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Direito Administrativo: exercido pelo poder executivo

Organização da Administração Pública
Poder Administrativo
Organização Administrativa

Direito
Administrativo

Administração
Pública

Administração Pública
 Ato administrativo
o São sempre individuais e concretos.
o Pode-se reagir para o tribunal ou pode-se reagir dentro da Administração
pública.


Regulamento: visam concretizar o que está na lei de um modo geral e abstrato.



Contrato
o Individual e concreto
o Distingue-se do ato administrativo por ser bilateral

Exemplo:
O reitor dita (lei) que a avaliação é escrita, dando possibilidade, em casos excecionais,
de a avaliação ser feita de forma oral, através de um regulamento.
Determinado aluno pede para fazer avaliação oral e o Reitor diz que “sim”. Este SIM é
um ato administrativo porque se refere a um caso individual e concreto.


Recurso Hierárquico: só existe quando um ato é praticado por um órgão da
Administração e o recurso é requerido para outro órgão da Administração Pública
superior que esteja dentro da mesma pessoa coletiva.
Estado Liberal
Poder Administrativo

Estado Providência/Social
Estado Pós-Social (regulador)

Direito
Administrativo

Administração
Pública
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Poder Administrativo
Fruto da separação de poderes por isso tem as fronteiras indefinidas.


Dificuldade na definição de fronteiras porque uma das formas de concretizar o poder
administrativo é através das leis. Os regulamentos são uma fronteira ténue entre o
poder legislativo e o poder administrativo.

Prof. Luís Pedro Pereira Coutinho: “ As duas subtrações – esboço de uma reconstrução de separação entre as funções de legislar e
de administrar” Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa vol.41 nº1 2000

Temos o poder legislativo e temos o poder judicial. Depois de subtrairmos um e outro,
o que resta é o poder administrativo.


Poder administrativo é executar as leis



É satisfazer as necessidades coletivas dos cidadãos
o Satisfazer por uma entidade que se relaciona com todos de forma igual
(numa fase inicial é o Estado)


Garantir a segurança dos cidadãos (polícia)



Justiça (criação de organização judiciária; seleção, pagamento aos
juízes; na fase da concretização/aplicação pertence ao poder judicial)



Quem exerce o poder administrativo é a Administração pública



No Estado de Providência, pós 2ª Guerra Mundial, existe um grande
desenvolvimento do poder administrativo, passando a garantir: educação, saúde e
infraestruturas



Grande desenvolvimento das necessidades coletivas, aumentando a Administração
Pública, dado que esta tem a mesma dimensão que o poder administrativo tiver



Chegou-se à conclusão que o Estado de Providência custa muito dinheiro dada a
quantidade de gastos necessários para que se possa garantir todas as necessidades
coletivas



Cria-se um Estado Pós-Social que apenas regula o modo como esses bens e serviços
atuam
o Não é necessário que exista uma televisão do Estado, mas é necessário que
o Estado regule a ação da estação, de modo a não existir discriminação, por
exemplo, de partidos.
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o Diminuição da intervenção do Estado na economia, diminuição da
Administração Pública
A Administração pública serve o poder administrativo: O Estado é o elemento mais
relevante da Administração Pública. No entanto a Administração Pública complicou-se,
não existindo apenas o Estado, aparecendo as associações públicas, autarquias,
institutos públicos… Todas estas entidades são uma “coisa” diferente/fora do Estado.
Que direito é que a Administração Pública aplica?
 Legislador retirou os litígios que envolvessem a Administração do poder judicial,
criando uma estrutura paralela para julgar a Administração: AUTONOMIA –
Temos tribunais administrativos separados
o Tribunal Administrativo de Lisboa
o Tribunal Central Administrativo
o Supremo Tribunal Administrativo


ESPECIFICIDADE: É aplicado o Direito Administrativo porque perceberam que o
direito que era aplicado para resolver litígios entre particulares não satisfazia o
interesse público: justifica que quando há litígios seja aplicado este direito
especial

Exemplo 1: que dá vantagem à Administração mas sem desproteger os particulares:
celebração de um contrato entre a Administração e um particular que permite a
exploração de um bar na praia, por 10 anos. Imagine-se que, passados 2 anos, a
Administração acha que o interesse público já não é beneficiado com o bar na praia se
fosse entre particulares, o contrato tinha de continuar, no entanto, o Direito
Administrativo diz que o contrato pode acabar ou ser modificado se isso for justificado
pelo interesse público.
Isto só existe porque existem normas de Direito Administrativo que permitem isso.
O Estado pode impor as modificações mas tem de compensar o particular, pagando ao
dono do bar.
Exemplo em que o Direito Administrativo estabelece diferentes exigências da
Administração: O Estado não pode escolher quem quiser, tem de escolher o parceiro
contratual que melhor justifique/beneficie o interesse público.
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Temos um direito especial e tribunais especiais.
No entanto, não são melhores ou piores, mais justos ou menos justos do que outros.
Apenas têm em conta de uma maneira melhor a Administração pública.


ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Estado é a base; faz parte da Administração Pública mas
não a esgota.
o Sentido Orgânico: órgãos da Administração Pública
o Sentido Material: atividade

O ESTADO É A MAIOR PESSOA COLETIVA.

Pessoas Coletivas Públicas
São criadas por atos públicos, à exceção do Estado. Estas têm ATRIBUIÇÕES
(finalidades/objetivos das pessoas coletivas).
O Estado visa prosseguir tantas atribuições que se torna difícil, em apenas um
artigo, dizer quais são todas as atribuições. Existe uma especificidade: As atribuições do
Estado não estão todas organizadas numa lei única, estão divididas por temáticas. (uma
lei com as atribuições do Estado em matéria: de educação, de saúde, de justiça…)
Estas divisões são MINISTÉRIOS: modo de organização dentro do Estado que
agrupam as atribuições do Estado por temas. Há uma lei geral (lei do Governo) que diz
quantos ministérios existem e depois cada Ministério tem as suas leis.
Como é que uma PESSOA COLETIVA atua?
 Quem toma decisões/atua em nome das pessoas coletivas são os órgãos.


O órgão máximo do Ministério da Saúde é o Ministro da Saúde, tendo este
competência para tomar decisões em nome do Estado.



Cada pessoa coletiva tem vários órgãos que agem e decide conforme as
competências que lhe são atribuídas.



Enquanto a pessoa coletiva tem atribuições, os órgãos têm competências. São os
poderes que cada órgão tem: competência relativa e competência absoluta.



Competências diferentes para prosseguir atribuições comuns.
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SERVIÇOS: Conjunto de funcionários/pessoas que ajudem os órgãos a tomar decisões.
Ex.: juristas, médicos, técnicos - Auxiliam a tomar decisões, não são órgãos porque
não decidem.
Em cada pessoa coletiva não há apenas um órgão. Há vários órgãos e cada órgão tem os
seus ministros. Em cada ministério há um ministro, um secretário geral, …
Estrutura Organizativa Hierárquica
Órgão (superior)
Ministro
Diretor Geral (podem existir vários Diretores Gerais)
Órgão

Diretores de Serviço
Chefe de divisão
Chefe de Secção

Secretários de Estado: decidem pelo Ministro nas competências que lhes foram
delegadas pelo Ministro. (ajudam-nos) A lei não lhe deu as competências, eles decidem
por autorização/delegação do Ministro.
Uma coisa é o órgão em si. Outra coisa é a pessoa que preenche o órgão num dado
momento – Titulares dos órgãos


Princípio da Imparcialidade



Princípio do Interesse Público

ANÁLISE DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
ESTADO não é a única pessoa coletiva pública: é a mais importante, maior e que tem
mais finalidades que visa atingir
Finalidades = Atribuições  Estão divididas por temáticas consoante as áreas MINISTÉRIOS: órgãos que têm um conjunto de poderes para decidirem em nome da
pessoa coletiva (celebração de contratos, criação de regulamentos,…)
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Órgão Administrativo e Político


A divisão por cada ministério ocorre consoante os vários temas. Os poderes de cada
Ministro são semelhantes, diverge é a área temática.



Ministros não são os únicos órgãos da pessoa coletiva Estado pois se assim fosse
estariam assoberbados de trabalho.



Os serviços públicos ajudam os órgãos a tomar decisões. Aos órgãos, a lei atribui
poder para tomarem decisões.

Conjunto dos Ministros = Conselho de Ministros


É o órgão político, legislativo e administrativo.



Decisões administrativas mediante a sua importância vão subindo hierarquicamente
para serem decididos.
o Diretor geral  Ministro  Conselho de Ministros

Secretários de Estado não são verdadeiramente órgãos pois a lei não lhes atribui
competências diretamente. A sua função é assessorar politicamente os ministros
(órgãos políticos) e tomar decisões e realizar tarefas que lhe tenham sido delegadas
pelos Ministros. O Ministro pega nas competências que a lei lhe atribui e delega-as ao
Secretário de Estado passando este a decidir sobre elas. Secretário de Estado é assim
dependente do Ministro. Secretário de Estado pode ser demitido ou podem ser-lhe
retiradas competências.
Caso existam Subsecretários de Estado, a estes poderá ser delegado diretamente
pelo Ministro ou poderá ser o Secretário de Estado a delegar-lhe pelo Ministro ou
poderá ser o Secretário de Estado a delegar-lhe.
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LEI ORGÂNICA em Direito Administrativo


Lei que trata da organização do Governo é considerada lei orgânica do Governo



Referência comum porém divergente com o conceito de lei orgânica em direito
constitucional. Neste caso justifica-se apenas por se referir à organização.

Decreto-Lei nº119/2013 21 de Agosto
 Artigo 3º 7: demonstra quem auxilia a ministra nos poderes que a lei lhe confere,
mas que poderes irá esse exercer é definido por ela.


Artigo 8º 4: Secretários e Subsecretários de Estado não têm competência própria
(competência = poder atribuído por lei)
o GABINETE = serviço: delegação do chefe por exemplo é feita pelo Secretário
de Estado
o É neste artigo que estão definidos os poderes atribuídos por lei aos
Secretários de Estado: organização do seu gabinete
o Não são órgãos da Administração porque só detêm poderes aquando da
delegação dos mesmos.



