seus poderes à produção e à distribuição de gás

natural.

As disposições legislativas relativas à CRE foram

codificadas nos art.°s L. 131-1 e segs. do código

da energia.

Cornrnission de la sécurité des Considerada como autoridade administrativa

consommateurs (CSC) independente pelo estudo do Conselho de Estado

de 2001.

Criada pelos art.°s 13 e segs. da lei n° 83-66 de 21

de julho de 1983 relativa à segurança dos
consumidores, codificados nos art. O L 224-1 e
gjocódjgodos consumo.

Comrnission deS sondages Considerada como autoridade administrativa
independente pelo estudo do Conselho de Estado

de 2001,

Criada pelos art.°s 5 e seqs. da lei n° 77-808 de 19

de julho de 1977 relativa à publicação e à difusão

de certas sondagens de opinião e alterada pela lei

<n° 2002-2 14 de 19 de fevereiro de 2002.

Cornrnission pour la transparence Considerada como autoridade administrativa

tinanciêre de la vie politigue independente pelo estudo do Conselho de Estado
de 2001.

Criada pelo art.° 3° da lein 88-227 dei de
março de 1988 relativa à comissão para
transparência financeira da vida política.

Conseil supérieur de Pagence France- Considerada como autoridade administrativa

Presse independente pelo estudo do Conselho de Estado
de 2001.

Criada pelo art.° 3.° da lei n° 57-32 de 10 de

46



janeiro de 1957.

Conseil supérieur de l’audiovisuel Qualificada de autoridade independente pelo art°
(CS\) 3-1 da lei n° 86-1067 de 30 de setembro de 1986

alterada em relação à liberdade de comunicação.
Contrôleur ízénéral des lieux de Qualificada de autoridade independente pelo art°
jyapdejjbe!jé 1.0 da lei n°2007-1545 de 30 de outubro de 2007.

__________________

Qualificada de autoridade constitucional
independente pelo art° 2.° da lei or.qnica n’201
333 de 29 de março de 2011 relativa ao Défenseur
des droits.
Desde o dia 31 de março de 2011, o Défenseur
des droits exerce as funções previstas no n.° 1 do
art.° 4.° da lei orgânica n° 2011-333 e sucede ao
Médiateur de la République (Qualificada de
autoridade independente pelo art.° 1.0 da lei n ° 73-
6 de 3 de janeiro de 1973. Ver também: Arrêt do
Conselho de Estado, Assembleia, 10 de julho de
1981, Reguête n° 05130.
Desde o dia 31 de maio de 2011, o Défenseur des
droits sucede:

• ao Défenseur des enfants (Qualificada de
autoridade independente pelo art.° 1.0 da
lei n° 2000-196 de 6 de março de 2000
instituindo um défenseur des enfants);

• à Comissão nacional de deontologia da
segurança (CNDS) Qualificada de
autoridade independente pelo art.° 1.0 da
(ei n° 2000-494 de 6 de junho de 2000 que
cria uma comissão nacional de
deontologia da segurança);

• à Alta Autoridade para a luta contra as
discriminações e pela igualdade (HALDE)
Qualificada de autoridade administrativa
independente pelo art,° 1.° da lei n° 2004-
1486 de 30 de dezembro de 2004 relativa
à criação da alta autoridade para a luta
contra a discriminação e para a igualdade,
nos seus direitos e deveres no
desempenho das suas atividades.

Haute autorité dc santé (HAS) Qualificada de autoridade pública independente de
carater científico e dotada de personalidade
jurídica pela lei n° 2004-810 de 13 de agosto de
2004 relativa ao seguro de doença, codificado pelo
art.° L 161-37 do código da segurança social.

Haut conseil du comrnissanat aux Qualificada de autoridade pública independente
comptes (K3C) dotada de personalidade jurídica pelo art.° L 821-1

do código do comércio.
Haute autorité pour la diffusion des Qualificada de autoridade pública independente

pelo art.° 5 da lei n° 2009-669 de 12 de junho de

* , , *
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Défenseur des droits
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- Médiateur de la
République (lol du 3
janvier 1973);

- Commissíon
nationale
d’équipement
commercial (101 du 27
décembre 1973);

- Commission des
sondages (101 du 19
juillet 1977);

- Commissíon des
infractions fiscales (loi
du 29 décembre
1977);

- Bureau central de
tarification (lol du 4
janvier 1978);

- Commission
nationale de
lnformatique eI des
libertés (101 du 6

- Commission des participations et
des transferts (lol du 6 aoút 1986);

- Conseil supérieur de l’audiovisuel (101

du 30 septembre 1986);

- Conseil de la concurrence (loi du
ler décembre 1986)

- Commission pour Ia transparence

financière de Ia vie politique (101 du
llmars 1988);

- Comité national d’évaluation des
établissements publics à caractére
scientifique, culturel et professionnel

(Ioi du l0juillet 1989);

- Commission de contrôle des
assurances, des mutueiles et des
institutions de pré voyance (lol du
3 décembre 1989 créant la
commission de contrôle des
assurances et Ia commission de
contrôle des institutions de
pré voyance) devenue Autorité de
contrôle des assurances et des

- Conseil des marchés
financiers (101 du
2juillet 1996), fusionné en
2003 avec Ia Commission
des opérations de bourse au
sem de PAutorité des
marchés financiers;

- Commission consultative du
secret de la défense
nationale (foi du
8juillet 1998);

- Conseil de pré vention eI de
lutte contre le dopage (foi du
23 mars 1999) devenu
1’. ‘ence française de !utte
c ntre le dopage;

- utorité de contrõle des
nuisances sonores
aéroportuaires (101 du
l2juiIIet 1999);

- Commission de régulation
de I’énergie (Ioi du
10 février 2000);

-
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oeuvres et la protection des droits sur 2009, que promove a difusão e a proteção das

internet (HADOPI) criações na internet, codificada pelo ad.° L 331-12

do códiqo da propriedade intelectual.

Nédiateur national de lénergie Autoridade criada pelo art° 7.° da lei n 2006-1537

de 7 de dezembro de 2006 relativa ao setor da
energia.
As disposições legislativas relativas ao Médiateur

national da energia forem codificadas nos ad. O L

122-1 e segs. do código da energia.

Médiateur du cinéma Considerada como uma autoridade administrativa

independente pelo estudo do Conselho de Estado

de 2001.

Criada pelo art.° 92,° da lei n° 82-652 de 29 de

julho de 1982 sobre a comunicação audiovisual,

alterada e codificada pelos art.°s L 213-1 e L 213-

2 do código do cinema e da imagem animada.

A tabela seguinte apresenta as Ml (38/39) criadas por lei, desde 1973, tomando como

referência a data da sua criação (que pode não corresponder com a data em que foram

consideradas AAI, que, muitas vezes, lhes foi atribuida depois):

Entre 1973 et 1984 Entre 1985 et 1995 Entre 1996 et 2006
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janvier 1978);

- Commission dáccés
aux documents
administratifs (101 du
l7juillet 1978);

- Médiateur du cinéma
(foi du
29juillet 1982);

- Commission de Ia
sécurité des
consommateurs (101
du 21 juillet 1983);

- Commission
bancaire (101 du
24janvier 1984);

- Comité dos
établissements de
crédit et des
entreprises
dnvestissement (foi
du 24janvier 1984).

- Défenseur dos enfants (lol
du 6 mars 2000);

- Commission nationalo do
déontologie de Ia sécurité (101
du ôjuin 2000);

- Haute autorité de santé (101
du 13 aot2t 2004);

- Haute autorité de Iutte
contre les discriminations et
pour I’égalíté (loi du
30 décembre 2004);

- Autorité de régulation dos
communications
électroniques et dos postes
(ARCEP) (101 du
20 mal 2005,);

- Agence d’évaluation de Ia
recherche ot de
I’enseignement supérieur (101
du 18 avril 2006);

- Autorité de súreté nucléaire
(foi du l3juin 2006);

- Autorité de régulation dos
mesures techniques de
protection (texte en cours
d’examen devant lo
Parlement)

Segundo o Conselho de Estado, as AAI são “organismos administrativos que agem em nome
do Estado e dispõem de um poder real, sem que para isso tenham de usar da autoridade do
governo”, tendo, nomeadamente um poder de regulação, contudo, limitado a um domínio
específico de atividade e decorrente da aplicação da legislação vigente.

