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Lei n.º 17/90, de 20 de Outubro, Princípios a observar pela Administração Pública
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LEI N.º 26/22, DE 22 DE AGOSTO  (LEI DE BASES DA FUNÇÃO PÚBLICA)   

A Constituição da República de Angola prevê, na alínea a) do n.º 1 do artigo 165.º, 
a existência de estatuto dos funcionários com a definição dos princípios básicos e 
linhas de força estruturais sobre o regime e âmbito da Função Pública;
Havendo a necessidade de se rever as bases do funcionalismo público, visando o 
reforço dos direitos, liberdades e garantias dos funcionários e a sua adequação à 
Constituição da República de Angola e ao actual contexto da modernização admi-
nistrativa;
A Assembleia Nacional aprova, por mandato do povo, nos termos da alínea b) do 
artigo 161.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do artigo 165.º e da alínea c) do 
n.º 2 do artigo 166.º, todos da Constituição da República de Angola, a seguinte:

LEI DE BASES DA FUNÇÃO PÚBLICA

CAPÍTULO I  
Disposições Gerais

Artigo 1.º Objecto 
1. A presente Lei estabelece os princípios e normas respeitantes ao Regime La-
boral da Função Pública.
2. O estabelecido no número anterior compreende, designadamente, o seguinte:

a) Deveres, direitos, liberdades e garantias dos funcionários;
b) Regime de constituição, modificação e extinção da relação jurídica laboral 

na Função Pública;
c) Princípios sobre o recrutamento e selecção de candidatos;
d) Princípios sobre a estruturação de carreiras;
e) Princípios sobre o exercício de cargos de direcção e chefia;
f) Regime da prestação de trabalho;
g) Princípios sobre a gestão de desempenho;
h) Regime das faltas, férias e licenças;
i) Princípios sobre o sistema retributivo;
j) Regime disciplinar dos funcionários.

Artigo 2.º Âmbito de aplicação 
1. A presente Lei aplica-se aos órgãos, organismos e serviços da Administração 
Pública.
2. A presente Lei aplica-se ainda aos serviços, organismos e instituições que es-
tejam na dependência orgânica e funcional do Presidente da República, da Assem-
bleia Nacional, dos Tribunais, da Procuradoria Geral da República, dos Órgãos das 
Forças Armadas Angolanas, da Segurança e da Ordem Interna, com as adaptações 
decorrentes dos seus estatutos, bem como aos demais entes cuja legislação espe-
cífica não exclua a aplicação da presente Lei.
3. A presente Lei aplica-se, subsidiariamente, às Entidades Administrativas Inde-
pendentes e aos demais órgãos, organismos, serviços e agentes públicos.

ARTIGO 1.º

ARTIGO 2.º
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Artigo 3.º Missão
É missão da Função Pública:

a) Prestar serviço público à Nação angolana, em conformidade com o disposto 
na Constituição da República de Angola e na lei;

b) Considerar o utente do serviço público como o elemento central que benefi-
cia desse serviço para a satisfação das suas necessidades;

c) Obter os maiores níveis de eficiência e eficácia da Administração Pública na 
prestação do serviço público, optimizando os recursos disponíveis;

d) Considerar o utente do serviço público como parceiro dos funcionários e 
agentes administrativos no desempenho das tarefas comunitárias;

e) Aplicar permanentemente as boas práticas de gestão do capital humano, 
material e tecnológico, visando a constante modernização administrativa e, 
por essa via, alcançar o bem-estar económico e social dos angolanos.

Artigo 4.º Definições
Para efeitos do disposto na presente Lei, entende-se por:

a) Função Pública – conjunto de atribuições permanentes ou transitórias de ca-
rácter profissional, exercidas por funcionários e agentes nos órgãos, orga-
nismos e serviços da Administração Pública, mediante qualquer uma das 
modalidades de vínculo de emprego público;

b) Função – conjunto de postos de trabalho, inseridos num determinado órgão, 
organismo ou serviço com objectivo idêntico ou semelhante no que diz res-
peito às suas principais actividades e responsabilidades, que exigem dos 
seus titulares um determinado perfil mínimo de qualificação, experiência e 
outros requisitos;

c) Carreira – conjunto hierarquizado de categorias da mesma natureza, a que 
os funcionários ingressam ou acedem de acordo com a qualificação, a anti-
guidade e o mérito evidenciado no desempenho profissional;

d) Categoria – posição que o funcionário ocupa no âmbito de uma determinada 
carreira, fixada de acordo com o conteúdo funcional e qualificação profissio-
nal da função à tabela de remuneração da Função Pública;

e) Funcionário – pessoa que desempenha funções permanentes na Administra-
ção Pública e que possui vínculo de emprego público por nomeação;

f) Agente Administrativo – pessoa que, mediante nomeação provisória ou atra-
vés de contrato de trabalho público, ingressa na Função Pública;

g) Mobilidade – mudança de um funcionário de um órgão, organismo ou serviço 
para outro, para o exercício da mesma função ou função diferente, dentro 
de um mesmo departamento ministerial ou para serviço de outro departa-
mento ministerial, órgãos, organismo ou serviço diferente;

h) Quadro de Pessoal – documento que contém a indicação das respectivas car-
reiras, categorias, especialidades, bem como o número de postos de traba-
lho necessários para melhor prossecução das atribuições do órgão, orga-
nismo ou serviço;

i) Contrato de Trabalho Público – vínculo pelo qual, excepcionalmente, é consti-
tuída uma relação jurídico-laboral para o exercício de uma função pública e 
sujeito ao regime dos funcionários.

ARTIGO 3.º

ARTIGO 4.º
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CAPÍTULO II  
Objectivos e Princípios da Função Pública

Artigo 5.º Objectivos
São objectivos da Função Pública, dentre outros, os seguintes:

a) Assegurar de forma eficiente e eficaz serviço de qualidade aos cidadãos, 
orientando a sua acção por uma cultura de serviço público;

b) Modernizar e melhorar continuamente a qualidade dos serviços públicos;
c) Conceber e executar medidas de políticas que visem a eficiência e eficácia 

profissionais e o bem-estar social dos funcionários e agentes administrati-
vos.

Artigo 6.º Princípios gerais 
1. A Função Pública rege-se, dentre outros, pelos seguintes princípios:

a) Princípio do interesse público;
b) Princípio da ética e deontologia profissional;
c) Princípio da igualdade;
d) Princípio da legalidade;
e) Princípio da justiça;
f) Princípio da proporcionalidade;
g) Princípio da imparcialidade;
h) Princípio da responsabilização;
i) Princípio da probidade administrativa;
j) Princípio do respeito pelo património público;

k) Princípio da eficiência e eficácia;
l) Princípio do rigor;

m) Princípio da transparência;
n) Princípio da publicidade;
o) Princípio da finalidade;
p) Princípio da motivação;
q) Princípio da moralidade;
r) Princípio da racionalidade;
s) Princípio da segurança jurídica;
t) Princípio da responsabilidade profissional;
u) Princípio da urbanidade;
v) Princípio do respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos e a 

garantia da ampla defesa dos particulares.
2. A Administração Pública deve fomentar permanentemente modelos de conduta 
dos funcionários e agentes administrativos que integrem os princípios referidos 
no número anterior, bem como o profissionalismo e a urbanidade no desempenho 
do serviço público, em particular nas suas relações com os cidadãos.

CAPÍTULO III  
Deveres, Direitos e Garantias dos Funcionários Públicos

Artigo 7.º Deveres 
1. Os funcionários têm, dentre outros, os seguintes deveres:

a) Dever de Respeito aos Símbolos Nacionais e às Instituições Públicas – que 

ARTIGO 5.º

ARTIGO 6.º

ARTIGO 7.º
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consiste em observar e respeitar as normas de utilização dos símbolos na-
cionais, bem como das instituições públicas;

b) Dever de Proteger os Dados Pessoais dos Cidadãos – que consiste em obser-
var o disposto na legislação específica àqueles que tomem contacto com os 
dados pessoais dos cidadãos em virtude das funções que exercem;

c) Dever de Obediência – que consiste em observar e fazer observar rigorosa-
mente a Constituição, as leis, os regulamentos e cumprir as ordens ou ins-
truções escritas ou verbais dos seus legítimos superiores hierárquicos em 
matéria de serviço;

d) Dever de Lealdade – que consiste em desempenhar as suas funções em su-
bordinação aos objectivos do serviço e na perspectiva da prossecução do 
interesse público;

e) Dever de Neutralidade ou de Isenção – que consiste na actuação com impar-
cialidade política, económica, social ou de qualquer outra índole no desem-
penho de suas funções;

f) Dever de Discrição – que consiste em observar sigilo relativamente aos 
factos de que tenha conhecimento em virtude do exercício das suas funções 
e que não se destinem a ser do domínio público, sem prejuízo das normas 
que regulam a administração aberta e a guardar segredo profissional nos 
termos estabelecidos na lei;

g) Dever de Parcimónia – que consiste em proteger e conservar os bens do Es-
tado, devendo utilizar de maneira racional os que lhe forem confiados para 
o desempenho das suas funções, evitando o seu abuso, esbanjamento ou 
desperdício, não utilizando ou permitindo que outros utilizem tais bens para 
fins particulares ou outros que não sejam aqueles para os quais tiverem 
sido especificamente destinados;

h) Dever de Assiduidade – que consiste em comparecer regular e continua-
mente ao serviço;

i) Dever de Pontualidade – que consiste em cumprir os horários previamente 
estabelecidos;

j) Dever Urbanidade – que consiste em tratar com respeito e consideração quer 
os utentes dos serviços públicos, quer os colegas, quer ainda, os superiores 
hierárquicos e subordinados;

k) Dever de Zelo – que consiste em conhecer as normas legais, regulamenta-
res e as instruções dos seus superiores hierárquicos, bem como possuir e 
aperfeiçoar os seus conhecimentos técnicos e métodos de trabalho de modo 
a exercer as suas funções com eficiência e correcção.

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, os funcionários não devem:
a) Manter interesses ou aceitar situações e condições cujo contexto implique 

que os seus interesses pessoais, laborais, económicos ou financeiros este-
jam em conflito com o cumprimento dos deveres e funções a seu cargo;

b) Obter vantagens indevidas ou procurar benefícios, para si ou para outrem, 
mediante o uso de seu cargo, autoridade, influência ou aparência de influên-
cia;

c) Fazer mau uso de informação privilegiada em transacções e operações fi-
nanceira, utilizando informação privilegiada da entidade em que prestam 
serviço ou a que possam ter acesso por causa ou no exercício das suas fun-
ções, bem como permitir o uso impróprio de tal informação para beneficiar 
algum interessado;
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d) Pressionar, ameaçar ou assediar moral ou sexualmente outros funcioná-
rios, bem como os subordinados e utentes.

Artigo 8.º Direitos, liberdades e garantias
No exercício das suas funções, os funcionários públicos gozam dos direitos, liber-
dades e garantias previstos na Constituição e na lei.

Artigo 9.º Direitos
Os funcionários gozam, dentre outros, dos seguintes direitos:

a) Desempenho efectivo das funções ou tarefas próprias da sua respectiva car-
reira e de acordo com a evolução alcançada na sua carreira profissional;

b) Progressão ou promoção na carreira profissional segundo os princípios de 
mérito e nível académico ou profissional, mediante a implementação de sis-
temas objectivos e transparentes de avaliação de desempenho;

c) Percepção de justa remuneração pelo serviço prestado;
d) Formação profissional inicial e contínua;
e) Reparação e indemnização por danos sofridos por motivo de serviço;
f) Participação na prossecução dos objectivos atribuídos à unidade organiza-

cional onde prestam seus serviços, bem como à informação pelos seus ime-
diatos superiores hierárquicos de tarefas e trabalhos a desempenhar;

g) Protecção eficaz em matéria de segurança, higiene e saúde no trabalho, nos 
termos da lei;

h) Gozo de férias e licenças;
i) Regime de protecção social que lhes garantam, a si e aos seus familiares, a 

assistência e previdência social, nos termos da lei;
j) Respeito da sua intimidade, imagem e dignidade no trabalho;

k) Ser tratado com respeito, consideração e urbanidade pelos superiores hie-
rárquicos;

l) Consultar o seu processo individual;
m) Não ser punido sem audiência prévia, em processo disciplinar, nos termos 

da lei;
n) Exercer o direito a greve e aderir livremente a associações profissionais e 

sindicais.

CAPÍTULO IV  
Constituição, Modificação, Suspensão e Extinção da 
Relação Jurídica Laboral na Função Pública

SECÇÃO I  
Constituição da Relação Jurídica Laboral

Artigo 10.º Constituição do vínculo 
1. A relação jurídica laboral na Função Pública constitui-se com base em acto de 
nomeação ou através de contrato de trabalho público, nos termos estabelecidos 
na presente Lei.
2. A nomeação constitui a regra de ingresso na Função Pública.
3. Os concorrentes positivamente avaliados e que preencham as vagas nos con-
cursos públicos de ingresso são nomeados provisoriamente para período de um 

ARTIGO 8.º

ARTIGO 9.º

ARTIGO 10.º
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ano, para posteriormente exercerem funções no quadro definitivo, sendo proibido 
o provimento probatório por via de contrato.
4. A nomeação provisória converte-se automaticamente em definitiva, decorrido 
o período previsto no número anterior, precedida da avaliação positiva de desem-
penho.
5. O contrato de trabalho público constitui uma excepção e tem lugar, apenas, nas 
situações especiais previstas na presente Lei.