Artigo 15º 1: não sendo uma pessoa coletiva (que é o Estado), nem órgão (ministro
por exemplo) surge o termo departamento



Artigo 15º 2: resumo do que se encontra no Ministério (órgãos e serviços):
“compreende os serviços, organismos e estruturas”

Decreto-Lei nº123/2011 29 de Dezembro
Lei Orgânica (em Direito Administrativo) do Ministério da Justiça


Artigo 1º 2: “no âmbito das suas atribuições” – atribuições nesta matéria estão
delegadas ao Ministério da Justiça pela pessoa coletiva Estado (soma das atribuições
forma a pessoa coletiva Estado)



Artigo 4º: “Administração direta do Estado”



Artigo 10º 2: não está correto o termo atribuições pois estas são atribuídas ao
Ministério e não diretamente aos serviços
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Decreto-Lei nº163/2012 31 de julho
Artigo 1º 2

DGP
J

Diretor Geral
(órgão)

GRI

DS
Est

GRA
L
DSGRH

Subdirector
Geral
SDG
SDG
Consultar portaria nº389/2012
29 Nov. Art. 1º 1

Artigo 1º 4: lei atribui poderes ao Diretor Geral (não lhe podem ser retiradas pelo
Ministro)
Portaria nº 389/2012 29 de Novembro
Portaria: regulamentos administrativos aprovados pela Ministra em nome de todo o
Governo


Unidades orgânicas nucleares: podem ter subestruturas no seu interior (estruturas
flexíveis)
o Despacho das estruturas flexíveis é aprovado pelo Diretor Geral (que
determina a organização das estruturas)

Despacho nº 16290/2012
Artigo 4º 2
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Superior Hierárquico

Ministro

SG
Subalterno
Traduz-se em o mais alto conseguir ter
poder para dar ordens ao subalterno



IG

Superior Hierárquico

DG

Subalterno do Ministro
mas superior
hierárquico dos DS

DS

DS

Na estrutura Ministério, o superior hierárquico máximo é o Ministro. (O Conselho de
Ministros ou o PM não são considerados superiores a este nesta estrutura)



Existe hierarquia interna, aplicando-se na relação dos vários funcionários mesmo os
que não órgãos.



Existe hierarquia externa, isto é, a hierarquia interna pode espelhar-se em questões
externas. (externo pode pedir recurso da decisão do subalterno, evoluindo
hierarquicamente até chegar ao ministro)



Hierarquia interfere com a competência dos vários órgãos dentro das mesmas
atribuições. (dentro do mesmo ministério) Logo não pode existir hierarquia
horizontal. (entre os ministérios ou dentro do mesmo ministério)

Poderes do Superior Hierárquico
Poder de Direção
 Dar ordens: individual e concreta (para aquela situação em concreto)


Dar instruções: diretrizes gerais (interno)
o Tem efeitos externos: ministro enquanto superior hierárquico deixa
definições concretas aplicadas a casos abstratos de forma a definir
caraterísticas específicas que possam não estar especificadas na lei

Poder de Supervisão
 Revogar/Suspender decisões praticadas pelo subalterno (através de um
processo disciplinar)
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o Revogação pode por exemplo acontecer por pedido um elemento
exterior (particular) ou por livre iniciativa do superior hierárquico
Poder Disciplinar
 Possibilidade do superior hierárquico aplicar sanções
o Sanções são aplicáveis não ao órgão ou à componente mas a um
indivíduo específico


É a lei que especifica quem aplicará as sanções (pode depender
diretamente do superior hierárquico ou ter de passar pelo topo
da hierarquia)

Ministro é só superior hierárquico
Podem existir elementos só subalternos
Âmbito dos poderes hierárquicos e toda atuação do poder administrativo é
subordinado à lei.

Deveres do Subalterno
É unicamente o dever de obediência:


Cumprir as ordens e as instruções



Sujeitar-se às sanções a que seja sujeito

Obviamente que tal só é aplicável nas ordens de um superior hierárquico perante as
tarefas que cabem ao subalterno no âmbito do seu serviço no seu cargo.
2 Óticas
Sistema hierárquico
Sistema legalista
Tem de limitar-se a cumprir as ordens não
Não faz sentido que subalterno tenha de cumprir
questionando a ótica ou validade da mesma
ordens ostensivamente contraditórias à lei, nem à
(legalidade)
partida o superior hierárquico a deve dar
Sistema Português = Sistema Misto
Subalterno deve cumprir as ordens dadas pelo superior (valorização da lógica hierárquica) estando
isento de cumprir caso estas correspondam a um ato criminoso (pode recusar-se) ou a uma atividade
anulável (anulabilidade)

Art. 271º 2: Devem solicitar a ordem por escrito (caso tenha sido oralmente) e caso seja
já por escrito deve registar e alertar o seu descontentamento com a legalidade da
ordem. Caso esteja confirmada (se mantenha) cumpre-a mas ao abrigo deste artigo não
é responsabilizado.
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Decreto-Lei Nº 105/2007 3 de Abril
Governo é órgão superior de toda a Administração (não só da pessoa coletiva Estado): tem relação com
as pessoas coletivas, que têm as suas próprias instituições – ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA DO ESTADO

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Direta do Estado

Indireta do Estado: Pessoa Coletiva do Estado
com mais poder e autonomia

serviços
órgãos
poder de direção
INSTITUTOS PÚBLICOS
(sem fins lucrativos)
EX.: Instituto Português da Juventude

EMPRESAS PÚBLICAS
 Criadas por ato legislativo
 Fazem parte da Administração pública
 Atuam no mercado com fim lucrativo (gerir
as receitas e as despesas de forma a que as
receitas sejam superiores à despesa)

Poderes exercidos pelo Governo sob as pessoas coletivas externas
 Poder de Superintendência: poder de dar diretivas e orientações genéricas sobre
estas pessoas coletivas. Estas não interferem diretamente no funcionamento das
empresas. Sugere mas o mecanismo para atingir os objetivos é das empresas.


Poder de Tutela: poder de fiscalização (depende do que está previsto na lei) sobre a
atividade das pessoas coletivas externas. (poder não é igual perante todos os
serviços). Ramifica-se em muitos poderes:
o Tutela sancionatória: (só existe se especificamente previsto na lei) poder do
ministro de aplicar sanções
o Tutela revogatória: ponto de ter poder para revogar atos
o Tutela

integrativa

(aprovatória):

poder

de

aprovar

previamente

determinadas decisão de uma dada entidade ex.: orçamento
o Tutela inspetiva: o ministro pode enviar inspetor à empresa
o Tutela substitutiva: ministro se substituir aos órgãos dessa entidade (ex.:
atraso de uma dada decisão, pode o ministro decidir no lugar de uma
direção)

 Todas as tutelas têm de estar previstas na lei
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DECRETO-LEI Nº 105/2007 3 ABRIL: Alteração à lei nº 3/2004 de 15 de Janeiro

Institutos Públicos (Pessoa Coletiva)


Serviços: Personalizados
o Já não é um serviço da pessoa coletiva Estado, passando a ser uma
pessoa coletiva por si só, autonomizando-se (autonomia legal e
financeira)
o Consultar Art. 8º 1: “empresas” prestam serviço personalizado e direito
à população – RELAÇÃO DIRETA



Fundos - Fundos Autónomos: Fundações Públicas
o Atribuição de valor monetário que estas devem fazer render,
aproveitando este rendimento para apoiar projetos de cariz
comunitário

(Professor Freitas do Amaral assume ainda os estabelecimentos públicos – porém para
o Prof. Tiago Duarte estes são o local físico onde as pessoas se podem dirigir)
Decreto-Lei Nº123/2011 29 de Dezembro


Art. 4º: Administração direta
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Art. 5º: Administração indireta do Estado
o Não prosseguem as atribuições do Estado pois são pessoas coletivas
distintas do Estado logo têm as suas atribuições próprias
o Seguido ao nome sendo instituto público terá de deter a sigla IP logo em
seguida
o Os institutos aqui descritos têm adstritos um departamento ministerial
(tal como referido no Art. 7º da LQIP)

SECTOR EMPRESARIAL DO ESTADO
Empresas participadas (empresas privadas) em que o Estado é o acionista maioritário
E.P. (Empresas Públicas  Empresas Do Estado)
Empresas como se fossem privadas porém o detentor das quotas/ações estão na
totalidade ou maioria no poder do Estado.

Função acionista: ligação do Estado com esta empresa é igual a de uma qualquer
acionista (não organiza a vida da empresa, porém participa na seleção dos órgãos e na
aprovação de certas medidas)
Decreto-Lei Nº300/2007


Art. 3º 1 - Sociedades Anónimas: estas não são pessoas coletivas públicas perante a
lei dado que a sua criação se rege pelo descrito no código das sociedades comerciais
e não pelo Direito Administrativo (mais semelhante a empresas privadas)  Ver artº
10



Art. 3º 2 – Entidades Públicas Privadas: mais semelhantes com os institutos públicos
(art.29º 2 a) b) c) : tutela)
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Consultar CRP Art. 199º D

Associação Pública


Pessoa Coletiva que promove os interesses dos elementos que as compõem



Criadas por ato legislativo pelo Estado



Existe INTERESSE PÚBLICO que determinadas profissões sejam exercidas de
determinada forma e mediante determinadas regras: regulação, organização e
fiscalização (modo de evitar irregularidades)



Estado poderia efetuar diretamente esta tarefa porém apesar de reconhecer o
interesse público decidiu reconhecer poder de auto-organização a estas entidades –
confere esse poder através de determinada lei, conseguindo assim regular o poder
de auto organização



ORDEM fiscaliza todos os seus elementos e todos os elementos desta área são
obrigados (obrigação imposta pelo Estado) a estarem inscritos, logo, a Ordem terá
sempre o poder de fiscalizar e sancionar
o Associação Pública em que os associados são pessoas singulares privadas

Ordem profissional: tutela a atividade
Sindicato: defende os interesses dos seus associados (trabalhadores) face à entidade
patronal
 Bastonário é o órgão da Administração Pública que tem o papel de superior
hierárquico absoluto dentro da pessoa coletiva pública Ordem. Sendo a Ordem
uma associação pública incluída no grupo da Administração Autónoma.
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Estado cria ordem profissional em determinados poderes e estas a partir daqui
organizam-se. Estas ordens profissionais são compostas por todos os elementos que
exercem esta profissão. O exercício da mesma só é permitido depois desta inscrição.
Cotização é uma questão obrigatória também (pelo Estado).
Têm ainda o poder de sancionar os seus associados caso estes desrespeitem as
regras legais aplicadas pelo Estado.
AS ORDENS SERVEM PARA REGULAR AS ÁREAS PROFISSIONAIS ATRAVÉS DO SEU PODER
DE AUTORREGULAÇÃO: refere-se à parte da FISCALIZAÇÃO (do que vem disposto na lei)
e não quanto à organização em si.
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS: não é uma associação pública, é privada. Ainda
que englobe, ou melhor, a total composição dos seus associados são, pessoas coletivas
públicas. Os seus estatutos não foram aprovados em Diário da República mas sim
através de recurso a um notário.
São sempre os associados que financiam as Associações Públicas: no caso de
estes serem entidades públicas, o financiamento acaba por advir de uma entidade
pública

Autarquias Locais
Partem de reconhecimento por parte do Estado que as pessoas vivendo num
determinado local (mesmas zonas) faz com que tenham interesses comuns - lógica
territorial: visam satisfazer as necessidades dos residentes na circunscrição territorial


Municípios
o Assembleia Municipal
o Presidente da Câmara Municipal: mandato limitado a uma população e
um território
o Câmara Municipal: vereadores dos partidos que não são do mesmo que
o Presidente, não têm pelouro: a sua função é fiscalizar o que os outros
fazem (pode ainda acontecer que o PCM delegue o pelouro a um
vereador da oposição)



Freguesias
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Tutela do Estado é de mera legalidade: inspetiva – do cumprimento da lei (CRP Art.242º
+ Art.235º e seguintes)

Administração Independente do Estado
Controlando um dado mercado (como árbitro) deverá ter uma ação
independente pois esse mercado é composto por entidades dos quais é acionista e
também de entidades privadas.
Entidades Reguladoras do Estado


Comunicação Social



Telecomunicações



Bancos Privados



Seguros



…

Estas não estão sujeitas a hierarquia, tutela nem superintendência da parte do
Estado. Só mesmo cumprir a lei definida por este aquando da sua criação. (ganham
assim o estatuto de pessoas coletivas públicas – criadas por ato legislativo)

Concentração VS. Desconcentração


Modelo concentrado de Administração: os poderes estão apenas num órgão, o qual
decide tudo para todo o país



Modelo desconcentrado da Administração: modelo em que as competências estão
divididas por diversos órgãos dependendo da região (diretores regionais)



Concentração vs. Desconcentração
o Nada tem que ver com o número de órgãos da pessoa coletiva



Pode ter muitos órgãos mas esses estavam muito dispersos pelo país
geograficamente, com competências em àreas geográficas muito limitadas



Modelo de centralização: um país com apenas uma pessoa coletiva – o Estado; o
Estado controla toda a Administração



Modelo de descentralização: um país com várias pessoas coletivas para além do
Estado, ou seja, várias àreas da Administração quem não é controlado pelo Estado
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O modelo de Portugal é um modelo de descentralização, e, se olharmos para os
órgãos dessas pessoas coletivas, observamos que estão mais ou menos
desconcentrados.



