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Proposta de Lei n.º 70/XIV- Estabelece um regime de suspensão de prazos 

processuais e procedimentais decorrente das medidas adotadas no âmbito da 

pandemia da doença COVID-19 

Proposta de alteração 

Nota Justificativa: 

Com a presente proposta o Grupo Parlamentar do PAN apresenta 3 propostas que procuram 

contribuir para aperfeiçoar alguns aspectos da Proposta de Lei n.º 70/XIV, tendo em conta 

designadamente a experiência do regime de suspensão de prazos processuais e 

procedimentais, que vigorou em parte do ano de 2020, preocupação espelhada também 

pelas associações que fizeram chegar os seus contributos à Assembleia da República. 

Em primeiro lugar, propõe-se a eliminação da referência ao contencioso pré-contratual do n.º 

2 do artigo 6.º-B da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de Março, constante da Proposta de Lei n.º 

70/XIV, uma vez que a mesma se afigura redundante, tendo em conta que, ao abrigo do 

disposto no artigo 36.º, n.º 1, alínea c) do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, 

as acções administrativas urgentes de contencioso pré-contratual são processos urgentes – o 

que significa que já estão abrangidas pelo disposto no n.º 7 do referido artigo e não carecem 

de uma referência autonomizada. De resto este aspecto havia sido assinalado por relevante 

doutrina1 relativamente a disposição similar do regime precedente, afirmando que “seja 

como for, no caso particular das acções administrativas urgentes de contencioso pré-

contratual, o artigo 7.º-A/1, mesmo que algo inutilmente (porque tal sempre resultaria do 

artigo 7.º/7), dispõe explicitamente no sentido de não lhes ser aplicável a regra da suspensão 

de prazos processuais prevista no artigo 7.º/1”. 

Em segundo lugar, propõe-se a supressão da referência a actos presenciais no artigo 6.º-B, 

n.º 5, alínea b) da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de Março, constante da Proposta de Lei n.º 70/XIV, 

 
1 José Duarte Coimbra, Marco Caldeira e Tiago Serrão, Direito Administrativo da Emergência, Almedina, 
2020, página 154. 
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uma vez que a mesma poderá potenciar equívocos desnecessários e contrários aos objectivos 

do regime proposto. 

Em terceiro e último lugar, propõe-se uma correcção do disposto no n.º 7 do artigo 6.º-B da 

Lei n.º 1-A/2020, de 19 de Março, que ao prever a possibilidade de os processos, actos e 

diligências poderem ser considerados urgentes “por decisão da autoridade judicial” poderá 

gerar dúvidas interpretativas, uma vez que, ao abrigo do quadro legal aplicável, tal 

qualificação apenas poderá suceder quando a Lei o habilite. 

Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, as Deputadas e o 

deputado do PAN abaixo assinados apresentam as seguintes propostas de alteração à 

Proposta de Lei n.º 70/XIV: 

«Artigo 2.º 

[…] 

[…]: 

“Artigo 6.º-B 

[…] 

1 - […]. 

2 – O disposto no número anterior não se aplica ao contencioso pré-contratual previsto no 

Código do Processo nos Tribunais Administrativos nem aos processos para fiscalização prévia 

do Tribunal de Contas. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]: 



 

 
 

 
Assembleia da República - Palácio de São Bento, Gabinete PAN, 1249-068 Lisboa  

Telefone: (+351) 213.919.000 | Fax: (+351) 213.917.440  
Email: pan.correio@pan.parlamento.pt | Website: www.pan.com.pt 

3 

a) […]; 

b) À tramitação dos processos e à prática de actos processuais não urgentes quando 

todas as partes entendam ter condições para assegurar a sua prática através das 

plataformas informáticas que possibilitam a sua realização por via electrónica ou 

através de meios de comunicação à distância adequados, designadamente 

teleconferência, videochamada ou outro equivalente; 

c) […]. 

6 - […]. 

7 – Os processos, atos e diligências considerados urgentes por lei ou por decisão da 

autoridade judicial continuam a ser tramitados, sem suspensão ou interrupção de prazos, 

atos ou diligências, observando-se quanto a estes o seguinte: 

a) […]; 

b) […]. 

8 - […]. 

9 - […]. 

10 - […]. 

11 - […]. 

12 - […]. 

13 – […]. 

[…]» 

 

Palácio de São Bento, 28 de Janeiro de 2021. 
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As Deputadas e o Deputado, 

André Silva 

Bebiana Cunha 

Inês de Sousa Real 

 