Segundo o Relatório da Senadora Patrice Gélard sobre as AutoridadE Administrativas
jites, de 15 de junho de 2006, estas autoridades, embora adminisLrativas, agem em
nome do Estado, não se encontrando hierarquicamente dependentes do Governo.

Este relatório advogou a necessidade de se conceber um quadro legislativo harmonizado entre
todas as AAI, uma vez que os estatutos das AAI se caraterizam por uma imensa

mutueilos;

- Commission nationalo dos comptes
de campagne et des financements
politiques (101 du l5janvier 1990);

- Commission nationale de contrõle
dos intorceptions de sécurité (Ioi du
lOjuiIet 1991)

- Comité national consultatif d’éthique
(lol du 29 juiffet 1994);

- Commission nationale du débat
public (lol du 2 février 1995).

11 AAI IOAAI 11 (13) AAI

49



-

a asia a as 11111. as., as 5 a a

,4SSEMnI EIA DA NEPÚBLICA

Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública

Comissão de Economia e Obras Públicas

heterogeneidade, advinda do facto de terem sido adotados à medida que o Estado foi sentindo

necessidade de ir respondendo a questões específicas.

Este relatório propõs, por exemplo, que se definissem algumas características comuns entre as

várias AAI — que depois àdaptariam às missões que desempenham nos mais variados setores

de atividade - através da adoção de um quadro legislativo harmonizado, nomeadamente no

respeitante à garantia da sua independência e do seu controlo democrático, da sua

imparcialidade e da publicitação de informações que permitam ao Parlamento fiscalizar as suas

atividades e aos cidadãos um melhor conhecimento da sua missão: a sua çião, o

regime remuneratório, a duração do mandato dos seus membros, as competências exigidas

aos nomeados para os colégios das Ml, as condições para o exercício do seu mandato

(renovação, renúncia em caso de conflito de interesse ou de incompatibilidades, etc.), a

independência dos membros das Ml, as regras aplicáveis em matéria de procedimentos

sancionatórios, a definição de regras de independência dos quadros dos serviços técnicos das

AAI, as regras relativas à publicação de relatórios anuais por parte das AAI (incluindo o seu

conteúdo), a independência funcional das AAI, a autonomia da gestão orçamental, a

adequação dos meios a cada AAI e às suas missões, a autonomia do recrutamento, a

possibilidade de as AAI participarem em atividades europeias e internacionais relacionadas

com o seu setor de atividade, etc.

Por exemplo, no que concerne à modalidade dos mandatos dos membros das AAI (duração e

condições de renovação), o Relatório mencionado considerou os seguintes dados:

Autorité Durée Mandat Renouvellement

du renouvelable
mandat

Autorité de régulation des 6 ans Non Par tíers

communications électroniques (tous les 2 ans)

etdes postes

Commissíon daccès aux 3 ans1 Oul (indéfiniment) lntégra1/part/el

documents administratifs selon vacances

Autorite de contrôle des 5 ans’ 0w Integra1/partiel

assurances et des mutueiles (une fois) selon vacances

Autorité des marchés financiers 5 ans Oul Par moitié
(une fois, sauf (tous les 30 mois)

our le président)

CNIL 5 ans4 Ou, Integral/partiel selon les

(une fois) vacances et mandats
électoraux

Comm/ssion consultative du 6 ansa Non Intégral/partiel selon les

secret de la defense nationale vacances et mandats
électoraux

Commission nationale de 6 ans Non Par moitié
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1 Sauf les députés, sénateurs et élus des coliectivités territoriales dont la durée du mandat ausem de I’autorité est fondée sur la durée de leur mandat électoral.
2Sauf le gouverneur de la Banque de France, membre de droit.
Sauf les parlementaires, dont la durée du mandat électoral détermine la durée de leur mandatau sem de lautorité.

IV. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria

Iniciativas legislativas

Da pesquisa à base de dados do processo legislativo e da atividade parlamentar (PLC),
verificou-se que sobre a mesma matéria se encontra pendente o Projeto de Resolução n.°625/Xl//2.a (PS) - Recomenda ao Governo a elaboração de uma Lei-Quadro da Organização e

o qual foi admitido em 6 de março de 2013, tendo
baixado à Comissão de Economia e Obras Públicas e, posteriormente, a requerimento do
Grupo Parlamentar proponente, remetido para o Plenário para efeitos de discussão, nos termos
e ao abrigo do n.° 2 do artigo 128.° do Regimento da Assembleia da República. Está também
pendente, como já foi referido, a Proposta de Lei n° 125/Xll, que aprova os Estatutos da
Entidade reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.

• Petições

Consultada a base de dados do processo legislativo e da atividade parlamentar (PLC),
verificou-se que não se encontram pendentes quaisquer petições sobre esta matéria.

deontologie de la securite (teus les 3 ans)
Conseil de la concurrence 6 ans Oui

(souvent 2 fois)
Commission de régulation de 6 ans Non
l’énergie

Partiel selon vacances

Conseil supérieur de 6 ans
l’audiovisuel

Haute autorité de lutte contre 5 ans
les discriminations et pour
l’égalité

Par tiers
(tous les 2 ans)

Non

Non

Médiateur de la République

Défenseur des enfants

Par tiers
(teus les 2 ans)

Par moitié
(tous les 30 meis)

6ans

6ans

Non

Non
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V. Consultas e contributos

• Consultas obrigatórias

Pela Senhora Presidente da Assembleia da República foram promovidas as audições aos

Governos dos Açores e da Madeira e às respetivas Assembleias Legislativas Regionais, para

efeito de emissão de parecer, em 14 de março de 2013.

• Consultas facultativas

Caso assim o entenda, independentemente de ter sido colocada em discussão pública, de 30

de março a 19 de abril de 2013, pode a Comissão solicitar, adicionalmente, a pronúncia escrita

ou a audição da Autoridade da Concorrência, do Instituto de Seguros de Portugal, da Comissão

do Mercado de Valores Mobiliários, da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, do ICP

- Autoridade Nacional de Comunicações, do Instituto Nacional de Aviação Civil, I.P., do Instituto

da Mobilidade e dos Transportes, IP., da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e

Resíduos e da Entidade Reguladora da Saúde (entidades já consultadas, de acordo com a

exposição de motivos da iniciativa, em sede de trabalhos preparatórios da proposta de lei).

VI. Apreciação das consequências da aprovação e dos previsíveis encargos

com a sua aplicação

Em face dos elementos disponíveis, designadamente do articulado da proposta de lei e da

respetiva exposição de motivos, não é possível avaliar os eventuais encargos resultantes da

aprovação da presente iniciativa legislativa e da sua consequente aplicação.
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Comissão Parlamentar de Saúde

Parecer Autor:

Deputada
Proposta de Lei n.° 132/XII (2.) Conceição Bessa Ruão

Aprova a lei-quadro das entidades administrativas independentes com funções
de regulação da atividade económica dos sectores privado, público e social.
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- Introdução

O objectivo do presente proposta de Lei n.° 132/XII, comparando com as melhores

práticas internacionais, visa servir de base à adaptação e implementação de regras

que sejam orientadas para o reforço da independência das entidades reguladoras

face ao Governo.

Ora, este desiderato determina que face à crescente intervenção do Estado na

organização e funcionamento da economia, a presente Proposta de Lei n.°132/XIl

seja capaz de corrigir e suprir deficiências, imprecisões ou mesmo omissões, de modo

a garantir autonomia e independência destas entidades, num quadro jurídico que

especialmente adequa: modelos de governo, princípios de gestão administrativa e

financeira e requisitos de transparência e prestação de contas.

Neste contexto de novas normas de organização e funcionamento continua dar-se

continuidade ao Plano de Redução e Melhoria da Administração Central - PREMAC -

no qual não estavam os seus regimes completamente subsumidos.