Artigo 11.º Requisitos gerais de ingresso
São requisitos gerais de ingresso ou provimento na Função Pública:

a) Nacionalidade angolana;
b) Ter idade igual ou superior a 18 anos;
c) Sanidade mental;
d) Capacidade física compatível com a actividade a exercer;
e) Não ter sido aposentado ou reformado;
f) Habilitação académica ou profissional exigida para as funções a exercer;
g) Não estar legalmente inibido ou interdito do exercício de Função Pública;
h) Ter participado e aprovado em concurso público, nos casos em que for apli-

cável.

Artigo 12.º Modalidades de nomeação 
1. A nomeação pode ser provisória, definitiva ou em comissão de serviço.
2. A nomeação provisória ocorre no momento inicial do ingresso e tem carácter 
probatório durante ano de exercício efectivo e ininterrupto de funções e converte-
-se em definitiva, nos termos estabelecidos no n.º 4 do artigo 10.º.
3. O disposto no número anterior não se aplica aos funcionários já nomeados de-
finitivamente em lugar de outra carreira inferior.
4. A nomeação definitiva destina-se a preencher uma vaga existente no quadro de 
pessoal para o desempenho de funções públicas por tempo indeterminado.
5. A nomeação em comissão de serviço destina-se a preencher uma vaga exis-
tente no quadro de pessoal para o exercício de cargos de direcção e chefia por 
tempo determinado.

Artigo 13.º Contrato de trabalho público 
1. Os órgãos, organismos e serviços da Função Pública podem, excepcionalmente 
e nos termos da presente Lei, celebrar contratos de trabalho público, para o exer-
cício de funções públicas em caso de necessidades transitórias ou pontuais.
2. O contrato de trabalho público a que se refere o número anterior é celebrado 
a termo certo, e tem lugar, apenas, para o preenchimento de vagas respeitantes 
a funções transitórias quando não possa ser assegurada pelo pessoal do quadro 
definitivo, e que não devem ser constituídas por nomeação nas situações devida-
mente justificadas, tais como:

a) Substituição de funcionário ausente, que se encontre temporariamente im-
pedido de prestar serviço por motivos de doença prolongada, mobilidade ou 
em comissão de serviço, em outro órgão, organismo ou serviço da Adminis-
tração Pública;

b) Substituição de funcionário que esteja suspenso por força de um processo 
judicial ou disciplinar;

c) Realização de trabalhos sazonais ou ocasionais de curta duração;

ARTIGO 11.º

ARTIGO 12.º

ARTIGO 13.º
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d) Realização de formação especializada, estágios profissionais ou curricula-
res em órgãos, organismos e serviços públicos;

e) Desenvolvimento de projectos de investimento não inseridos nas actividades 
normais dos órgãos, organismos ou serviços;

f) Realização de necessidades extraordinárias ou para a implementação de 
projectos ou programas urgentes e prioritários.

Artigo 14.º Estágios profissionais
Os estágios profissionais ou curriculares na Função Pública são objecto de regula-
ção em acto normativo específico.

Artigo 15.º Prazo do contrato de trabalho público 
1. O contrato de trabalho público vigora no prazo de até 24 (vinte e quatro) meses 
e caduca automaticamente, vencido o respectivo prazo, cessando sem qualquer 
formalidade o processamento de salários e outras regalias financeiras ou patri-
moniais a expensas do Estado.
2. Os titulares dos órgãos, organismos ou serviços da Administração Pública 
devem assegurar o cumprimento do disposto no número anterior, sob pena de 
responsabilidade disciplinar, civil e financeira por meio do processo de reintegra-
ção de fundos, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos gestores do capi-
tal humano.
3. Nos casos de contratação para a substituição de funcionário ausente ou para a 
conclusão da formação ou serviço cuja execução justifica a celebração, o contrato 
de trabalho público dura o tempo necessário para o efeito.

Artigo 16.º Proibição 
1. É proibida a transição administrativa de pessoal contratado para o quadro de-
finitivo da Função Pública, em violação à observância do procedimento concursal 
de ingresso.
2. Consideram-se nulos os actos administrativos para o ingresso de pessoal con-
tratado no quadro definitivo da Função Pública, com fundamento no tempo de ser-
viço do pessoal em regime de contrato de trabalho público.

Artigo 17.º Forma
1. O contrato de trabalho público é obrigatoriamente reduzido a escrito e assinado 
pelas partes.
2. O contrato a que se refere o número anterior deve ser homologado pelo titular 
que dirige o respectivo órgão, organismo ou serviço público.

Artigo 18.º Efeitos do contrato de trabalho público 
1. Aplica-se ao contrato de trabalho público o regime previsto na presente Lei.
2. Salvo disposição legal em contrário, o trabalhador em funções públicas no 
exercício da sua actividade está sujeito aos mesmos deveres e direitos dos fun-
cionários.
3. O trabalhador em regime de contrato de trabalho público não adquire o esta-
tuto de funcionário público.

ARTIGO 14.º

ARTIGO 15.º

ARTIGO 16.º

ARTIGO 17.º

ARTIGO 18.º
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SECÇÃO II  
Modificação da relação jurídica laboral

Artigo 19.º Modificação da relação
A relação jurídica laboral na Função Pública constituída por nomeação pode, a 
todo o tempo, ser transitoriamente modificada através do destacamento, requisi-
ção, interinidade, substituição, transferência, permuta ou acumulação de funções, 
nos termos dos artigos seguintes.

Artigo 20.º Destacamento 
1. O destacamento consiste na afectação de um funcionário público a uma tarefa 
específica fora do quadro de pessoal de origem ou da Função Pública, por período 
não superior a três anos, sendo prorrogável por uma única vez, por razões ponde-
radas de serviço.
2. A mobilidade em regime de destacamento é da competência do titular do órgão, 
organismo ou serviço em relação aos funcionários por eles nomeados.
3. No caso de designação de funcionário para o exercício de funções executivas 
em órgãos estatutários de instituições públicas, o regime de destacamento tem 
a duração do respectivo mandato, sendo a iniciativa de prorrogação da entidade 
competente para nomear.
4. Havendo destacamento dentro do quadro de pessoal da Função Pública para 
exercício de função de direcção ou chefia, a mesma finda com a cessação do exer-
cício do respectivo cargo.
5. Decorrido o prazo de destacamento, o funcionário regressa ao seu lugar de ori-
gem.
6. O destacamento não prejudica os direitos adquiridos na sua qualidade de fun-
cionário.
7. Durante o destacamento, o funcionário suspende a sua relação jurídica laboral 
no quadro de origem e aufere a remuneração e regalias que lhe forem mais favo-
ráveis, nos termos da presente Lei.
8. Nos casos em que se extravasar o limite do prazo de prorrogação referido no 
n.º 1, o funcionário é colocado em situação de disponibilidade permanente na en-
tidade de destino e extingue-se o vínculo no quadro de origem, salvo se houver 
manifesto interesse de o manter.

Artigo 21.º Requisição
Os órgãos, organismos e serviços da Administração Pública podem requisitar tra-
balhadores do Sector Empresarial Público ou Privado para o exercício de funções 
públicas, nos termos a definir em acto normativo específico.

Artigo 22.º Interinidade 
1. A interinidade consiste na designação temporária de um funcionário para o 
exercício de uma função cujo titular se encontra ausente ou impedido por razões 
extraordinárias, nomeadamente por motivos de serviço, saúde, formação ou por 
situação familiar devidamente justificada.
2. O provimento em regime de interinidade é aplicável para o lugar vago em vir-
tude do titular do cargo se encontrar em situação de inactividade ou actividade 
fora do quadro que implique a suspensão da remuneração e demais regalias ine-
rentes ao cargo.

ARTIGO 19.º

ARTIGO 20.º

ARTIGO 21.º

ARTIGO 22.º
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3. A nomeação interina não carece de posse, sendo lavrado, apenas, o termo de 
início de funções.
4. A interinidade tem carácter precário e provisório e não pode ser superior a 
seis meses.
5. Findo o prazo estabelecido no n.º 4, o lugar é declarado vago e preenchido pelo 
funcionário interino, desde que reúna os requisitos exigidos para o efeito, conver-
tendo-se automaticamente em definitiva a nomeação no cargo em exercício.
6. O funcionário interino assume a totalidade das obrigações da função e tem o 
direito de usufruir, na plenitude, as regalias inerentes à função exercida durante o 
tempo em que efectivamente forem desempenhadas.
7. A interinidade só pode recair, em regra, aos funcionários com provimento de-
finitivo.
8. A interinidade é da competência do titular do órgão, organismo ou serviço com 
competência para nomear.

Artigo 23.º Substituição 
1. A substituição consiste na designação temporária de um funcionário para o 
exercício de cargo vago por impedimento temporário ou ausência justificada do 
titular do cargo, por período não superior a seis meses.
2. O funcionário só pode substituir o titular de uma categoria imediatamente su-
perior à sua.
3. A substituição quando seja superior a 60 dias carece de homologação do titular 
máximo do órgão, serviço ou organismo e é remunerável nos termos definidos em 
legislação específica.
4. A substituição é da competência do titular do órgão com competência para no-
mear.

Artigo 24.º Transferência 
1. A transferência consiste na nomeação definitiva do funcionário para lugar vago 
do quadro de outro órgão, organismo ou serviço, da mesma categoria e carreira, 
ou de carreira diferente desde que, neste caso, se verifique a identidade ou afini-
dade de funções e idênticas habilitações.
2. A mobilidade, por transferência, não está condicionada à participação em con-
curso público, recaindo apenas a funcionários do quadro definitivo providos por 
nomeação.
3. A transferência ocorre a requerimento do funcionário ou por conveniência de 
serviço público, devidamente fundamentada.

Artigo 25.º Permuta 
1. A permuta é a troca recíproca e simultânea de funcionários pertencentes ao 
quadro de pessoal de serviços ou organismos distintos.
2. A permuta faz-se entre funcionários pertencentes à mesma categoria e car-
reira, a requerimento dos interessados ou por iniciativa da respectiva entidade pú-
blica, com o seu acordo.
3. A permuta pode fazer-se entre funcionários de carreiras diferentes, desde que 
se verifiquem cumulativamente os seguintes requisitos:

a) Que as respectivas funções sejam idênticas ou afins;
b) Que tenham as mesmas habilitações.

ARTIGO 23.º

ARTIGO 24.º

ARTIGO 25.º



11

Descarregue gratuitamente actualizações legislativas online em www.pluraleditores.co.ao

Colectânea do Direito Administrativo, 1.ª Edição – Col. Legislação Angola. Outubro de 2022 ABC08496.10

✁

11Lei n.º 26/22, de 22 de Agosto   
(Lei de Bases da Função Pública)   

 

Artigo 26.º Preferência e prioridade na mobilidade do cônjuge ou unido de facto
Os casos de mobilidade do cônjuge ou unido de facto, em razão de uma das moda-
lidades de modificação da relação jurídica ao abrigo do disposto na presente Lei, 
sobretudo quando tenha filhos menores de 18 anos, conferem ao funcionário o di-
reito a que o seu cônjuge ou unido de facto, que seja igualmente funcionário, possa 
ser transferido, destacado ou permutado para a mesma localidade, beneficiando 
do direito de preferência no preenchimento das vagas existentes.

Artigo 27.º Acumulação de funções 
1. A acumulação de funções consiste no exercício simultâneo pelo mesmo funcio-
nário de dois cargos de direcção ou chefia, idênticos ou do mesmo grupo salarial, 
por ausência ou não provimento do titular de um deles, por período não superior 
a três meses.
2. Decorrido o prazo a que se refere o número anterior, o funcionário cessa ime-
diata e automaticamente a acumulação de funções, devendo-se nomear o res-
pectivo titular para o lugar em comissão de serviço, sob pena de responsabilização 
do órgão competente para a nomeação.
3. O exercício de Função Pública pode ser acumulado com outra função pública 
quando não exista incompatibilidade entre elas ou haja manifesto interesse pú-
blico.
4. Havendo manifesto interesse público, o exercício de funções apenas pode ser 
acumulado com outras funções públicas nos seguintes casos:

a) Inerência de funções;
b) Actividades de representação de Departamentos Ministeriais ou de serviços 

públicos;
c) Participação em comissões ou grupos de trabalho;
d) Participação em órgãos consultivos, órgãos fiscais ou outros órgãos cole-

giais, nos termos da lei;
e) Actividades de carácter ocasional e temporária que possam ser considera-

das complemento da função;
f) Actividade docente ou de investigação científica, em instituições públicas ou 

privadas;
g) Realização de conferências, palestras, acções de formação e outras activi-

dades de idêntica natureza.

Artigo 28.º Proibição de acumulação de funções
A título remunerado ou não, em regime de trabalho autónomo, não podem ser 
acumuladas, pelo funcionário público ou por interposta pessoa, funções públicas 
com funções ou actividades que:

a) Sejam legalmente consideradas incompatíveis com as funções públicas;
b) Sejam desenvolvidas em horário sobreposto, ainda que parcialmente ao das 

funções públicas;
c) Comprometam a isenção e a imparcialidade exigidas pelo desempenho das 

funções públicas;
d) Provoquem prejuízo para o interesse público ou para os direitos e interesses 

legalmente protegidos dos cidadãos.

