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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 56    Proc.  7.2.18   Data 27/01/2016 

 

 

Assunto: Regulamentos administrativos a emanar de órgãos de governo da Região Autónoma da 

Madeira face ao Novo Código do Procedimento Administrativo 

 

 Através de e-mail datado de 25 de janeiro, de Sua. Exa. …, é solicitada orientação que explicite 

a aplicabilidade das normas constantes do  Código do Procedimento Administrativo novo (CPA), na 

elaboração de regulamentos da administração regional autónoma da Madeira.  

 Sobre a matéria cumpre-nos informar o seguinte: 

 

1. Ponto prévio 

  X X 

mailto:drapma@gov-madeira.pt
http://drapl.gov-madeira.pt/
file://///GRM-VM/DRAPL$/PastasComuns/intranet/new_intranet/oficios/modelo_circular.dot


 

 

 

 

 

 

2 
Edifício do Governo Regional 
Av. Zarco, 3º. Andar – 9004-527 Funchal – Telef. 291 212 001 – Fax. 291 223 858 
E-mail: drapma@gov-madeira.pt - http://drapl.gov-madeira.pt 

 

 

 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 
Governo Regional 

Secretaria Regional das Finanças e da Administração Pública 
DRAPMA - Direção Regional da Administração Pública e da Modernização Administrativa 

O regime antecessor do atual, continha seis artigos sobre a matéria em apreço, dois deles, com 

potencial impacto de relevo, respeitantes ao regime de audiência de interessados e de apreciação 

pública, que contudo, sempre careceram de legislação própria que não foi aprovada; pelo contrário, o 

CPA trouxe ao nosso ordenamento jurídico, comparativamente falando, um conjunto considerável de 

normas que corporizam, por um lado, o procedimento de preparação do regulamento (arts. 97.º a 101.º) 

e por outro, tratam do regulamento em si mesmo, a este propósito encontramos normas sobre a 

definição (art. 135.º), a habilitação legal (art. 136.º), a hierarquia (art. 138.º), a eficácia (art. 139.º), 

vigência (art. 140.º), a retroatividade (141.º), as vicissitudes (art. 142.º, 145.º e 146.º), a invalidade 

(arts. 143.º e 144.º) e a impugnação (art. 147.º) dos regulamentos. Introduziu-se ainda, a figura do 

regulamento devido, visando acautelar as situações de omissão e o direito dos particulares requererem 

a emissão do mesmo (art. 137.º). 

Na verdade, o regime novo, à guisa de, entre outros aspetos, carrear aos particulares um conjunto 

de direitos sobre os órgãos da Administração Pública no âmbito regulamentar, prevê, efetivamente, um 

procedimento com um certo peso, o qual nos parece suscetível de vir a ser mais delimitado e 

clarificado na continuidade da sua aplicação quer em sede doutrinária, como, e principalmente, 

jurisprudencial. Contudo, a juventude do atual CPA faz com que a interpretação dos seus normativos, 

nesta matéria, tenha por única base o próprio texto da lei. Assim, o que dissermos terá de basear-se 

numa interpretação essencialmente literal e eivada de razões de cautela jurídica, que se nos afigura, no 

quadro atual, como mais consentânea com esta matéria. 

 Posto isto, passamos a informar como segue: 

 

2. O regulamento administrativo 

 Qualquer orientação a perfilhar nesta área, quanto a nós, terá de basear-se naquilo que o CPA 

define como regulamento administrativo, posto que só se equacionará a aplicabilidade das normas 

citadas, se estivermos a referir-nos a regulamento na aceção do CPA. Assim, segundo o já citado art. 

135.º “Para efeitos do disposto no presente Código, consideram-se regulamentos administrativos as 

normas jurídicas gerais e abstratas que, no exercício de poderes jurídico-administrativos, visem 

produzir efeitos jurídicos externos” (o bold é nosso). Portanto, teremos de ter normas gerais e 

abstratas, emanadas ao abrigo de poderes administrativos, que visam produzir efeitos jurídicos 

externos. Logo, se um órgão da administração regional, com competência regulamentar, emitir um 
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normativo que corresponda aos elementos dados na definição legal de regulamento, aplicar-se-lhe-ão 

as disposições do Código que lhe respeitam. 

