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Deste parecer resultam entendimentos passíveis de: 

FAQ’s ? Anotação de diploma? Publicação na Web? Elaboração de Circular? 
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Assunto: Possibilidade de um Vereador em regime de não permanência exercer, simultaneamente, o 

cargo de Adjunto de Gabinete de membro do Governo Regional 

 

 Na sequência de questão apresentada a esta Direção Regional sobre a possibilidade de um 

eleito local, Vereador em regime de não permanência, vir a exercer, também, o cargo de 

Adjunto de Gabinete de membro do Governo Regional, cumpre-nos informar o seguinte: 

1.   A matéria relativa a incompatibilidades, como é consabido, carece de ser perspetivada em 

função de cada um dos cargos, funções ou atividades a que respeite o exercício em 

  X  
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acumulação, na medida em que as restrições de um desses, por si só, condicionarão toda a 

restante situação. 

 Cabe, antes de mais, destacar que qualquer situação de incompatibilidade, sendo 

restritiva de direitos, tem de estar prevista na lei, não podendo inferir-se de preceitos que a 

não determinem na sua letra. Posto o referido, estamos em condições de avançar na nossa 

análise, perspetivando-a em relação ao cargo de Vereador em regime de não permanência por 

um lado, e por outro, relativamente ao cargo de Adjunto de Gabinete governamental. 

 Vejamos, pois: 

  A Lei n.º 29/87, de 30/06,1 que aprovou o Estatuto dos Eleitos Locais (EEL), define, no 

seu art. 3.º, o regime de incompatibilidades aplicável a eleitos locais, referindo o seguinte: 

“Artigo 3.º 

Exclusividade e incompatibilidades 

 1 - Os presidente e vereadores de câmaras municipais, mesmo em regime de permanência, 

podem exercer outras actividades, devendo comunicá-las, quando de exercício continuado, 

quanto à sua natureza e identificação, ao Tribunal Constitucional e à assembleia municipal, 

na primeira reunião desta a seguir ao início do mandato ou previamente à entrada em 

funções nas actividades não autárquicas.  

 2 - O disposto no número anterior não revoga os regimes de incompatibilidades e 

impedimentos previstos noutras leis para o exercício de cargos ou actividades profissionais.  

 3 - Não perdem o mandato os funcionários da administração central, regional e local que, 

durante o exercício de permanência, forem colocados, por motivos de admissão ou 

promoção, nas situações de inelegibilidade previstas na alínea h) do n.º 1 do artigo 6.º e nas 

alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 7.º da Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de Agosto.”. 

  Do normativo em causa, resulta que mesmo os membros da Câmara Municipal 

(presidente e vereadores) que exercem as suas funções em regime de permanência, podem 

desenvolver outras atividades, ainda que sejam de exercício continuado, desde que cumpram 

os deveres de comunicação determinados no n.º 1 do citado art. 3.º. Consequentemente, há 

que concluir, pacificamente, que por esta banda, ou seja, em função do cargo exercido como 

                                                           
1 Com a última alteração constante da Lei n.º 53-F/2006, de 29/12. 
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Vereador, no caso, em regime de não permanência, não são legalmente estabelecidas 

incompatibilidades relativas ao exercício, em simultâneo, de outra atividade.2  

2.   Acresce que, a posição que tem vindo a ser assumida, relativamente à natureza de cargos 

de eleitos locais exercidos em regime de não permanência – nem a tempo inteiro nem a meio 

tempo – de acordo com o entendimento perfilhado pela Procuradoria-Geral da República, 

designadamente, no seu Parecer nº 120/2005, publicado no Diário da República, II Série, em 

07/08/2006, o desempenho de cargo autárquico, em regime de não permanência, não 

corresponde a uma atividade profissional, dado o carácter do seu exercício irregular e 

descontínuo, ao qual corresponde uma compensação para encargos ou senhas de presença e 

não uma remuneração. Posição que acompanhamos e que tem vindo a ser aceite e perfilhada 

em anteriores pareceres, inclusive deste serviço. 

3.   Aqui chegados, cabe verificar o regime de incompatibilidades aplicável ao cargo de 

Adjunto de Gabinete de membro do Governo Regional. 

  A este propósito, rege o D.L. n.º 11/2012, de 20/01 (aplicável, no âmbito desta Região, 

nos termos do que estabelece o n.º 1 do art. 11.º do vigente D.R.R. n.º 2/2015/M, de 12/053), o 

qual, nos arts. 7.º e 8.º trata da matéria relativa ao regime de exercício de funções, 

incompatibilidades e impedimentos, dos membros dos gabinetes governamentais. 

  Assim, o art. 7.º estabelece o seguinte: 

“Artigo 7.º 

Regime de exclusividade 

  1 - Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, os membros dos gabinetes exercem 

as suas funções em regime de exclusividade, com renúncia ao exercício de outras actividades 

ou funções de natureza profissional, públicas ou privadas, exercidas com carácter regular ou 

não, e independentemente de serem ou não remuneradas.  