ARTIGO 26.º

ARTIGO 27.º

ARTIGO 28.º
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Artigo 29.º Suspensão
A relação jurídica laboral na Função Pública pode, a todo o tempo, ser suspensa 
através de licença, nos termos do artigo 89.º e seguintes da presente Lei.

SECÇÃO III  
Extinção da Relação Jurídica Laboral

Artigo 30.º Extinção 
1. A relação jurídica de emprego público cessa por morte, mútuo acordo, demis-
são, exoneração, avaliação de desempenho negativa durante o período probatório, 
por desvinculação do funcionário público, para efeitos de aposentação, ou por ou-
tras causas previstas na lei.
2. A exoneração pode ocorrer por iniciativa da entidade pública ou do funcionário 
público.
3. A exoneração, por iniciativa da entidade pública, ocorre por inadequação do 
titular do cargo de direcção ou de chefia, em relação ao trabalho ou às exigên-
cias próprias do desenvolvimento das actividades administrativas, comprovada em 
processo de avaliação de desempenho.
4. A exoneração, por iniciativa do funcionário público, ocorre mediante requeri-
mento dirigido ao titular da entidade pública.
5. O pessoal abrangido pelo número anterior não pode ser readmitido, a qualquer 
título, na Função Pública, por um período de três anos.

Artigo 31.º Causas de extinção aplicáveis ao pessoal em regime de contrato
A relação jurídica laboral na Função Pública em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas, extingue-se com:

a) Termo do prazo do contrato;
b) Realização do seu objecto;
c) Denúncia;
d) Rescisão.

Artigo 32.º Denúncia
A denúncia deve ser feita pelo responsável do órgão ou do serviço, ou ainda pelo 
contratado, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, relativamente ao termo do 
contrato.

Artigo 33.º Rescisão 
1. A rescisão verifica-se na vigência do contrato e pode revestir as seguintes for-
mas:

a) Acto unilateral da respectiva entidade pública com fundamento em justa 
causa comprovada em processo disciplinar;

b) A requerimento do contratado devidamente fundamentado em justa causa.
2. Considera-se justa causa, como fundamento de rescisão por parte da entidade 
pública, o despedimento decorrente de processo disciplinar ou ainda a manifesta 
incompetência do contratado comprovada em processo de avaliação de desempe-
nho.

ARTIGO 29.º

ARTIGO 30.º

ARTIGO 31.º

ARTIGO 32.º

ARTIGO 33.º
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CAPÍTULO V  
Princípios Gerais sobre o Recrutamento e Selecção de Candidatos

Artigo 34.º Regime de ingresso 
1. A admissão de pessoal da Função Pública obedece à realização de concurso 
público.
2. O procedimento concursal para o ingresso de pessoal deve ser o mais simplifi-
cado possível, objectivo e transparente.
3. É nulo o acto de provimento para o quadro definitivo da Função Pública sem 
concurso público.

Artigo 35.º Princípios gerais
O recrutamento e a selecção de pessoal obedecem aos seguintes princípios:

a) Liberdade de candidatura;
b) Igualdade de condições e de oportunidade;
c) Divulgação dos métodos e provas a utilizar e respectivo sistema de classi-

ficação;
d) Objectividade dos métodos de avaliação;
e) Neutralidade e rotatividade do júri;
f) Concorrência leal e justa.

Artigo 36.º Tipos de concurso
Os concursos podem ser de ingresso ou de acesso.

Artigo 37.º Concurso de ingresso 
1. O concurso de ingresso visa o preenchimento de vaga para a categoria de início 
da carreira, e pode ser interno ou externo.
2. É interno quando aberto a funcionárias públicos do quadro definitivo do órgão, 
organismo ou serviço a que diz respeito o concurso, que tenham elevado os seus 
níveis académicos no decurso da actividade laboral.
3. É externo quando aberto a cidadãos que não possuem vínculo definitivo com 
a Função Pública e àqueles que, possuindo vínculo definitivo, não fazem parte do 
órgão, organismo ou serviço que promove o concurso público.
4. O regime de ingresso para o pessoal de carreira do regime especial é estabele-
cido por acto normativo específico.
5. Os órgãos, organismos ou serviços podem priorizar a realização de concursos 
de ingresso internos nos termos a regular em acto normativo próprio.

Artigo 38.º Concurso de acesso
1. O concurso de acesso destina-se ao preenchimento de vaga na categoria ime-
diatamente superior da mesma carreira.
2. Ao concurso de acesso candidatam-se apenas os funcionários do quadro com 
provimento definitivo.

Artigo 39.º Curso-concurso
Os concursos públicos de ingresso e de acesso nos quais o exercício da activi-
dade depende da satisfação de determinados requisitos cuja aferição, quer de na-
tureza física, como de carácter técnico e profissional careçam de vários módulos 

ARTIGO 34.º

ARTIGO 35.º

ARTIGO 36.º

ARTIGO 37.º

ARTIGO 38.º

ARTIGO 39.º
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de avaliação, o ingresso ou acesso é realizado mediante a frequência de cursos 
específicos de admissão ou promoção.

Artigo 40.º Procedimento de recrutamento
O procedimento de recrutamento e selecção de quadros da Função Pública é 
objecto de acto normativo específico.

CAPÍTULO VI  
Regime de Carreiras, Ingresso, Acesso e Progressão

SECÇÃO I  
Princípios Gerais sobre a Estruturação das Carreiras

Artigo 41.º Regime de carreiras 
1. O exercício de funções públicas é, em regra, assegurado em regime de carrei-
ras.
2. O desempenho de funções públicas que correspondam às necessidades per-
manentes e próprias dos serviços deve ser assegurado por pessoal em regime de 
carreiras.
3. O desempenho de funções públicas que não correspondam às necessidades 
permanentes pode ser assegurado por pessoal admitido por contrato de trabalho 
público, nos termos da presente Lei.
4. A carreira estrutura-se na base do princípio da adequação às funções e de-
senvolve-se de acordo com as regras gerais de ingresso ou de acesso definidas 
na presente Lei, sem prejuízo da existência de requisitos especiais para carreiras 
específicas.

Artigo 42.º Criação ou restruturação de carreiras 
1. A criação de carreiras não previstas nos quadros de pessoal da Função Pública, 
bem como a reestruturação das já existentes são acompanhadas da descrição dos 
respectivos conteúdos funcionais e dos requisitos exigíveis.
2. Os diplomas legais que concretizam o disposto no número anterior devem ser 
acompanhados de estudo justificativo fundamentado nos resultados obtidos em 
acções de análise de funções, sem o qual não são aprovados.

Artigo 43.º Ingresso e acesso nas carreiras 
1. O ingresso em qualquer carreira efectua-se na categoria mais baixa, obser-
vados os respectivos requisitos gerais e especiais e de acordo com os princípios 
legais vigentes em matéria de recrutamento e selecção de pessoal.
2. O acesso às categorias dentro de uma carreira faz-se por promoção, depen-
dendo da existência de vaga e da observância dos períodos mínimos de permanên-
cia na categoria imediatamente inferior e obedece às demais disposições legais 
sobre concurso de acesso.
3. A transição de uma carreira para outra ocorre apenas em sede do concurso 
interno de ingresso, nos termos do artigo 37.º.

Artigo 44.º Progressão 
1. A progressão faz-se pela mudança de escalão na mesma categoria.

ARTIGO 40.º

ARTIGO 41.º

ARTIGO 42.º

ARTIGO 43.º

ARTIGO 44.º
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2. O número de escalão em cada categoria ou carreira horizontal, os módulos do 
tempo e o mérito necessário são regulados por acto normativo específico.

SECÇÃO II  
Regime Geral das Carreiras

Artigo 45.º Remissão
As regras sobre a composição, estruturação, bem como dos requisitos gerais e 
específicos para as carreiras são estabelecidas por acto normativo específico.

SECÇÃO III  
Quadro de Pessoal em Razão da Carreira

Artigo 46.º Estruturação dos quadros de pessoal 
1. Os quadros de pessoal devem estar agrupados da seguinte forma:

a) Pessoal de direcção e chefia;
b) Pessoal técnico superior;
c) Pessoal técnico;
d) Pessoal técnico médio;
e) Pessoal administrativo;
f) Pessoal auxiliar.

2. Quando se tratar de carreiras de regime especial, o agrupamento de pessoal 
nos respectivos quadros podem ser efectivadas com as necessárias adaptações.
3. Os quadros de pessoal devem ainda ser estruturados de acordo com as ne-
cessidades permanentes dos serviços, não podendo o número de lugares de cada 
categoria exceder o da categoria imediatamente inferior.

Artigo 47.º Tipologia de quadros de pessoal em razão da carreira
O pessoal da Função Pública pode ser organizado em quadros de pessoal comum 
ou de carreira de regime geral, especial e quadro temporário, nos termos das alí-
neas seguintes:

a) Quadro de Pessoal Comum ou da Carreira de Regime Geral – quando as ca-
tegorias ou cargos pela identidade da sua natureza ou funções podem ser 
integrados em qualquer órgão da Administração Pública;

b) Quadro de Regime Especial – quando haja exigência de especialização que 
apenas interessa a um determinado Órgão da Administração Pública, con-
firmada pela existência de carreira de regime especial legalmente aprovada;

c) Quadro Temporário – elenco de lugares distribuídos por cargos de direcção, 
de consultoria ou de apoio administrativo directo a titulares de cargos polí-
ticos.

Artigo 48.º Quadros de regime geral e de regime especial 
1. Os órgãos e serviços públicos que tenham pessoal integrado em carreiras de 
regime geral e especial devem elaborar:

a) O quadro de pessoal comum ou de carreira de regime geral para aqueles 
que se enquadram na carreira de regime geral;

b) O quadro de pessoal do regime especial para o pessoal sujeito à carreira de 
regime especial.

ARTIGO 45.º

ARTIGO 46.º

ARTIGO 47.º

ARTIGO 48.º
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2. Os quadros de pessoal do regime geral e especial devem ser elaborados na 
base da estrutura das respectivas carreiras, legalmente aprovadas.
3. O quadro de pessoal do regime especial só integra o pessoal especializado com 
nível igual ou superior a técnico médio.

Artigo 49.º Quadro temporário
1. O quadro temporário integra o pessoal nomeado em comissão de serviço para 
exercer cargos de consultoria ou de apoio administrativo, de confiança pessoal e 
política, nos gabinetes dos titulares de cargos políticos.
2. A cessação de funções dos titulares de cargos políticos determina, automatica-
mente, o seguinte:

a) O regresso ao lugar do quadro de origem, para o pessoal pertencente ao 
quadro definitivo da Função Pública;

b) A cessação imediata do vínculo com a Função Pública, tratando-se de pes-
soal recrutado fora da Função Pública.

CAPÍTULO VII  
Princípios sobre o Regime dos Titulares de Cargos de Direcção e de Chefia

Artigo 50.º Funções de direcção e de chefia
1. São funções de direcção e de chefia aquelas que implicam a gestão, a coorde-
nação ou controlo de órgãos, organismos ou serviços públicos.
2. A nomeação para o exercício de cargo de chefia deve recair exclusivamente 
para os funcionários do quadro definitivo.
3. A nomeação para o exercício de cargo de direcção deve, em regra, recair para 
os funcionários do quadro definitivo.
4. Excepcionalmente, o provimento para cargos de direcção pode incidir sobre 
pessoal recrutado fora da Função Pública, mediante concurso público, desde que 
reúna os seguintes requisitos:

a) Ter nacionalidade angolana, princípios de liderança exemplar e experiência 
profissional comprovada mínima de 10 anos;

b) Ter aptidões técnicas e profissionais para o exercício do cargo;
c) Ter habilitações literárias para o exercício do cargo.

Artigo 51.º Isenção de horário 
1. Os titulares de cargos de direcção e de chefia estão isentos de horário de tra-
balho, não lhes sendo devida qualquer remuneração pelo trabalho prestado fora 
do horário normal.
2. A isenção prevista no número anterior abrange a obrigatoriedade de compare-
cer ao serviço quando chamado e não dispensa a observância do dever geral de 
assiduidade.

Artigo 52.º Direitos 
1. Sem prejuízo dos direitos de que gozam os funcionários em geral, aos titulares 
de cargos de direcção e de chefia são assegurados os seguintes direitos:

a) Direito à promoção na carreira;
b) Direito à remuneração específica;
c) Outros direitos fixados para os funcionários públicos.

ARTIGO 49.º

ARTIGO 50.º

ARTIGO 51.º

ARTIGO 52.º



17

Descarregue gratuitamente actualizações legislativas online em www.pluraleditores.co.ao

Colectânea do Direito Administrativo, 1.ª Edição – Col. Legislação Angola. Outubro de 2022 ABC08496.10

✁

17Lei n.º 26/22, de 22 de Agosto   
(Lei de Bases da Função Pública)   

 

2. O titular de cargo de direcção e de chefia que não seja do quadro de pessoal 
pode, no exercício das suas funções, participar em concurso público de ingresso 
externo, devendo previamente informar o respectivo superior hierárquico.
3. Carece de autorização expressa para participar no concurso público de ingresso 
externo, o titular que esteja em serviço cuja natureza da função está vinculada ou 
classificada como sigilosa ou reservada.

