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CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA - CRP 

TÍTULO IX - 

Administração Pública 

Artigo 266.º CRP 

 

Princípios fundamentais 
 

1. A Administração Pública visa a prossecução do interesse público, no 

respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos 

cidadãos. 

2. Os órgãos e agentes administrativos estão subordinados à 

Constituição e à lei e devem actuar, no exercício das suas funções, 

com respeito pelos princípios da igualdade, da proporcionalidade, da 

justiça, da imparcialidade e da boa-fé. 
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CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA - CRP 

Artigo 267.º CRP 

Estrutura da Administração 
 

1. Administração Pública será estruturada de modo a evitar a burocratização, a aproximar os serviços das populações 

e a assegurar a participação dos interessados na sua gestão efectiva, designadamente por intermédio de 

associações públicas, organizações de moradores e outras formas de representação democrática. 
 

2. Para efeito do disposto no número anterior, a lei estabelecerá adequadas formas de descentralização e 

desconcentração administrativas, sem prejuízo da necessária eficácia e unidade de acção da Administração e dos 

poderes de direcção, superintendência e tutela dos órgãos competentes. 
 

3. A lei pode criar entidades administrativas independentes. 

4. As associações públicas só podem ser constituídas para a satisfação de necessidades específicas, não podem 

exercer funções próprias das associações sindicais e têm organização interna baseada no respeito dos direitos dos 

seus membros e na formação democrática dos seus órgãos. 
 

5. O processamento da actividade administrativa será objecto de lei especial, que assegurará a racionalização 

dos meios a utilizar pelos serviços e a participação dos cidadãos na formação das decisões ou 

deliberações que lhes disserem respeito. 
 

6. As entidades privadas que exerçam poderes públicos podem ser sujeitas, nos termos da lei, a fiscalização 

administrativa. 
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CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA - CRP 

Artigo 268.º CRP 

Direitos e garantias dos administrados 
 

1. Os cidadãos têm o direito de ser informados pela Administração, sempre que o requeiram, sobre o 

andamento dos processos em que sejam directamente interessados, bem como o de conhecer as resoluções 

definitivas que sobre eles forem tomadas. 
 

2. Os cidadãos têm também o direito de acesso aos arquivos e registos administrativos, sem prejuízo do disposto na 

lei em matérias relativas à segurança interna e externa, à investigação criminal e à intimidade das pessoas. 
 

3. Os actos administrativos estão sujeitos a notificação aos interessados, na forma prevista na lei, e carecem 

de fundamentação expressa e acessível quando afectem direitos ou interesses legalmente protegidos. 

 

4. É garantido aos administrados tutela jurisdicional efectiva dos seus direitos ou interesses legalmente protegidos, 

incluindo, nomeadamente, o reconhecimento desses direitos ou interesses, a impugnação de quaisquer actos 

administrativos que os lesem, independentemente da sua forma, a determinação da prática de actos 

administrativos legalmente devidos e a adopção de medidas cautelares adequadas. 
 

5. Os cidadãos têm igualmente direito de impugnar as normas administrativas com eficácia externa lesivas dos seus 

direitos ou interesses legalmente protegidos. 

6. Para efeitos dos n.ºs 1 e 2, a lei fixará um prazo máximo de resposta por parte da Administração. 
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CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA - CRP 

Art.º 271.º da CRP 

Responsabilidade dos funcionários e agentes 

1. Os funcionários e agentes do Estado e das demais entidades públicas são responsáveis civil, 

criminal e disciplinarmente pelas ações ou omissões praticadas no exercício das suas funções e 

por causa desse exercício de que resulte violação dos direitos ou interesses legalmente 

protegidos dos cidadãos, não dependendo a ação ou procedimento, em qualquer fase, de 

autorização hierárquica. 

 

2. É excluída a responsabilidade do funcionário ou agente que atue no cumprimento de ordens 

ou instruções emanadas de legítimo superior hierárquico e em matéria de serviço, se previamente 

delas tiver reclamado ou tiver exigido a sua transmissão ou confirmação por escrito.  

 

3. Cessa o dever de obediência sempre que o cumprimento das ordens ou instruções implique a 

prática de qualquer crime.  

 

4. A lei regula os termos em que o Estado e as demais entidades públicas têm direito de regresso 

contra os titulares dos seus órgãos, funcionários e agentes. 
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CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA - CRP 

Art.º 22.º da CRP 

Responsabilidade das entidades públicas 

O Estado e as demais entidades públicas são civilmente 

responsáveis, em forma solidária com os titulares dos seus 

órgãos, funcionários ou agentes, por ações ou omissões 

praticadas no exercício das suas funções e por causa 

desse exercício, de que resulte violação dos direitos, 

liberdades e garantias ou prejuízo para outrem.  
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Procedimento Administrativo - CPA 
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PARTE II 

Dos órgãos da 

Administração 

Pública 

PARTE IV 

Da actividade 

Administrativa 

PARTE I 

Disposições  

Gerais 

PARTE III 

Do Procedimento 

Administrativo 

Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro 

CÓDIGO  

DO PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO 

Entrou em vigor em 7.04.2015  
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TÍTULO II 

Da Relação Jurídica  

Tributária 

TÍTULO IV 

Do Processo Tributário 

TÍTULO I 

Da Ordem Tributária 

 

TÍTULO III 

Do Procedimento 

Tributário 

Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de Dezembro 

LGT 

Lei Geral Tributária 

Entrou em vigor em 1.01.1999  
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PRINCÍPIOS GERAIS DO CÓDIGO 

Princípio da  

 Prossecução 

do interesse 

Público  

Princípio  

da 

Legalidade 

Princípio da 

 Boa Administração 

e Princípio da  

gratuitidade 

Princípio da 

 Responsabilidade 

Princípio da  

Administração Aberta 

Princípio da 

Proteção de dados 

pessoais 
Princípio 

Da colaboração leal  

com a  

União Europeia 

 