Administração Central do Estado: órgãos concentrados da Pessoa Coletiva Estado,
ou seja, com competência nacional.



Administração Periférica do Estado: conjunto de órgãos da Pessoa Coletiva Estado
que estão desconcentrados pelo território e têm competências apenas numa região.
Desconcentração VS. Concentração
Depende se há muita ou pouca Administração periférica
Administração periférica desorganizada: os órgãos desconcentrados não têm àreas geográficas que
coincidem umas com as outras.
Material (quando os poderes atribuídos a órgãos
Territorial: órgãos de Pessoas coletivas
de uma pessoa coletiva, estão divididos por vários
nacionais distribuídos geograficamente por
órgãos há maior desconcentração) ex.: Ministério
todo o país
das Finanças- só o Ministro das Finanças decide
tudo - concentrado
Originária: é a própria Superveniente: todos os
lei que cria essa poderes são atribuídos a
desconcentração,
um órgão, mas esse
atribuindo a vários órgão delega a outros,
órgãos competências; ou seja, altera o que a lei
ou cria um modelo de estipula através da
concentração
delegação de poderes (o
atribuindo todas as Ministro não pode ser
competências a um só mais concentrador que
órgão
lei – só pode ser da
concentração para a
desconcentração)

Delegação de Poderes
Artigos 35º - 41º CPA
Artigo 35º 1


“normalmente competentes”: aqueles a quem a lei atribui as competências
o Os outros órgãos são os que têm as competências delegadas



“podem”: não é obrigatório delegar



Requisitos
o 1º - habilitação legal


“sempre que para tal estejam habilitados por lei”: a lei tem que
permitir a delegação
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Não obriga, permite



Se não tiver essa permissão na lei não pode delegar



Tem que estar expresso na lei que a delegação é permitida

o 2º - ato de delegação


“através de um ato de delegação de poderes”



É preciso praticar o ato de delegação através de um despacho em que
delega as competências e ao órgão ao qual delega

o 3º - publicação do ato de delegação


Delegante (órgão) --- delegado (ao qual o órgão atribui
competências) : órgão e agente

Artigo 35º 2: Requisito de habilitação legal pode ser por vezes dispensado


“Mediante um ato de delegação” já não exige a habilitação legal



Mas não é para todos os casos é só para alguns específicos:
o 1º requisito para a dispensa da habilitação legal


Delegações no imediato inferior hierárquico (secretário de estado
não está na cadeia hierárquica)



Delegação para o adjunto: existência de um diretor geral e de um
diretor geral adjunto – neste caso pode delegar para o adjunto ou
para os diretores de serviços



Delegação para o substituto: decido pela lei

o 2º requisito: delegação só para atos de Administração ordinária (atos de
menor importância, não implicam uma ponderação tão grande do interesse
público)
Artigo 37º : Requisitos do ato de delegação – modo como o órgão tem de delegar/fazer
o ato de delegação
Artigo 38º: o órgão delegado, o que tem as competências delegadas, tem de dizer que
a competência lhe foi delegada para decidir sobre tal matéria – caso se esqueça há uma
irregularidade mas o ato não é anulável
Artigo 40º: extinção da delegação - B
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Esgotavam os efeitos: era delegação de um ano, ao fim de um ano não acaba por
exemplo



Também pode caducar se um dos titulares dos órgãos mudar
o Ministro (sr. A) delega poderes  Diretor Geral (sr. B): Ministro demitese e passa a ser o sr. Z – a delegação caduca porque o ministro mudou

Art. 267º 2 CRP : Desconcentrar competências para outros órgãos (da mesma pessoa
coletiva) – ministro delegar em diretor geral - ou para outra – ministro delegar num
presidente de um instituto público.

CPA
Art. 35º: Delegação de poderes sem autorização legal explícita é válida


Atos de Administração Ordinária - Art.35º 2



Delegado for:
o Imediato inferior hierárquico - Art.35º 2
o Substituto - Art.35º 2
o Adjunto - Art.35º 2
o Órgão colegial: Presidente do Órgão – Art.35º 3

Art. 39º: Delegante: é o dono do poder que a lei lhe confere

1

Diretivas: relativo ao poder de superintendência
Instruções: poder de direção (poder hierárquico)
Demonstra que nem tem poder hierárquico, nem poder de superintendência só
delegação de poderes não se integra na esquematização: TEM ORDEM PRÓPRIA
(congela a hierarquia)
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ASSIM:

Poderes

mediante esta lógica ficam alterados. Pode retirar poderes ao delegante que ele teria
por uma lógica hierárquica ou aumentar dada a ligação por exemplo neste caso de
superintendência.
2


REVOGAÇÃO: Órgão delegante tem o poder de revogar decisões do delegado (ex.:
vereador indefere pedido de construção de um sótão. O particular recorre à Câmara
para que esta revogue a decisão do vereador) Pedido pode ocorrer quer a decisão
do delegado seja positiva ou negativa.



AVOCAR: avocar = chamar. Antes que o delegado execute a decisão chama o poder
a si - chama o poder de decisão sobre esse tema específico a si: passa a ser o
delegante o responsável por esse assunto (geralmente aplicável a um caso específico
mas poderá passar a ser definido uma temática específica).

Instituições Particulares de Interesse Público
Atuação que desenvolvem detém interesse público pois completam a atuação da
Administração Pública, tal não lhes retira o valor de pessoa coletiva privada. Estão
limitadas ao definido no CPA dado que atuam englobando o interesse público.
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Não fazem parte da Administração Pública, porém cooperam com a mesma de
forma a cumprir o interesse público. (sujeitas ao direito público apesar da privada).
Dividem-se em 2 grupos:

Sociedades


Distribuem os lucros pelos acionistas



Nalguns casos é o Estado a desenvolver esforços com o objetivo de cumprir o
interesse público. Noutros são estas empresas que se encarregam disso. Porém
lutam pelo lucro em simultâneo que auxiliam o Estado a satisfazer o interesse
público. Existe um caderno de encargos: o Estado define o que pretende do
negócio e a empresa equaciona as vantagens do mesmo para si.

Pessoas Coletivas de Interesse Público: Decreto-Lei 460/77 de 7 de Nov.



Parceria público-privada: Estado controla as empresas privadas para que estas
explorem infraestruturas públicas.
o Concessionária só pode alterar os preços que cobra porém as infraestruturas
manter-se-ão sempre estatais (taxa de rentabilidade é definida pelo Estado)

CPA
Princípios Estruturantes Da Administração
Princípio da Legalidade (Art.3º): princípio

Princípio da Prossecução do Interesse Público (Art. 4º):

estruturante da Administração, mas também da

inovador pois os cidadãos não têm o poder de definir o que é

atuação de qualquer cidadão

interesse público: função deles é seguir os seus próprios
interesses. É a própria Administração que define este
princípio e o respeita.

LEGALIDADE: respeito pela lei. (decreto-lei, CRP,

MÉRITO: Administração define a sua atuação consoante o

regulamentos, tratados internacionais)

que considera ser o interesse público. Não há possibilidade
de recorrer aos tribunais pois só a Administração cabe
determinar que supostamente é o interesse público.
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Quando a Administração não cumpre esta

O interesse público precisa de conveniência (definição do

legalidade,

mesmo precisa de ser conveniente). É a Administração que

possibilidade

dos

cidadãos

recorrerem da decisão dentro da estrutura ou

tem a responsabilidade de avaliar essa conveniência

para os tribunais diretamente.

Princípio da Legalidade
 Administração vinculada às funções que lhe são legalmente impostas


Administração não pode agir contra o previsto na LEI: atos mais importante pois
representam os desejos do povo
o Durante muito tempo decidiu-se que este era o pensamento suposto



Pensamento tem génese na Alemanha



Lei: limite do pensamento da Administração (não havendo lei não havia limite)



Lei ( = todas as normas criadas pela função legislativa) teria que ser também o
fundamento da Administração: lei tem de surgir como base para poder ocorrer
atuação da Administração (atuação primária é legislativa e atuação secundária é a
Administração)


Preferência da Lei: Em caso de materiais distintos incompatíveis, é o respeito
pela lei que deve ser respeitado (preferência da norma da CRP à legislação só é
violável se houver uma lei prévia)



Reserva de Lei: todas as matérias estão em 1ª fase reservadas à lei (lei não esgota
a matéria, fixa sim os critérios)
o Precedência de Lei: deve para todas as matérias começar por haver uma lei
o Densificação Normativa: deve haver espaço de autonomia para atuação da
Administração e respeito pelo disposto na lei (espaço para a lei e para a
Administração coexistirem)

A LEI, AO FIXAR CERTOS CRITÉRIOS, FIXA-OS EM TERMOS ABSOLUTOS OU CONFERE
PODER À ADMINISTRAÇÃO DE DECIDIR?


ATUAÇÃO DISCRICIONÁRIA: O que for decidido não pode ser questionado pelos
tribunais, porém a Administração quando decide deverá optar pela melhor decisão
possível. (critérios específicos competem à Administração definir)
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DECISÕES VINCULADAS: só uma é legal – lei determina todos os critérios a serem
aplicados, à Administração resta apenas aplicar a lei decidindo e agindo em
conformidade com esta.
o Há mais certeza jurídica e menos responsabilidade da Administração: porém
há menos adaptação ao caso concreto, especificidades do caso não são
consideradas.



PODERES DISCRICIONÁRIOS: aplicando os critérios a lei, são possíveis em concreto
várias decisões, válidas do ponto de vista da legalidade. Assim sendo, a
Administração terá de avaliar o que é o interesse público e selecionar o plano em
consideração com isso (prossecução do interesse público).



Decisão discricionária pode ser impugnada pelo tribunal mas por questões de forma
e não de matéria.