Artigo 53.º Missão e carta de missão 
1. É missão do pessoal titular de cargos de direcção e chefia garantir a prosse-
cução das atribuições do respectivo órgão, organismo ou serviço, assegurando o 
seu bom desempenho através da gestão adequada do capital humano, financeiro 
e material, no sentido do alcance dos objectivos acordados, e da realização das 
actividades previstas para o serviço sob a sua responsabilidade, promovendo a sa-
tisfação dos destinatários dessas actividades, de acordo com a lei e demais instru-
mentos programáticos.
2. No momento do provimento, o titular de cargo político competente e o pessoal 
titular de cargos de direcção e de chefia superior assinam uma carta de missão 
que constitui um compromisso de gestão em que, de forma explícita, são definidos 
os objectivos devidamente quantificados e calendarizados, a atingir no decurso de 
exercício de funções.
3. A avaliação negativa relativamente ao grau de concretização dos objectivos 
constantes da carta de missão, nos termos da lei aplicável à gestão de desem-
penho dos titulares de cargos de direcção e chefia, determina a não renovação da 
comissão de serviço ou a respectiva cessação antecipada.

Artigo 54.º Direito à promoção na carreira 
1. O tempo de serviço prestado em cargo de direcção e de chefia ou em comissão 
de serviço em Órgãos de Soberania, conta para todos os efeitos legais, designada-
mente para o acesso nas carreiras em que cada funcionária se encontra integrado.
2. Os funcionários nomeados para cargo de direcção e de chefia têm direito, finda 
a comissão de serviço:

a) Ao provimento em categoria superior a que possuíam à data de nomeação 
para o cargo de direcção e de chefia, a atribuir em função do número de 
anos de exercício continuado nestas funções, agrupados de harmonia com 
os módulos de promoção na carreira;

b) Ao provimento na categoria de origem, caso não estejam em condições de 
beneficiar do disposto na alínea anterior;

c) A formação profissional ou reciclagem que se mostrar necessária.
3. O disposto no número anterior é aplicável aos funcionários nomeados em car-
gos de direcção e de chefia no Sector Público, Administrativo ou Empresarial, bem 
como aos que exercem funções de consultores dos Gabinetes dos Membros do 
Executivo e equiparados que sejam funcionários do quadro definitivo.
4. Excepcionalmente, beneficiam ainda do disposto na alínea a) do n.º 2 do pre-
sente artigo os titulares de cargos de direcção e chefia que tenham exercido o 
cargo durante dois anos e nove meses, salvo nos casos de incumprimento dos 
objectivos fixados na carta de missão.

ARTIGO 53.º

ARTIGO 54.º
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Artigo 55.º Remissão
O regime de recrutamento e demais condições para o exercício de cargos de direc-
ção e de chefia é objecto de acto normativo específico.

CAPÍTULO VIII  
Regime Jurídico de Duração da Prestação de Trabalho

Artigo 56.º Período semanal e diário de trabalho
O período de trabalho na Função Pública corresponde a 35 horas semanais, sendo 
7 horas diárias.

Artigo 57.º Horário contínuo 
1. O período normal de funcionamento dos órgãos, organismos e serviços públi-
cos é o que vai das 8 às 15 horas, de segunda-feira a sexta-feira, em regime de 
horário contínuo, sem prejuízo dos horários especiais.
2. Para efeitos da presente Lei, o horário de trabalho dos funcionários coincide 
com o período de funcionamento dos respectivos órgãos, organismos e serviços.
3. Os órgãos e serviços públicos devem proporcionar aos seus funcionários pe-
ríodo de descanso de pelo menos 45 minutos, considerado, para todos os efeitos, 
tempo de trabalho, sem prejuízo do atendimento permanente aos utentes.
4. Os órgãos e serviços públicos devem criar áreas apropriadas onde os funcio-
nários possam recolher-se no período de descanso a que se refere o número an-
terior.
5. Nas províncias em que as condições geográficas, climatéricas e laborais o jus-
tifiquem, quer o início, como o fim do período de funcionamento, pode ser alterado 
por acto normativo específico, sob proposta do respectivo Governador Provincial, 
observando, em todo o caso, o tempo de trabalho previsto no artigo anterior.

Artigo 58.º Tempo de trabalho
1. Considera-se tempo de trabalho qualquer período durante o qual o funcionário 
ou trabalhador está a desempenhar a actividade ou permanece adstrito à realiza-
ção da prestação.
2. Os serviços públicos devem manter registo que permita apurar o número de 
horas de trabalho prestadas pelo funcionário, por dia e por semana, com a indica-
ção da hora de início e do termo do trabalho, bem como dos intervalos efectuados.
3. Os limites máximos dos períodos normais do trabalho, bem como os intervalos 
de descanso são objecto de tratamento em acto normativo específico.

Artigo 59.º Teletrabalho 
1. O funcionário público pode realizar as actividades inerentes à sua função, na 
totalidade ou em parte, em regime de teletrabalho, utilizando, para o efeito, meios 
tecnológicos e de comunicações disponibilizados pelo serviço a que pertence.
2. Os períodos em teletrabalho são considerados, para os devidos efeitos, nomea-
damente relacionados com os períodos de trabalho e de descanso, como equiva-
lentes a tempo de trabalho presencial.
3. O horário de realização dos períodos de trabalho em regime de teletrabalho é 
estipulado pelo órgão, organismo ou serviço, em igualdade de circunstâncias, com 
as formas de prestação de trabalho presencial.

ARTIGO 55.º
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4. As condições de prestação do serviço público em regime de teletrabalho são 
objecto de regulação em acto normativo próprio.

CAPÍTULO IX  
Princípios sobre a Gestão de Desempenho

Artigo 60.º Gestão de desempenho
A gestão de desempenho consiste no conjunto de procedimentos relacionados 
com a definição, acompanhamento, premiação e avaliação de objectivos a alcançar 
e actividades a realizar pelas equipas e funcionários, visando a melhoria contínua 
da eficiência e da eficácia do desempenho e reforçando a cultura de valorização do 
mérito e da excelência, bem como a melhoria dos serviços prestados aos cidadãos.

Artigo 61.º Princípios da gestão de desempenho
A gestão de desempenho rege-se pelos seguintes princípios:

a) Orientação para resultados – promovendo a excelência e a qualidade do ser-
viço através da monitorização permanente de objectivos;

b) Universalidade – assumindo-se como sistema transversal a todos os servi-
ços e grupos de pessoal;

c) Simplicidade – assumindo-se como um instrumento que deve ser com-
preendido e utilizado por todos os avaliadores e avaliados, independente-
mente do seu nível e área de formação académica e profissional;

d) Transparência – com base em critérios de avaliação e regras claras;
e) Reconhecimento – garantindo a diferenciação justa dos desempenhos e pro-

movendo uma gestão baseada na valorização do mérito e da excelência;
f) Integração – promovendo uma gestão integrada de capital humano, contri-

buindo para a articulação entre a gestão do desempenho e as políticas de 
remuneração e incentivo, recrutamento e selecção, formação e desenvolvi-
mento profissional;

g) Responsabilização – contribuindo para o reforço de uma cultura de assump-
ção de responsabilidades individuais pelo sucesso e insucesso na obtenção 
de resultados da equipa e da instituição em que o pessoal se insere, com 
destaque para os titulares de cargos de direcção e chefia, pela sua maior 
capacidade de influenciar a obtenção de resultados e pela sua maior res-
ponsabilidade sobre esses resultados colectivos.

Artigo 62.º Prémios de desempenho 
1. Devem ser atribuídos estímulos ou incentivos com base em critérios de pre-
miação em função da produtividade e cumprimento de metas traçadas aos funcio-
nários e às equipas de trabalho que se destaquem, obtendo classificações mais 
elevadas na avaliação de desempenho, dentro do seu grupo de enquadramento 
funcional.
2. Aos órgãos, organismos e serviços públicos que se destaquem em introduzir 
inovações na prestação de serviços públicos e atendimento de excelência às solici-
tações do cidadão devem ser atribuídos estímulos ou incentivos.

Artigo 63.º Regime da avaliação de desempenho
O regime e critérios de avaliação do desempenho e de premiação dos funcionários 

ARTIGO 60.º
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públicos e dos órgãos, organismos e serviços públicos é objecto de regulação em 
acto normativo específico.

CAPÍTULO X  
Regime Jurídico das Faltas, Férias e Licenças

SECÇÃO I  
Das Faltas

Artigo 64.º Faltas 
1. Considera-se falta a ausência do funcionário ou trabalhador do local em que 
deve desempenhar a actividade durante o período normal de trabalho diário.
2. Nos horários flexíveis, considera-se ainda como falta o período em débito apu-
rado no final de cada período.
3. As faltas contam-se por dias inteiros, salvo quando a lei estabelece regime di-
ferente.

Artigo 65.º Tipos de faltas 
1. As faltas podem ser justificadas ou injustificadas.
2. São consideradas faltas justificadas as autorizadas pela entidade pública, bem 
como as estabelecidas nos artigos seguintes da presente Lei.
3. São faltas injustificadas as não autorizadas pela entidade pública, bem como 
aquelas em relação às quais o funcionário não cumpra as obrigações estabeleci-
das no artigo seguinte.
4. Sempre que a ausência seja de duração inferior ao do período normal de traba-
lho diário a que o funcionário está sujeito, os respectivos tempos são adicionados 
para a determinação da falta.
5. Se o horário for de duração desigual nos diversos dias da semana, considera-
-se dia de falta o que corresponde à duração média do período normal de traba-
lho diário.
6. Sempre que as faltas tenham como consequência a perda da remuneração, a 
entidade pública deve fazer o desconto do tempo de falta no salário do mês em que 
esta tem lugar, mesmo que inferior a um dia de falta.

Artigo 66.º Justificação de faltas 
1. O funcionário deve solicitar à entidade pública com a antecedência mínima de 
cinco dias úteis, fundamentando o motivo da ausência, o período necessário, exi-
bindo, nessa altura, notificação, requisição, convocatória ou outro documento idó-
neo que sirva de comprovativo para o efeito.
2. Se o conhecimento da necessidade de se ausentar do serviço ocorrer dentro da 
semana anterior ao seu início, a solicitação a que se refere o número anterior deve 
ser imediata, anexando o documento referido, se for o caso.
3. Se a ausência for imprevista, a informação à entidade pública deve ser feita 
logo que possível até ao dia em que se apresentar.
4. O funcionário é obrigado a fornecer a prova dos motivos invocados para a justi-
ficação da falta.
5. Constitui infracção disciplinar grave a prestação pelo funcionário de falsas de-
clarações relativas à justificação de faltas.

ARTIGO 64.º

ARTIGO 65.º

ARTIGO 66.º
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Artigo 67.º Faltas justificadas 
1. São motivos justificativos de faltas ao trabalho:

a) O falecimento de familiares directos, dentro dos limites definidos no artigo 
seguinte;

b) O cumprimento de obrigações legais ou militares que devam ser satisfeitas 
dentro do período normal de trabalho, nas condições e limites referidos na 
presente Lei;

c) A prestação de provas a que estejam obrigados os funcionários-estudantes, 
nos termos da presente Lei;

d) A participação em cursos de formação, aperfeiçoamento, qualificação ou re-
conversão profissional que tenha sido autorizada pela entidade pública;

e) A impossibilidade de prestar trabalho, devido a facto que não seja imputável 
ao funcionário, nomeadamente acidente, doença ou necessidade de presta-
ção de assistência inadiável a membros do seu agregado familiar, caso de 
doença ou acidente, dentro dos limites fixados na presente Lei;

f) A participação em actividades culturais ou desportivas ou em representação 
do País ou instituição pública em provas oficiais, nos termos da presente Lei;

g) A prática de actos necessários e inadiáveis no exercício de funções dirigen-
tes em sindicatos e na qualidade de delegado sindical ou de membro do 
órgão representativo dos funcionários, dentro dos limites estabelecidos na 
presente Lei;

h) A participação do funcionário como candidato às eleições gerais ou autár-
quicas aprovadas pelo órgão competente.

2. São remuneradas dentro dos limites estabelecidos no número anterior e nos 
artigos seguintes as faltas justificadas pelos motivos constantes do número an-
terior.
3. A entidade pública pode autorizar ausências, face à invocação pelo funcionário 
de motivos não constantes das alíneas anteriores, mas que aquele entenda dever 
considerar atendíveis.
4. As faltas autorizadas nos termos do número anterior são remuneradas.
5. As faltas justificadas contam sempre para efeitos de antiguidade do funcioná-
rio.

Artigo 68.º Faltas por falecimento 
1. As faltas por motivo de falecimento de familiares directos têm os seguintes 
limites:

a) 10 (dez) dias úteis, seguidos ou interpolados, tratando-se do falecimento do 
cônjuge ou do companheiro de união de facto, dos pais, filhos, irmãos e ou-
tros membros que comprovadamente integram o agregado familiar;

b) 5 (cinco) dias úteis, tratando-se do falecimento de tios, sobrinhos, avôs, so-
gros, netos, genros e noras.

2. Se o funeral tiver lugar em localidade distante da instituição em que labora, o 
funcionário tem ainda direito a dispor do tempo indispensável para a deslocação, 
sem remuneração.

Artigo 69.º Faltas por cumprimento de obrigações 
1. No caso de faltas por cumprimento de obrigações legais, a entidade pública é 
obrigada a pagar o salário correspondente às faltas, até ao limite de 2 (dois) dias 
por mês, mas não por mais de 8 (oito) dias por ano.