 

Princípio da  

Participação 
 

Princípio da 

Decisão 

 

Princípio da 

colaboração da 

Administração 

com os 

particulares 

Princípio da  

imparcialidade 

e da 

Boa fé 

Princípios da 

justiça 

e da  

razoabilidade 

Princípios da 

 igualdade 

e da 

proporcionalidade 

e da 

 Protecção  

dos direitos e  

Interesses do 

cidadão 

Princípios 
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Princípio da adequação 

Procedimental 

 

Art.º 56.º 

Cooperação e boa-fé 

Procedimental 

 

Art.º 60.º 

Princípio  

da 

Celeridade 

 

Art.º 59.º 

Princípio 

do  

Inquisitório 

 

Art.º 58.º 

PRINCÍPIOS 

GERAIS 

DO 

PROCEDIMENTO 
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Artigo 1.º 

Definições 

1. Entende-se por procedimento administrativo a 

sucessão ordenada de atos e formalidades relativos à 

formação, manifestação e execução da vontade dos órgãos 

da Administração Pública.  

2. Entende-se por processo administrativo o conjunto de 

documentos devidamente ordenados em que se traduzem 

os atos e formalidades que integram o procedimento 

administrativo. 

Art.º 54.ºda LGT 
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Artigo 2.º 

ÂMBITO DE APLICAÇÃO DO CPA 

1 - As disposições do presente Código respeitantes aos princípios gerais, ao  

procedimento e à atividade administrativa são aplicáveis à conduta de quaisquer  

entidades, independentemente da sua natureza, adotada no exercício de poderes  

públicos ou regulada de modo específico por disposições de direito administrativo. 

4. Para efeitos do disposto no presente Código, integram a Administração  

Pública:  

a) Os órgãos do Estado e das regiões autónomas que exercem funções 

 administrativas a título principal;  

b) As autarquias locais e suas associações e federações de direito público;  

c) As entidades administrativas independentes;  

d) Os institutos públicos e as associações públicas. 

5. As disposições do presente Código, designadamente as garantias 

 nele reconhecidas aos particulares, aplicam-se subsidiariamente aos  

procedimentos administrativos especiais 

2. A parte II do presente Código é aplicável ao funcionamento dos 

 órgãos da Administração Pública.  

3. Os princípios gerais da atividade administrativa e as disposições do  

presente Código que concretizam preceitos constitucionais são aplicáveis  

a toda e qualquer atuação da Administração Pública, ainda que meramente 

 técnica ou de gestão privada.  
Art.º 1.º da LGT 
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 Artigo 3.º 

Princípio da legalidade 

1. Os órgãos da Administração Pública devem atuar em 

obediência à lei e ao direito, dentro dos limites dos 

poderes que lhes forem conferidos e em conformidade 

com os respetivos fins. 

2. Os atos administrativos praticados em estado de 

necessidade, com preterição das regras estabelecidas no 

presente Código, são válidos, desde que os seus 

resultados não pudessem ter sido alcançados de outro 

modo, mas os lesados têm o direito de ser indemnizados 

nos termos gerais da responsabilidade da Administração. 

Art.º 8.º da LGT 



Procedimento Administrativo - CPA 

14 

Artigo 4.º 

Princípio da prossecução do interesse 

público e da proteção dos direitos e 

interesses dos cidadãos 

Compete aos órgãos da Administração 

Pública prosseguir o interesse público, 

no respeito pelos direitos e interesses 

legalmente protegidos dos cidadãos. 

Art.º 55.º da LGT 
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Artigo 5.º 

Princípio da boa administração 

1. A Administração Pública deve pautar-se 

por critérios de eficiência, economicidade e 

celeridade. 

2. Para efeitos do disposto no número 

anterior, a Administração Pública deve ser 

organizada de modo a aproximar os serviços 

das populações e de forma não 

burocratizada. 

Art.º 57.º da LGT 
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 Artigo 6.º 

Princípio da igualdade 

Nas suas relações com os particulares, a 

Administração Pública deve reger-se pelo 

princípio da igualdade, não podendo 

privilegiar, beneficiar, prejudicar, privar de 

qualquer direito ou isentar de qualquer dever 

ninguém em razão de ascendência, sexo, 

raça, língua, território de origem, religião, 

convicções políticas ou ideológicas, instrução, 

situação económica, condição social ou 

orientação sexual. 

Art.º 55.º da LGT 
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Artigo 7.º 

Princípio da proporcionalidade 

1. Na prossecução do interesse público, 

a Administração Pública deve adotar os 

comportamentos adequados aos fins 

prosseguidos.  

2. As decisões da Administração que colidam 

com direitos subjetivos ou interesses 

legalmente protegidos dos particulares só 

podem afetar essas posições na medida do 

necessário e em termos proporcionais aos 

objetivos a realizar. 
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Artigo 8.º 

Princípios da justiça e da razoabilidade 

A Administração Pública deve tratar de forma 

justa todos aqueles que com ela entrem em 

relação, e rejeitar as soluções 

manifestamente desrazoáveis ou 

incompatíveis com a ideia de Direito, 

nomeadamente em matéria de interpretação 

das normas jurídicas e das valorações 

próprias do exercício da função 

administrativa. 

Art.º 55.º da LGT 
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Artigo 9.º 

Princípio da imparcialidade 

A Administração Pública deve tratar de forma 

imparcial aqueles que com ela entrem em 

relação, designadamente, considerando com 

objetividade todos e apenas os interesses 

relevantes no contexto decisório e adotando 

as soluções organizatórias e procedimentais 

indispensáveis à preservação da isenção 

administrativa e à confiança nessa isenção. 

