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UN IVE RS IDA DE
N O V A DE L I S B O A

LIC EN CIA Tll 'Ri \ El\1 DlR_EI TO - Jº CICLO
DIR EIT O ADI\ilINISTRA TIVO
Ano Leti vo 201 9/20 20 - l º sem estr e

e Bac elar GoU\1da
Coo rdi' nad or e Regenti': Prof. Dou tor Jorg

Exn me Escr ito, 28.7 .202 0, 10 hora s

1

inte s h~m~ts:
Dcs eo\' olva dois - e apen as dois - dos segu
a) A Adm jnist raçõ o Púb lica Autárquica;
b) O regu lam ento adruinjstrat'ivo;
s de Adm inist raçã o Púb lica
e) Sem elha nças e diferenças entr e os Sist ema
Exe cuti va e Judiciária.

li
ame ntad o, ao segu inte
Dê a solu ção jurí dica , de um mod o fund
nor mas e prin cípi os jurí dico coso prát ico, iden tific and o o viol ação de
is:
adm inis trat ivos que lhe par eça° ' apli cáve
em temp os de pand emf a,
Com visl:3 a mel hor defe nder a saúd e públ ica
e_ara atribuição de licen ças
o Gov erno lanç ou um concurso públii.:':!_
r a d~te çào de e_essoas infe tada s
pen nitin do às oper ador as de telem óveis faze
dos seus apare lhos .
com CO VlD -19 atra vés da geo- loca llza çào
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A empresa ganhadora, num conjunto de 20 concorrentes, apresentou
o melhor preço, mas também tinha no seu conselho de adminjstração um
innão da Mmistra da Saúde, que participou na deliberação.
_D11da a urgência da decisão, foi contratada a empresa ganhadora sem
que tivesse havido a audiência prévia, invocando-se ainda o estado de
necessidade<administrativa.
Inconfonnada com este desfecho do concurso público, uma das
empresas preteridas dirigiu, uma queixa ao Presidente da Rep_úhlic.a~nd o
que tinha o dever moral de anular o contrato na sua qualidade de defensor da
Constituição.

Quid iuris?
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Cotação: I grupo - 12 valores (2x6=12); II grupo - 8 valores.

Nota: exame com consulta de quaisquer elementos, mas deve ser feito
pelo próprio aluno; não é possível sair da sala durante a prova; a ligação à
internet dos computadores e dos telemóveis deve estar desconectada; a
violação ou a tentativa de fraude através da ajuda de pessoas que não os
próprios estudantes implica a anulação da prova escrita, além das
responsabilidades disciplinar e criminal aplicáveis.