O que referimos permite-nos extrair a consideração de que, por princípio, aos normativos 

emitidos à luz da competência administrativa e regulamentar dos órgãos de governo próprio da 

Região, tal como aos de quaisquer outros órgãos da Administração Pública, se aplicará o CPA, só 

assim não sendo, na medida em que haja normas do dito CPA que em concreto, não abranjam a 

matéria regulada, o que dependerá sempre de um juízo casuístico presente na decisão de elaboração de 

um regulamento. 

 Prosseguindo, julgamos ser pacífico afirmar que têm, em geral, aplicabilidade aos regulamentos 

do foro dos órgãos de governo próprio da Região, o disposto nos arts. 136.º, 138.º, 140.º a 147.º. 

Quanto ao art. 137.º, relativo à omissão de regulamento devido, igualmente, não nos suscita dúvida a 

sua aplicabilidade no âmbito da administração regional. 

 Já o art. 139.º nos oferece um comentário à parte. Segundo esta norma, os regulamentos 

emitidos pelos órgãos de governo da Região, ainda que sejam os hierarquicamente inferiores a decreto 

regulamentar regional, careceriam de publicação, necessariamente, no Diário da República (D.R.), sem 

prejuízo de tal também se fazer, designadamente, no Jornal Oficial desta Região. A questão é, se a 

publicação no D.R. é obrigatória para tais regulamentos. Alicerçados nas considerações prévias que 

fizemos no ponto 1. vamos aqui perfilhar, salvo melhor opinião, que, a cautela jurídica aconselha, face 

ao enquadramento atual, a que se siga literalmente este preceito e se acolha a publicação no D.R. de 

forma a evitar argumentos de ineficácia, relativamente a normas de regulamento, segundo a definição 

do CPA, ainda que os mesmos sejam da iniciativa regulamentar de órgãos da administração regional, 

independentemente da sua forma ou grau hierárquico. 

 Por motivo de organização sistemática deste parecer, vimos, até aqui, as normas contidas na 

parte IV, capítulo I, do CPA, onde é enquadrado o regulamento em si mesmo, vejamos agora as 

antecedentes, que se inserem na parte III, título II, capítulo I, do mesmo Código, relativas ao 

procedimento do regulamento (iniciativa e formalidades de preparação), matéria esta que, quanto a 

nós, suscita maiores dúvidas sobre a sua aplicabilidade do que a parte analisada até aqui. Vejamos 

pois: 
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3. O procedimento do regulamento administrativo 

 Antes de mais, há que ter em mente que as normas sobre o procedimento do regulamento 

administrativo têm em vista, necessariamente, a aplicabilidade a atos normativos que, antes de 

qualquer outro requisito especial, caibam na definição dada no art. 135.º do CPA, ou seja, há de tratar-

se, recorde-se de “normas jurídicas gerais e abstratas que, no exercício de poderes jurídico-

administrativos, visem produzir efeitos jurídicos externos”. Em consequência, em qualquer caso em 

que se esteja perante, designadamente, a regulação de situações concretas ou face a um conjunto de 

regras que não produzam nem visem produzir efeitos externos, estar-se-á fora do objeto das normas do 

CPA que regulam o procedimento do regulamento.  

Assim, tudo o que dissermos tem por base normativos regulamentares no sentido do mencionado 

art. 135.º, abarcando regulamentos no sentido ali definido. Este pressuposto é fundamental, dado que 

recorta a matéria que se insere no conceito perfilhado no CPA face àquela que ali não se conterá. Nesta 

medida, e para exemplificar, em nosso parecer, desde logo, não se incluem nestes preceitos 

procedimentais, os diplomas regulamentares relativos à organização, competências e atribuições de 

organismos públicos, designadamente, dos órgãos de governo próprio da Região e dos seus serviços, 

posto que se destinam a estruturar e regular organicamente e do ponto de vista da sua composição 

interna, esses mesmos organismos, matéria essa afastada, até, de negociação coletiva, como dispõe o 

n.º 2 do art. 350.º do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20/06, que aprovou a Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas (LTFP). 

 Posto isto, vejamos que qualquer regulamento nos termos da aceção dada pelo art. 135.º que 

vimos mencionando, terá de iniciar-se de acordo com o determinado no art. 98.º com a publicitação e 

demais termos ali mencionados, e deverá obedecer à forma (projeto) e estar instruído com a nota 

justificativa de acordo com o mencionado no art. 99.º. 