DEVER DE BOA ADMINISTRAÇÃO: procurar de entre as decisões legalmente
possíveis, descobrir qual a melhor decisão no ponto de vista do interesse público

Decreto-Lei 252/92 – Competência dos Governadores Civis
Artigo 8º: “Sempre que o exijam circunstâncias excecionais e urgentes de interesse público, o Governador Civil pode
praticar todos os atos ou tomar todas as providências administrativas indispensáveis solicitando logo que seja possível
a ratificação pelo órgão normalmente competente.”



Lei não define o que o Governador pode fazer



Preferível deixar o órgão da Administração concreto decidir, definir coisas a mais
diminui a aplicabilidade das normas conforme o caso concreto



Expressões/Conceitos vagos e indeterminados são sinónimo que a lei pretendeu dar
espaço à Administração de avaliar se pretende ou não aplicar a lei ao caso concreto
(nem todos os conceitos que não entendo à primeira são conceitos discricionários)
Discricionariedade

PREVISÃO
Conceitos indeterminados e vagos
(margem de livre apreciação)




ESTATUIÇÃO
(margem de livre decisão)
Conceitos vagos e indeterminados
Decisão
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5 Mitos Urbanos
 Discricionariedade é um poder livre de Administração
o Administração no exercício dos poderes discricionários está vinculada ao
dever da boa Administração (melhor solução para o caso concreto)
o Limitado e conferido pela lei (termos gerais e abstratos)


Na discricionariedade, todas as escolhas são admissíveis.
o As escolhas não são judicialmente sindicáveis (apreciadas pelo tribunal
judicialmente analisáveis)
o Cabe à Administração avaliar o interesse público e prosseguir esse fim: não
cabe ao tribunal questionar isso.



Só há poderes discricionários na estatuição da norma: Se a lei usa conceitos vagos e
indeterminados concede poderes discricionários à Administração.



Toda a interpretação de conceitos é discricionária: alguns são precisos (pós análise),
outros se preveem discricionariedade.



Na discricionariedade não há controlo judicial: as decisões discricionárias não são
passíveis de serem analisadas judicialmente no que respeita à discricionariedade,
porém os elementos vinculados (órgão, forma, etc…) poderão ser judicialmente
analisados

6 Vinculações nas Decisões Discricionárias
 Competência: mesmo que o ato seja discricionário, o órgão é sempre vinculado


Forma de ato (despacho, portaria,…)



Formalidades (ouvir previamente o interessado…/ fundamentação)



Fim: finalidade que levou aquela decisão



Existência de um erro de facto



Cumprimento dos princípios constitucionais e legais que vinculam dada atividade da
Administração pública (ex.: boa fé, igualdade…)

Passos do Ato Discricionário
Atos discricionários exigem fundamentação reforçada.
1.

Arranque do procedimento

2.

Instrução do procedimento

3.

Audiência prévia dos interessados

4.

Decisão
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b.

i.

Validade

ii.

Invalidade

iii.

Ineficaz

iv.

Discricionariedade

v.

Vinculação

Omissão juridicamente relevante: só ocorre passado algum tempo do início do pedido (lei atribui efeitos
jurídicos ao silêncio da Administração)

5.

Fase complementar

PARECER

OBRIGATÓRIO
(indicação expressa)
Vinculativos é a lei que
determina se o parecer é
vinculativo ou não porém
regra não o é…

NÃO OBRIGATÓRIO
(facultativo)
NÃO VINCULATIVO: se não precisava de ter sido
solicitado
Convém ponderar o parecer na sua decisão
porém não é obrigado a seguir o que lá vem
discriminado
(Concorda ou discorda com o parecer mas
Parecer geralmente só é vinculativo se for negativo
(ex.: obstáculos ao
fundamenta)

licenciamento)


ARTIGO 58º: 90 Dias entre o requerimento e a decisão



ARTIGO 71º: Se o prazo for superior a 6 meses passa a contar-se em dias úteis,
deixa de ser lógico contar-se os dias úteis apenas dada a extensão do prazo

DILAÇÃO: soma ao prazo que se conta em dias seguidos (tempo antes de começar o
prazo)
Até à aprovação do CPA não havia uma obrigatoriedade de a AD ouvir o
particular. Atualmente esta é uma fase obrigatória. A AD quando já está em fase de
decidir, em vez de decidir automaticamente, a AD ouve o particular, dá ao particular
oportunidade de se pronunciar sobre o projeto de decisão. Fase de audição prévia dos
interessados (aquele que fez o requerimento). * Durante a instrução, o particular
também pode ser ouvido – Art. 59º. CPA.
AUDIÊNCIA DOS INTERESSADOS
Art. 100º. é diferente do 59º, porque este ocorre já concluída a instrução e não durante
a mesma, como ocorre no 69º. Aqui a AD tem um projeto de decisão e tem que
apresentar os seus fundamentos, ainda que sumários, dizer quais os motivos que a
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levaram a tomar aquela decisão e é muito importante para o particular pois terá o seu
momento para convencer a AD.
* A AD recusa-se normalmente a modificar o seu projeto de decisão depois de ouvido o
particular. Porque criou-se uma espécie de convicção na AD que isso seria dar “parte
fraca”. Se a AD mudasse o sentido de decisão mostraria uma certa incompetência,
portanto o que ela normalmente faz é mesmo após a pronunciação do particular, é
decidir como inicialmente havia pensado.
A lógica do CPA em dar a oportunidade ao particular para se pronunciar, foi uma
maneira dos particulares irem para os tribunais pedir a impugnação de decisões,
podendo eventuais erros ser corrigidos antes da tomada de decisão – mas isto
normalmente não ocorre.
A AD não pode ignorar os comentários. Pode não acolhe-los, mas não pode jamais
ignora-los e deve explicar porque

é que não toma em conta os argumentos

apresentados pelos particulares.
Artigo 100º.
2 – escrita ou oral (é sempre ou por norma escrita).
ÓRGÃO INSTRUTOR – quem desenvolve a instrução do procedimento é o órgão instrutor
e não aquele que no final decidirá (este delega a competência para fazer a instrução ao
órgão instrutor – muitas vezes é um júri, sobretudo nas situações em que há mais de
que um candidato).
Artigo 101º.
2 – não basta que o órgão instrutor diga ao particular que o seu pedido foi indeferido; é
preciso dar-lhe também os elementos de facto e de direito que levaram ao
indeferimento.


Regra geral: qualquer decisão da AD antes de ser tomada, deve ser dado o direito
aos particulares de se pronunciar. Se não for respeitado, se a AD tomar uma decisão
de indeferir um pedido de um particular, mesmo conforme a lei, sem ter sido
praticada a audiência prévia, então a decisão será anulada, por ser ilegal.
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Nos casos em que as decisões são discricionárias é muito importante a audiência
prévia. Mais do que nas decisões vinculadas.



DECISÃO DISCRICIONÁRIA – posso impedir a decisão, no caso de as regras não terem
sido cumpridas.

Artigo 103º – inexistência e dispensa de audiência dos interessados.


1 – Não há audiência dos interessados:
o A) quando a decisão seja urgente – o particular pode considerar que a
decisão não é urgente, como a AP declarou, e se o tribunal também
considerar que não há urgência, a decisão é ilegal.
o c) situações em que são milhares de candidatos.

Casos em que o órgão instrutor pode dispensar a audiência dos interessados:
a) Se a decisão já não vai ser surpresa, porque os particulares na fase de instrução já se
pronunciaram sobre tudo, então a audiência pode ser dispensável.
b) O direito de audiência previa dos interessados serve para que o particular convença
a AD a mudar o seu projeto de decisão, logo só faz sentido que este se pronuncie se o
projeto da AD for desfavorável ao particular. – Aí a AD decide logo.
Há 5 hipóteses de não haver audiência prévia dos interessados.
* Sempre que a AD entenda que está preenchida alguma destas 5 alíneas, é obrigada a
mencionar isso na própria decisão. Fundamenta a razão pela qual não ouviu o particular
previamente.
A AD muitas vezes diz esquecer-se da obrigação de audiência prévia.
Muitas vezes o particular recebe uma carta com a decisão (neste caso
indeferida); falta aí uma fase procedimental que é a audiência dos interessados. A AD
fundamenta que esta era uma decisão urgente – isto não serve de argumento, porque
caso o fosse deveria vir especificado na decisão o seu carácter de urgência, não podendo
este ser invocado quando questionada pelo particular a decisão do particular.
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A situação em concreto não se enquadrava no 103º, pelo que deveria ter havido
audiência prévia, mas não houve. O particular impugna junto do tribunal pedindo a
anulação da decisão. Houve uma ilegalidade, pois não cumpriu as normas do CPA de
audiência prévia. Mas há uma exceção que os tribunais têm considerado – O particular
apresentou o requerimento e nunca mais foi ouvido até ao dia em que recebeu a
decisão. A instrução aqui foi analisar a planta (5 andares), analisar a lei (diz que o
máximo são 3) e perante isto profere-se uma decisão, que consiste no indeferimento do
pedido, por ir contra a lei. Este indeferimento é fundamentado, invocando a lei que o
não permite (a lei é clara) – é uma decisão vinculada. No entanto, entre o projeto de
decisão e a decisão deveria ter havido uma audiência prévia do interessado e invocando
este vício é possível anular a decisão. No entanto, ao ser anulada, a AD vai apresentar
um projeto de decisão, vai ouvi-lo e vai decidir exatamente da mesma forma, por ser
uma decisão vinculada. Se este vício levasse a que o tribunal anulasse a decisão, não
haveria nenhum contributo benéfico (teria que se voltar atrás cumprindo todo o
procedimento, mas a decisão, por ser vinculada seria exatamente a mesma  seria
inútil). Então os tribunais entendem que neste tipo de casos é inútil anular as decisões
da AD, pois já se sabe qual vai ser apesar de tudo a decisão final. Só nos casos em que a
decisão é totalmente vinculada é que o tribunal pode dizer que, é certo que houve um
vício, uma ilegalidade, mas que já não faz sentido retroceder e repetir o procedimento.
Nestes casos não anula a decisão – princípio do aproveitamento dos atos – o tribunal
recupera a decisão e aproveita-a. Este é um princípio geral – aproveitamento dos atos
administrativos. Não acontece muitas vezes porque na maior parte dos casos as
decisões da AD não são estritamente vinculadas, são geralmente discricionárias, e
nestas o tribunal não pode ter a certeza absoluta que na audiência prévia o tribunal não
vai conseguir anular a decisão da AD, dado esta ser uma questão de mérito, de
ponderação do interesse público.
Mesmo os casos em que o ato é estritamente vinculado, deve a AD conceder a
audiência prévia. A invocação deste princípio, só sucede quando a questão chega a
tribunal e aí o tribunal decide que pode a decisão ser aproveitada.
* Se não encontrarmos esta menção no capítulo da audiência prévia, encontraremos na
parte da invalidade dos atos administrativos.
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Fase da decisão:
 Fase da decisão


Omissão juridicamente relevante.
Antes de chegarmos à fase da decisão, pode o procedimento terminar sem decisão.