Art.º 55.º da LGT 
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Artigo 10.º 

Princípio da boa-fé 

1. No exercício da atividade administrativa 

e em todas as suas formas e fases, a 

Administração Pública e os particulares 

devem agir e relacionar-se segundo as 

regras da boa-fé. 

2. No cumprimento do disposto no número 

anterior, devem ponderar-se os valores 

fundamentais do Direito relevantes em face 

das situações consideradas, e, em especial, a 

confiança suscitada na contraparte pela 

atuação em causa e o objetivo a alcançar com 

a atuação empreendida. 

n.º 2 do Art.º 59.º da LGT 
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Artigo 11.º 

Princípio da colaboração com os 

particulares 

1. Os órgãos da Administração Pública 

devem atuar em estreita colaboração com 

os particulares, cumprindo-lhes, 

designadamente, prestar aos particulares as 

informações e os esclarecimentos de que 

careçam, apoiar e estimular as suas 

iniciativas e receber as suas sugestões e 

informações. 

2. A Administração Pública é responsável 

pelas informações prestadas por escrito aos 

particulares, ainda que não obrigatórias. 

Art.º 59.º da LGT 
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 Artigo 12.º 

Princípio da participação 

Os órgãos da Administração Pública devem 

assegurar a participação dos particulares, 

bem como das associações que tenham por 

objeto a defesa dos seus interesses, na 

formação das decisões que lhes digam 

respeito, designadamente através da 

respetiva audiência nos termos do presente 

Código. 

Art.º 60.º da LGT 

Art.º 45.º do CPPT 
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Artigo 13.º 

Princípio da decisão 

1. Os órgãos da Administração Pública têm o dever de se 

 pronunciar sobre todos os assuntos da sua competência que 

 lhes sejam apresentados e, nomeadamente, sobre os  

assuntos que aos interessados digam diretamente respeito, 

 bem como sobre quaisquer petições, representações,  

reclamações ou queixas formuladas em defesa da  

Constituição, das leis ou do interesse público.  

2. Não existe o dever de decisão quando, há menos de 

dois anos, contados da data da apresentação do 

requerimento, o órgão competente tenha praticado um ato 

administrativo sobre o mesmo pedido, formulado pelo 

mesmo particular com os mesmos fundamentos.  

  

3. Os órgãos da Administração Pública podem decidir 

sobre coisa diferente ou mais ampla do que a pedida, 

quando o interesse público assim o exija. 

Art.º 56.º da LGT 
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Artigo 14.º 

Princípios aplicáveis à administração eletrónica 

3. A utilização de meios eletrónicos, dentro dos limites estabelecidos  na Constituição e 

 na lei, está sujeita às garantias previstas no  presente Código e aos princípios gerais da  

atividade administrativa.  
 

4. Os serviços administrativos devem disponibilizar meios eletrónicos  de relacionamento  

com a Administração Pública e divulgá-los de  forma adequada, de modo a que os  

interessados os possam utilizar no exercício  dos seus direitos e interesses legalmente  

protegidos, designadamente para  formular as suas pretensões, obter e prestar 

 informações, realizar consultas,  

apresentar alegações, efetuar pagamentos e impugnar atos administrativos.  

1. Os órgãos e serviços da Administração Pública devem utilizar meios eletrónicos no 

desempenho da sua atividade, de modo a promover a eficiência e a transparência 

administrativas e a proximidade com os interessados.  
 

2. Os meios eletrónicos utilizados devem garantir a disponibilidade, o acesso, a 

integridade, a autenticidade, a confidencialidade, a conservação e a segurança da 

informação.  

     

5. Os interessados têm direito à igualdade no acesso aos serviços da Administração, não podendo, 

em caso algum, o uso de meios eletrónicos implicar restrições ou discriminações não previstas para 

os que se relacionem com a Administração por meios não eletrónicos.  

6. O disposto no número anterior não prejudica a adoção de medidas de diferenciação positiva para 

a utilização, pelos interessados, de meios eletrónicos no relacionamento com a Administração  

pública. 

 

Art.º 

 

60.º-A 

 

da LGT 



Artigo 15.º 

Princípio da gratuitidade 

2. Em caso de insuficiência económica, a Administração  

isenta, total ou parcialmente, o interessado do pagamento  

das taxas ou das despesas referidas no número anterior. 

1. O procedimento administrativo é tendencialmente 

gratuito, na medida em que leis especiais não imponham 

o pagamento de taxas por despesas, encargos ou outros 

custos suportados pela Administração.  
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3. A insuficiência económica deve ser provada nos termos 

da lei sobre apoio judiciário, com as devidas adaptações. 



Procedimento Administrativo - CPA 

Jesuíno Alcântara Martins 
26 

Artigo 16.º 

Princípio da responsabilidade 

A Administração Pública responde, 

nos termos da lei, pelos danos 

causados no exercício da sua 

atividade. 
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Artigo 17.º 

Princípio da administração aberta 

1. Todas as pessoas têm o direito de acesso aos 

arquivos e registos administrativos, mesmo 

quando nenhum procedimento que lhes diga 

diretamente respeito esteja em curso, sem 

prejuízo do disposto na lei em matérias relativas à 

segurança interna e externa, à investigação 

criminal, ao sigilo fiscal e à privacidade das 

pessoas.  

 

2. O acesso aos arquivos e registos 

administrativos é regulado por lei. 

Art.º 30.º do CPPT 
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Artigo 18.º 

Princípio da proteção dos dados 

pessoais 

Os particulares têm direito à proteção dos 

seus dados pessoais e à segurança e 

integridade dos suportes, sistemas e 

aplicações utilizados para o efeito, nos 

termos da lei. 
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 Artigo 19.º 

Princípio da cooperação leal com a 

União Europeia 

1. Sempre que o direito da União Europeia imponha 

à Administração Pública a obrigação de prestar 

informações, apresentar propostas ou de, por 

alguma outra forma, colaborar com a Administração 

Pública de outros Estados-membros, essa 

obrigação deve ser cumprida no prazo para tal 

estabelecido.  