Se além de se inserir na definição do citado art. 135.º, o normativo regulamentar a aprovar tiver 

o alcance de afetar de modo direto e imediato direitos ou interesses legalmente protegidos dos 

cidadãos, circunstancialismo este que a entidade detentora da competência regulamentar terá de 

ajuizar, casuisticamente, face ao normativo a aprovar, deverá então também, ser sujeito ao disposto no 

art. 100.º do CPA (audiência dos interessados), salvo quando se verifique qualquer das situações 

previstas no n.º 3 do mesmo artigo, caso em que a decisão final deve indicar os fundamentos da não 

realização da audiência (vd. n.º 4 do art. 100.º). Note-se ainda que, se o motivo da não realização da 

audiência dos interessados for baseado no elevado número destes, em termos de a tornar incompatível, 
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então o órgão competente (aquele que possui a competência regulamentar em causa) deve proceder à 

aplicação da consulta pública, com observância dos termos do art. 101.º do CPA. Repare-se que a 

consulta pública pode ainda ser utilizada em qualquer caso em que a entidade competente, em razão da 

matéria, entenda que a mesma se justifica. 

 

4. Em conclusão 

A) Afigura-se-nos que têm, em geral, aplicabilidade aos regulamentos regionais que caibam na 

definição dada no art. 135.º do CPA, o disposto nos arts. 136.º, 138.º, 140.º a 147.º.  

O art. 137.º, relativo à omissão de regulamento devido, não nos suscita dúvida sobre a sua 

aplicabilidade no âmbito da administração regional. Já sobre o art. 139.º, nos parece menos pacífica a 

sua aceitação geral no entanto, face ao enquadramento atual da matéria, julgamos que a cautela 

aconselha a que se leia, literalmente, este preceito e se acolha a publicação no D.R. de forma a evitar 

argumentos de ineficácia, relativamente a normas regulamentares, conforme define o CPA, ainda que 

sejam da iniciativa regulamentar de órgãos da administração regional, independentemente da sua 

forma ou grau hierárquico (veja-se, a este propósito, o elenco constante do n.º 3 do art. 138.º). 

B) Parece-nos ainda que qualquer regulamento nos termos da aceção dada pelo art. 135.º do 

CPA, terá de iniciar-se de acordo com o determinado no art. 98.º com a publicitação e demais termos 

ali mencionados, e deverá obedecer à forma (projeto) e estar instruído com a nota justificativa de 

acordo com o mencionado no art. 99.º. 

Se além de se inserir na definição do citado art. 135.º, o normativo regulamentar a aprovar tiver 

o alcance de afetar de modo direto e imediato direitos ou interesses legalmente protegidos dos 

cidadãos, circunstancialismo este que a entidade detentora da competência regulamentar terá de 

ajuizar, casuisticamente, face ao normativo a aprovar, deverá também ser sujeito ao disposto no art. 

100.º do CPA (audiência dos interessados), salvo quando, fundamentadamente, se verifique qualquer 

das situações previstas no n.º 3 do mesmo artigo, como estatui o n.º 4 do art. 100.º. Se o motivo da não 

realização da audiência dos interessados for baseado no elevado número destes, em termos de a tornar 

incompatível, então o órgão competente (aquele que possui a competência regulamentar em causa) 

deve proceder à aplicação da consulta pública, nos termos do art. 101.º do CPA, a qual pode ainda ser 

utilizada em qualquer caso em que a entidade competente, em razão da matéria, entenda que a mesma 

se justifica. 
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C) Somos de entender que não se incluem nestes preceitos procedimentais, os diplomas 

regulamentares relativos à organização, competências e atribuições de organismos públicos, 

designadamente, dos órgãos de governo próprio da Região e dos seus serviços, posto que se destinam a 

estruturar e regular organicamente e do ponto de vista da sua composição interna e funções, esses 

mesmos organismos, matéria esta afastada mesmo da negociação coletiva, como dispõe o n.º 2 do art. 

350.º do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20/06, que aprovou a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 

(LTFP). 

 

Como nota final, cabe ainda referir que, quanto a nós, a aplicabilidade das normas relativas aos 

regulamentos constantes do CPA sendo, salvo melhor opinião, suscetível de enquadramento de acordo 

com o que supra referimos, haverá que verificar-se na continuidade da vigência deste Código, de 

acordo com o estudo doutrinário e mais ainda, os juízos a emitir pela nossa jurisprudência, os quais 

melhor permitirão delimitar a aplicabilidade e interpretação destes jovens normativos, em 

conformidade com o que daí for resultando.  

 

É tudo o que nos apraz informar. 

À consideração superior. 
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