Em qualquer fase do procedimento há possibilidade de o fazer cessar. Causas:
Artigo 110º – Desistência: o particular que requereu algo, pode a qualquer momento
desistir. Se a AD achar que o procedimento deve continuar, então o procedimento passa
a ser oficioso, já não a pedido do particular, mas sim da AD, por considerar que a questão
é de interesse público.
Artigo 111º – Deserção: O procedimento parou. a AD pede por exemplo uma licença, o
particular não a envia dentro de seis meses, aí o processo é extinguido. Salvo se houver
interesse publico e aí passa a processo oficioso.
Artigo 112º – Impossibilidade ou inutilidade superveniente


O procedimento que é iniciado mas que antes de chegar à fase da decisão, o objetivo
daquele pedido é impossível ou inútil, então aquele procedimento deixa de fazer
sentido, e a AD não tem que decidir sobre o conteúdo daquele pedido porque aquele
deixa de existir, de fazer sentido.



Caso de inutilidade – eu sou dono de uma casa e peço para fazer um anexo em cima.
Durante o procedimento vendo a casa. Aqui não é impossível, porque a casa
continua a existir, mas é inútil, porque eu já não sou o proprietário da casa.

Artigo 113º – Falta de pagamento de taxas ou despesas – o procedimento nestes casos
todos extingue-se antes de chegar à fase de decisão. Os procedimentos estão sujeitos
ao pagamento de taxas pela emissão da decisão. Há um prazo para liquidar as taxas. Se
o prazo se extingue, então não chega a haver decisão, porque há uma extinção do
procedimento.



Particular apresenta pedido para licenciamento: Administração tem de decidir –
Art. 9º (exceção apenas prevista no nº2)
Página 32 de 59

Direito Administrativo
o Art. 9º lido em conjugação com o Art. 58º (define que a periodicidade é de
90 dias, porém existe novo prazo para a notificação – 8 dias- do particular
da decisão tomada; possibilidade de decisão mesmo no 90º dia):
periodicidade – Administração não “tem toda a vida para decidir”, existem
prazos definidos
DECISÃO DESFAVORÁVEL

NÃO TER DECISÃO

Não pode realizar o objeto do seu pedido no entanto pode efetuar

Particular não pode reagir quanto a

pedido para tentar revogar a decisão desfavorável através de recurso

isso (não pode recorrer para nenhum

a superior hierárquico ou tribunal

superior)

Indeferimento Tácito
Se a Administração não defira em determinado prazo (90 dias) é como se esta tivesse
indeferido o pedido.
CPA


LEI DOS TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS

Tribunais administrativos à época da criação do CPA: anular atos administrativos´
o Recurso para o contencioso para anulação



Pedido do particular + Decisão = decisão expressa



Pedido do particular + Silêncio = ATO DE INDEFERIMNTO TÁCITO – com esta ficção
legal o legislador permite ao particular recorrer ao tribunal administrativo



Indeferimento tácito ou expresso pode ser alvo de recurso: em casos em que o
tribunal anule a decisão, o processo seria reavaliado e o particular, perante essa
fundamentação, teria poder para voltar a efetuar recurso (a nova decisão da
Administração teria de ser novamente fundamentada porém poderia continuar a ter
falhas à visão do particular)
ESTE MODELO NÃO CORRESPONDE AO PRETENDIDO PELO PARTICULAR
Particular não quer andar eternamente a recorrer ao tribunal, quer sim mecanismo

para “contornar” o indeferimento: pretendido é que o tribunal olhe para o pedido do
particular e não para o caso da Administração (avaliar legalidade do pedido)  Reforma
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do contencioso administrativo (Reforma do contencioso administrativo) - ASSIM
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PASSA A:


Anular ato administrativo



Condenar a Administração à prática de dado ato – mesmo quando a
Administração não praticou ato nenhum: deixou de ser necessário a ficção do
ato indeferido tácito (não era bem do ponto de vista do particular pois nunca lhe
ia permitir aprovar o seu pedido)

Duas Inovações:





Não ser necessário um ato administrativo para ir a tribunal



A decisão do tribunal deixou de ser uma decisão do ato administrativo

CASOS DISCRICIONÁRIOS: Tribunal só pode condenar a Administração a realizar um
ato mediante um série de formalidades (a cumprir os elementos da decisão) não a
realizar um ato em si pois essa matéria é de decisão discricionária.



Em caso de suposto “indeferimento tácito” não pode o tribunal anular o ato
administrativo pois nenhum houve. Pode apena condenar a Administração a tomar
determinada medida, não podendo conduzir a “direção” da mesma em caso de
matérias de discricionariedade.



Dever da Administração decidir (Art. 9º) deve ser cumprido mesmo posteriormente
aos 90 dias do prazo (decidir depois do prazo é melhor que não decidir de todo)
o INUTILIDADE SUPERVENIENTE: particular coloca processo pós fim do prazo
porém Administração decide e favoravelmente; processo é inútil e ocorre
uma inutilidade superveniente. Neste caso as custas judiciais são atribuídas
à Administração, dado que esta foi a detentora de culpa do processo se ter
tornado inútil.

ARTIGO 109º - indeferimento tácito


Deferimento tácito e deferimento expresso são iguais, um não é melhor que o outro.



No indeferimento tácito não há ato, mas no deferimento tácito há ato.
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o Deferimento tácito pode ser anulado por um tribunal em caso de ser inválido


Particulares têm 3 meses para a anulação da decisão



MP tem 1 ano



Se o deferimento expresso pode ser anulado pelo tribunal, o tácito
também



Ato tácito de indeferimento: mantém-se esta figura mesmo depois da criação do
CPA – enquanto ato até à atualização dos procedimentos dos tribunais
o Quando 10 anos mais tarde se faz a atualização do CPTA (código do
processo dos tribunais administrativos) deixou de ser permitido que o
particular peça a anulação dos atos administrativos: apenas quando
tenha ocorrido um ato administrativo expresso que este considere
inválido. Perde-se a ficção de um ato que não existe.
o Caso não tenha ocorrido ato expresso, deverá solicitar que o tribunal
condene a Administração a executar esse mesmo ato. Tribunal assim que
condenar a Administração à prática do ato deverá indicar o sentido da
decisão pois analisará logo os pressupostos legais do pedido e se este é
ou não inválido (análise dos factos e da lei e se há necessidade de
deferimento ou indeferimento). Mediante o que o tribunal condenar, é
nesse sentido que a Administração decidirá: se indefere ou defere.  Em
caso de ato vinculado: só a lei é considerada.


Em campo de discricionariedade é considerada a lei e o interesse público. Porém
aqui o tribunal não pode conduzir a decisão: só cabe à Administração definir o
que é o interesse público perante essa decisão, assim só esta pode ponderar qual
o sentido da decisão. Nem é o visado nem a Administração a fazer essa
ponderação, é a própria Administração.



Tribunal dirá que a Administração tem de praticar o ato, podendo explicar à
Administração quais as orientações legais a seguir para a tomada de decisão. No
entanto a decisão final apenas cabe à Administração.



Regra geral, o facto de que a Administração não decide dentro do período
definido para responder ao pedido. Tal não significa que o particular possa atuar
como se a decisão tivesse sido positiva. Deverá sim incitar a Administração por
mecanismos legais (recurso a tribunal) para que decida: ultrapassar NÃO
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AUTORIZAÇÃO TÁCITA. Passagem do prazo (findo este) é sinónimo que o tribunal
pode recorrer a tribunal.
o Prazo processual: conta-se em dias seguidos – tribunal
o Prazo procedimental: Audiência prévia - úteis

CPTA


Art. 58º 2 B



Art.69º: começa a contar no final dos 90 dias
o

Os prazos são diferentes porque no primeiro caso o particular sabe quando é que
pode recorrer, sabe quando o pedido foi diferido. No segundo caso, este não recebe
resposta alguma e por isso o particular por vezes não sabe muito bem quando há
de ir para tribunal.





Art.46º - o que posso solicitar ao tribunal
o

1 Anulação de um ato administrativo inválido: posso pedir nos 3 meses seguintes

o

2 Condenação da Administração

Art. 71º - mesmo requerimento sem resposta ou apreciação recusada (Administração
assume e responde que não vai responder)  Pedido sem resposta expressa.

DEFERIMENTO TÁCITO
ARTIGO 108º


1 – Parece ser a regra geral



3 – reduz o âmbito do nº1: só os casos especificados nestas alíneas ou em
legislação especial

Considera-se deferimento tácito só se tiver indicação disso no caso prático. Regra geral é para considerarmos
indeferimento tácito.

Contagem do prazo é mais rigorosa no deferimento tácito do que no
indeferimento: no deferimento tácito sem a decisão ficamos com o pedido aprovado, já
no indeferimento apenas ficamos sem decisão e com hipótese de recorrer tribunal
ARTIGO 108º 4


Suspensão do prazo leva ao alargamento do mesmo
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Não é correto que se liga “procedimento estiver parado por motivo imputável
ao particular”: não é por vontade deste, mas sim da Administração já que esta é
que lhe requereu novos dados (tal só acontece se o particular não cumprir o
prazo dado pela Administração, ai sim é “motivo imputável ao particular” – este
é que o atrasou)



Lei determina os requisitos a serem cumpridos na criação do pedido
(documentos, forma, etc…)



Administração pode requerer diligências “extra”

Ato Administrativo é:


Ato jurídico: decisão voluntária que se traduz na produção de efeitos jurídicos



Ato unilateral: decisão da própria Administração



Ato adotado no exercício de uma atividade pública (da Administração Pública)
o Nem sempre são praticados por órgãos dos organismos da Administração
Pública central


Por vezes são criados por órgãos individuais: ai analisa-se forma e
competência



Outras vezes por órgãos colegiais: nestes casos acrescentam-se
requisitos



Produtor de efeitos jurídicos numa situação individual e concreta (decidem a
pretensão de uma pessoa individualmente)



Ato que decide: na sequência normalmente do pedido de um particular, no
entanto podem em casos específicos ter origem num ato oficioso da
Administração

Decisões expressas de Indeferimento/Deferimento
Há elementos que estão presentes em todos os atos quer deferidos quer indeferidos –
menções obrigatórias presentes no artigo 123º CPA  alínea d Dever de fundamentação
ARTIGO 124º: indica os que devem ser fundamentados

Página 37 de 59

Direito Administrativo


Há atos que são favoráveis a outros. Assim, os atos favoráveis ao particular, não
são obrigatórios de fundamentar. Então, os atos que são favoráveis a um
particular e desfavoráveis aos restantes são obrigatórios de fundamentação
(caso de concurso, por exemplo).
o Reclamar = para o próprio autor do ato
o Recurso (para órgão hierárquico superior) vs. Impugnar (ir para tribunal)

ARTIGO 124º Nº1 D: aplica-se fundamentalmente a atos discricionários. Se um artigo
legal é interpretado sempre no mesmo sentido e num caso passa a ser interpretado
noutro sentido há o dever de fundamentação. Não há proibição nenhum em interpretar
a lei nesse sentido, apenas terá de ser bem fundamentada.
ARTIGO 124º Nº2: não há obrigação de o superior fundamental as ordens que dá ao
subalterno, no entanto, isso atualmente está desfazendo da realidade, pois na maior
parte das vezes essa fundamentação existe. Quando há vários particulares interessados
num ato (concurso) os candidatos apresentam os seus documentos e passa-se à fase da
instrução do procedimento. Nessa situação costuma-se nomear um júri. Não é um júri
que vai decidir, mas sim o órgão competente. Júri apenas faz proposta após deliberação.
O órgão competente normalmente confia na deliberação do júri. O órgão competente
quando aceita a proposta. (primeiro ato) Após este ato há a nomeação. O ato de
homologação não tem de ser fundamentado, porque as deliberações do júri têm de ser
fundamentadas. Ou seja, órgão concorda com esta lista de acordo com a
fundamentação do júri.
ARTIGO 125º


Nº 1: Fundamentação terá de ser expressa através da exposição de elementos
de facto e de direito. Se pareceres ou pressupostos anteriores já estiverem
fundamentados não é necessário fundamentar novamente.