Á elaboração do presente parecer, no sentido de avaliar os seus impactos directos e

colaterais sobre a E.R.S. - Entidade reguladora da Saúde, teve como suporte os

actuais estatutos da E.R.S em articulação da PPL n.° 132/XII - Lei Quadro das

Entidades Reguladoras - e a sua posição sobre alguns pontos especificamente, mas

em especial a adequação aos objectivos contidos na exposição dos motivos, pelo

Governo.

II - Considerandos

II .1 - Os pontos a abordar, especificamente, do impacto no desempenho de

atribuições e competências da E.R.S. - Entidade Reguladora de Saúde, são os que se

enunciam:
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A - Artigo 5.° n.° 2 do Anexo à PPL - Regime jurídico.

B - Artigo 12.° n.°2 do Anexo à PPL - P.° da Especialidade em articulação com
o artigo 21.° , alínea m).

C - Artigo 13.°do Anexo à PPL Âmbito territorial

D - Artigo 19.°do Anexo à PPL As incompatibilidades e impedimentos
aplicáveis aos trabalhadores, prestadores de serviço e peritos e as suas
consequências directas na E.R.S.

E - Artigo 39.° n.°3 do Anexo à PPL- Sistema de indicadores de desempenho

F - Artigo 45.°do Anexo à PPL - Independência - A natureza independente da
entidade administrativa - ERS

- e os poderes do Conselho Consultivo - os seus
procedimentos e tramitação a par e passo com os Institutos e Fundos Autónomos.

G - Articulação do n.°5 do artigo 5.° da PPL com o n.° 4 do artigo 25.° do
Anexo à PPL.

11.2 - A - Artigo 5 n.°2 , do Anexo - Lei-Quadro - Regime jurídico

O número um deste artigo refere que as entidades reguladoras no exercício da sua
actividade, para além de se regerem por esta Lei-Quadro, legislação sectorial
aplicável, pelos respectivos estatutos e reguLamentos internos,

Subsidiariamente, refere o n.° 2, as entidades reguladoras aplicarão no exercício dos
poderes públicos quer o

“(...) Código do Procedimento Administrativo e quaisquer outras normas e princípios
de âmbito geral respeitantes aos actos administrativos do Estado; e as leis de
Contencioso Administrativo (...).“
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Porém, no exercício da sua actividade e nas fases de fiscalização em finaL de

processo, em fase sancionatária, as entidades reguladoras instauram processos de

contra-ordenação e aplicam também coimas.

Ora, sendo este artigo 5.° tendencialmente exaustivo, designadamente quando

enuncia também no seu número 3 os demais regimes a que as entidades reguladoras

estão sujeitas, tornar-se-ia necessário aditar, que na sua actividade e para que não

restem dúvidas a quaisquer entidades sujeitas à sua jurisdição de actividades de

licenciamento, fiscalização e regime sancionatório, estas observam também o regime

das contra-ordenaçãoes.

B - Artigo 12.0 n. 02 do Anexo à PPL - P. ° da Especialidade e a sua articu(ação

com a alínea m) do artigo 21.0.

B.1 - No âmbito do Princípio da Especialidade que subsume a capacidade jurídica

destas entidades reguladoras, afirma-se que no domínio da gestão pública estas têm

capacidade para a prática de todos os actos jurídicos, o gozo de direitos e a sujeição

a todas as obrigações necessárias à prossecução das suas atribuições.

Porém,

o número 2 deste mesmo artigo refere que

“As entidades reguladoras podem exercer funções de apoio técnico e de consulta à

Assembleia da República e ao Governo, nos termos definidos nos respectivos

estatutos.”
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Ora, se sem margem para dúvidas, nenhuma objecção se coloca em relação à função
de consulta quer ao serviço do Governo quer da Assembleia da República, já a função
de apoio técnico não se apresenta de modo linear, antes complexo, adiantando-se
aqui algumas questões sobre o assunto:

a) Será que o “apoio técnico” não será susceptível de consubstanciar a produção de
conteúdos finais sobre matérias capazes de gerar conflitos de interesses entre a
actividade de supervisão em concreto, nesse apoio técnico, e o resultado final do
pedido?

b) Será, a título de exemplo, que a actividade de planificação estratégica do sector
que se regula, no âmbito do apoio técnico, é compatível com o seu licenciamento,
fiscalização e aplicação de regime sancionatório sobre essa mesma actividade?

c) Será que, mesmo que se refira que o apoio técnico, será prestado nos termos
definidos nos respectivos estatutos, no momento em que se assume a necessidade de
reforço da independência destas entidades reguladoras, tal como ficou
expressamente previsto no Memorando de Entendimento, faz sentido que continuem
a elaborar documentos técnicos e pareceres com conteúdos objectivos e mesmo
finais para o sector de actividade que regulam, em substituição de equipas técnicas
multidisciplinares?

Á independência assumida bem como desejada, à semelhança das melhores práticas
internacionais, e a sujeição especifica ao compromisso internacional deveriam
determinar uma norma transversal que apenas preconizasse a função de consulta ao
Governo e Assembleia da República.

8.2 - Igualmente, da independência desejada e no seguimento do pensamento
anteriormente apresentado, na alínea m) do artigo 21 .°, que se refere
expressamente às competências das entidades reguladoras deveria ser eliminada a
referência a “apoio técnico”, mantendo-se tudo o mais.

B.3 - Ainda e porque este é o momento em que são definidas as competências das
entidades reguladoras, há uma que lhes está subtraída, que só por lapso se admite e
que se trata no ponto imediatamente seguinte:

5



liii 11111 IIIII..;i ti iii *

1 1 SI 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1

ASSEMBLEIA DA ,EPCBLIcA

Comissão Parlamentar de Saúde

Às entidades reguladoras deve estar cometida a função de conhecer todas as

reclamações provenientes dos sectores sobre os quais exercem a sua actividade de

regulação/j urisdição.

Porém, não é exactamente assim.

No que à E.R.S. diz respeito, as reclamações provenientes do sector privado e social

são geridas directamente por esta entidade. No entanto, se a reclamação for

proveniente do sector público, todas são feitas no livro amarelo, nos termos do D.Lei

n.°135/99, de 22 de Abril, com as alterações introduzidas pelo D. Lei n.° 29/2000, de

13 de Março, sendo encaminhadas para o sistema “SIM Cidadão”, onde são tratadas

estatisticamente, mas sem que lhes seja conhecido tratamento especifico, em

benefício do cidadão.

Acresce, que por esta via, nunca chegam ao conhecimento da ERS, salvo se o utente

reclamar directamente para a entidade.

O regime jurídico de protecção dos doentes/utentes não pode ficar sujeito a

naturezas diferentes de protecção, conforme o sector da sua proveniência.

Do universo conhecido e estimado, entre 7 e 8 mil reclamações são tratadas pela

ERS, mas cerca de 50 mil não resulta tratamento em benefício de quem reclama (SIM

Cidadão).

Não se trata de pedir mais meios pois eles existem afectos ao SIM Cidadão, trata-se

sim, eventualmente, de concentrar na entidade que as trata, a gestão dos meios

disponibilizados para o efeito.

Face às informações colhidas, o mesmo se passa com outras entidades reguladoras.

No entanto na eficácia da salvaguarda de direitos dos utentes deveriam todas as

reclamações serem recebidas, geridas e reportadas pela mesma entidade.
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B.4 - Ainda no âmbito das competências destas entidades reguladoras, e à
semelhança de outras entidades com competências de Licenciamento, mesmo que
não abrangidas por esta lei Quadro, ainda uma competência mais devia ficar
expressamente prevista na presente lei.

Dos dados conhecidos, só a titulo de exemplo: ao Banco de Portugal que cabe atribuir
e retirar licenças às entidades bancárias para abertura e encerramento de novas
agências do sector bancário.

Em paralelo com a competência anterior, é a ANACON que concede as licenças bem
como cabe retirá-las aos operadores, no âmbito das entidades de telecomunicações.

É C.M.V.M. que cabe credenciar as Comissões de Fiscalização e Fiscal Único para
o exercício das suas funções.

Será que faz sentido que não seja, em abstracto, a entidade com competência para
licenciar que não seja a que a tem para retirar a mesma licença, nos termos e em
subordinação ao princípio da legalidade e interesse público?

