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Sua Referência Sua Comunicação de 

  

 

ASSUNTO: “Parecer sobre Proposta de Lei  .º 332/XII (Reg.PL 212/2015)” 
 

Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, e em resposta ao Vosso email 

de 5 de junho corrente, cumpre-nos, para efeitos do exercício do direito de audição 

previsto no nº 2 do artigo 229º da Constituição da República Portuguesa, do artigo 40º do 

Estatuto Político Administrativo da Região Autónoma da Madeira, informar que, analisado 

o “Projeto de proposta de lei que procede á segunda alteração à Lei n.º 50/2006, de 

29 de agosto, que aprova a lei-quadro das contraordenações ambientais - PCM 

(MAOTE)”  (Reg. PL 212/2015),  temos a tecer as seguintes considerações: 

 

1. O legislador começa por reconhecer, no preâmbulo do projeto de diploma, que a 

lei-quadro das contraordenações ambientais (LQCOA) é o “principal 

instrumento ao dispor da administração, no cumprimento da tarefa que a 

Constituição confia ao Estado na defesa da natureza e do ambiente”; 

 

2. Reconhece também “alguma desadequação à realidade concreta e dificuldades e 

fragilidades práticas” que justificam esta iniciativa, pretendendo: 

a) Alterar os limites mínimos das medidas das coimas, permitindo sanções mais 

adequadas às decisões de concreta menor gravidade; 

b) Alargar o prazo de pagamento em prestações de 24 para 48 meses; 

c) Estabelecer um regime especial para a aplicação do instituto da atenuação 

especial; 
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d) Esclarecer que a suspensão da sanção é apenas aplicável às sanções 

acessórias e não à coima; 

e) Alterar a distribuição do produto das coimas; 

f) Prever a competência exclusiva da IGAMAOT para instruir e decidir processos 

de contraordenação relativos a contraordenações ambientais; 

g) Prever a figura da reversão. 

 

3. O projeto prevê a criação da figura da advertência, aplicável às contraordenações 

leves, e que obstará à tramitação do correspondente processo de 

contraordenação. Deverá funcionar, segundo é intenção do legislador, como 

“mecanismo de caráter pedagógico, que estimule a adoção do comportamento que 

seria devido e a reposição da situação anterior à infração”. 

 

4. Outro destaque que é dado pelo projeto em análise refere-se à harmonização do 

regime aplicável às contraordenações por violação dos instrumentos de gestão 

territorial, passando a ficar a constar da LQCOA as regras aplicáveis às 

contraordenações ambientais e às contraordenações do ordenamento do território. 

Nesse sentido, o legislador prevê um novo nº4 no artigo 1º da LQCOA, onde define 

o que é uma contraordenação do ordenamento do território e cria o Título V da 

Parte I da LQCOA, com os artigos 40º-A a 40º-D reservados às contraordenações 

do ordenamento do território. 

 

5. Do articulado do projeto de proposta de Lei, salienta-se, pela sua particular 

importância, a alteração do artigo 22º, que, conforme enunciado no preâmbulo do 

projeto de diploma, reduz os limites mínimos das medidas das coimas. 

 

6. Crê-se que esta alteração representa um passo importante no sentido de adequar 

o processo de contraordenação ambiental à realidade e de dotá-lo de uma maior 

eficácia. Com efeito, os elevados montantes que constam da moldura atualmente 

prevista no artigo 22º são, muitas vezes, um óbice à aplicação de coimas nos 

processos e sobretudo ao seu efetivo pagamento pelos infratores. Esta situação é 

tanto mais grave numa conjuntura, como a atual, de crise económica e de redução 

do poder de compra e num contexto, como o da RAM, de economia de pequena e 
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média dimensão. Por esses motivos, considera-se que o presente projeto de 

proposta de Lei deverá reduzir ainda mais os limites mínimos das medidas 

das coimas. A não ser assim, e tendo em conta a realidade das economias do 

país e, em especial, das Regiões Autónomas, onde proliferam as pequenas e micro 

empresas, com volumes de negócios anuais baixos ou muito baixos, defende-se a 

consagração de uma norma específica que, nesta matéria das medidas das 

coimas, permita reduzir os limites mínimos propostos no mencionado artigo 

22º em 50%. Ou, em alternativa, a previsão de uma autorização expressa de, 

ao abrigo do artigo 37º, nº1, als. d) e j) do Estatuto Político-Administrativo da 

RAM, a Assembleia Legislativa legislar sobre esta matéria. 