Nº 2: por vezes há aparência de fundamentação, mas esta está contraditória e
isso equivale a falta de fundamentação.
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FASE COMPLEMENTAR (NOTIFICAÇÃO)


Quando há um ato administrativo, este terá de chegar ao conhecimento do
particular, através da publicação (DR por exemplo) ou de notificação.



Artigo 66º e seguintes do CPA



O ato administrativo não pode ser confundido com a notificação. Na notificação tem
de ser enviado o texto integral do ato administrativo  Artigo 68º nº1 A + Artigo
69º: prazo para a notificação = 9 dias
90 dias úteis

8 dias

8
9

Ao dia 89 foi enviada a carta de indeferimento expresso. Se o ato foi praticado no
dia 91 já seria indeferimento expresso.
ARTIGO 68º: Generalidade dos casos é necessário enviar
ARTIGO 69º


Só se considera o tal indeferimento ou deferimento tácito posteriormente a 8 dias
passados os ditos 90 dias do prazo
o Pode por exemplo surgir indeferimento expresso no dia 93 (comunicação),
tendo sido tomada a 89
o Se o ao for praticado dia 91 já é um ato expresso posterior ao deferimento
tácito que surge a dia 90



INDEFERIMENTO TÁCITO: Tinha um ano para ir ao tribunal pedir condenação para a
prática do ato



INDEFERIMENTO EXPRESSO: Surge dia 93 tendo sido praticado no dia 89 – devo em
3 meses dirigir-me ao tribunal a pedir a anulação do ato.
90 dias úteis
90 dias depois= indeferimento tácito

9
1

9
4

Dia 91= indeferimento expresso
Dia 94= notificação

Página 39 de 59

Direito Administrativo


Artigo 9º - dever de se pronunciar: a decisão no dia 91 não é inválida pois é preferível
que a Administração decida fora do prazo do que não decidir de todo pois mantém
esse dever com base neste artigo (ser antes dos 90 ou depois não releva: é melhor
decidir tarde que não decidir). A FIGURA DO INDEFERIMENTO TÁCITO surge para
ajudar o particular pois permite-lhe recorrer a tribunal aquando da não existência
de decisão.

90 dias úteis

8
9

90 dias depois = deferimento tácito
Dia 89 = ato de indeferimento expresso
Dia 94 = notificação

Não se chegou a forma deferimento tácito dado que foi praticada a dia 89, o que
é possível. A dia 90 está em erro se considera deferimento tácito. Tem ainda 3 meses
para recorrer a tribunal (dia seguinte após o receber da carta começa a contar o prazo)
caso considere esta decisão ilegal.
90 dias úteis

8

13

8 dias

90 dias depois = deferimento tácito
Dia 89 = indeferimento expresso
8 dias = prazo da notificação
Dia 130 = recebe a notificação

Lei não diz que se for notificado posteriormente aos 8 dias, nada vale. DOUTRINA
define que deverá ser explicado ao particular o motivo para o atraso da chegada da
notificação posterior aos 8 dias do prazo.

90 dias úteis

91

95

90 dias úteis depois = deferimento tácito
Dia 91 = ato de indeferimento expresso
Dia 95 = notificação



Dia 90 formou-se um deferimento tácito: pedido que ele fez está tacitamente
decidido a seu favor
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Indeferimento expresso não faz menção ao deferimento tácito pois a
Administração não poderia indeferir expressamente pós esse deferimento
o Acredita-se que a Administração tenha contado mal o prazo ou tenha
pensado que existiu suspensão que não existira.



Questão que aqui se coloca é a conjugação do deferimento com um indeferimento
(nem tanto o facto de se ter de conjugar o expresso e o tácito) – teremos que
entender que a primeira decisão será revogada pela segunda (visa revogar à
primeira)
o Quando a decisão é favorável ao particular cria um direito na esfera jurídica
deste, ao ser outra que lhe seja desfavorável está a retirar-lhe um direito
outrora atribuído. Não pode acontecer. Só em casos que a decisão é ilegal é
que pode surgir outra que a revogue.
o Já não está a ser analisado o pedido do particular dado que este já tem uma
decisão: está a tentar revogar (só possível de aplicar nos atos vinculados) a
decisão anterior: já não se aplica o Artigo 9º pois já não está a decidir mas
sim a revogar

Artigo 70º  Artigo 131º: só nestes casos terá de ocorrer publicação pública, nos
restantes apenas estando o particular alertado, está a notificação feita.
Validade: forma a ser respeitada a lei
Eficácia: se o ato produz efeitos (só o faz depois de serem conhecidos) notificação ou
publicação

INVALIDADE
NULIDADE
Pedir que declare a nulidade do ato
A todo o tempo (não sujeita a prazo) 
ARTIGO 58º 1 CPTA

ANULABILIDADE
Pedir anulação
Particular: 3 meses
MP: 1 ano  ARTIGO 58º CPTA

Passado 1 ano, o vício sana-se: elimina-se a ilegalidade  Quando passa o prazo
o vício sana-se e o ato não passa a ser válido, mas, como não pode ser anulado, passa a
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ser tratado como válido. No caso de vícios mais graves, pode ser criado recurso a tribunal
na mesma.
DIFERENÇA ENTRE NULIDADE E ANULABILIDADE É MUITA PARA O PARTICULAR  Artigo
133º e seguintes CPA

Invalidade do Ato Administrativo
Artigos 133º e seguintes
Até que o tribunal anule o ato, este é eficaz no ordenamento jurídico: ninguém
pode deixar de cumprir o ato por considerar que este é anulável (decisão é retroativa
precisamente para anular esses efeitos produzidos).  3 meses para o particular e 1
ano para o Ministério Público: CPTA Art. 58º 1 a) + b)
Se este prazo passar o ato deixa de ser impugnável (deixa de poder ser anulado
pelo tribunal) portanto passa a ser tratado como válido: dá-se a SANAÇÃO DO VÍCIO
(neste caso é o tempo mas existem outras possibilidades de sanar o vício).
Ato é sanável



Ato Secundário

Ato Secundário:Tempo
Administração através de novo ato poderá sanar
o vício do ato
 Ratificar
inicial



3 meses – particular
1 ano - MP




Conversão
Reforma

Ratificação: mantém-se o ato na data em que foi praticado – órgão competente
sana o vício, afirmando que concorda com a prática do ato e ratifica-o afirmando
que foi como se ele próprio o tivesse ratificado



Reforma: elimina-se o ato que era anulável, alterando-se os detalhes que estão a
criar motivo para anulabilidade (retira-se as partes ilegais) – manter o que está e
reduzir



Conversão: converter o que é ilegal em legal – alterar o que está

Incompetência


Relativa
o Regra geral: 2 órgãos do mesmo ministério  gera o vício da anulabilidade



Absoluta
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o Devia ter sido praticado num outro ministério
o Devia ter sido praticado por um órgão de uma pessoa coletiva diferente
(órgão não só não tinha competência para o praticar como deveria ter sido
um órgão de uma pessoa coletiva diferente)
o Gera ANULABILIDADE  artigo 133º nº2 B) CPA
SÓ OS ATOS ANULÁVEIS SÃO POSSÍVEIS DE SER SANADOS!

Atos Nulos
Caraterísticas
 Produzem efeitos práticos por vezes, mas não jurídicos: Art. 134º 1 CPA (tribunal
declara nulidade: sempre existiu, só a “afirma”)


INSANÁVEIS e podem ser impugnados a todo o tempo
o Insanáveis - Art. 137º CPA não passível de ratificação apesar do disposto no
nº3: ainda que fale de ratificação, é só nos casos em que esta é possível.


Retroagem os efeitos: Art. 137º 4 CPA

Artigo 134º 2


Conjugável com o Artigo 58º CPTA



“qualquer tribunal”: não é por qualquer tribunal, só aos que detém competência
sobre a matéria, neste caso os tribunais administrativos



“qualquer órgão”: pouco lógico = perde-se a lógica hierárquica se assim fosse

Artigo 134º 3


PRESSUPOSTOS DE APLICABILIDADE
o Ato nulo
o Situação de facto que se prolongou no tempo: não podemos atribuir efeitos
jurídicos com base na norma, se o ato é nulo, é nulo (não sanável) – é o tempo
que vai transformar a situação de facto em situação juridicamente
considerável (tempo vai jurisdificar a situação)


Acontece por questão de boa-fé, segurança jurídica: princípios gerais
do direito (se estes exigem que não sejam destruídos os efeitos)
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demonstram que não faz sentido destruir todos os efeitos passados
(para o futuro é possível criar um novo ato)


Nos casos em que as consequências do nº 1 e 2 sejam demasiado gravosas, a
possibilidade é de atribuir
o Situação de facto ( = ocorreu porém lei não lhe reconhece efeito) ≠ situação
jurídica
(jurisprudência exemplifica sempre com 10 anos, apesar de não haver um período definido)

EFEITOS PUTATIVOS DOS ATOS NULOS
 PUTATIVOS = efeitos mantém-se não por virtude do ato, mas pela virtude do decurso
do tempo


Maioria das situações não é possível desfazer os atos praticados (trabalho e dinheiro
por exemplo: pode o particular restituir o dinheiro que recebeu, mas a entidade não
lhe pode restituir o trabalho dela)



Podem ocorrer efeitos pecuniários (ex.: destituição de um indivíduo de um cargo em
que este passará a ganhar menos, é-lhe restituído o valor em diferença)

ARTIGO 133º 2 A - Usurpação do poder: praticar ato legislativo ou judicial, é ilegal dado
que só lhe é possível realizar atos administrativos

VÍCIOS


Ilegalidade



Vício da forma



Vício da vontade (atos discricionários)



Desvio do poder



Violação da lei (no limite todos s vícios aqui conduzem)
LER ART.133º

REVOGAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO


Revogação = caraterística tradicional (existem algumas exceções)



Ato Administrativo = prossecução do interesse público (este pode variar, assim o ato
de revogar é tão importante)
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Praticado ato, produziu efeitos por um período de tempo e agora pretende-se fazer
cessar esses efeitos porque esse entende que este já não é bom
o Pode ser retroativamente: destruir todos os efeitos produzidos – diferença
da anulação é que nestes casos é a Administração que decide, e na anulação
é o tribunal que o decreta  REVOGAÇÃO ANULATÓRIA: Só faz sentido
ocorrer retroativamente por a Administração, depois de apreciar a legalidade
do ato, o considera inválido. Impede assim que ele continue a produzir
efeitos e anula os já produzidos.
o Pode ser só para o futuro: reavaliação do interesse público fez concluir que
deixou de ser necessário a produção daqueles efeitos jurídicos