C - Artigo 13. °do Anexo à PPL - Âmbito territorial

As entidades reguladoras têm âmbito nacional. No entanto refere o artigo 13.°

“(...) sem prejuízo do disposto nos estatutos Político- Administrativos das Regiões
Autónomas”.

Ora, é sabido que as entidades de saúde do continente não têm qualquer intervenção
a nível das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores.

Há regras de licenciamento diferentes nestas regiões, em relação ao Continente.

Sucede que a ERS não pode chegar às Regiões e nada poder fazer, só porque não
ficou expressamente previsto na Lei- Quadro que tem uma nova competência
territorial. Ou de outro modo, não pode passar a ter uma competência que até agora
não teve, sem quer nada fique expresso, do mesmo modo.
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Porém a ANACON e a Autoridade da Concorrência têm âmbito que abrange a Madeira

e os Açores nacional.

Ajudaria muito e evitava, por certo, situações de conflito de competências para os

membros das diferentes entidades reguladoras, que expressamente se assumisse

quais as que têm âmbito nacional e as de carácter continental apenas, resolvendo-se

a questão originariamente. Julgo que a ERS se integrará neste último grupo, mas não

é garantido.

D - Artigo 19.0 do Anexo à PPL - Incompatibilidades e impedimentos

D. 1 - Exclusividade no exercício de funções e consequências em termos de

carreira profissional, no regresso ao mercado de trabalho.

No caso especifico da ERS e dos elementos que integram o seu conselho directivo no

presente e mesmo para futuro, interessa acautelar uma situação que não é marginal,

antes assume contornos significativos quando falamos de carreiras que estão em

regime de revisão na área da Administração Pública.

A obrigatoriedade de estar em exclusividade no exercício de funções num Conselho

de Administração/Directivo, implica abandonar, no caso dos médicos na E.R.S., tudo

o que é a sua actividade profissional dentro e fora do sistema de Saúde, mediante a

suspensão do vínculo ou relação contratual, em conformidade com o disposto no n.°

4 do artigo 19.°.

Mas por força do disposto nesse mesmo n.°4, in fine os mesmos são excluídos da

aplicação da limitação aí contida, isto é de estarem dois anos sem poderem exercer

funções em relação às entidades sobre as quais tiveram jurisdição.

No entanto, se para todos os membros dos Conselhos de Ádministração, que no

momento em que foram designados para funções de administração já estavam em

regime de exclusividade, a suspensão do seu vínculo ou contrato suspende-se com

todos os direitos inerentes, bem como na hora do regresso estarão no activo com os

mesmos direitos então suspensos, não será exactamente assim para os demais,

aquando da entrada em vigor da presente Lei -Quadro.
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Porque alguns sectores da Administração Pública poderão estar sujeitos a reformas
estruturais, designadamente em termos de carreiras profissionais, das quais poderão
ser oriundos alguns dos administradores que integram ou integrarão as entidades
reguladoras, pelo menos, em termos de opção no âmbito do sector público em
exclusividade ou passagem ao sector privado, seja qual for a modalidade de opção,
não podem estes profissionais, em momento nenhum, ser prejudicados, pela
suspensão do seu vínculo contratual e ausência do seu local de trabalho, no momento
de fazer opções.

Apesar do artigo 19.° n.° aLínea b) conter limitações específicas para generalidade
dos gestores; o n.° 2 definir o modo e condições em que se operará o regresso ao
lugar de origem; e o n.° 4 do mesmo artigo criar um regime de excepção para os os
profissionais da Entidade Reguladora de Saúde,

a verdade é que nada se diz quanto a estes e quanto a todos em geral, relativamente
ao tempo e modo de fazer opções em termos de futuro.

Acresce que a lei do estatuto dos gestores públicos refere expressamente que estes
não podem ser prejudicados em nenhum dos seus direitos inerentes à sua actividade
e carreira, por causa do exercício das suas funções.

A verdade é que, mesmo sem prejuízo sério, a sua liberdade de escolha, aquando do
regresso ao lugar de origem pode ficar condicionada se outros profissionais, ou
mesmo o número de lugares em regime de exclusividade, mobiLidade ou outro se
vierem a esgotar, face ao número dos que estiverem em efectividade de funções.

Também não faz sentido na hora de regressar ao lugar de origem, em tempo de
reestruturação de sectores de actividade, vir a criar lugares para os mesmo, a
extinguir quando vagarem.

Pelo que, uma norma transitória na presente Lei-Quadro, que permita uma opção,
no momento da sua entrada em vigor, acautelaria algumas situações, em especial no
momento de transição de regimes, quer em termos de Lei -Quadro, quer de
reestruturação do Sectores de actividade.

9
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Uma situação de exclusividade, em abstracto, será a que mais protege estes

profissionais, no momento do regresso.

Assim, num período não inferior a 30 dias, após a entrada em vigor da LeiQuadro, aos

elementos médicos com mandatos de gestão na E.R.S. bem como os demais

administradores, com contrato de provimento na Administração Pública de outras

entidades reguladoras, deveria ser concedida a faculdade, face às circunstãncias

conhecidas ou mesmo hipotéticas e conjunturais, de fazer a sua opção pelo regime

de funções que mais se adequasse à sua situação e vontade, para futuro,

designadamente a título de exclusividade, se assim o desejassem.

Igualmente essa declaração de vontade, constituindo uma salvaguarda, por princípio,

deveria a sua validade ficar condicionada à apreciação em concreto, no momento do

regresso ao Lugar de origem, e se tal lhes for mais favorável.

D.2 - Estatuto remuneratório e a adaptação específica à ERS - com nomeação

desfasada.

D.2.1 A nomeação desfasada de ciclos e conjunturas dos membros do Conselho de

Administração/Directivo da ERS, bem como de outras entidades reguladoras, tem em

vista assegurar a continuidade e unidade de acção destas entidades. Implica por isso,

que um ou alguns dos seus membros sejam substituidos em momentos diferentes.

Observam esta prática, de um modo geral, todas as entidades reguladoras, sendo

que neste momento apenas a Autoridade da Concorrência tem os seus três elementos

nomeados em simultâneo.

Ora, no caso especifico da ERS, apesar de não estar especificamente contido nos

estatutos ou em legislação de natureza suptetiva, a verdade é que tem havido

sempre, até ao momento, um médico que integra o Conselho Directivo.

lo



liii 11111 ililili ii * 1 * * II

! ! ! ! ! !j!Jj,LLL! ! ! ! ! ! !
74ss1MB1 liA i)A1ZP1.Bl ICA

Comissão Parlamentar de Saúde

No entanto, os médicos em termos de E.R.S. bem como os técnicos superiores
de outras entidades reguladoras, são profissionais com uma carreira profissional de
excelência, que os coloca a nível de direcção de serviços, sendo muitas das vezes
professores catedráticos, investigadores e autoridades reconhecidas na sua esfera de
competências.

Tendo em conta que a sua nomeação é, por regra, desfasada no tempo, e

os valores remuneratórios foram já fixados por despacho da Tutela, mas em que foi
possível a opção pelo vencimento de origem.

Porém, com a limitação introduzida com o n.° 6 do artigo 5.° da PPL n.° 132/XlI, que
refere expressamente, e passo a citar:

“6 - Em relação aos actuais titulares dos órgãos das entidades reguladoras e que se
encontrem em exercício de funções, da aplicação da regra prevista no número anterior, não
pode resultar, durante a vigência do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro ou
até à conclusão do respectivo mandato se for posterior, um aumento de qualquer das
componentes da remuneração auferida à data da entrada em vigor da presente lei. “,

Daqui pode resultar que, novos administradores que venham a ser nomeados, num
qualquer momento, mas sempre e durante a vigência do Programa de Ajustamento,
face à limitação anterior, venha a ter uma remuneração inferior à dos actuais
membros destas entidades, com opções de vencimento então permitidas, para
funções de maior responsabilidade, se eventualmente estiver em causa a nomeação
de um Presidente de Conselho de Administração, salvo se a Comissão de vencimentos
lhes conceder um estatuto remuneratório, que “não deixe margem para dúvidas”.

