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Deste parecer resultam entendimentos passíveis de: 
FAQ’s ? Anotação de diploma? Publicação na Web? Elaboração de Circular ? 

 
Informação nº 54   Proc. 7.1.10    Data 2009   / 02   / 19 
 
 
Assunto: Parecer sobre a legalidade de contratação de seguro de responsabilidade civil para 

os eleitos locais. 

 O Senhor Presidente da Câmara … , considerando a responsabilidade civil decorrente do 

exercício do cargo de eleito local, nomeadamente em regime de permanência e exclusividade; 

Considerando a inerente responsabilidade civil decorrente da prática de actos no exercício do cargo; 

Considerando as implicações ao nível do direito de regresso bem como directamente ao nível da 

responsabilidade financeira sancionatória como reintegratória, deseja ser esclarecido sobre a 

legalidade da contratação de seguro de responsabilidade civil para os eleitos locais, bem assim se os 

encargos pelo mesmo podem ser suportados pela autarquia. 

 Face ao solicitado, informa-se o seguinte: 

 A matéria objecto de consulta tem a ver com o Estatuto dos Eleitos Locais aprovado pela 

Lei n.º 29/87, de 30 de Junho, assim como com a Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, diploma que 

aprova o Regime de Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e Demais Entidades 

Públicas. 

 É naquele estatuto que se encontram definidos os direitos e os deveres aplicáveis aos 

membros dos órgãos deliberativos e executivos dos municípios e freguesias. 

 x
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 Nos artigos 4.º e 5.º daquele Estatuto encontram-se elencados, respectivamente, os deveres e 

os direitos dos eleitos locais. A alínea o) do n.º 1 do artigo 5.º dispõe que os eleitos locais têm 

direito, e passo a reproduzir: “ A apoio nos processos judiciais que tenham como causa o 

exercício das respectivas funções.” 

 Por sua vez, o artigo 21.º daquela mesma Lei estabelece de forma expressa o seguinte: 

“ Constituem encargos a suportar pelas autarquias respectivas as despesas provenientes de 

processos judiciais em que os eleitos locais sejam parte, desde que tais processos tenham tido 

como causa o exercício das respectivas funções e não se prove dolo ou negligência por parte 

dos eleitos.” 

 Não menos importante para os eleitos locais é o direito previsto no artigo 17.º da Lei n.º 

29/87, subordinado à epígrafe “ Seguro de acidentes,” ao dispor o seguinte: 

“ 1- Os membros de órgãos autárquicos têm direito a um seguro de acidentes pessoais 

mediante deliberação do respectivo órgão, que fixará o seu valor. 

   2- Para os membros dos órgãos executivos em regime de permanência, o valor do seguro não 

pode ser inferior a 50 vezes a respectiva remuneração mensal.”  

 O regime da responsabilidade civil extracontratual do Estado e demais entidades públicas 

consta da Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro.  

 Segundo o n.º 1 do artigo 7.º deste diploma, o Estado e demais pessoas colectivas de direito 

público, nas quais obviamente se incluem as autarquias locais, são exclusivamente responsáveis 

pelos danos que resultem de acções ou omissões ilícitas, cometidas com culpa leve, pelos titulares 

dos seus órgãos, funcionários ou agentes, no exercício da função administrativa e por causa desse 

exercício. 

 No tocante à responsabilidade pessoal, diz-nos o artigo 18.º da Lei n.º 67/2007 supra referida 

que, e passo a citar: “ Os titulares de órgãos, funcionários e agentes são responsáveis pelos 

danos que resultem de acções ou omissões ilícitas, por eles cometidas com dolo ou com 

diligência e zelo manifestamente inferiores àqueles a que se encontravam obrigados em razão 

do cargo.” 

 Verificamos da breve análise aos dois diplomas supra referidos que para a situação 

subjudice apenas nos interessa interpretar em conjunto o disposto nos artigos 5.º, 17.º e 20.º da Lei 

n.º 29/87 por serem os normativos que definem os direitos dos eleitos locais. 
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 Ora, tendo em atenção o princípio da legalidade segundo o qual os eleitos locais têm de 

observar escrupulosamente as normas legais e regulamentares aplicáveis aos actos por si praticados 

ou pelos órgãos a que pertencem; 

 Considerando que a contratação de seguro de responsabilidade civil com encargos a suportar 

pela autarquia transcende o âmbito dos direitos dos titulares dos órgãos do poder local descritos nos 

normativos da Lei 29/87, afigura-se-nos manifestamente ilegal a celebração de contrato de seguro 

nas condições questionadas pela entidade consulente. 

 À consideração superior. 

 