ARTIGO 67.º
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2. As autoridades judiciais, militares, policiais ou outras com idênticos poderes le-
gais para determinar a comparência do funcionário ou perante as quais o mesmo 
deva praticar os actos que, por constituírem obrigação legal, justificam a falta, são 
obrigadas a fornecer, a este, meios de prova idóneos e circunstanciados contendo, 
nomeadamente, o local, data e período de competência para serem apresentados 
à entidade pública.

Artigo 70.º Faltas para provas escolares 
1. Nos dias de prestação de provas escolares, a entidade pública correspondente 
deve autorizar a ausência do funcionário não abrangido no regime do funcionário-
-estudante, devendo justificar a ausência mediante prova documental.
2. O regime do funcionário-estudante é definido por regulamento próprio.

Artigo 71.º Faltas por acidente, doença ou assistência 
1. A impossibilidade de prestar trabalho pelos fundamentos a que se refere a alí-
nea e) do n.º 1 do artigo 67.º é paga, na situação de doença ou acidente comum 
do funcionário ou trabalhador no valor de 100% do salário-base, salvo disposição 
legal em contrário decorrente do regime da protecção social na doença.
2. A falta ao trabalho pela necessidade de prestar assistência inadiável aos mem-
bros do agregado familiar, tratando-se de doença ou acidente do cônjuge, pais e 
filhos até aos 17 anos de idade, é remunerada.

Artigo 72.º Faltas para actividades culturais ou desportivas
As faltas para a participação em actividades culturais ou desportivas de carácter 
oficial, bem como nos respectivos actos preparatórios, nos casos em que essa 
participação deva verificar-se dentro do período normal de trabalho, são remune-
radas.

Artigo 73.º Faltas por actividade sindical ou de representação dos funcionários 
1. As faltas justificadas pela prática dos actos necessários e inadiáveis no exercí-
cio de funções dirigentes em sindicatos e na qualidade de Delegado Sindical ou de 
membro do órgão representativo dos trabalhadores são remuneradas dentro dos 
seguintes limites:

a) 4 (quatro) dias úteis por mês por exercício de funções de membro de órgão 
executivo de sindicato;

b) 5 (cinco) horas por mês para cada Delegado Sindical ou para cada membro 
do órgão representativo dos funcionários.

2. As faltas a que se referem as alíneas a) e b) do número anterior são justifica-
das mediante comunicação escrita da direcção do sindicato à entidade pública, 
feita com 1 (um) dia de antecedência mínima ou, na impossibilidade, nos 2 (dois) 
dias seguintes ao início da ausência, indicando as datas e períodos de que o seu 
dirigente necessita para o exercício das suas funções, sem menção dos actos a 
praticar.
3. Os Delegados Sindicais e os membros do órgão representativo dos funcionários 
sempre que pretendam exercer o direito referido na alínea b) do n.º 1 do presente 
artigo, mesmo no interior das instalações da entidade pública, devem informar do 
facto à entidade pública com a antecedência mínima de 5 (cinco) dias.
4. As faltas que excedam os limites fixados nas alíneas a) e b) do n.º 1 deste artigo 
são justificadas desde que comunicadas à entidade pública, mas não remuneradas.

ARTIGO 70.º
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Artigo 74.º Faltas autorizadas
A entidade pública pode autorizar a falta ao trabalho pelo falecimento de pessoas 
que não estejam previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 67.º , sempre que a 
presença do funcionário nos actos do funeral seja devidamente justificada, ficando 
salvaguardado o pagamento da remuneração.

Artigo 75.º Efeitos das faltas injustificadas
As faltas injustificadas têm os seguintes efeitos cumulativos:

a) Perda de remuneração;
b) Desconto nas férias do funcionário ou trabalhador;
c) Responsabilização disciplinar;
d) Desconto salarial quando se verifique ausência injustificada na proporção de 

dois dias de desconto por cada dia de ausência e dia de desconto por cada 
meio-dia, sempre que coincida com o término das férias, feriados, tolerân-
cias de pontos e dias de descanso semanal.

Artigo 76.º Efeitos das faltas na duração das férias
Constituem efeitos das faltas na duração do período de férias:

a) Desconto na duração das férias, na proporção de um dia de férias por cada 
dia de falta, não podendo a duração das férias ser reduzida a menos de seis 
dias úteis, com idêntica forma de cálculo do período de férias que se repor-
tam ao ano da admissão;

b) Desconto na duração das férias das faltas justificadas que não conferem di-
reito à remuneração na proporção de dia de férias por cada dois dias de 
falta, não podendo a redução do período de férias exceder os limites fixados 
na alínea anterior;

c) Desconto de meio-dia de férias por cada dia de dispensa para a prestação 
de provas escolares, com o limite máximo de 10 dias, mas sem prejuízo do 
período mínimo de gozo de férias previsto na alínea a) do presente artigo.

SECÇÃO II  
Das Férias

Artigo 77.º Direito a férias 
1. O funcionário tem direito, em cada ano civil, a um período de férias remunera-
das.
2. O direito a férias reporta-se ao trabalho prestado no ano civil anterior e vence 
no dia 1 de Janeiro de cada ano.
3. O direito a férias no ano de admissão vence no dia 1 de Janeiro do ano seguinte, 
podendo ser gozadas, apenas, depois de completados seis meses de trabalho 
efectivo e reportam-se ao trabalho prestado no ano de admissão.

Artigo 78.º Finalidade e garantias do direito a férias 
1. O direito a férias destina-se a possibilitar ao funcionário condições de recupe-
ração física e psíquica de desgaste provocada pela prestação do trabalho, permi-
tindo condições de inteira disponibilidade pessoal, de integração na vida familiar e 
de participação social e cultural.
2. O direito a férias é irrenunciável e o seu gozo efectivo não pode ser substi-
tuído, fora dos casos expressamente previstos na presente Lei, por qualquer 
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compensação económica ou doutra natureza, mesmo a pedido ou com o acordo do 
funcionário ou trabalhador, sendo nulos os acordos ou actos unilaterais do funcio-
nário ou trabalhador em sentido contrário.

Artigo 79.º Duração 
1. O período de férias é de 22 dias úteis em cada ano, não sendo contados, como 
tal, os dias de descanso semanal, complementar e de feriados.
2. Ao período de férias previsto no número anterior é acrescido três dias úteis de 
férias por cada 10 anos de serviço efectivamente prestado.
3. As férias que se reportam ao ano da admissão ao trabalho são correspondentes 
a dois dias por cada mês completo de trabalho, com o limite mínimo de seis dias.
4. Idêntica forma de cálculo do período de férias, com o idêntico limite mínimo é 
aplicada, no caso de o contrato de trabalho em funções públicas ter estado sus-
penso no ano a que se reporta o direito, por facto respeitante ao trabalhador.
5. Na determinação dos meses completos de trabalho contam-se os dias de 
efectiva prestação de serviço e ainda os dias de falta justificada com direito à re-
muneração e os dias de licenças.

Artigo 80.º Redução das férias
O período de férias a que se refere o artigo anterior é objecto de redução em con-
sequência de faltas ao trabalho nas condições definidas na presente Lei.

Artigo 81.º Férias em caso de cessação definitiva de funções 
1. No caso de cessação definitiva de funções, o funcionário ou trabalhador tem 
direito a receber a remuneração relativa a dois dias e meio por cada mês completo 
de serviço efectivo prestado nesse ano e ao subsídio de férias proporcional, se a 
ele tiver direito.
2. Se a cessação ocorrer antes de gozado, total ou parcialmente, o período de 
férias vencido em 1 de Janeiro desse ano, o funcionário ou trabalhador tem ainda 
direito a remuneração relativa a esse período e ao correspondente subsídio, se a 
ele tiver direito.
3. O período de férias a que se refere o número anterior, ainda que não gozado, 
conta sempre para efeitos de antiguidade.

Artigo 82.º Férias no contrato de trabalho público 
1. Os trabalhadores admitidos por contrato a termo certo, cuja duração inicial não 
ultrapasse um ano, têm direito a um período de férias correspondente a dois dias 
úteis por mês completo de trabalho.
2. As férias a que se refere o número anterior podem ser substituídas pela remu-
neração correspondente, a pagar nos termos do respectivo contrato.

Artigo 83.º Gozo de férias 
1. As férias devem ser gozadas no decurso do ano civil em que se vencem, sem 
prejuízo de poderem ser marcadas para serem gozadas no primeiro trimestre do 
ano seguinte, no todo ou em parte, por conveniência de serviço público ou se so-
licitado pelo funcionário e não resultarem inconvenientes em cumulação ou não 
com as férias vencidas nesse ano.
2. As férias vencidas podem ser gozadas parcialmente, num limite não superior 
a duas vezes.
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Artigo 84.º Adiamento ou suspensão do gozo de férias 
1. O período de gozo das férias deve ser alterado sempre que o funcionário ou 
trabalhador, na data marcada para o início, estiver temporariamente impedido 
por facto que não lhe seja imputável, designadamente doença ou cumprimento de 
obrigações legais.
2. Se o funcionário ou trabalhador adoecer durante o período de gozo de férias, 
são as mesmas suspensas, desde que a entidade pública seja de imediato infor-
mada, prosseguindo, logo após a alta, o gozo dos dias de férias.
3. A prova da doença prevista no número anterior é feita por estabelecimento hos-
pitalar, por declaração do centro de saúde ou outro por atestado médico.
4. No caso referido no número anterior, cabe à entidade pública marcar o período 
em que funcionário ou trabalhador deve concluir o gozo das suas férias.

Artigo 85.º Remuneração de férias por cessação do contrato 
1. Sempre que o contrato de trabalho em funções públicas cesse, por qualquer 
motivo, o trabalhador tem direito a receber a remuneração das férias vencidas no 
ano da cessação.
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, tem direito a receber a remune-
ração correspondente a período de férias calculado a dois dias úteis de férias por 
cada mês completo de serviço, decorrido desde 1 de Janeiro até à data da cessa-
ção.
3. A cessação do contrato de trabalho em funções públicas antes de vencido o 
período de férias não se aplica o disposto nos números anteriores, mas o traba-
lhador tem direito à remuneração correspondente a período calculado na base de 
dois dias úteis de férias por cada mês completo de trabalho prestado, desde a data 
de admissão até à data de cessação do contrato.

Artigo 86.º Violação do direito a férias
Sempre que a entidade pública impeça, fora do âmbito legal ou contratual, o gozo 
das férias nos termos estabelecidos nos artigos anteriores, o funcionário recebe 
a título de compensação o triplo da remuneração correspondente ao período em 
falta, o qual deve gozar até ao I Trimestre do ano civil subsequente.

Artigo 87.º Pausa laboral colectiva 
1. O Presidente da República pode, em cada ano civil, decretar pausa laboral co-
lectiva dos serviços públicos, no período que vai de 23 de Dezembro a 3 de Janeiro 
do ano seguinte.
2. Durante o período de pausa laboral colectiva, deve ser assegurado o funciona-
mento dos serviços mínimos.
3. A pausa laboral colectiva não abrange os funcionários que laboram em regime 
de turno.

SECÇÃO III  
Licenças

Artigo 88.º Conceito de licença
Considera-se licença a ausência prolongada do serviço, mediante autorização, que 
não seja por motivo de férias.
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Artigo 89.º Tipos de licença
A licença pode revestir as seguintes modalidades:

a) Licença por doença;
b) Licença parental;
c) Licença por tutela e por adopção;
d) Licença em situação de risco clínico durante a gravidez;
e) Licença por interrupção da gravidez;
f) Licença de casamento;
g) Licença de bodas de prata e de ouro;
h) Licença por luto;
i) Licença limitada;
j) Licença ilimitada.

Artigo 90.º Licença por doença 
1. As licenças por doença são concedidas com base em relatório médico, por pe-
ríodo de até 30 dias prorrogáveis uma única vez pelo mesmo período.
2. O funcionário público com enfermidade grave confirmada que requeira dis-
pensa do trabalho, por período superior ao previsto no n.º 1, é submetido à Junta 
Médica, a quem compete dispensa superior àquele período, nos termos da lei.

Artigo 91.º Licença parental
A licença parental compreende as seguintes modalidades:

a) Licença exclusiva da mãe;
b) Licença exclusiva do pai;
c) Licença parental a gozar pelo pai por impossibilidade da mãe;
d) Licença parental a gozar por quem cuide de pessoas com necessidades es-

peciais;
e) Licença parental a gozar por quem cuide por impossibilidade dos progeni-

tores.

Artigo 92.º Licença parental exclusiva da mãe 
1. A funcionária parturiente tem direito a uma licença por um período de até 
90 dias.
2. Na eventualidade de nascimento múltiplo, o período de licença previsto no 
n.º 1 do presente artigo é acrescido de 30 dias por cada gemelar.
3. Por solicitação da funcionária, as suas férias anuais podem ser acumuladas 
com a licença prevista no n.º 1, nos casos em que se mostrar recomendável.
4. Findo o prazo previsto no n.º 1, a funcionária parturiente tem direito a benefi-
ciar do regime de teletrabalho por um período de até 90 dias.

Artigo 93.º Dispensas para consultas pré-natais e amamentação 
1. As funcionárias grávidas gozam do direito a dispensa do serviço para consultas 
pré-natais pelo tempo e número de vezes clinicamente determinados.
2. A mãe que comprovadamente amamenta o filho tem o direito a ser dispensada 
em cada dia de trabalho por dois períodos distintos de duração máxima de uma 
hora cada um para o cumprimento dessa obrigação, enquanto durar e até o filho 
perfazer 18 meses.
3. As interrupções do trabalho diário para o aleitamento a que se refere o número 
anterior têm lugar, nas oportunidades escolhidas pelas funcionárias, mediante 
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acordo com a entidade pública, se a mesma preferir gozar no início ou no fim, sem 
diminuição do salário.