2. Na ausência de prazo específico, a obrigação 

referida no número anterior é cumprida no quadro 

da cooperação leal que deve existir entre a 

Administração Pública e a União Europeia. 
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Art.º 20.º da CRP 

Órgãos 

1. São órgãos da Administração Pública os centros institucionalizados titulares 

de poderes e deveres para efeitos da prática de atos jurídicos imputáveis à 

pessoa coletiva. 

2. Os órgãos são, nos termos das normas que os instituem ou reveem a sua 

instituição, singulares ou colegiais e permanentes ou temporários. 
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Decisão Deliberação Art.º 26.º CPA 

REUNIÕES 

Ordinárias 

Extraordinárias 

Art.º 23.º 

Art.º 24.º 

Ordem do 

Dia 
Acta 

Art.º 25.º Art.º 34.º 
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Quem preside às reuniões de um órgão colectivo? 
 

R: O presidente  -  Art.º 21.º, n.º 1 

Quem estabelece ou fixa a ordem do dia?   

  

R: Presidente   -  Art.º 25, n.º 1 

Os vogais de um órgão colegial podem solicitar ao presidente a convocação 

 de uma reunião extraordinária?    
 

R: Sim  - Art.º 24.º, n.º 2 

Em regra, as reuniões dos órgãos da AP são públicas? 

 

R: Não   -  Art.º 27.º, n.º 1 

 

Mas podem ser públicas?    

 

R: Sim   -   Art.º   27.º, n.º 2  
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Numa reunião por escrutínio secreto, o presidente tem voto de desempate? 
 

R: Não   -   Art.º 33.º, n.º 1 
 

 

Como deve o presidente proceder? 
 

R: Marca de imediato uma nova reunião   - Art.º 33.º, n.º 2 

Quem procede à fundamentação de uma deliberação de um órgão colegial? 
 

R: O presidente, tendo em conta a discussão ocorrida   -   Art.º 31.º,  n.º 3 

Como são tomadas as deliberações que envolvam um juízo de valor sobre 

comportamentos ou qualidades de pessoas? 

 

R: Escrutínio secreto    -     Art.º 31.º, n.º 2 

Como se procede se não existir o Quórum necessário para o órgão colegial 

deliberar? 

R: Deve ser convocada nova reunião   (24 horas/mínimo) – Art.º 29.º, n.º 2 
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Delegação de poderes  - Art.º44.º do CPA 

 

A “delegação de competências” (ou “delegação de poderes”) é o acto pelo 

qual um órgão da Administração, normalmente competente para decidir em 

determinada matéria, permite de acordo com a lei, que outro órgão ou agente 

pratiquem actos administrativos sobre a mesma matéria. 

É necessária uma lei que preveja expressamente a faculdade de um órgão 

delegar poderes noutro: é a chamada lei de habilitação. Porque a 

competência é irrenunciável e inalienável, só pode haver delegação de 

poderes com base na lei (art.º 111.º, n.º 2 da CRP). Mas o art.º 36.º do  CPA, 

acentua bem que os princípios da irrenunciabilidade e da inalienabilidade da 

competência não impedem a figura da delegação de poderes (n.º 1 e 2). 
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Suplência   -   Art.º 42.º do CPA 
 

PAULO OTERO, tratando da suplência ao nível dos órgãos singulares (perspectiva que aqui 

nos interessa), configura-a como um fenómeno interorgânico, o que deverá determinar que a 

mesma se deva subsumir juridicamente no conceito de substituição. A especificidade desta 

forma de substituição decorre das seguintes duas circunstâncias: 

 

«1ª) – A suplência é uma forma de substituição ex lege (-), uma vez que resulta sempre 

directa e automaticamente da lei a determinação do órgão substituto e das concretas 

circunstâncias que lhe servem de fundamento (-). Por isso mesmo, diz-se que a suplência é 

uma substituição antecipadamente regulada (-); 

 

«2ª) – A suplência consiste numa forma de substituição que tem sempre como pressuposto 

uma vicissitude referente ao titular do órgão substituído, explicando o princípio da 

continuidade dos serviços públicos o carácter vinculado ou necessário de uma tal 

substituição»   
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Substituição     -   Art.º 43.º do CPA 
 
 

PAULO OTERO define a substituição como uma permissão conferida pela ordem jurídica de um 

órgão da Administração (substituto) agir em vez de outro órgão administrativo (substituído), 

praticando actos sobre matérias cuja competência primária ou normal pertence a este último: 

 

Em termos conceituais, a substituição, segundo este Autor, apresenta-se com o resultado da 

conjugação dos elementos: estrutural (sub-rogação entre dois órgãos da Administração; um órgão 

em vez de outro); funcional (possibilidade de o órgão substituto praticar actos sobre matérias cuja 

competência primária ou normal pertence ao órgão substituído); e legitimador (dependência de 

permissão conferida pela ordem jurídica ao órgão substituto). 

 

Ainda no âmbito conceitual da substituição, PAULO OTERO examina as figuras da suplência e da 

substituição. 