D.2.2 - Fixação de vencimentos - Comissão de Vencimentos- Uma outra questão se
coloca com a fixação dos vencimentos pela respectiva Comissão, aquando da entrada
em vigor da Lei-Quadro.
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Assim, após a sua entrada em vigor as remunerações serão fixadas pela Comissão

de Vencimentos - Art.° 25.° do Anexo à PPL n.° 1321X11, podendo vir a ser

diferenciadas das já anteriormente fixadas, antes da entrada em vigor da PPL.

A que acresce a impossibilidade de alteração no decurso do mandato e de efeitos

retroactivos, em conformidade com o disposto no n.° 4 do artigo 25.° -

Podendo determinar uma matriz de vencimentos absolutamente desfasada dos níveis

hierárquicos das funções a exercer.

Deste modo, será muito difícil a nomeação de entidades para os Conselhos de

Administração das diferentes entidades reguladoras, designadamente da E.R.S., se

não for possível optar pelo vencimento de origem.

D.2.3 - A compatibilização dos artigos entre o estatuído nos artigos 25.° n.°4 do

Anexo à PPL e o artigo 5.° n.° 5 da PPL sobre as remunerações fixadas pela

Comissão de Vencimentos e a data da produção dos seus efeitos.

A PPL refere no n.° 5 do artigo 5.° o seguinte:

“5. As alterações introduzidas pela lei das entidades reguladoras , aprovada em anexo à

presente (ei, ao estatuto remuneratório dos titulares dos respectivos órgãos, já designados

ou a designar1,produzem efeitos no mês seguinte ao da determinação das remunerações2nos

termos do artigo 25.0 da referida lei quadro.”

Aparentemente tudo está claro quanto ao momento de produção dos efeitos

- “(...) no mês seguinte ao da determinação;

bem como quanto aos destinatários dessa determinação

1
- Sublinhado da relatora do parecer.

2
— Sublinhado da relatora do parecer.

12
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- “(...) dos titulares dos respectivos órgãos, já designados ou a designar(...)”.

Porém, ao termos o disposto no n.° 4 do artigo 25.° do Anexo à PPL constatamos o
seguinte:

“4. A fixação nos termos do número anterior do vencimento mensal e do abono mensal
para despesas de representação dos membros do conselho de administração não tem
efeitos retroactivos, nem devem ser alterada no curso do mandato, (...)

Ora, se nos termos do n.° 4, a fixação do vencimento e despesas de representação
não tem efeitos retroactivos, nem devem ser alterados no curso do mandato, como
compatibilizaremos estas duas normas? Que aplicação faremos aos salários no mês
seguinte à sua fixação pela Comissão de vencimentos?

Há que em sede de especialidade clarificar esta questão que é básica e objectiva

D.3. Artigo 19.° n.°1 alínea a) Exercício de funções docentes não remuneradas
- Membros do Conselho de Administração! Comissão Directiva

O n.° 1 do artigo 19.° do Anexo da PPL determina que os membros dos conselhos de
administração exercem as suas funções em regime de exclusividade, clarificando a
alínea a) do mesmo n.°1 que só poderão ser exercidas funções docentes

“(...) desde que não remuneradas”

Ora, esta limitação não existe para funções de soberania, nem mesmo para membros
de comissões executivas de Entidades e Serviços Autónomos da Administração
Central, constantes do regime jurídico dos impedimentos e incompatibilidades dos
altos cargos públicos - artigo 7.° n.° 2 da Lei n.°64193, de 26 de Agosto .

- lei n.°2/2004, de, de 15 de Janeiro e D.Lei n.° 71/2007, de 27 de Março.

13
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Aliás é o próprio n.° 8 deste mesmo artigo que acaba por remeter para o regime de

incompatibilidades e impedimentos de altos cargos públicos, que passo a transcrever:

“8. - Em tudo o que não esteja especificamente regulado na presente lei-quadro o nos

estatutos da entidade reguladora, os membros do conselho de administração ficam

sujeitos ao regime de incompatibilidades e impedimentos estabelecidos para os titulares

de altos cargos públicos”

Assim, para os médicos que integrem a comissão directiva da ERS, que pelo seu alto

estatuto acabam por ser elegíveis para as funções, acaba por se tornar numa

penalização absoluta, bem como para os demais membros das diferentes entidades

reguladoras que acedem as esses lugares e sejam professores, investigadores ou

equiparados.

Não faz qualquer sentido esta penalização, obrigando a um trabalho sem

remuneração, ou determinando a um afastamento dos sistemas de ensino, em regra

universitário ou politécnico, prejudicial em termos de regresso ao mercado do

trabalho, no final do respectivo mandato.

Independentemente de ser a ERS ou qualquer outra entidade reguladora, deveria ser

retirado a referência “(...) desde que não remuneradas”, devendo a formulação

terminar em

“(...) salva funções docentes ou de investigação”.

D.4 - Artigo 32.° n.° 5 em articulação com o as alíneas b) e c) do artigo 19.°-

Incompatibilidades dos trabalhadores, prestadores de serviços, designadamente

peritos.

14
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Às entidades reguladores estão normalmente cometidas competências de fiscalização
e controlo paras as quais não estão tecnicamente habilitadas, em termos periciais,
sejam elas de especialidades médicas, económicas, financeiras, jurídicas,
radjoeléctricas, mercado de valores mobiliários ou outras.

Ora, nenhuma destas entidades pode ter um quadro com técnicos de cada área de
competência, à espera que um acto de fiscalização ou coordenação venha a
determinar uma necessidade específica dos seus serviços.

Muito menos, ficarem as entidades reguladoras à espera que lhes seja nomeado um
perito pelas respectivas Ordens, pois a experiência tem demonstrado que os tempos
e prazos pelos quais se regem, nada tem a ver com a urgência de uma intervenção de
fiscalização ou de controLo, muito menos pode ficar dependente da escolha decidida
pelo bastonário ou do presidente de um colégio específico.

Desta forma não faz sentido que estes profissionais não estejam integrados quer nas
suas carreiras, quer estejam em qualquer momento sujeitos a Limitações de
contratação específica por parte dos reguladores, no caso presente todos os pentos
que muitas vezes a ERS tem necessidade de contratar, para fiscalizações pontuais,
mas urgentes peLa sua natureza, até pela imediatividade da recolha da prova, muitas
das vezes.

O n.° 5 do artigo 32.° - Trabalhadores - refere o seguinte:

“5. Ficam sujeitos ao disposto na alínea b) e c) do n.°1 do artigo 19.° todos os
trabalhadores das entidades reguladoras, bem como todos os prestadores de serviços
relativamente aos quais possa existir conflito de interesses, designadamente quando se
trate da prestação de serviços nas áreas jurídica e económica - financeira,(...)

Sucede que as alíneas b) e c) do artigo 19.° obrigam a um afastamento de qualquer
vinculo, relação contratual remunerada ou não com empresas ou grupos de empresas
sob jurisdição das entidades reguLadoras, para todos os trabaLhadores das entidades
prestadores de serviço, nos quais se incLuem os peritos.
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Por tudo o que ficou dito anteriormente, não há nenhum sistema que se compadeça

com este afastamento e impedimento, do ponto de vista funcional, quer para os

próprios, quer para as instituições a que pertencem.

Seria desejável e recomendável que fosse encontrada uma solução legislativa que

permitisse apenas o impedimento de funções, no âmbito especifico da entidade a

que pertencer o trabalhador, prestador de serviço ou perito em causa, no âmbito da

actividade que está a ser levada a cabo, em termos de fiscalizaçao.

E - Artigo 39.° n. °3do Anexo à PPL - Sistema de indicadores de desempenho

Refere este artigo que que as entidades reguladoras devem utilizar um sistema

coerente de indicadores de desempenho, que reflicta o conjunto das actividades

prosseguidas e dos resultados obtidos.

É evidente que esses indicadores terão de ser de eficácia, eficiência e qualidade,

sendo que a sua elaboração e fixação é de inteira responsabilidade, não poderá

deixar de o ser, do Conselho de Administração.