Artigo 94.º Licença parental exclusiva do pai 
1. Por ocasião do nascimento do filho, o funcionário pai tem direito a ausentar-se 
por sete dias úteis, nos termos da presente Lei.
2. As ausências referidas no número anterior podem ser gozadas seguidas ou in-
terpoladamente desde o dia do nascimento do filho ou dentro dos 15 dias seguin-
tes.
3. A ausência ao serviço por motivo do nascimento de filho deve ser participada no 
próprio dia em que ocorrer ou, excepcionalmente, no dia seguinte, e justificada por 
escrito logo que o funcionário se apresente ao serviço.

Artigo 95.º Licença parental a gozar pelo pai ou familiar por impossibilidade da mãe
Em caso de incapacidade física, psíquica ou morte da parturiente, o funcionário 
ou trabalhador pai, ou familiar por ausência do pai, goza do restante período da 
licença de maternidade que ainda não tenha decorrido, com direito a remunera-
ção devida.

Artigo 96.º Licença parental a gozar por quem cuide de pessoas com necessidades especiais
O funcionário que, comprovadamente, tiver sob sua responsabilidade cuidar de 
pessoa com necessidades especiais tem direito a ser dispensado do trabalho pelo 
tempo e número de vezes clinicamente recomendado.

Artigo 97.º Licença parental a gozar por quem cuide por impossibilidade dos progenitores
Em caso de incapacidade física, psíquica ou morte dos progenitores, o funcionário 
que tenha sob sua responsabilidade cuidar de recém-nascido, goza do restante 
período da licença que ainda não tenha decorrido, com direito a remuneração de-
vida.

Artigo 98.º Licença por tutela e por adopção 
1. Em caso de tutela ou adopção de menor de até cinco anos, o tutor ou o adoptante 
tem direito a licença de 45 dias.
2. No caso de tutela ou adopção múltipla, o período de licença referido no número 
anterior é acrescido de 15 dias para além da primeira.
3. O adoptante não tem direito a licença em caso de adopção de filho do cônjuge 
ou de pessoa com quem viva em união de facto.
4. Em caso de incapacidade ou falecimento do adoptante durante a licença, o côn-
juge sobrevivo, que não seja adoptante e com quem o adoptante viva em comunhão 
de mesa e habitação, tem direito a licença correspondente ao período não gozado, 
ou a mínimo de 10 dias.

Artigo 99.º Licença em situação de risco clínico durante a gravidez 
1. Em situação de risco clínico para a funcionária grávida ou para o nascituro, 
impeditivo do exercício de funções, independentemente do motivo que determine 
esse impedimento e esteja este ou não relacionado com as condições de prestação 
do trabalho, caso a entidade competente da instituição laboral não lhe proporcione 
o exercício de actividade compatível com o seu estado e categoria profissional, a 
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funcionária tem direito a licença, pelo período de tempo que, por prescrição mé-
dica, for considerado necessário para prevenir o risco.
2. Para efeitos do previsto no número anterior, a funcionária grávida informa à en-
tidade competente da instituição laboral e apresenta atestado médico que indique 
a duração previsível da licença, prestando essa informação com a antecedência de 
10 dias ou, em caso de urgência comprovada pelo médico, logo que possível.

Artigo 100.º Licença por interrupção da gravidez 
1. No caso de interrupção espontânea da gravidez ou em circunstâncias permi-
tidas por lei, a funcionária tem direito a licença com a duração estabelecida pelo 
médico assistente.
2. Para efeitos do disposto no n.º 1 do presente artigo, deve a funcionária informar 
a entidade competente da instituição laboral e apresentar, logo que possível, ates-
tado médico que indique o período previsível da licença.

Artigo 101.º Licença de casamento 
1. Por ocasião do seu casamento, o funcionário ou trabalhador tem direito a uma 
licença de 10 dias úteis.
2. Na situação referida no número anterior, o funcionário mantém todos os direi-
tos inerentes ao cargo ou função que desempenha.

Artigo 102.º Licença de bodas de prata e de ouro 
1. A requerimento do funcionário ou trabalhador é concedida uma licença de três 
dias de calendário por ocasião das bodas de prata e de ouro.
2. Na situação referida no número anterior, o funcionário mantém todos os direi-
tos inerentes ao cargo ou função que desempenha.

Artigo 103.º Licença limitada 
1. O funcionário, com mais de três anos de serviço efectivo, pode requerer licença 
limitada até período de seis meses, a gozar seguida ou interpoladamente, invo-
cando o motivo justificado.
2. O prazo referido no número anterior pode ser prorrogado até um ano, quando 
razões atendíveis o justifiquem, devendo, neste caso, ser preenchido interina-
mente os lugares cativos.
3. Enquanto o funcionário permanecer na situação de licença limitada não pode 
exercer qualquer função ou cargo nos serviços públicos.
4. Após o termo da licença limitada não é permitida outra, excepto a ilimitada.

Artigo 104.º Efeitos da licença 
1. A licença limitada implica a perda total das remunerações e suspende a conta-
gem da antiguidade para efeitos de carreira, diuturnidade e reforma.
2. Quando o início e o fim da licença ocorram no mesmo ano civil, o funcionário 
tem direito, no ano seguinte, a um período de férias proporcional ao tempo de ser-
viço prestado, no ano da licença.
3. Quando a licença abranja dois anos civis, o funcionário tem direito, no ano de 
regresso e no seguinte, a um período de férias proporcional ao tempo de serviço 
prestado, respectivamente no ano de suspensão de funções e no ano de regresso 
à actividade.
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Artigo 105.º Licença ilimitada 
1. Os funcionários, com provimento definitivo e pelo menos cinco anos de serviço 
efectivo prestado à entidade pública, ainda que interpoladamente, podem reque-
rer a licença ilimitada.
2. A licença é concedida mediante Despacho do titular máximo do órgão ou ser-
viço público a que pertence o funcionário.
3. Os funcionários na situação de licença ilimitada não podem ser providos em 
lugares do quadro dos órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da 
presente Lei.

Artigo 106.º Duração da licença 
1. A licença prevista no artigo anterior não pode ter duração inferior a um ano 
nem exceder 10 anos, seguidos ou interpolados.
2. Se o funcionário não tiver requerido o regresso à actividade, uma vez esgotado 
o período máximo de licença previsto no número anterior, o vínculo existente entre 
si e a entidade pública extingue-se, sem prejuízo dos direitos de aposentação ou 
reforma que já tenha adquirido.
3. Entre dois períodos sucessivos de licença, não pode mediar intervalo inferior à 
duração do período de licença precedente.

Artigo 107.º Efeitos da licença 
1. A concessão de licença ilimitada determina a abertura de vaga e a suspensão 
do vínculo com a entidade pública, a partir da data do despacho do titular máximo 
da instituição.
2. A licença ilimitada implica a perda total da remuneração, suspende a contagem 
da antiguidade para efeitos de carreira, diuturnidade e reforma.

Artigo 108.º Regresso da situação de licença ilimitada 
1. O funcionário em gozo de licença ilimitada só pode requerer o seu regresso ao 
serviço após ano nesta situação, cabendo-lhe uma das vagas existentes ou a pri-
meira na sua categoria que venha a ocorrer no serviço de origem.
2. O disposto no número anterior não prejudica o preenchimento das vagas já pos-
tas a concurso à data da apresentação do requerimento, nem prevalece sobre o 
preenchimento das vagas por recurso a outras figuras de mobilidade se, na data 
da apresentação do requerimento já tiverem sido proferidos os despachos neces-
sários para o efeito.
3. Os funcionários no gozo de licença ilimitada cuja categoria tenha sido revalori-
zada ou extinta têm o direito a regressar, a ser integrado respectivamente na cate-
goria resultante da revalorização ou noutra categoria equivalente a que possuía à 
data do início da licença.
4. Se durante o decurso da licença ilimitada do funcionário se verificar a reestru-
turação ou extinção do serviço, o regresso à actividade no serviço para o qual, de 
acordo com a respectiva legislação orgânica, tenham passado as atribuições do 
primeiro, depende de uma apreciação prévia da necessidade desse recrutamento 
de acordo com a política de gestão de efectivos.
5. O regresso do funcionário da situação de licença ilimitada faz-se mediante re-
querimento ao titular do órgão competente do Governo.
6. Enquanto se encontrar a aguardar a vaga ou colocação, ao funcionário é atri-
buído o vencimento da categoria durante seis meses.
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7. Findo o prazo referido no número anterior, se se mantiver a impossibilidade 
de recolocação, ao funcionário é efectuada a contagem do tempo de serviço para 
efeitos de reforma.
8. O regresso ao serviço do funcionário que tenha estado de licença ilimitada por 
período superior a dois anos, só pode ocorrer após inspecção médica por iniciativa 
dos serviços.

Artigo 109.º Efeitos das licenças nas férias 
1. As ausências não remuneradas, mas justificadas por autorização dos serviços, 
na medida que excedam 30 dias, são descontadas na proporção de um dia de fé-
rias por cada três dias de ausência.
2. Da aplicação do disposto no número anterior não pode resultar período de fé-
rias inferior a 10 dias.

CAPÍTULO XI  
Sistema Remuneratório da Função Pública

Artigo 110.º Remuneração
Remuneração é o conjunto de proventos de natureza pecuniária que os funcioná-
rios e agentes administrativos auferem como correspondente às funções públicas 
que exercem.

Artigo 111.º Componentes da remuneração
A remuneração na Função Pública é composta por:

a) Remuneração-base;
b) Suplementos;
c) Prestações sociais;
d) Comparticipação em multas, receitas e custas;
e) Descontos.

Artigo 112.º Remuneração-base
A remuneração-base é determinada pelo grupo correspondente em que está en-
quadrado.

Artigo 113.º Suplementos
Os suplementos são atribuídos em função das particularidades específicas da 
prestação do trabalho, devendo, dentre outros, fundamentar-se em:

a) Trabalho extraordinário nocturno, em dias de descanso semanal, feriados 
ou regimes especiais de prestação de trabalho;

b) Trabalho prestado em condições de risco, penosidade ou insalubridade;
c) Incentivos à fixação em zonas e nos termos a definir;
d) Trabalho em regime de turnos;
e) Acumulação por substituição;
f) Diuturnidades.

Artigo 114.º Prestações sociais
As prestações sociais são constituídas pelas prestações complementares e abo-
nos de família.
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Artigo 115.º Comparticipação em multas, receitas e custas
As comparticipações em multas, receitas e custas são consideradas remuneração 
para os órgãos, organismos ou serviço que, nos termos da lei, possuam receitas 
próprias.

Artigo 116.º Descontos 
1. Sobre as remunerações devidas pelo exercício de funções, incidem descontos 
obrigatórios e descontos facultativos.
2. São descontos obrigatórios os que resultam de imposição legal.
3. São descontos facultativos os que, sendo permitidos por lei, carecem de autori-
zação expressa do titular do direito à remuneração.

Artigo 117.º Direito à remuneração
1. O direito à remuneração devida pelo exercício de funções nos órgãos, organis-
mos ou serviços públicos, constitui-se com a tomada de posse após a aceitação da 
nomeação ou com a celebração do contrato de trabalho público.
2. O direito à remuneração cessa com a verificação de qualquer das causas de 
cessação da relação jurídico-laboral estabelecida na presente Lei.
3. A remuneração é paga mensalmente podendo, em casos especiais, ser estabe-
lecida periodicidade inferior.

Artigo 118.º Opção remuneratória
Ao funcionário que exerce transitoriamente funções em lugar ou cargo diferente 
daquele em que está provido é-lhe reconhecida a faculdade de optar pelo estatuto 
remuneratório devido na origem, nos termos definidos na lei.

CAPÍTULO XII  
Regime Disciplinar dos Funcionários Públicos

Artigo 119.º Responsabilidade disciplinar
O funcionário ou trabalhador responde disciplinarmente perante os legítimos su-
periores hierárquicos a que esteja subordinado, pelas infracções que cometam, 
nos termos da Constituição e da lei.

Artigo 120.º Infracção disciplinar
Considera-se infracção disciplinar o facto voluntário praticado pelo funcionário ou 
trabalhador com violação de qualquer dos deveres correspondentes à função que 
exerce e é punível, quer consista em acção quer em omissão, independentemente 
de ter produzido resultado perturbador para o serviço.

Artigo 121.º Participação 
1. A participação pode ser feita por qualquer cidadão, desde que tenha conheci-
mento da prática de infracção.
2. A participação é verbal ou escrita, devendo o participante fundamentar os 
factos que atribui ao participado.
3. As falsas declarações são punidas, nos termos da lei.
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Artigo 122.º Poder disciplinar 
1. Os órgãos que dirigem os serviços públicos dispõem do poder disciplinar sobre 
os respectivos funcionários, exercendo-o em relação às infracções disciplinares 
por estes cometidas.
2. O processo disciplinar é de natureza secreta até à notificação, podendo, con-
tudo, ser facultado o seu exame ao presumível infractor.
3. A entidade pública pode mandar instaurar um inquérito prévio, de duração não 
superior a oito dias nos casos em que a infracção ou o seu autor não estiverem 
suficientemente determinados.