 

A suplência tem como pressuposto a ausência, falta ou impedimento temporário do titular de um 

órgão, visando em primeiro lugar assegurar a continuidade dos serviços públicos, impedindo a sua 

interrupção por causas exclusivamente atinentes ao suporte físico do órgão. 
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PAULO OTERO, tratando da suplência ao nível dos órgãos singulares (perspectiva que aqui nos 

interessa), configura-a como um fenómeno interorgânico, o que deverá determinar que a mesma se 

deva subsumir juridicamente no conceito de substituição. A especificidade desta forma de 

substituição decorre das seguintes duas circunstâncias: 
 

«1ª) – A suplência é uma forma de substituição ex lege (-), uma vez que resulta sempre directa e 

automaticamente da lei a determinação do órgão substituto e das concretas circunstâncias que lhe 

servem de fundamento (-). Por isso mesmo, diz-se que a suplência é uma substituição 

antecipadamente regulada (-); 
 

«2ª) – A suplência consiste numa forma de substituição que tem sempre como pressuposto uma 

vicissitude referente ao titular do órgão substituído, explicando o princípio da continuidade dos 

serviços públicos o carácter vinculado ou necessário de uma tal substituição». 
 

O artigo 43.º do CPA contempla, como já se disse, uma situação de substituição (suplência) ex lege 

ou ope legis, não carecendo a sua concretização da mediação de qualquer acto formal de nomeação. 
 

Distinta dessa suplência, é o exercício transitório de funções em regime de substituição em cargos de 

direcção ou de chefia que pressupõe um acto de nomeação (designação) formal. 
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Um órgão da Administração Pública pode renunciar às competências que lhe 

são atribuídas por lei ou por regulamento?  
 

R: Não   -   Art.º 36.º, n.º 1 

Em que momento se fixa a competência para o procedimento administrativo? 
 

R: No início do procedimento sendo irrelevantes a modificações de facto 

posteriores.  -  Art.º 37.º, n.º 1 
 

E se a modificação for de direito?   Ver  n.ºs 2 e 3 Art.º 37. Mas pode também 

ser irrelevante. 

A incompetência pode ser arguidas pelos interessados ou só pode ser 

suscitada oficiosamente? 
 

R: Ambas as coisas   -  Art.º 40.º CPA 

De que vício padece um acto administrativo ou um contrato em que um órgão 

tenha renunciado às competências que lhe são atribuídas por lei? 
 

R: Ver n.º 2 art.º 36.º CPA 
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Como se designa o acto através do qual um órgão atribui a outro órgão as 

competências que lhe estão estabelecidas por lei? 
 

R: Ver n.º 1 do Art.º 44.º do CPA 

Os poderes delegados podem ser sempre subdelegados? 
 

R: Não  - Ver: art.º 46.º, n.º 2 

Um órgão da Administração Pública pode delegar as suas competências num órgão de 

pessoa colectiva diferente daquela em que organicamente integrado? 

 

R: Sim   -   Art.º 44.º, n.º 1, in fine 

O acto de delegação ou de subdelegação de poderes tem de ser publicado no DR, na 

internet e/ou em publicação oficial de cariz institucional? 

 

R: Sim    Ver: art.º 47.º, n.º 2 e art.º 159.º do CPA 

Um órgão com poderes delegados ou subdelegados quando actuar ao abrigo desses 

poderes tem de mencionar essa qualidade? 

 

R: Sim   Ver: art.º 48.º, n.º 1 do CPA 
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O órgão delegante ou subdelegante pode substituir, anular, revogar ou 

avocar o procedimento  e/ou o acto praticado ao abrigo de poderes 

delegados ou subdelegados? 
 

R: Sim   -  art.º 49.º, n.º 2 do CPA 

Todos os poderes ou competências podem ser alvo de delegação ou 

subdelegação? 
 

R: Não   Ver: art.º 45.º do CPA 

O órgão delegante ou subdelegante pode condicionar, através de instruções 

vinculativas, o exercício dos poderes delegados ou subdelegados? 
 

R: Sim   -  art.º 49.º, n.º 1 

A mudança de titular dos órgãos delegantes subdelegantes ou delegados ou 

subdelegados faz caducar a delegação de poderes? 

 

R: Sim   - art.º 50.º, al. b) do CPA 
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No procedimento administrativo a quem pertence o impulso procedimental? 
 

R: À administração, através dos seus órgãos, e aos interessados.  -  Art.º 53.º 

O início do procedimento tem de ser notificado às pessoas cujos direitos ou 

interesses legalmente protegidos possam ser lesados pelos actos a praticar? 
 

R: Sim   -    Art.º 110.º, n.º 1 

Se o interessado tiver constituído mandatário em quem é realizada a 

notificação da decisão do órgão da Administração? 
 

R: No mandatário   -    art.º 111º,  n.º1 

Quando é que considerada realizada a notificação efectuada através de 

anúncio? 
 

R: No dia da publicação do último anúncio    -   art.º 113.º,  n.º 9  

O órgão da Administração que tiver realizado uma notificação através de 

carta registada pode ilidir a presunção a que se refere o n.º 2 do art.º 113.º? 
 

R: Não 
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Nos termos do art.º 87.º do CPA, a contagem dos prazos se processa da forma 

seguinte: 

 

• O prazo começa a correr independentemente de quaisquer formalidades; 

 

• Não se inclui na contagem o dia em que ocorra o evento a partir do qual o 

prazo começa a correr; 

 

• O prazo fixado suspende-se nos sábados, domingos e feriados; 

 

• Na contagem dos prazos legalmente fixados em mais de seis meses, 

incluem-se os sábados, domingos e feriados; 
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Nos termos do art.º 87.º do CPA, a contagem dos prazos se processa da forma 

seguinte: 

 

• É havido como prazo de um ou dois dias o designado, respectivamente, 

por 24 ou 48 horas; 

 

• O termo do prazo que coincida com dia em que o serviço perante o qual 

deva ser praticado o acto não esteja aberto ao público, ou não funcione 

durante o período normal, transfere-se para o primeiro dia útil seguinte;  

 