Ora, tendo do Conselho de Administração competência para fiscalizar as entidades de

si dependentes, em termos de eficácia, eficiência e qualidade, respondendo pelos

critérios aplicados e resultados da sua avaliação, cabe perguntar:

O que se pretende exactamente, ao colocar na competência do da Comissão de

Fiscalização ou Fiscal Único, que tem competências próprias decorrentes do seu

estatuto ético e técnico- profissional, especialmente vocacionados para as questões

orçamentais, financeiras e fiscais e de certificação de contas, a avaliação da

qualidade dos indicadores de desempenho?

O que está ainda em causa quando ao diferir-lhe a competência para avaliar,

anualmente, os resultados obtidos em termos de aplicação dos mesmos indicadores

pela entidade reguLadora em função dos meios disponíveis, cujas conclusões são

16
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reportadas aos membros do Governo, responsáveis pela área das finanças e pela
principal área de actividade económica sobre a qual incide a actuação da entidade
reguladora.

Se são avaliadas as competências das pessoas que são designadas para o exercício das
funções para que serão nomeadas; se o Conselho de Administração é responsável por
fixar os respectivos objectivos; se responde pelos seus actos de gestão e está
obrigada a reporte, salvo melhor opinião cabe perguntar se faz sentido que uma
parcela da sua actividade e competência fique submetida e um órgão que não tem
sobre a entidade nem o Conselho de Administração poderes tutelares ou de
superintendência.

Se alguém deverá fiscalizar a adequação dos indicadores de desempenho à actividade
prosseguida pelas entidades reguladoras deverá ser o Tribunal de Contas.

Entende-se ainda que seria adequada a obrigatoriedade de uma auditoria externa,
para este fim específico, eventualmente de dois em dois anos, cujos resultados serão
a enviar ao Governo, na pessoa do Ministro das Finanças e do membro do Governo
que tiver a tutela sobre as entidades fiscalizadas pelas Entidades reguladoras em
causa, sendo suportados os custos das mesmas pela própria entidade reguladora.

F - Artigo 45.° Independência - A natureza independente da entidade
administrativa - ERS - e os poderes do Conselho Consultivo - os seus
procedimentos e tramitação a par e passo com os Institutos e Fundos Autónomos.

No capítulo em que se fala da independência das entidades reguladoras algumas
questões se levantam que aparentemente parecem não fazer sentido, pelo menos em
relação à E.R.S.

Assim:

17
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Estas entidade não recebe do Orçamento de Estado qualquer contribuição desde

2007, à semelhança de outras

Percebe-se a necessidade de controlo financeiro sobre a Administração Central,

Serviços Integrados e Fundos e Serviços Autónomos, face ao controlo absoluto que se

exige agora e para futuro nesta matéria, porque de dinheiros púbLicos se trata.

Mas face a um estatuto de independência que se exige, agora mais real que antes,

fará sentido que continue a carecer de aprovação prévia o orçamento anual, plano da

actividades, balanço e demonstração de resultados, das entidades reguladoras, no

prazo de 60 dias após a sua recepção, por parte do Ministro das Finanças e da área da

actividade económica sobre a qual a entidade tem jurisdição?

Esta questão coloca-se em relação à E.R.S. e em relação a outras entidades que não

dependem do Orçamento de Estado.

Mas se neste ponto poderá fazer sentido mais como medida cautelar que

propriamente de tutela, já o mesmo não acontece em reLação ao ConseLho

Consultivo.

De facto, nos Institutos e Serviços Autónomos o Conselho Consultivo vinha assumindo

um papel de relevo, na media em que as Comissões Executivas eram obrigada a

apresentar e discutir os seus orçamentos, planos de actividades e relatórios das

mesmas com esta entidade, tendo esta um voto de qualidade sobre a sua bondade e

adequação.

Porém,

Com a Lei-Quadro e face às recomendações contidas no memorando de

entendimento, bem como de acordo com as melhores práticas internacionais, parece

que deixa de fazer sentido quer para ERS quer para quaLquer outra entidade
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reguladora que o Conselho Consultivo tenha competência para - mediante simples
parecer desfavorável, sem se fixarem quais são os pa
râmetros de discordância, tenha competência para recusar a aprovação quer de
orçamentos, planos de actividade, balanço e demonstração de resultados.

Vejamos,

Ão Governo exige-se que a recusa tenha de ser

«(...) fundamentada em critérios de ilegalidade ou prejuízo para os fins da entidade
reguladora ou interesse público (...)“

Para o Conselho Consultivo basta não estar de acordo transcreve-se:

«(...) ou ainda em parecer desfavorável emitido pelo conselho consultivo, caso exista”.

Ora, se o Conselho Consultivo pode nem existir nalguma das entidades reguladoras,
que sentido fará, para algumas delas, que esta entidade possa ter um poder mais
ampLo do que aqueLe que se exige ao Governo, vinculadamente, para recusar ou
deixar de aprovar os documentos que lhe são obrigatoriamente submetidos.

III - CONCLUSÕES

1 - A presente proposta fazia falta às entidades reguladoras.

2 - Clarifica a sua forma de trabalhar e as relações quer com o Governo quer
em relação às entidades sob sua jurisdição, permitindo que não se percam as
entidades a dirimir conflitos de competência.
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3 - Á fim de completar o conjunto de normas aplicáveis às entidades reguladoras no

exercício da sua actividade e relativamente às entidades sob sua jurisdição, sugere-

se que ao número 2 do artigo 5.°do Anexo à PPL seja aditado uma alínea c) em que

se diga:

c) O regime jurídico das contra-ordenações.

4 - No âmbito das funções de consulta ao Governo e à Assembleia da República, seria

desejável uma norma transversal, aplicável a todas a entidades reguladoras,

afastando-se as funções de apoio técnico, assumindo o n.° 2 do artigo 12.°do Anexo à

PPL a seguinte redacção final:

2. As entidades reguladoras podem exercer funções de consulta, mediante a

emissão de pareceres, estudos e informações à Assembleia da República e ao

Governo.

5 - A articulação do n.°2 com o artigo 12.° com a alínea m) do artigo 21.° ambos do

Anexo à PPL, a ser aceite a eliminação do apoio técnico ao Governo e Assembleia da

República, sugere-se que a sua redacção seja a seguinte:

m) Coadjuvar o Governo através de elaboração de pareceres, estudos,

informações e projectos de legislação.

6 - As reclamações de quaisquer utentes beneficiários da actividade de entidades

reguladoras deveriam ser apreciadas pela mesma entidade com jurisdição sobre o

sector de actividade em causa.
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Deste modo, sugere-se o aditamento de uma nova alínea ao n.° 1 do artigo 21 0 do
Anexo à PPL - Competências - com a seguinte redacção:

o) Decidir sobre todas as reclamações apresentadas, no âmbito da sua
jurisdição, independentemente do sector de origem, sob sua jurisdição.

7 - Nos termos estritos e em subordinação ao princípio da legalidade e do interesse
público, devem as entidades reguladoras, aqui se incluindo como é evidente a E.R.S.,
ter competência para retirar as licenças por si concedidas, pelo que se sugere o
aditamento de uma nova alínea no n.°1 do artigo 21 .°do Anexo à PPL, com a seguinte
redacção:

p) Emitir e retirar licenças de funcionamento aos agentes de cada sector sob sua
jurisdição, na estrita subordinação ao princípio da legalidade e do interesse
público.

8 - Tendo em vista evitar conflitos de jurisdição, expressamente deverá ficar
assumido quais as entidades reguladoras que têm competências nacionais e
continentais, mediante a sua discriminação.

9 - No sentido de salvaguardar os direitos dos actuais administradores das diferentes
entidades reguladoras, com contrato de provimento em funções públicas, no
momento da entrada em vigor da presente Lei-Quadro e na salvaguarda dos seus
direitos, no momento do regresso ao lugar de origem, uma norma transitória deveria
saLvaguardar a sua situação.