Artigo 123.º Medidas disciplinares 
1. Pelas infracções disciplinares praticadas pelos funcionários públicos, pode a 
entidade pública aplicar as seguintes medidas disciplinares:

a) Admoestação verbal;
b) Admoestação registada;
c) Redução temporária do salário;
d) Despromoção;
e) Demissão.

2. A medida de redução temporária do salário pode ser fixada entre a seis meses, 
dependendo da gravidade da infracção, não podendo a redução ser superior a 20% 
do salário-base mensal.
3. Os valores dos salários não pagos ao funcionário em virtude da redução a que 
se refere o número anterior são depositados pela entidade pública na conta da Se-
gurança Social, com a menção «Medidas Disciplinares» e o nome do funcionário.
4. A medida de despromoção verifica-se na descida de um a três graus na escala 
hierárquica da carreira em que o funcionário está integrado pelo período de 3 a 
18 meses.
5. Nos casos de a medida de despromoção recair ao funcionário de categoria in-
susceptível de despromoção, aplica-se a medida de redução temporária do salá-
rio.

Artigo 124.º Processo disciplinar 
1. É nula a aplicação de uma medida disciplinar sem a instauração de processo 
disciplinar em que o funcionário seja notificado para deduzir a sua defesa, ex-
ceptuando a medida de admoestação verbal.
2. A decisão de instauração de processo disciplinar e aplicação da medida corres-
pondente compete ao titular do órgão máximo do serviço a que pertence o funcio-
nário, não podendo aquele delegar a referida competência.
3. A instrução do processo disciplinar pode ser objecto de delegação.
4. A instrução do processo disciplinar tem a duração de 45 dias, e inicia-se com a 
notificação do despacho que designa o instrutor.

Artigo 125.º Suspensão do presumível infractor 
1. O presumível infractor pode, sob proposta do instrutor, ser preventivamente 
suspenso pelo órgão máximo do serviço público, enquanto durar a instauração ou 
até a decisão final, desde que se presuma que a infracção cometida se subsuma 
na medida disciplinar de demissão, e a sua presença no serviço seja considerada 
inconveniente para a boa instrução do processo.
2. A suspensão não pode durar mais de 30 dias.

ARTIGO 122.º

ARTIGO 123.º

ARTIGO 124.º

ARTIGO 125.º
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3. É proibida a determinação total ou parcial da perda da remuneração do funcio-
nário, enquanto durar a suspensão.
4. Em caso de absolvição do funcionário suspenso, o serviço público deve exarar 
uma nota a dar conhecimento do facto, devendo ser afixada e publicitada na vitrina 
do respectivo serviço.

Artigo 126.º Actos do processo disciplinar 
1. O processo disciplinar compreende os seguintes actos:

a) Auto de declaração do participante ou outro documento equiparado a parti-
cipação;

b) Convocatória do funcionário, contendo os factos detalhados da acusação, a 
hora, o local da entrevista, a informação de que se pode fazer acompanhar 
por até duas testemunhas pertencentes ou não ao serviço a que pertence ou 
ao sindicato a que esteja filiado;

c) Audição do presumível infractor;
d) Nota de acusação da qual conste que o presumível infractor tem o prazo de 

5 a 15 dias para apresentar, querendo, a sua defesa escrita ou oral;
e) Defesa do presumível infractor;
f) Relatório final do instrutor com proposta fundamentada da decisão a tomar 

pelo órgão máximo do serviço público a que pertence o funcionário;
g) Despacho de punição ou absolvição exarado pelo órgão competente;
h) Notificação do despacho punitivo ou absolutório ao funcionário;
i) Registo da medida disciplinar.

2. Em função da natureza e complexidade do processo, outros actos podem to-
mar-se necessários, designadamente:

a) Auto da declaração de testemunhas eventualmente indicadas pelo partici-
pante ou pelo arguido;

b) Efectivação de diligências requeridas pelo arguido ou que o instrutor julgue 
convenientes;

c) Auto de acareação;
d) Peritagem.

Artigo 127.º Circunstâncias agravantes e atenuantes 
1. Para efeitos de graduação de medidas disciplinares, devem ser tomadas em 
conta as circunstâncias agravantes e atenuantes em que a infracção tenha sido 
cometida.
2. Consideram-se circunstâncias atenuantes, dentre outras, as seguintes:

a) A prestação de serviço por mais de 10 anos com exemplar comportamento 
e zelo;

b) A confissão espontânea da infracção;
c) A prestação de serviço relevante à pátria;
d) Ausência de dolo;
e) Os diminutos efeitos que a infracção tenha produzido em relação aos servi-

ços ou a terceiros;
f) Ter sido representante sindical.

3. Sempre que num processo disciplinar seja determinada uma das circunstân-
cias atenuantes atrás enumeradas, deve ser aplicada ao infractor a medida disci-
plinar imediatamente inferior.
4. Consideram-se circunstâncias agravantes as seguintes:

ARTIGO 126.º

ARTIGO 127.º
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a) A premeditação;
b) A acumulação de infracções;
c) A reincidência;
d) As responsabilidades do cargo exercido e o nível intelectual do infractor;
e) A produção efectiva de resultados prejudiciais ao serviço público, ao inte-

resse geral ou a terceiros, nos casos em que o funcionário pudesse prever 
essa consequência como efeito necessário da sua conduta;

f) A advertência por outro funcionário de que o acto constitui infracção.

Artigo 128.º Registo da medida disciplinar 
1. Exceptuando a admoestação verbal, todas as medidas disciplinares aplicadas 
devem ser registadas no processo individual do funcionário ou trabalhador.
2. O registo da medida disciplinar pode ser cancelado, com excepção da medida 
disciplinar de demissão.
3. O cancelamento da medida disciplinar é decidido pelo titular do órgão do ser-
viço público, fundamentada na efectiva regeneração, dedicação ao trabalho e com-
portamento correcto durante dois anos.
4. O cancelamento extingue o registo biográfico do funcionário ou trabalhador na 
menção da infracção e respectiva medida disciplinar.

Artigo 129.º Exercício abusivo do poder disciplinar 
1. Considera-se abusivas e consequentemente nulas as medidas disciplinares 
aplicadas sem fundamento legal.
2. No caso de exercício abusivo do poder disciplinar o funcionário ou o trabalha-
dor tem o direito de reclamar ou recorrer nos termos da Constituição e da lei.

Artigo 130.º Prazo de prescrição e caducidade
Sob pena de caducidade do processo disciplinar e nulidade da medida disciplinar 
aplicada ou de prescrição da infracção disciplinar, o exercício do poder disciplinar 
está sujeito aos seguintes prazos:

a) A abertura do processo disciplinar só pode ter lugar dentro dos 20 dias se-
guintes ao conhecimento da infracção e do seu presumível responsável;

b) A infracção disciplinar prescreve decorrido seis meses sobre a data da sua 
prática.

Artigo 131.º Reclamação e recursos
A decisão punitiva decorrente do processo disciplinar é passível de reclamação e 
recurso, nos termos da lei.

Artigo 132.º Remissão
As matérias não previstas no presente capítulo são reguladas em acto normativo 
próprio.

CAPÍTULO XIII  
Disposições Finais e Transitórias

Artigo 133.º Pessoal em regime de contrato de trabalho público
Os serviços públicos competentes devem promover, no prazo de seis meses a 

ARTIGO 128.º

ARTIGO 129.º

ARTIGO 130.º

ARTIGO 131.º

ARTIGO 132.º

ARTIGO 133.º
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contar da data da publicação da presente Lei, o enquadramento para o quadro 
definitivo da Função Pública do pessoal em regime de contrato de trabalho pú-
blico, desde que registados no Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado 
– SIGFE, nos termos a definir pelo Presidente da República.

Artigo 134.º Pessoal de apoio doméstico aos titulares de cargos políticos
O pessoal doméstico contratado para exercer funções na residência dos titulares 
de cargos políticos, a expensas do Estado, não integra o quadro temporário da 
Função Pública.

Artigo 135.º Funcionário em exercício de cargo electivo ou político 
1. É garantido ao funcionário público em exercício de mandato electivo por su-
frágio directo, secreto e universal ou no exercício de funções em cargo político, 
o direito de evoluir na carreira no seu quadro de origem, durante o exercício do 
mandato para o qual foi eleito ou de funções ou cargo político em que foi investido, 
independentemente da abertura de concurso, em função do número de anos de 
exercício continuado naquelas funções, desde que reúna os pressupostos legais.
2. Ao funcionário referido no número anterior fica, igualmente, garantido o direito 
de regressar ao quadro de origem terminado ou cessado o mandato ou o exercício 
de funções em cargo político.
3. O disposto no n.º 1 não afasta as exigências específicas a serem observadas 
pelo funcionário, nas carreiras especiais.

Artigo 136.º Revogação
É revogada a Lei n.º 17/90, de 20 de Outubro, e demais legislação que contrarie o 
disposto na presente Lei.

Artigo 137.º Dúvidas e omissões
As dúvidas e as omissões, resultantes da interpretação e da aplicação da presente 
Lei, são resolvidas pela Assembleia Nacional.

Artigo 138.º Entrada em vigor
A presente Lei entra em vigor à data da sua publicação.

Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda, aos 21 de Julho de 2022.
O Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos.

Promulgada aos 15 de Agosto de 2022.
Publique-se.
O Presidente da República, João Manuel Gonçalves lourenço.

ARTIGO 134.º

ARTIGO 135.º

ARTIGO 136.º

ARTIGO 137.º

ARTIGO 138.º
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LEI N.º 31/22, DE 30 DE AGOSTO  (LEI QUE APROVA O CÓDIGO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO)

A legislação que rege a actuação da Administração Pública angolana foi, quase 
toda, aprovada na década de 1990, altura em que vigorava a Lei Constitucional de 
1992, que foi aprovada num contexto de transição política em Angola.
A Lei Constitucional de 1992 consagrou, pela primeira vez, um verdadeiro sistema 
administrativo, consagrando a centralidade dos direitos fundamentais e a obediên-
cia ao Direito, enquanto padrão que definia a actuação da Administração Pública.
A aprovação da Constituição da República de Angola, em 2010, trouxe consigo a 
consagração de um conjunto de normas aplicáveis à Administração Pública, con-
juntamente com a consagração da dignidade da pessoa humana como dos princí-
pios fundamentais que, naturalmente, vincula a Administração Pública.
Como resultado da entrada em vigor de uma nova Lei Fundamental, as normas 
constitucionais sobre a Administração Pública passaram a consagrar uma dimen-
são mais personalista, que atribui ao particular um tratamento assente e compa-
tível com o princípio do Estado Democrático e de Direito.
A Administração Pública, tal como o Direito, precisa de acompanhar a dinâmica da 
evolução da sociedade e tomar as providências necessárias para que as preten-
sões cada vez mais complexas colocadas pelos particulares sejam devidamente 
satisfeitas.
Neste sentido, impõe-se adequar as normas que regem a actuação da Adminis-
tração Pública às exigências constitucionais e legais, sob pena de inconstituciona-
lidade e ilegalidade supervenientes, de modo a aproximar os serviços públicos às 
populações e proceder à desconcentração administrativa para garantir a eficiência 
e a eficácia administrativas.
A Assembleia Nacional aprova, por mandato do povo, nos termos das disposi-
ções combinadas da alínea a) do n.º 1 do artigo 165.º e da alínea d) do n.º 2 do 
artigo 166.º, ambos da Constituição da República de Angola, a seguinte:

LEI QUE APROVA O CÓDIGO DO 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

Artigo 1.º Aprovação
É aprovado o Código do Procedimento Administrativo, anexo à presente Lei e da 
qual é parte integrante.

Artigo 2.º Regime de transição
O Código é aplicável a todos os procedimentos e processos iniciados e não concluí-
dos à data da sua entrada em vigor.

Artigo 3.º Revogação 
1. É revogado o Decreto-Lei n.º 16-A/95, de 15 de Dezembro.
2. As remissões feitas para os preceitos revogados consideram-se efectuadas 
para as correspondentes normas da presente Lei.

ARTIGO 1.º

ARTIGO 2.º

ARTIGO 3.º
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Artigo 4.º Dúvidas e omissões
As dúvidas e as omissões resultantes da interpretação e da aplicação da presente 
Lei são resolvidas pela Assembleia Nacional.

Artigo 5.º Entrada em vigor
A presente Lei entra em vigor 180 dias após a sua publicação.

Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda, aos 24 de Março de 2022.
O Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos.
Promulgada aos 15 de Agosto de 2022.

Publique-se.
O Presidente da República, João Manuel Gonçalves lourenço.

ARTIGO 4.º

ARTIGO 5.º
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CÓDIGO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO    

PARTE I  
Princípios Gerais

CAPÍTULO I  
Disposições Preliminares

Artigo 1.º Objecto
O presente Código estabelece os princípios e regras a observar no exercício da 
actividade administrativa, visando a realização do interesse público, no respeito 
pelos direitos subjectivos e interesses legalmente protegidos dos particulares e 
das pessoas colectivas.

Artigo 2.º Definição 
1. Entende-se por Procedimento Administrativo a sucessão ordenada de actos 
e formalidades tendentes à formação, manifestação e execução da vontade da 
Administração Pública, bem como o dever de execução administrativa das deci-
sões jurisdicionais, tendo sempre como limite o respeito pelos direitos subjectivos 
e interesses legalmente protegidos dos particulares e das pessoas colectivas.
2. Entende-se por Processo Administrativo o conjunto de documentos em que se 
traduzem os actos e formalidades que integram o Procedimento Administrativo.
3. A todo o Procedimento Administrativo deve necessariamente corresponder 
processo, que é representado por um conjunto de documentos e informações que 
correspondem à sua componente física, sem prejuízo da tramitação electrónica.