• Considera-se que o serviço não está aberto ao público quando for 

concedida tolerância de ponto, total ou parcial. 
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Para efeito de dilação, importa atentar nas regras do art.º 88.º do CPA que 

estabelecem que quando os interessados residam ou se encontrem fora 

do continente e neste se localize o serviço por onde o procedimento corra 

termos, os prazos fixados na lei, se não atenderem já a essa 

circunstância, só se iniciam depois de decorridos:  

• 5 dias, se os interessados residirem ou se encontrarem no território 

das regiões autónomas; 

• 15 dias, se os interessados residirem ou se encontrarem em país 

estrangeiro europeu; 

• 30 dias, se a notificação tiver sido efectuada por edital ou se os 

interessados residirem em país estrangeiro fora da Europa.  
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Prazos e contagens de prazo  

Contagem dos prazos  

• Momento em que se considera o requerimento como 

apresentado (artigo 104.º CPA):  

 Entrega nos serviços: a data da entrega  

 Correio registado: data do registo postal  

 Fax: termo da expedição  

 Transmissão eletrónica de dados: termo da expedição  

 Verbal: data da formulação do mesmo 
Jesuíno Alcântara Martins 44 



Procedimento Administrativo - CPA 

Jesuíno Alcântara Martins 45 

Todos os actos administrativos têm de ser notificados aos seus destinatários? 
 

R: Sim    -    art.º114.º, n.º 1 

Quando a lei não estabelecer nada de diferente, em que prazo devem ser 

notificados os actos administrativos?    
 

R: Ver art.º 114.º, n.º 5 

No procedimento administrativo podem ser utilizados todos meios de prova 

admitidos em direito? 
 

R: Ver art.º  115.º, n.º 1, in fine 

No procedimento administrativo, os factos notórios carecem de ser alegados 

ou provados? 
 

R:    Ver art.º 115.º,  n.º 2 

O ónus da prova dos factos alegados pelos interessados pode ser feita por remissão 

para outro procedimento administrativo ou através da sua identificação?   

 

R: Sim    -  art.º 116.º, n.º 2 
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No procedimento administrativo pode ser recusada a prestação de 

informações ou apresentação de documentos ou coisas com base em 

invocação de sigilo profissional ou segredo comercial ou industrial? 
 

R:  Sim   -   art.º 117.º,  n.º 2 

No procedimento administrativo pode proceder-se à recolha antecipada de prova? 
 

R: Sim   -   Art.º 120.º 

Os particulares, caso exerçam o direito de audição, podem requer diligências 

complementares? 
 

R: Sim   -   Art.º 121.º,  n.º 2 

Se o serviço da Administração dispuser de equipamento técnico para o efeito, o direito 

de audição pode ser exercido por teleconferência? 
 

R: Sim    -   Art.º 123.º,  n.º 1 

Em caso de urgência ou outro motivo atendível à luz da lei pode ser 

dispensada a audiência prévia? 

R: Sim    Art.º 124 
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O procedimento administrativo pode terminar com a celebração de um contrato? 

 

R: Ver  -  Art.º 127.º do CPA  

O prazo para conclusão do procedimento administrativo da iniciativa do particular pode 

ser prorrogado? 
 

R:  Sim    -    Art.º 128.º, n.º 1 

O procedimento administrativo de iniciativa oficiosa susceptível de produzir uma 

decisão desfavorável para o interessado está sujeito a prazo de caducidade? 
 

R: Sim    -  Art.º 128.º, n.º 6 

Em caso de incumprimento do dever de decisão, o interessado pode lançar 

mão a meios impugnatórios? 
 

R: Ver  art.º 129.º 

Se a lei determinar que a ausência de decisão tem o valor de deferimento tácito, como 

é que se determina o a existência do deferimento tácito? 
 

R: Ver   art.º  130.º, nº  2  
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Os interessados podem desistir do procedimento ou de algum pedido? 
 

R: Sim    -    Art.º 131.º 

Se o interesse público assim o exigir, e ainda que o interessado tenha 

desistido do procedimento ou renunciado ao direito, a Administração pode 

prosseguir com o procedimento? 
 

R: Sim   -   Art.º 131.º, n.º 2 

Se o particular não proceder ao pagamento da taxa no prazo fixado, o que 

pode fazer para obstar à extinção do procedimento? 
 

R: Ver  art.º 133.º, n.º 2 

Distinga o regulamento do acto administrativo. 
 

R: Ver art.º 135.º   e   art.º 148.º   

A emissão de um regulamento ou de comunicações que enunciem de modo orientador 

padrões de conduta na vida em sociedade, carecem de lei habilitante? 
 

R: Sim    Ver  art.º  136.º 
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A eficácia do regulamento depende da sua publicação no Diário da República? 
 

R: Sim    -    Art.º 139.º 

Quando é que o regulamento entre em vigor? 
 

R:  Ver    Art.º 140.º 

Em regra, os regulamentos podem ter eficácia retroactivos? 
 

R: Não    Ver  -   Art.º 141.º 

Um regulamento pode ser alterado por um acto administrativo? 
 

R: Não    Ver   -   Art.º 142.º 

Os regulamentos podem infringir  ou violar o direito internacional, europeu ou 

os princípios gerais de direito administrativo? 
 

R: Não    Ver    -     art.º 143.º 

Um regulamento de execução pode ser revogado? 

 

R: Sim     Ver   -   Art.º 146.º 
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Se a lei não o determinar, a forma escrita é obrigatória para os actos dos 

órgão colegiais? 
 

R: Não    Ver  -   Art.º 150.º n.º 2  

A data em que é praticado é uma menção obrigatória a constar do acto 

administrativo? 
 

R: Sim    Ver art.º 151.º 

Os actos de homologação de deliberações tomadas por júri carecem de ser 

fundamentados? 
 