Deste modo, sugere-se o seguinte aditamento ao artigo 3.° da PPL - Normas de
aplicação e transitórias
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8. Aos membros dos Conselhos de Administração/Conselhos Directivos das

entidades reguladoras, com contrato de mandato em vigor ao no momento da

entrada em vigor da presente Lei-Quadro, na salvaguarda de direitos futuros,

será concedido um prazo de 30 dias para fazerem sua declaração sobre o regime

de trabalho em exclusividade ou outro, no lugar de origem, sendo a validade da

declaração condicionada à verificação, em concreto, do regime mais favorável,

no momento do regresso.

10 - A fixação do vencimento e despesas de representação dos membros do conselhos

de administração não tem efeitos retroactivos, nem devem ser alterados no curso do

mandato, - n.° 4 do artigo 25.°Anexo à PPL.

11 - Como compatibilizaremos esta previsão com a que determina que as alterações

introduzidas ao estatuto remuneratório dos titulares dos respectivos órgãos, já

designados ou a designar, produzem efeitos no mês seguinte ao da determinação das

remunerações - n.°5 do artigo 5.° da PPL. Que aplicação faremos aos salários no mês

seguinte à sua fixação pela Comissão de Vencimentos? Tem de haver clarificação

sobre a matéria.

12 - Será necessário encontrar uma solução legislativa, que sem paralisar a

actividade e jurisdição das entidades reguladoras por causa de impedimentos dos

trabalhadores ou prestadores de serviços, permita apenas o impedimento de funções,

no âmbito especifico da entidade a que pertencer o trabalhador, prestador de

serviço ou perito em causa, no âmbito da actividade de fiscalização que está a ser

levada a cabo.

13 - Nesta conformidade sugere-se uma nova alínea cujo conteúdo de deixa expresso,

tendo em vista a sua análise em sede de especialidade. Assim:
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6. O conflito de interesses será apreciado em concreto e afastado, pelo

conselho de administração da entidade reguladora, quando a actividade de
fiscalização incida sobre a entidade a que pertença o trabalhador ou prestador
de serviço.

14 - A fiscalização da adequação dos indicadores de desempenho à actividade
prosseguida pelas entidades reguladoras deverá ser o Tribunal de Contas.

15 - Será adequada a obrigatoriedade de uma auditoria externa de qualidade aos
indicadores de desempenho da entidade reguladora para com as entidades sob sua
jurisdição, eventuatmente de dois em dois anos.

16 Os resultados da auditoria serão enviados ao Governo, na pessoa dos Ministros
das Finanças e do membro do Governo que tiver a Tutela sobre as entidades
fiscalizadas pelas Entidades reguladoras em causa, sendo suportados os custos das
mesmas pela própria entidade reguladora.

17 - Parece não fazer sentido que o Conselho Consultivo tenha um poder mais amplo
do que aquele que se exige ao Governo, vinculadamente, para recusar ou deixar de
aprovar os documentos que lhe são obrigatoriamente submetidos pelas entidades
reguladoras.

18 - Em conformidade, sugere-se que o n.° 6 do artigo 45.° do Anexo à PPL possa ter
apenas o seguinte conteúdo, em sede de especialidade:

6. As aprovações previstas nos n. °s 4 e 5 apenas podem ser recusadas
mediante decisão fundamentada em ilegalidade ou prejuízo para os fins da
entidade reguladora ou para o interesse público.

IV - Parecer

A presente PPL está em condições de ser discutida em plenário.
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Das questões aqui colocadas relativas a incidência da sua aprovação sobre a Entidade

ReguLadora de Saúde, entende-se que fazem sentido, ajudam a clarificar

originariamente as posições sobre os assuntos elencados.

O trabalho desenvolvido teve por objectivo, também no âmbito de outras entidades

reguladoras, salvaguardar posições que sendo transversais não deverão deixar de

ficar resolvidas em sede de especialidade.

A actividade das entidades reguladoras deveria ficar submetida a auditorias

externas, periódicas, quer de qualidade quer de gestão, devendo ser excluída a

interferência de outros órgãos com competências especificas, que dessa forma serão

subtraídas à gestão.

Nestes termos, a Comissão Parlamentar de Saúde considera que o presente parecer

deve ser remetido à Comissão Parlamentar de Orçamento Finanças e Administração

Pública, para os efeitos legais e regimentais apLicáveis.

Lisboa, 7 de Maio de 2013.

Palácio de S. Bento,7 de Maio de 2013

A Deputada autora do Parecer A Presidente da Comissão

Utk4ZZ
(Conceição Bessa Ruão (Maria Antónia Almeida Santos)
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COMISSÃO DE AMBIENTE, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E PODER LOCAL
XII Legislatura - V Sessão Legislativa

Exmo. Senhor
Presidente da Comissão de Orçamento,
Finanças e Administração Pública

o. 91 /CAOTPL

ASSUNTO: Parecer relativo à PPL 132/XII

Para os devidos efeitos, tenho a honra de enviar a V. Exa. o Parecer elaborado por
esta Comissão Parlamentar relativo à PPL 1 32/XII-GOV, tendo as Conclusões sido
aprovadas por unanimidade, verificando-se a ausência dos GP do PEV, em reunião da
Comissão de 14 de maio de 2013.

Com os melhores cumprimentos

Palácio de São Bento, R . OS’.

O Vice-Presidente d Comissão,

(Paulo Sá)
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PROPOSTA DE LEI N. 132/XII/2. (GOV)

Aprova a Lei-Quadro das Entidades Administrativas Independentes com funções de regulação

da atividade económica dos setores privado, público e cooperativo

PARECER

1. Dos Considerandos

Nos termos do ni 1 do artigo 167. e da alínea d) do n. 1 do artigo 197. da Constituição da República

Portuguesa, o Governo tomou a iniciativa de apresentar, à Assembleia da República, a Proposta de Lei n.

132/Xll/2., sob a designação Aprova a Lei-Quadro das Entidades Administrativas Independentes com funções de

regulação da atividade económica dos setores privado, público e cooperativo.

Reunindo todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais, a Proposta de Lei foi admitida a 13 de

Março de 2013, tendo, nessa data, e por determinação de Sua Excelência A Presidente da Assembleia da

República, baixado à Comissão de Economia e Obras Públicas, para efeitos de elaboração e aprovação do

respetivo Parecer, nos termos do disposto do n. 1 do artigo 129. do Regimento da Assembleia da República.

Com a reapreciação do Despacho de baixa à Comissão em 17 de Abril, foi determinada competente a Comissão

de Orçamento, Finanças e Administração Pública.

Nos termos da alínea b) do n. 1 do artigo 103. do Regimento da Assembleia da República, a Comissão de

Orçamento, Finanças e Administração Pública requereu à Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e

Poder Local a emissão de Parecer sobre a iniciativa legislativa em apreço, tendo a mesma sido distribuída em 7

de Maio de 2013, data em que foi o signatário do presente Parecer nomeado Relator.

Nos termos e para os efeitos previstos na Lei n. 2 3/98, de 26 de Maio, e do n. 1 do artigo l34. do Regimento

da Assembleia da República, a mesma iniciativa foi submetida a apreciação pública, processo que decorreu

entre 30 de Março e 19 de Abril de 2013.

Nos termos do artigo 131. do Regimento da Assembleia da República, foi elaborada a Nota Técnica sobre a

aludida Proposta de Lei, iniciativa que observa os requisitos formais respeitantes às iniciativas legislativas em
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geral e às propostas de lei em particular, contendo uma Exposição de Motivos e obedecendo ao formulário de

uma Proposta de Lei, cumprindo, igualmente e por essa via, o disposto no n. 2 do artigo 7Q da Lei Formulário.

No cumprimento do artigo 124. do Regimento da Assembleia da República, a Proposta de Lei é acompanhada

dos pareceres da Autoridade Nacional de Comunicações, da Autoridade da Concorrência, da Comissão do

Mercado de Valores Mobiliários, da Entidade Reguladora da Saúde, da Entidade Reguladora dos Serviços de

Águas e Resíduos, da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, do Instituto da Mobilidade e dos

Transportes, do Instituto Nacional de Aviação Civil e do Instituto de Seguros de Portugal.