 

7.  Por outro lado, realçamos os artigos 40º-A a 40º-D, que compõem o novo Título V 

da Parte I da LQCOA, e que se reportam à nova matéria das contraordenações do 

ordenamento do território. Em primeiro lugar, considera-se, não obstante a 

invocada “transversalidade das políticas do ambiente e do ordenamento do 

território” no Preâmbulo da proposta de projeto de Lei em análise, que esta matéria 

deveria figurar na legislação específica sobre ordenamento do território e 

urbanismo, em sede de concretização e desenvolvimento da Lei de Bases gerais 

da Política pública dos solos, ordenamento do território e urbanismo, aprovada pela 

Lei nº31/2014, de 30 de Maio. Sendo a lei objeto da presente proposta de alteração 

a LQCOA e mantendo-se como tal, melhor seria que a matéria do regime 

contraordenacional aplicável aos incumprimentos dos instrumentos de 

gestão territorial estivesse prevista na legislação específica sobre 

ordenamento do território e urbanismo. 

 

8. Sobre esta matéria regista-se também, considerando as competências para a 

fiscalização do cumprimento das normas e para a instauração e decisão dos 

processos de contraordenação, previstas nos novos artigos 40º-C e 40º-D, o risco 

de surgirem conflitos de competência entre as câmaras municipais e as 

CCDR, dada a forte probabilidade de surgirem discussões em torno de se saber se 

e quando estará em causa a “salvaguarda de valores nacionais ou regionais” e a 

“prossecução de objetivos de interesse nacional ou regional”, medida e critério 

utilizados pelo legislador para legitimar a competência das referidas CCDR.   
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9. Finalmente, importa frisar, à semelhança de anteriores pareceres já emitidos pela 

Região Autónoma da Madeira, a necessidade e atualidade de o legislador 

nacional prever a possibilidade de a LQCOA dever ser aplicada às Regiões 

Autónomas, sem prejuízo das adaptações, a introduzir por diploma regional 

próprio, que consagrem as especificidades regionais nesta matéria das 

contraordenações ambientais, nomeadamente:  

a) a criação de um Cadastro regional, que registe e proceda ao tratamento das 

sanções principais e acessórias, bem como das medidas cautelares 

aplicadas em processo de contraordenação e das decisões judiciais, 

relacionadas com aqueles processos; 

b) a criação de um Fundo de Intervenção Ambiental regional, destinado a 

arrecadar parte das receitas provenientes das coimas aplicadas, destinadas 

a prevenir e reparar danos resultantes de atividades lesivas para o 

ambiente; e 

c) a repartição do produto das coimas pelas entidades que intervenham nos 

processos de contraordenação ambiental instaurados e decididos no 

território das Regiões Autónomas.   

 

10.  Nesse sentido, e com vista a facilitar o prosseguimento do trabalho de legística, 

sugerimos a seguinte redação: 

“Art.º º 

Regiões Autónomas 

1. O presente diploma aplica-se às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, 

sem prejuízo da sua adequação à especificidade regional, a introduzir através de 

decreto legislativo regional, cabendo a sua execução administrativa aos serviços 

competentes das respetivas administrações regionais. 

2.O produto das coimas aplicadas constitui receita própria das Regiões 

Autónomas.” 

 

Com os melhores cumprimentos.  

A Chefe de Gabinete, 

 

(Júlia Lopes) 
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