  2 - Não colidem com o disposto no número anterior:  

  a) As actividades de representação do membro do Governo respectivo;  

  b) A participação em comissões ou grupos de trabalho por indicação do membro do 

Governo;  

                                                           
2 O art. 3.º do EEL trata a matéria de incompatibilidades dos eleitos locais, repetindo o conteúdo do art. 6.º da Lei n.º 64/93, 

de 26/08, na redação repristinada pela Lei n.º 12/98, de 24/02, pelo que se a sua aplicação, mais recente, prevalece na 

regulação desta matéria. 
3 Alterado pelo D.R.R. n.º 9/2017/M, de 21/08. 
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  c) A participação, em representação do Governo, em conselhos consultivos, comissões 

técnicas de acompanhamento ou de fiscalização ou outros organismos colegiais previstos na 

lei;  

  d) As actividades de criação artística e literária, bem como quaisquer outras de que 

resulte a percepção de remunerações provenientes de direitos de autor;  

  e) A realização de conferências, palestras, acções de formação de curta duração e outras 

actividades de idêntica natureza;  

  f) A participação dos membros dos gabinetes em órgãos sociais de pessoas colectivas 

sem fins lucrativos desde que não pertencentes ao sector de actividade pelo qual é 

responsável o membro do Governo respectivo.”.  

  3 - Quando expressamente autorizadas no respectivo despacho de designação, os 

membros dos gabinetes podem exercer:  

  a) Actividades em instituições de ensino superior, designadamente as actividades de 

docência e de investigação, em regime de tempo integral ou tempo parcial, nos termos da 

legislação em vigor;  

  b) Actividades compreendidas na respectiva especialidade profissional prestadas, sem 

carácter de permanência, a entes não pertencentes ao sector de actividade pelo qual é 

responsável o membro do Governo respectivo.” 

  Atenta a referida disposição, verifica-se que o regime de exclusividade se prende com a 

incompatibilidade para o exercício de outras atividades ou funções “de natureza 

profissional”, o que significa que a profissionalidade da atividade a exercer em acumulação 

com a de membro de Gabinete governamental é a “pedra angular” que materializa a 

existência ou não, de incompatibilidade. A este propósito, respiga-se, aqui, o que referimos no 

ponto 2. deste parecer, no sentido de que a atividade de eleito local em regime de não 

permanência não consubstancia, segundo entendimento pacificamente aceite, uma atividade 

profissional e, assim sendo, concomitantemente, não colide com o regime de exclusividade 

em apreço, por não se incluir no art. 7.º do D.L. n.º 11/2012, cujo pressuposto é o caráter 

profissional da atividade a acumular. 

   Neste sentido, aliás, também, se pronunciou, entre outros, a Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro, no seu parecer com a referência DSAJAL 327/13, 

disponível em http://www.ccdrc.pt, emitido a propósito do exercício, em simultâneo, dos 

cargos de Presidente de Junta em regime de não permanência e de membro de Gabinete de 
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Apoio à Vereação, cargo este ao qual, também se aplica, remissivamente, o citado D.L. n.º 

11/2012. 

4.  Em matéria de impedimentos dos titulares de órgãos da Administração Pública e seus 

agentes, regem os arts. 69.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 

disposições gerais, relativas às garantias de isenção e imparcialidade que, de modo relativo,4 

limitam a intervenção em determinado procedimento/ato/contrato e que não colide com o 

exercício das funções próprias dos cargos em apreço, em si mesmo considerados; o mesmo 

se diga dos impedimentos respeitantes ao que consta dos arts. 9.º, 9.º-A e 14.º todos da Lei 

n.º 64/93, para que remete o n.º 5 do art. 8.º do D.L. n.º 11/2012.  

 Por outro lado, considerando o disposto nos arts. 6.º e 7.º da Lei Orgânica n.º 1/2001, de 

14/08,5 também do exercício simultâneo dos cargos objeto da presente consulta não se 

verifica situação de inelegibilidade geral ou especial que, porventura, viesse a ocorrer 

supervenientemente à eleição para o cargo autárquico e que conduzisse à cominação prevista 

no art. 8.º do D.L n.º 27/96, de 01/08.6 

Em conclusão: 

A) De conformidade com o supra exposto, o cargo de Vereador em regime de não 

permanência não é incompatível com o exercício de outras atividades, como decorre do 

art. 3.º do EEL sendo que esta função autárquica não consubstancia uma atividade 

profissional; 

B) O cargo de Adjunto de Gabinete governamental, por seu turno, não é incompatível com o 

exercício do cargo de Vereador em regime de não permanência, pelo facto deste não 

corresponder, sequer, ao exercício de uma atividade profissional, não infringindo, assim, o 

regime de exclusividade definido no art. 7.º do D.L. n.º 11/2012, mais não se 

vislumbrando, nos termos expostos acima, outra situação que obste ao exercício em 

simultâneo das funções em causa. 

 À consideração superior. 

 

 

 

                                                           
4 Ao contrário da natureza relativa dos impedimentos, as incompatibilidades são restrições absolutas, objetivamente 

estabelecidas. 
5 Com a última alteração constante da Lei Orgânica n.º 2/2017, de 02/05. 
6 Com a última alteração introduzida pela Lei n.º 214-G/2015, de 02/10. 
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