R:  Ver art.º 152.º 

Pode ser atribuída ao acto administrativo eficácia retroactiva, diferida ou condicionada? 
 

R: Sim   Ver   Art.º 156 

A partir de que momento é que são oponíveis aos seus destinatários os actos que 

imponham deveres, encargos, ónus, sujeições ou sanções? 
 

R:   Ver    Art.º   160.º 
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INVALIDADE 

NULIDADE ANULABILIDADE 

Quando  

a lei assim  

estabelecer 

Art.º 161.º 

É a regra 

Art.º 163.º 

O ato nulo não produz 

quaisquer efeitos 

jurídicos, 

independentemente da 

declaração de 

nulidade.  

O ato anulável produz efeitos 

jurídicos, que podem ser destruídos 

com eficácia retroativa se o ato vier 

a ser anulado por decisão proferida 

pelos tribunais administrativos ou 

pela própria Administração.  
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NULIDADE 

ANULABILIDADE 

 A nulidade é invocável a todo o tempo por 

qualquer interessado e pode, também a 

todo o tempo, ser conhecida por qualquer 

autoridade e declarada pelos tribunais 

administrativos ou pelos órgãos 

administrativos competentes para a 

anulação.  

Os atos anuláveis podem ser impugnados 

perante a própria Administração ou 

perante o tribunal administrativo 

competente, dentro dos prazos 

legalmente estabelecidos.  

São anuláveis os atos administrativos praticados com ofensa dos 

princípios ou outras normas jurídicas aplicáveis, para cuja violação se 

não preveja outra sanção. 
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São aplicáveis à ratificação, reforma e conversão dos actos 

administrativos as normas que regulam a competência para a anulação 

administrativa dos actos inválidos e a sua tempestividade.  

Art.º 164.º 

Os actos nulos só podem ser objeto de reforma ou conversão 

 A reforma e a conversão obedecem às normas procedimentais 

aplicáveis ao novo acto.  

Desde que não tenha havido alteração ao regime legal, a ratificação, a 

reforma e a conversão retroagem os seus efeitos à data dos actos a que 

respeitam, mas não prejudicam a possibilidade de anulação dos efeitos 

lesivos produzidos durante o período de tempo que as tiver precedido 
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Todos os actos administrativos podem ser revogados? 
 

R: Não   Ver   Art.ºs 166.º  e art.º 167.º do CPA 

Os actos administrativos constitutivos de direitos podem ser revogados? 
 

R: Sim, mas mediante a observância de alguns condicionalismos  - art.º 167.º 

Qual é o prazo máximo de revogação de um acto administrativo constitutivo de direito? 
 

R: 1 ano   -   n.º 2 do art.º 168.º do CPA 

Qual é o prazo máximo de revogação de um acto administrativo não constitutivo de 

direitos? 
 

R: 5 anos   -  n.º 1, in fine, do art.º 168.º do CPA 

Existem circunstâncias em que o acto constitutivo de direitos possa ser revogado no 

prazo de 5 anos? 
 

R: Sim    -    Ver   n.º 5 do art.º 168.º do CPA 

Os actos administrativos podem ser alvo de revogação ou anulação por iniciativa do 

órgão administrativo competente? 
 

R: Sim    -   n.º 1 do art.º 169.º do CPA 
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Que meios processuais é que os interessados podem utilizar para solicitar a revogação 

ou anulação dos actos administrativos? 
 

R: Reclamação ou recurso hierárquico       -    n.º 1 do art.º 169.º do CPA 

Quem é que é competente para a revogação do acto administrativo? 
 

R: O autor do acto e o seu superior hierárquico   -   n.º 2  e 3 do art.º 169.º do CPA 

Os atos administrativos praticados por órgão incompetente podem ser objeto de 

revogação ou de anulação administrativa pelo órgão competente para a sua prática? 
 

R: Sim     -   n.º 6 do art.º 169.º 

O acto revogatório, isto é, o acto de revogação e de anulação estão sujeitos à mesma 

forma e formalidades que o acto inicial? 
 

R: Sim    Ver    -   n.ºs 2, in fine, e n.º 3 do art.º 170 

Por regra, a revogação produz efeitos retroactivos? 
 

R: Não    Ver  n.º 1 do art.º 171 

A revogação de um acto revogatório produz efeitos repristinatório? 
 

R: Ver  n.º 2 do art.º 171 
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Por regra, a anulação produz efeitos retroactivos? 
 

R: Sim     Ver  n.º 3 do art.º 171 

A anulação do acto administrativo representa ou constitui a Administração nalgum 

dever? 
 

R: Sim   ver   n.º 1 do art.º 172.º 

Um acto administrativo pode ser alterado ou substituído? 
 

R:  Sim   Ver  n.º 1  do art.º 173.º 

Os erros de cálculo e os erros materiais podem ser rectificados a pedido dos 

interessados a todo o tempo, e com efeitos retroactivos? 
 

R: Sim     Ver    art.º 174 

No âmbito do procedimento administrativo, a falta de cumprimento das obrigações 

pecuniários conduz  à execução coerciva da obrigação? 
 

R: Ver   art.º 176.º 

É possível proceder à execução coerciva da decisão sem notificar previamente o 

interessado da possibilidade de execução? 
 

R: Não   Ver n.ºs 3 e 4 do art.º 177.º 
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Que documento é que serve de base à execução coerciva do acto exequendoo? 
 

R:  Uma certidão com valor de título executivo    -   Art.º 179.º 

Contra a execução coerciva de uma obrigação pecuniária podem ser deduzidos 

embargos administrativos ou judiciais? 
 

R: Não   n.º 2 do art.º 182.º 

Que fundamentos podem ser invocados nas reclamações e nos recursos hierárquicos? 
 