Em cumprimento do disposto no artigo 142. do Regimento da Assembleia da República, e para os efeitos do

disposto no n. 2 do artigo 229. da Constituição, foi promovida a consulta aos órgãos de governo próprio das

Regiões Autónomas

A Proposta de Lei n. 132/XlI/2.a visa aprovar a lei-quadro das entidades administrativas independentes com

funções de regulação da atividade económica dos setores privado, público e cooperativo, com o intuito de lhes

conferir condições para a prossecução das suas atribuições de forma independente (embora sujeita ao

escrutínio público.

A Proposta de Lei aplica-se às entidades reguladoras definidas por lei, excluindo do seu âmbito de aplicação o

Banco de Portugal e a Entidade Reguladora para a Comunicação Social, por se regerem por legislação própria.

A Proposta de Lei n.2 132/Xll/2.a sistematiza-se em cinco artigos — nos quais são definidos o seu objeto, a a

aprovação da lei-quadro das entidades reguladoras, as normas de adaptação e transitórias, a reestruturação e

redenominação e a produção de efeitos — contendo um Anexo, a que se refere o artigo 2., relativo à lei-quadro

das entidades reguladoras.

1.1. Da Compatibilização com a Proposta de Lei n. 125/XII, que Aprova os Estatutos da Entidade

Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos

Encontrando-se pendente, na Assembleia da República e na Comissão de Ambiente, Ordenamento do

Território e Poder Local, a Proposta de Lei 125/XlI, que Aprova os Estatutos da Entidade Reguladora dos

Serviços de Águas e Resíduos, deliberou a Conferência de Líderes de 10 de Abril de 2012 que a mesma Proposta

de Lei deve ser compatibilizada com a iniciativa legislativa em apreço, motivo pelo que se procede à análise da

compatibilização do disposto em ambas as Propostas de Lei.

2
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Cumpre recordar que a Proposta de Lei n. 125/XII/2. visa alterar o estatuto jurídico da Entidade Reguladora
dos Serviços de Águas e Resíduos, l.P., com o intuito de se proceder «(...) ao reforço da independência da ERSAR
no exercício das respetivas funções, designadamente através da redução dos poderes de tutela a atos especficos
que não contendem com a intervenção de regulação e supervisão, nos termos da lei e dos estatutos, e, ainda,
mediante a alteração do estatuto dos membros do conselho de administração quanto ao processo de designação,
ao período dos mandatos, às garantias de inamovibilidade e às regras de cessação dos mandatos».

Com tal objetivo, a Proposta de Lei, reconhece e acentua «(,..) a autonomia do regulador face ao poder
executivo, concedendo-lhe um estatuto e os meios para defender o interesse geral e os interesses dos utilizadores
dos serviços regulados, com salvaguarda da viabilidade económica das entidades gestoras e dos seus legítimos
interesses», alterando, nesses termos, a natureza jurídica da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e
Resíduos, atribuindo-lhe o estatuto de «(...) entidade administrativa independente de supervisão e regulação dos
sectores dos serviços de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais e urbanas e de gestão
de resíduos urbanos» (vide artigo 6.), com a missão de «(...) supervisão e a regulação dos sectores dos serviços
de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos e o
exercício de funções de autoridade competente para a coordenação e fiscalização do regime da qualidade da água
para consumo humano, nos termos da lei e dos respetivos estatutos» (vide artigo 28.).

Por seu lado, a Proposta de Lei n. 132/XIl estabelece os princípios e as normas pelas quais se passam a reger
as entidades administrativas independentes com funções de regulação e de promoção e defesa da concorrência
relativas às atividades económicas dos setores privado, público, cooperativo e social, aplicando-se,
naturalmente, à Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, nos termos da lei setorial aplicável
pelos respetivos estatutos e regulamentação interna e, ainda, por legislação subsidiária, no quadro do exercício
dos poderes públicos.

A Proposta de Lei n.9 125/Xll, recorde-se, prevê, no âmbito das suas atribuições, o exercício de poderes de
autoridade, sancionatórios e regulamentares — vide Capítulo II — designadamente quanto à cobrança coerciva
de contribuições, taxas, rendimentos do serviço e outros créditos, mas, também, para a resolução de conflitos
(artigo 15., «A ERSAR, no âmbito das respetivas atribuições, pode intervir na resolução de litígios,
nomeadamente através de mediação e conciliação, entre quaisquer entidades sujeitas à sua intervenção ou entre
estas entidades e os utilizadores dos serviços por elas prestados»), o que não acolhe concordância com o previsto
no n. 4 do artigo 4O. da Proposta de Lei n. 132/Xll, uma vez que se estabelece que, quando lhes sejam
atribuidos poderes de mediação, as entidades reguladoras divulgam a arbitragem.

De facto, nem a mediação, nem a conciliação previstas na Proposta de Lei n.9 125/XlI se devem confundir com
a arbitragem, uma vez que as primeiras se leferem à promoção da resolução entre as partes, e a arbitragem

3
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impõe a resolução às mesmas. Assim sendo, competirá esclarecer a que poderes concretos se refere a Proposta
de Lei n. 132/XIl no que tange à resolução alternativa de conflitos.

No que se refere ao poder de fixação de taxas, tarifas e preços, a Proposta de Lei n.2 132/Xll prevê que, nos
termos e limites dos respetivos estatutos, compete às entidades reguladoras no exercício dos seus poderes de
regulação, de supervisão, de fiscalização, e de sanção de infrações respeitantes às atividades económicas dos
setores privado, público, cooperativo e social, fixar ou colaborar na fixação de taxas, tarifas e preços a praticar
no respetivo setor regulado, faculdade que se encontra prevista e detalhada na Proposta de Lei n. 125/Xll.

II. Da Opinião do Deputado Relator

Sendo a opinião do Relator de elaboração facultativa, nos termos do n. 3 do artigo 137. do Regimento, o
Deputado Relator exime-se, nesta sede, de emitir quaisquer considerações políticas sobre a Proposta de Lei em
apreço, reservando a sua posição para a discussão da iniciativa legislativa em Sessão Plenária, o que sucederá
já no próximo dia 15 de Maio de 2013.

111. Das Conclusões

Nos termos do n. 1 do artigo 167. e da alínea d) do n. 1 do artigo 197. da Constituição da República
Portuguesa, o Governo tomou a iniciativa de apresentar, à Assembleia da República, a Proposta de Lei n.
132/XlI/2., sob a designação Aprova a Lei- Quadro das Entidades Administrativas Independentes com funções de
regulação da atividade económica dos setores privado, público e cooperativo.

A Proposta de Lei n. 132/XII/2. reúne os requisitos formais, constitucionais e regimentais para ser discutida
em Plenário, por observar os requisitos formais respeitantes às iniciativas legislativas em geral e às propostas
de lei, em particular (contendo uma Exposição de Motivos e obedecendo ao formulário de uma Proposta de Lei,
cumprindo, igualmente e por essa via, o disposto no n. 2 do artigo 7,g da Lei Formulário).

Em cumprimento do disposto no artigo 142. do Regimento da Assembleia da República, e para os efeitos do
disposto no n. 2 do artigo 229. da Constituição, foi promovida a consulta aos órgãos de governo próprio das
Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

Nos termos e para os efeitos previstos na Lei n. 23/98, de 26 de Maio, e do n. 1 do artigo 134. do Regimento
da Assembleia da República, a mesma iniciativa foi submetida a apreciação pública, processo que decorreu
entre 30 de Março e 19 de Abril de 2013.
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A Proposta de Lei n. 132/Xll/2. apresenta-se conexa com a Proposta de Lei n. 125/XlI/2., que visa alterar o
estatuto jurídico da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, l.P., a qual se encontra pendente na
Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, para nova apreciação na generalidade.

A Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local considera que a Proposta de Lei em apreço
se encontra em condições de subir a Plenário, e emite o presente Parecer, visando a compatibilização das
Propostas de Lei n. 125/Xll/2.l e 132/XlI/2.l, de acordo com o deliberado em Conferência de Líderes de 10
de Abril de 2013, e nos termos do disposto na alínea b) do n. 1 do artigo 103. do Regimento da Assembleia da
República, o qual deve ser remetido à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública

Palácio de São Bento, 14 de Maio de 2013

O Deputado Relator, O Vice-Presidente da Comissão,

(Pedro Farmhouse) (Paulo Sá)
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