Iniciativa da Revogação
 Pode ser qualquer iniciativa espontânea (órgãos da Administração)


Pode ser provocada: a pedido do particular

Autor da Revogação
 Autor do ato (agora decide revogá-lo)


Um outro órgão com competência para revogar o ato
o Superior hierárquico (poder de supervisão)
o Delegante (art. 39º 2 CPA – revogar os atos realizados pelo delegado)
o Órgão tutelar (no caso em que exista tutela revogatória)

Fundamento
 Por inconveniência: não é já o que melhor prossegue o interesse público (ou este
evoluiu ou os titulares de poder mudaram e avaliam-no de outra forma)


Ilegalidade do ato
o Mérito só é avaliado pela Administração
o Legalidade pode ser apreciada tanto pelos tribunais como pela
Administração: está vinculada ao princípio da legalidade quer ativa quer
reactivamente (deverá anular os atos que considere ilegais)
VER ART.167º 2

Efeitos/Consequências
 Revogação por conveniência: efeitos para o futuro


Revogação por invalidade (ilegalidade): efeitos retroativos
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São diferentes consoante se esteja a revogar ato válido ou inválido



Quando tribunal já não pode anular o ato 3 meses ou 1 ano depois. A Administração
e as suas revogações (de atos inválidos) utiliza-se o mesmo prazo. Podem apenas
revogar por inconveniência:
o Ato válido – inconveniência: para o futuro
o Ato inválido – invalidade: efeitos retroativos (1 ano)



Ato constitutivo de direito (não faz sentido revogá-lo): ato deu direito ao particular
– não faz sentido que lhe seja retirado
o Estes não podem ser revogados: Art. 138º e 139º



Caso em que os efeitos já tenham terminado só faz sentido revogar caso seja com
eficácia retroativa.

ARTIGO 128º 2 A)


Atos nulos não podem ser revogados nem ratificados



Ato favorável ao particular, permite a fixação de efeitos retroativos

REVOGAÇÃO DE ATOS INVÁLIDOS - ARTIGO 141º: Se a Administração achar que o ato é
inválido, terá de o declarar e não só a inconveniência do mesmo.

Revogação por invalidade ≠ pedido de anulação do tribunal


Revogação por invalidade = revogação anulatória



Pedido de anulação do tribunal: 1 ano MP e 3 meses particular
o Utilizasse o prazo mais longo de forma a definir que passado este período se
sanou o vício (tribunal já não se vai pronunciar: regra dos atos inválidos só
podem ser revogados no prazo de um ano. Depois sana-se o vício, mas se
dentro de um ano, há ação em tribunal, a ação pode servir de base para que,
em vez de defender, poderá revoga-lo por concordar que é inválido.
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Petição inicial: de quem acha que o ato é inválido



Órgão defende-se (porque tomou o ato): contestação



Sentença do tribunal

ARTIGO 141º 1 CPA - “resposta à entidade recorrida”: entidade sobre a qual surge o
pedido

REVOGAÇÃO INVALIDADE
(é sempre anulatória e com efeitos retroativos)

Prazo 1 ano: Art. 58º 2 a)
CPTA
Faz sentido que seja o prazo
mas longo porque só assim
se tem a certeza que o vício
sanou (ninguém recorrerá)

Prazo para a entidade recorrida (autor do ato)
contestar ou responder à ação judicial em curso
Pode ser fora do prazo de um ano, devendo aproveitar
a contestação para revogar o ato por concordar que
esse o é. Suspende-se assim o processo em
contencioso pois desaparece o objeto da ação.

REVOGAÇÃO DOS ATOS VÁLIDOS


Mais difícil
o Interesse público pode pender e justificar o revogar do ato
o Direitos dos particulares: interesse público não pode ser concretizado à custa
destes.



POSSIBILIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO?

o Lei diz que o direito do particular se sobrepõe ao interesse público
o FREITAS DO AMARAL: em alguns casos, talvez haja equilíbrio, no sentido em
que fosse possível revogar atos constitutivos de direitos, para tal
indemnizando o particular.
Antes do CPA, a legislação era muito protetora da Administração. CPTA tem a
função aquando do seu surgimento de criar um conjunto de normas de forma a proteger
o interesse do particular.
REGRA: não são revogáveis os atos válidos.
ARTIGO 140º CPA
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Construído inversamente: primeiro enuncia que são revogáveis todos, depois
abre um extensíssimo campo de exceções



Número 2 deverá ser lido na sequência da alínea B do número 1: exceções que
permitem revogar o ato constitutivo de direito (2) que não pode a partida ser
revogado (1b)



2b poderá acordar algo com o particular que permita que este acorde em que
seja realizada a revogação do ato

ARTIGO 142º CPA Competência para a Revogação


Autor do ato



Superior hierárquico: desde que não seja competência exclusiva do subalterno



Delegante/Subdelegante



Delegado/subdelegado: durante delegação/subdelegação´



Órgão tutelar: “só nos casos expressamente permitidos na lei” revogação =
tutela revogatória

Revogação não deixa de ser um ato: tem uma marcha de procedimento
Autor do Ato

Autor Real

Ato X

Presidente da Câmara de Lisboa é incompetente.
Assembleia Municipal é o competente  Autor Legal

Presidente da Câmara Municipal não era competente para realizar o Ato (era a
Assembleia Municipal), revoga o ato o Presidente da Câmara por compreender que não
é competente logo o ato não é válido. (Art. 141º 1) Alguma doutrina defende que isto
piora: além de ter praticado o ato inválido, ainda lhe é permissível que realize um novo
ato. (mas de revogação) Além de 1 ilegalidade, incorre em duas.
Interpretação do Artigo 142º1
Uns defendem que: é o presidente que deverá anular o ato inválido que praticou.
Outros defendem: que deveria ser o órgão que tem competência para efetivamente
praticar o ato, que deverá efetuar a revogação.
Opinião de Tiago Duarte: não pode o órgão praticar um novo ato que incida sobre o
primeiro (por si já revogável). Assim o melhor a fazer é “passar borracha”, fazer
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desaparecer o ato incorretamente praticado. De preferência o mesmo órgão que o
praticou. Deveria portanto, e com base no Art. 142º 1, ser o autor do ato a fazê-lo.
No caso do exemplo, a Assembleia não tem poder de supervisão sobre o
Presidente logo em nada tem competência para interferir nas decisões deste.
Se entendêssemos que a Assembleia deveria decidir, perdia-se a lógica de
interpretação da lei, dado que, assim podíamos por vezes interpretar que por exemplo
o chefe de uma delegação poderia considerar ter competência para revogar decisões de
um ministro por exemplo.
VER Marcelo Rebelo de Sousa: III vol. Autores da revogação

Superior Hierárquico
 Superior indica que o inferior deve revogar o seu próprio ato. (“desde que não seja
de competência exclusiva do subalterno”): não revoga então o ato diretamente,
“coloca a culpa” da revogação no subalterno


ARTIGO 174º: Oposição ao 142º 1  Permite que em caso de pedido de revisão da
decisão que o superior hierárquico pode revogar o ato mesmo que este seja de
competência exclusiva do subalterno. Enquanto não se alterar a lei, dever-se-á
tentar coordenação dos 2 artigos.



LER ARTIGOS 143º, 144º E 145º

Ministro  Diretor Geral (competência exclusiva)  Particular: recurso hierárquico Art.
174º
Ato
Inválido
RECLAMAÇÃO para o autor do ato
Art.161º (prazo 10 dias úteis Art 162º)
Recurso Hierárquico: tem um superior
hierárquico

Inconveniente
Tribunal
(anulação + condenação)
3 meses

Recurso Hierárquico
 Deixou de ser obrigatório, passou a ser uma faculdade permitida ao particular (salvo
nos casos em que a lei defina expressamente que é exigido o recurso hierárquico)
 Quando o particular apresenta recurso hierárquico, o prazo para o recurso a
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tribunal suspende-se.  Tentativa de incentivar o particular a recorrer primeiro
dentro da Administração, evitando assim “entupir” os tribunais logo à partida.
Mediante a decisão da Administração decide posteriormente se quer ou não
recorrer a contencioso.


Lei diz que o prazo para apresentar este recurso é o mesmo que se eu com este ato
me quiser dirigir a tribunal. (prazo para recurso hierárquico: conta-se em dias
corridos = prazo para recurso ao contencioso: conta-se em dias corridos)

ARTIGO 161º
1 – Reclamação: 15 dias
2 – Recurso (pede a outro órgão que venha reapreciar o ato)


Tutelar



Hierárquico impróprio



Hierárquico (superior hierárquico)
o Necessário – lei especifica nestes casos: quer dizer que não me posso
dirigir a tribunal sem executar este recurso (requisito exigido: recurso
hierárquico não dar em nada)
o Facultativo: opcional  REGRA GERAL


Só se no caso especificar que é necessário é que se deverá aplicar o outro regime



Mesmo prazo que para a ação judicial


3 meses: seguidos ARTIGO 58º 2 CPTA

ATENÇÃO  ARTIGO 168º CPA: Nº1 do artigo é aplicável ao recurso hierárquico
facultativo, só no necessário que nunca aparece

e ao nº2 aplica-se ao recurso

hierárquico necessário e a esse sim aplica-se o prazo dos 3 meses do ARTIGO 58º 2 CPTA
Recurso Hierárquico Impróprio
1. Recurso para um órgão onde não existe relação de hierarquia: aqui trata-se de
delegação. A este aplicam-se as mesmas regras do recurso hierárquico facultativo
(mesmo prazo).
Ministro (delegante)

Página 50 de 59

Direito Administrativo
Presidente do IPDJ (delegado)

Autor do ato (delegação de poderes)

2.
ministro (delegante)
Delegado

Pres. IPJD (delegado)

Autor do ato (delegação
de poderes)

Pratica atos enquanto delegado (delegação de poderes do Ministro) existindo aqui
relação hierárquica.


Delegação de poderes congela a hierarquia. Aqui conta o delegante e delegado e
não conta o superior hierárquico subalterno.  Delegação de poderes sobreposta á
relação hierárquica (âmbito das competências delegadas e não das competências
próprias)



Recurso serve para solicitar ao delegante que revogue o ato.