R:   Ver n.º 3 do art.º 185.º 

Em regra, as reclamações e recursos têm carácter facultativo ou necessário? 
 

R: Facultativo   Ver n.º 2 do art.º 185.º 

Quem tem legitimidade para interpor uma reclamação ou recurso? 
 

R: Ver art.º 186 

Quem tiver aceitado expressa ou tacitamente um acto administrativo, pode 

posteriormente reclamar ou recorrer contra o mesmo? 

 

R: Não       Ver n.º 2 do art.º 186 
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Qual é o prazo para apresentação de uma reclamação ou recurso hierárquico 

(necessário/facultativo  - n.º 1 do art.º 185.º)? 

E se se tratar de um acto omissivo? 
 

R:  Ver n.º 3 art.º 191.º, n.º 2 do artigo 193.º e art.º 187.º 

Em que momento tem início o prazo de reclamação ou de recurso de um acto que tiver 

sido publicado, para os interessados a quem o acto tiver de ser notificado? 
 

R: A partir da data da notificação   -   n.º 1 do art.º 188.º  e art.º 87.º 

Quando tem início o prazo para interpor uma reclamação ou recurso contra a omissão 

ilegal de acto administrativo? 
 

R: Ver  n.º 3 do art.º 188 

A reclamação e o recurso necessários tem efeitos suspensivos? 

E as impugnações facultativas? 
 

R:  Ver  n.ºs 1 e 2 do art.º 189.º 

A interposição de uma reclamação contra um acto administrativo ou contra uma 

omissão ilegal suspende o prazo do recurso administrativo necessário? 
 

R: Sim    n.º 1 do art.º 190.º 
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A utilização de meios de impugnação administrativa facultativos contra atos 

administrativos suspende o prazo de propositura de ações nos tribunais 

administrativos? 
 

R: Sim     n.º 3 do art.º 190.º 

A reclamação contra um acto administrativo é dirigida a quem? 
 

R: É dirigida ao autor do acto        -    n.º 1 do art.º 191.º 

Os particulares podem interpor providências cautelares para tutela dos seus 

direitos ou interesses legalmente protegidos? 

 

R: Sim      Ver  n.º 4 do art.º 190.º  

No caso de existirem contrainteressados, uma vez apresentada uma 

reclamação, o autor do acto tem de os notificar? 
 

R: Sim     n.º 1  do art.º 192.º 

Em que prazo deve ser decidida a reclamação? 

 

R: 30 dias          n.º 2 do art.º 192.º 
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Como deve proceder um interessado para defesa dos seus interesses 

legalmente protegidos se a reclamação necessária apresentada contra um 

acto administrativo não estiver decidida no prazo legal? 
 

R:  Ver n.º 3, in fine, do art.º 192.º 

A quem é dirigido o recurso hierárquico? 
 

R:  Ao mais elevado superior hierárquico       -   n.º 1 do art.º 194.º 

Perante quem é apresentado o recurso hierárquico? 

  

R: n.º 2 do art.º 194.º 

Em caso de apresentação de recurso hierárquico, o autor do acto pode revogar ou 

anular o acto administrativo? 
 

R: Sim    n.º 3 do art.º 195.º 

A remessa do recurso hierárquico pela autoridade recorrida à autoridade ou órgão 

competente para a decisão, tem de ser notificada ao interessado? 
 

R: Sim      n.º 2 do art.º 195.º 
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Em caso de apresentação de recurso hierárquico, o órgão recorrido pode alterar ou 

substituir o acto recorrido em senjtido desfavorável ao recorrente ? 
 

R: Não      n.º 4 do art.º 195.º 

O recurso hierárquico apresentado pelo destinatário do acto administrativo pode ser 

rejeitado? 
 

R: Sim      art.º 196.º 

O órgão competente para conhecer do recurso hierárquico pode revogar, modificar ou 

substituir o acto recorrido em sentido desfavorável ao recorrente? 
 

R: sim    n.º 1, in fine, do art.º 197.º 

Em que prazo deve ser decidido o recurso hierárquico? 
 

R: Ver    n.ºs 1 e 2 do art.º 198.º 

O decurso do prazo para a decisão do recurso hierárquico sem que tenha sido tomada 

uma decisão, confere ao interessado o direito a impugnar contenciosamente o acto 

praticado pelo órgão recorrido? 
 

R:  Sim     n.º 3 do art.º 198.º 
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Qualquer 

ilegalidade ou 

inconveniência 

praticada no 

procedimento 

Art.ºs 184.º e  191.º 

Art.º 185.º, n.º 3 

Art.ºs 184.º  a 192.º do CPA   

Legitimidade 

Art.º 186.º 

Os titulares de direitos 

subjectivos lesados Prazo 

Art.º 191.º, n.º 3 

15 dias a contar da notificação 

Prazo de decisão 30 dias 

Art.º 192.º 



Recurso hierárquico  

63 

Qualquer 

ilegalidade 

praticada no 

procedimento 

Art.º 194.º 

Art.º 185.º, n.º 3 

Art.ºs 193.º  a 198.º do CPA   

Legitimidade 

Art.º 193.º 

Os titulares de direitos 

subjectivos lesados 

Prazo 

Art.º 193.º, n.º 2 

30 dias a contar da notificação 

Prazo de decisão 30 dias Art.º 198.º, n.º 1 

Requerimento para o mais 

elevado superior hierárquico 

Apresentado perante o 

órgão recorrido ou 

perante o órgão 

competente para a 

decisão 

O órgão recorrido pode 

revogar o acto 

Se apenas revogar em 

parte ou se mantiver o acto 

Faz remessa do recurso ao 

competente para a decisão e 

notifica o interessado 

n.º 2 do Art.º 194.º 

Notificação dos 

contrainteressados 
Art.º 195.º 

Art.º 195, n.º 2 
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