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Parecer:      Despacho: 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deste parecer resultam entendimentos passíveis de: 

FAQ’s ? Anotação de diploma? Publicação na Web? Elaboração de Circular ? 

 

Informação n.º 543     Proc. 7.2.17       Data 2012/10/03 
 

 

Assunto: Regime aplicável à constituição de júri de procedimento concursal destinado ao 

recrutamento de dirigentes intermédios 

 

Através do ofício n.º …, datado de 2012/10/01, a Secretaria Regional … solicita parecer que 

esclareça qual a norma a seguir em matéria de constituição de júris de procedimentos para seleção e 

provimento de titulares de cargos de direção intermédia, face ao normativo existente a nível 

regional, adaptativo do regime nacional, constante da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, e à posterior 

alteração legislativa introduzida no regime adaptado, entre outros diplomas, pela Lei n.º 3-B/2010, 

de 28 de abril. 

Sobre o assunto cumpre-nos informar o seguinte: 

  X  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/georginanunes/intranet/new_intranet/oficios/modelo_circular.dot
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A Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, sofreu já várias alterações

1
e de entre estas, efetivamente, 

a Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril (diploma que aprovou o Orçamento do Estado para o ano de 

2010), introduziu alterações ao art. 21.º, disposição relativa ao regime de seleção e provimento dos 

titulares de cargos de direção intermédia. Tal alteração foi, em suma, respeitante ao regime de 

fixação da remuneração do individuo a que se refere a al. c) do n.º 3 do dito art. 21.º e aos membros 

que compõem os júris dos procedimentos de seleção para dirigentes intermédios de 3.º grau ou 

inferior. A nível regional a matéria que concerne ao recrutamento de titulares de cargos de direção 

intermédia, foi, entre outros aspetos, objeto de adaptação através do D.L.R. n.º 5/2004/M, de 22 de 

abril, alterado pelo D.L.R. n.º 27/2006/M, de 14 de julho. Nesses normativos e particularmente com 

relevância para a presente consulta, foi aditado o art. 4.º-A, que estabeleceu as regras, a vigorar para 

os serviços e entidades que compõem a administração regional autónoma da Madeira, em matéria 

de procedimento de seleção dos cargos de direção intermédia, incluindo as regras de composição do 

respetivo júri (cfr. n.º 3 do art. 4.º-A, aditado pelo D.L.R. n.º 27/2006/M
2,3

). De acordo com o 

princípio da subsidiariedade da aplicação da lei nacional – em matéria não reservada à competência 

dos órgãos de soberania, a lei nacional só se aplica nas Regiões Autónomas se não houver 

legislação regional própria – constante do n.º 2 do art. 228.º da Constituição. 

Tal como refere e bem, a entidade consulente, é princípio geral de direito, em matéria de 

cessação de vigência da lei, que a lei geral (entenda-se, no caso, a lei nacional) só revoga a especial 

(na presente situação especial é a que se aplica na Região, em função do território em que vigora), 

se essa for a intenção inequívoca do legislador (cfr. n.º 3 do art. 7.º do Código Civil). Ora, aqui não 

                                                           
1
 Na verdade, a citada lei foi alterada pelas Leis n.

os
 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-

B/2010, de 28 de abril, e 64/2011, de 22 de dezembro. 
2
 Deve fazer-se uma interpretação atualista relativamente à referência ao D.L. n.º 204/98, de 11 de julho, no sentido de a 

entender reportada ao regime geral sobre procedimentos concursais para recrutamento dos trabalhadores em funções 

públicas, com as especialidades estabelecidas na norma em referência. 
3
 Cabe aqui mencionar que, na altura em que foi feita a adaptação à Região do Estatuto do Pessoal Dirigente, os 

dirigentes intermédios eram os de 1.º e de 2.º graus, tendo a referência a graus inferiores surgido com a alteração 

introduzida à Lei n.º 2/2004, pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro. 
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só não resulta que o legislador tenha tido intenção de revogar nesta matéria o regime regional, como 

nem mesmo poderia ter tal intenção, visto que a isso se oporia o supracitado princípio constitucional 

da aplicação subsidiária da lei nacional, em matéria não reservada a órgãos de soberania. 

Assim e em conclusão: 

O regime relativo ao procedimento concursal para seleção e provimento de titulares de 

cargos de direção intermédia
4
, incluindo as regras sobre composição dos respetivos júris, a aplicar 

nos serviços e organismos da administração regional autónoma da Madeira é o constante do D.L.R. 

n.º 5/2004/M, com a redação introduzida pelo D.L.R. n.º 27/2006/M, previsto no art. 4.º-A, do 

citado diploma. 

 

 

À consideração superior. 

                                                           
4
 Neste conceito podemos incluir qualquer cargo, desde que seja de direção intermédia. 