3.
Presidente da Câmara de Lisboa (Autor do ato)
Câmara Municipal

Lei pode prever recurso à
Câmara Municipal

Há casos em que a lei atribui competência a um órgão singular sendo que dessas
decisões cabe recurso para o órgão colegial que este integra. Ex.: Ministro do Ambiente
decide sobre centrais nucleares. Lei diz que dessa decisão cabe recurso para o Conselho
de Ministros. Isto é um recurso hierárquico impróprio.
ARTIGO 176º 1 - “Poder de supervisão”: poder de revogar atos praticados por outro
órgão
SUPERVISÃO
HIERARQUIA: recurso hierárquico DELEGAÇÃO: recurso hierárquico impróprio

MINISTRO (delegante)
Diretor Geral (delegado)
Presidente Instituto Público (delegado)
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Lei não proíbe delegação de poderes de um órgão para outro, mesmo de pessoas
coletivas diferentes.
o ARTIGO 39º CPA – não distingue delegação entre pessoas coletivas distintas



Delegante pode SEMPRE revogar os atos do delegado
o EXCEÇÃO - em pessoas coletivas diferentes: particular não pode solicitar
diretamente revogação do ato, pode solicitar ao delegante, por vontade
própria, que revogue com recurso ao artigo 39º CPA

Recurso Tutelar  artigo 177º CPA
Ministro da tutela: poder fiscalizador  tutela revogatória: pode-se assim recorrer (se
esta estiver prevista) para o órgão da tutela
E.P.E

Direção Associação Pública

Câmara Municipal

Recurso Hierárquico Facultativo  Artigo 169º 2 CPA
Recurso é dirigido ao mais alto superior hierárquico. (não faria sentido de outra forma)

Recurso

Ministro

DELEGAÇÃO

Diretor Geral
AUTOR DO ATO

SUBDELEGAÇÃO

Diretor de Serviço

RECURSO HIERÁRQUICO IMPRÓPRIO  ARTIGO 158º 2B CPA
Ministro (delegante)
Diretor Geral (delegado/subdelegante)

subdelegado

Diretor do Serviço (subdelegado)  Autor do ato


Diretor de Serviço não pratica o ato no âmbito da sua competência



Recurso é dirigido para o órgão que está mais próximo
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Tribunal: 3 meses
Recurso
Sempre que o particular opte por recorrer para a Administração o prazo para ir
a tribunal fica suspenso.  30 dias no máximo Artigo 175º CPA – particular assim nada
perde em recorrer hierarquicamente primeiro antes de aplicar o recurso no
contencioso. (Mecanismo para evitar entupir os tribunais)
ARTIGO 175º 3 CPA: se o órgão competente não decidir em 30 dias úteis, considera-se
o recurso tacitamente indeferido e depois o prazo do contencioso começa a decorrer
ARTIGO 59º 4 CPTA: Motivos para que o prazo se volte a contar


Decisão do recurso ou da reclamação se emitida (dia seguinte)



Ausência de decisão na impugnação administrativa: prazo do contencioso volta
a decorrer posteriormente ao fim do prazo suposto para essa decisão ser emitida

REGULAMENTOS - distinguem-se das leis e dos decretos-lei, mas têm proximidade com
os atos legislativos.
CONTRATO - não é inovador da Administração: é comum os particulares executaremnos.
ATO ADMINISTRATIVO  inovador


Decidem unilateralmente o pedido daquela pessoa



Definem de modo autoritário o direito a aplicar naquele caso concreto (sentença
do tribunal é parecido porém só considera a componente legal e não o interesse
público também)

EVOLUÇÃO DE IDEIA DE UMA ADMINISTRAÇÃO PARITÁRIA – Administração que
compactua com o particular numa série de situações e não a imposição autoritária de
decisões por si tomadas

REGULAMENTOS
Artigo 114º CPA
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Artigo 115º CPA - Interessados podem apresentar petições aos órgãos competentes
para que estes atuem no campo dos regulamentos: não têm de ser “decididos”, a
Administração pode não tomar posição nenhuma, só deve dizer ao particular o destino
dado à petição
Artigo 117º CPA – quem deve manifestar-se sobre os pedidos de regulamento será a
entidade (notificada a pronunciar-se) que tenha interesse no pedido executado
Artigo 119º CPA


Em Portugal é difícil diferenciar regulamentos e atos administrativos. Nos
restantes países, as leis parlamentares são pouco densas e regulamentação
dessas leis é feita pelo governo na sua atuação legislativa.



Governo pode legislar sem passar pelo Parlamento: exemplo CRP 1933



Competência Regulativa (regulamentar) vs. Competência Legislativa (legislar):
Governo ao mesmo tempo que legisla regula logo assim esta questão não se
aplica em Portugal.



Regulamento que viole a lei é nulo e não anulável
o É certo que a lei mantém-se sem ser afetada sem ser naquele caso
específico e assim dever-se-ia anular ou esperar um ano para que o vício
se sanasse o vício PORÉM o regulamento concretiza a lei logo aplica-se
ao mesmo número de pessoas que esta, assim se contraditórios o
regulamento deve ser anulado por poderia eventualmente vir a revogar
a lei o que não deve ocorrer de todo.
Página 54 de 59

Direito Administrativo
ARTIGO 192º 5 CRP: há uma nulidade do regulamento quando se viole o disposto neste
artigo
ARTIGO 72º CPTA: as normas administrativas são nulas quando violem a lei.
Artigo 74º CPTA: “a todo o tempo” porque são sempre nulas. A sua declaração de
nulidade não poderia ser decretada a todo o tempo caso fossem anuláveis, ai seria um
ano o prazo.
Lei/DL A

Regulamento A

Lei sem regulamento não consegue se aplicar
Governo decide revogar o regulamento A sem o substituir
ARTIGO 119º CPA

Lei/Decreto-Lei A

Regulamento A

Lei B
(revoga a matéria da lei A)

Regulamento B

O que acontece ao regulamento A com a revogação da lei A?
À partida caducaria. Pode no entanto continuar a aplicar-se na parte em que não seja
incompatível com a lei B. É preferível que exista uma regulamentação parcial do que não
exista de todo. Mas, é nítido, que um dado período depois, surja o regulamento B e ai
sim o regulamento A será revogado.

Princípio da Proibição da Inderrogabilidade Singular dos Regulamentos: Administração
se cria regulamentos, deverá aplica-los a todos os indivíduos. Não deverá excecionar
critérios a nenhum.
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Contratos Públicos


Durante muito tempo entendia-se que não fazia sentido que a Administração
fizesse contratos com o particular pois nestes casos atentaria também no
interesse deste e não só no interesse público.



Entendia-se que a Administração deveria atuar apenas por atos administrativos
ou celebraria contratos com o particular: contratos privados da Administração.
(=contratos privados)  Ficção: Administração não se “altera”, passando de
público a particular consoante a atividade que vai prosseguir.



CONTRATOS

ADMINISTRATIVOS:

contratos

especiais

celebrados

pela

Administração que não são típicas dos contratos privados da Administração
Pública (caraterísticas especiais).


Contratos celebrados por municípios com determinadas caraterísticas que
acabavam com o passar do tempo a posteriormente deixar de prosseguir o
interesse público (VER ARTIGOS)  Se a opção da Administração fora celebrar
contrato como particular, para alterar o mesmo era necessário acordo entre as
partes. Não faz assim sentido que o interesse público ficasse prejudicado pela
necessidade de novo acordo entre as partes. Esta era uma ótica que criava muita
apreensão à criação de contratos privados da Administração Pública, pois o
interesse público é frequentemente reajustado.
o SOLUÇÃO PARA O PROBLEMA  teoriza através de casos concretos:
jurisprudência francesa. Colocados ao Conselho de Estado francês. A
propósito de resolução destes dois casos: CRIAR FIGURA DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO: Contratos em que uma parte era a Administração
Pública no exercício das suas funções administrativas prosseguindo o interesse público
não podendo ficar dependente da vontade dos privados. Aqui a Administração pode
criar alterações ao contrato (origem jurisprudencial) sem necessidade de acordo com a
outra parte: modificações do contrato com motivos de interesse público (atualizar às
novas exigências do interesse público). Entende-se que as alterações podem ocorrer
mas tem de compensar o privado de forma a que o equilíbrio do contrato se mantenha
(o particular não pode ficar nem melhor nem pior do que estava antes das alterações
Página 56 de 59

Direito Administrativo
efetivadas ao contrato).  Manter o equilíbrio financeiro do contrato. Interpretação
das partes tem o mesmo valor fazendo com que não sejam atos administrativos dado
que os atos são bilaterais com possibilidade de alteração.
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
Contratos privados Atos administrativos



Os litígios em relação às interpretações das cláusulas são resolvidos (tribunal
resolve) tal como nos contratos privados: LÓGICA DO CONTRATO vale tanto a
interpretação do contrato pelo particular como pela Administração
o Se o que está em causa é um litígio das partes em relação à lógica do contrato
o tribunal ter de estar disponível a qualquer altura para resolvê-lo  AÇÃO
ADMINISTRATIVA COMUM: todo o tempo pode anular a declaração negocial



Ideia de que sendo contrato administrativo e estando o mesmo a prosseguir o
interesse público - permite que o contraente público altere o contrato sem o acordo
com o contraente privado: LÓGICA DA FUNÇÃO possibilidade de extinguir um
contrato antecipadamente por exemplo ou alterar as cláusulas deste.
o Administração sobrepõe-se à opinião do particular nas alterações (=atos
administrativos) ao contrato  ACÇÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL: 3 meses

Poder de Administração alterar o contrato está previsto no CÓDIGO DE CONTRATOS
PÚBLICOS.

Pré-Contratual (parte II)

CONTRATO
Execução do Contrato (parte III)
Direitos nos contratos Administrativos: Administração
tem um conjunto de direitos acrescidos em relação ao
particular.
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Repetitório de Perguntas
1. Serão os ministérios órgãos?
2. Distinga poder de superintendência de poder de tutela e indique as áreas da
Administração a que estes se aplicam.
3. Apresente as doutrinas existentes quanto ao dever de obediência e indique qual a
aplicável no regime português.
4. Explicite a relação do Estado com a Administração Pública, analisando o caso
específico das Ordens Profissionais.
5. Comente a seguinte afirmação: “A descentralização e a desconcentração têm de ser
equilibradas pois a Administração Pública necessita de unidade para a sua eficácia.”.
6. Caraterize a relação delegante-delegado.
7. Que recursos administrativos existem? Quais os artigos do Código de Procedimento
Administrativo que traçam os seus regimes?
8. Relacione “princípio da prossecução do interesse público” e “princípio da legalidade”
com o conceito de “dever de boa Administração”.
9. O que é o princípio da subsidiariedade?
10. O controlo da discricionariedade pode acontecer tanto na legalidade como no
mérito?
11. A que corresponde o princípio da degradação de uma formalidade essencial numa
formalidade não essencial?
12. O que é um indeferimento tácito?
13. Que prazos são aplicáveis quando o particular quer recorrer para o tribunal após
indeferimento?
14. Será possível a sanação de um ato administrativo anulável? Se sim de que forma?
15. Em que vícios incorrem os atos administrativos?
16. A afirmação “A situações jurídicas criadas por atos nulos, e ainda que se estendam
por um longo período de tempo (12 anos por exemplo), nunca poderão ser
atribuídos certos efeitos jurídicos” é verdadeira? Justifique.
17. Apenas o autor do ato administrativo tem competência para o revogar?
18. Defina contrato público.
19. Quais são os mecanismos mediante os quais é possível a cessação de vigência dos
regulamentos?
20. As garantias administrativas impugnatórias dividem-se em garantias petitórias e
queixas ao Provedor de Justiça?
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