Artigo 3.º Âmbito de aplicação 
1. As disposições deste Código aplicam-se a todos os Órgãos da Administração 
Pública que, no desempenho da actividade administrativa de gestão pública, es-
tabeleçam relações entre eles ou com os particulares, bem como aos actos em 
matéria administrativa praticados pelos órgãos do Estado que, embora não inte-
grados na Administração Pública, desempenhem funções materialmente admi-
nistrativas.
2. São Órgãos da Administração Pública, para efeitos deste Código:

a) Os órgãos do Estado que exerçam funções administrativas;
b) Os órgãos dos institutos públicos;
c) Os órgãos das entidades administrativas independentes;
d) Os órgãos das Autarquias Locais;
e) Os órgãos das associações públicas;
f) Os órgãos das Autoridades Administrativas Tradicionais que, em virtude de 

costume constitucionalmente reconhecido ou por lei, exerçam poderes pú-
blicos ou cumpram deveres públicos;

g) Os órgãos de quaisquer entidades privadas que, por acto do Estado, desem-
penhem actividades administrativas de gestão pública, nomeadamente as 
entidades concessionárias ou as que exerçam com base na delegação de 
poderes.

3. O regime instituído pelo presente Código é também aplicável aos actos 

ARTIGO 1.º 

ARTIGO 2.º 

ARTIGO 3.º 
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praticados por entidades de direito privado criadas por actos do Estado ou outra 
pessoa colectiva de direito público, ou com participação de capitais públicos ou, 
ainda, cuja administração ou fiscalização permanente pertença, por lei, regula-
mento ou pelos estatutos, a quaisquer órgãos ou entidades públicas.
4. Os princípios gerais da actividade administrativa constantes do presente Có-
digo e as normas que concretizem preceitos constitucionais são aplicáveis a toda 
e qualquer actuação da Administração Pública, ainda que meramente técnica ou 
de gestão privada.
5. No domínio da actividade de gestão pública, as restantes disposições do pre-
sente Código aplicam-se supletivamente aos procedimentos especiais, desde que 
não envolvam diminuição de garantias para os particulares.
6. A aplicação do presente Regime às empresas públicas é feita de forma subsi-
diária, sendo a preferência atribuída à legislação específica e aos diplomas legais 
que regem a sua organização e funcionamento.

SECÇÃO I  
Conceitos Operacionais

Artigo 4.º Pessoas colectivas públicas 
1. As pessoas colectivas públicas são entidades constituídas por actos de poder 
público para prosseguirem o interesse público e dotadas, por isso, de poderes e 
deveres públicos.
2. O acto que constitui a pessoa colectiva pública deve identificar a sua natureza e 
o consequente regime jurídico aplicável.

Artigo 5.º Órgãos das pessoas colectivas públicas 
1. Os órgãos têm a missão de exteriorizar a vontade das pessoas colectivas pú-
blicas onde estão inseridos, devendo praticar os actos necessários e adequados à 
concretização das suas atribuições.
2. Os actos praticados pelos órgãos são imputáveis às pessoas colectivas onde 
eles estão inseridos.
3. Os actos praticados pelos Órgãos Administrativos contrários às atribuições das 
respectivas pessoas colectivas públicas não são imputáveis a estas.

Artigo 6.º Atribuições e competências 
1. As pessoas colectivas públicas são criadas para prosseguir determinados fins 
que, ao mesmo tempo, definem a sua capacidade de exercício de direitos.
2. Os órgãos das pessoas colectivas públicas não podem praticar actos que este-
jam fora das suas atribuições ou do seu substrato.
3. As competências dos órgãos são sempre definidas por normas jurídicas e exer-
cidas com a finalidade de realizar o interesse público.

Artigo 7.º Hierarquia administrativa 
1. Entre os Órgãos Administrativos inseridos no mesmo serviço é estabelecido 
um vínculo jurídico que confere ao superior o poder de direcção e ao subordinado 
o dever de obediência.
2. A hierarquia resulta sempre de uma norma jurídica que, de forma expressa, 
identifica o superior e o subordinado.
3. Excepcionalmente, a hierarquia pode ser presumida, quando existirem dois 

ARTIGO 4.º 

ARTIGO 5.º 

ARTIGO 6.º 

ARTIGO 7.º 
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órgãos inseridos no mesmo serviço, um superior e outro subordinado, mesmo que 
não haja norma expressa que estabeleça a relação entre ambos.

Artigo 8.º Dever de obediência 
1. Só há dever de obediência nas situações em que a ordem preencher cumulati-
vamente os seguintes requisitos:

a) Existência de relação hierárquica;
b) Matéria de serviço;
c) Forma juridicamente estabelecida, que em regra é a escrita;

2. Não existe dever de obediência nas situações em que esta implicar a prática 
de crime.
3. Se o superior insistir e obrigar o subordinado a praticar o acto em desrespeito 
ao que vem consagrado no número anterior, este exerce o seu direito de resistên-
cia, tentando demover o superior de praticar tal acto.
4. Caso o mecanismo descrito no número anterior não surta os seus efeitos, o su-
perior deve por escrito, reforçar a sua orientação e o subordinado deve cumpri-la.
5. O acto executado, nos termos do número anterior, exime o seu executor de 
qualquer tipo de responsabilidade, nos termos da lei.

Artigo 9.º Impugnação administrativa e judicial 
1. Os particulares com legitimidade podem requerer a declaração de invalidade 
de uma decisão administrativa ou de qualquer acto praticado pela Administração 
Pública.
2. A impugnação administrativa é concretizada por via da reclamação ou do re-
curso perante os Órgãos Administrativos.
3. A impugnação judicial é interposta nos tribunais, nos termos do Código do Pro-
cedimento Administrativo e legislação aplicável.

Artigo 10.º Tutela administrativa 
1. As pessoas colectivas públicas integradas na Administração Autónoma estão 
sujeitas à tutela da legalidade da sua actuação, efectuado pelo Titular do Poder 
Executivo.
2. Os poderes da entidade que exerce a tutela administrativa constam do diploma 
legal que constitui a pessoa colectiva pública e tem como limite a sua autonomia 
administrativa, financeira e regulamentar.

Artigo 11.º Superintendência 
1. As pessoas colectivas públicas inseridas na Administração Indirecta do Estado 
estão sujeitas ao poder de superintendência, exercido pelo Titular do Poder Exe-
cutivo.
2. A superintendência consiste na definição dos objectivos e condução da actuação 
das pessoas colectivas públicas inseridas na Administração Indirecta do Estado.
3. A superintendência respeita a autonomia administrativa, financeira e regula-
mentar da entidade superintendida e não deve interferir na gestão de assuntos 
correntes.
4. Para efeitos do presente Código, consideram-se assuntos correntes os que in-
tegrarem as actividades diárias da entidade superintendida.

ARTIGO 8.º 

ARTIGO 9.º 

ARTIGO 10.º 

ARTIGO 11.º 
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CAPÍTULO II  
Princípios Gerais

Artigo 12.º Princípio da Constitucionalidade 
1. A validade das normas, actos, contratos e operações praticados ou emanados 
por órgãos de entidades públicas ou privadas sujeitas a este Código depende, 
antes de mais, da sua conformidade com a Constituição.
2. Os actos da Administração Pública que violem a Constituição da República de 
Angola são nulos.

Artigo 13.º Princípio da Juridicidade 
1. A validade dos actos da Administração Pública está dependente da sua confor-
midade com o direito.
2. Os Órgãos da Administração Pública não podem praticar actos sem habilitação 
normativa.

Artigo 14.º Princípio da Legalidade
Os Órgãos da Administração Pública devem agir em obediência à lei, dentro dos 
limites dos poderes que lhes forem conferidos e em conformidade com os res-
pectivos fins.

Artigo 15.º Princípio do Estado de Necessidade Administrativa 
1. Nas situações de perigo iminente e actual para o interesse público causado por 
circunstância excepcional não provocada pelo agente, à Administração Pública é 
conferido o poder para praticar os actos necessários e urgentes para repor a si-
tuação e evitar danos maiores.
2. Os actos administrativos e operações materiais praticados ou executados em 
estado de necessidade, com preterição das regras estabelecidas neste Código, são 
válidos desde que os seus resultados não tivessem podido ser alcançados de outro 
modo, tendo os lesados direito a ser indemnizados nos termos gerais da respon-
sabilidade civil do Estado e demais entes públicos.

Artigo 16.º Princípio da Prossecução do Interesse Público e do Respeito Pelos 
Direitos e Interesses Legalmente Protegidos dos Particulares 

1. Os Órgãos Administrativos, em todos os seus domínios de actuação, devem 
prosseguir o interesse público, no respeito pelos direitos e interesses legalmente 
protegidos dos particulares.
2. O sacrifício dos direitos e interesses legalmente protegidos dos particulares, 
em nome do interesse público, deve ser devidamente fundamentado pela Admi-
nistração Pública e deve ser sempre a última alternativa dentro do leque de op-
ções que esta tem para prosseguir o interesse público.
3. Na prossecução do interesse público, a Administração Pública deve atender 
aos interesses privados relevantes que estejam directamente ligados ao fim pú-
blico concreto.

Artigo 17.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 nenhuma pessoa em razão de 

ARTIGO 12.º 

ARTIGO 13.º 

ARTIGO 14.º 

ARTIGO 15.º 

ARTIGO 16.º 

ARTIGO 17.º 
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ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas 
ou ideológicas, instrução, situação económica ou condição social.

Artigo 18.º Princípio da proporcionalidade 
1. As decisões da Administração Pública que colidam com direitos subjectivos ou 
interesses legalmente protegidos dos particulares só podem afectar essas posi-
ções com base na lei, em termos adequados e através de meios proporcionais aos 
objectivos a realizar.
2. A actuação da Administração deve respeitar os seguintes critérios:

a) Ser adequada ao fim que se pretende atingir, dentre as várias alternativas 
que forem colocadas;

b) A medida deve ser a que menos sacrifícios causar aos direitos e interesses 
legalmente protegidos dos particulares;

c) A medida deve ser portadora de benefícios que superam os prejuízos ou 
perdas de outras alternativas;

d) As medidas mais gravosas, para os direitos e interesses dos particulares, só 
podem ser aplicadas depois de esgotadas as alternativas.

Artigo 19.º Princípio da Imparcialidade 
1. No exercício da sua actividade, a Administração Pública deve tratar de forma 
imparcial todos os que com ela entrem em contacto.
2. A Administração Pública deve tratar os particulares e seus respectivos assun-
tos com isenção, objectividade e transparência, sendo proibidas quaisquer formas 
de discriminação na relação entre ambos.
3. A Administração Pública não pode deixar de realizar o interesse público em 
nome de interesses privados injustificados e infundados.
4. Havendo conflito entre o interesse público e o interesse do funcionário público, 
este deve privilegiar o interesse público, criando todas as condições para a sua 
prevalência.
5. A Administração Pública deve avaliar todos os aspectos relevantes antes de 
tomar uma decisão.
6. A violação deste princípio dá lugar à anulação dos actos que o ofendam e à 
efectivação da responsabilidade civil, disciplinar ou criminal, nos termos gerais 
aplicáveis.

Artigo 20.º Princípio da Boa-Fé 
1. No exercício da actividade administrativa, 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, os Órgãos Administrativos 
devem ponderar os valores fundamentais do direito que forem relevantes em face 
das situações consideradas e, em especial.

a) O objectivo de interesse público a alcançar com a actuação empreendida;
b) A confiança suscitada na contraparte pela actuação administrativa desde o 

início do procedimento;
c) A necessidade de coerência da Administração Pública e a observância do 

princípio do respeito pela palavra dada.

ARTIGO 18.º 

ARTIGO 19.º 

ARTIGO 20.º 
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Artigo 21.º Princípio da colaboração da Administração Pública com os particulares 
1. Os Órgãos Administrativos devem actuar em estreita colaboração com os parti-
culares, procurando assegurar a adequada participação destes no desempenho da 
função administrativa e cumprindo-lhes, designadamente:

a) Prestar aos particulares todas as informações e esclarecimentos de que ca-
reçam;

b) Apoiar e estimular as iniciativas dos particulares, receber as suas sugestões 
e informações e encaminhá-las para o seu legítimo superior hierárquico;

c) Realizar as demais actuações que não estejam nas alíneas anteriores, mas 
que resultem da aplicação do princípio da colaboração da Administração 
Pública com os particulares.

2. A Administração Pública é responsável pelas informações prestadas por es-
crito aos particulares, ainda que a lei ou regulamento não imponha especifica-
mente a obrigação de as prestar.

Artigo 22.º Princípio da participação 
1. Os Órgãos Administrativos devem assegurar a participação dos particulares, 
bem como das associações que tenham por objecto a defesa dos seus interesses, 
na formação das decisões que lhes disserem respeito.
2. A participação referida no número anterior pode acontecer em qualquer fase 
do processo decisório e não se restringe aos particulares com legitimidade para 
intervir.
3. Ao abrigo do princípio da participação administrativa, os Órgãos da Adminis-
tração Pública podem solicitar o auxílio de outros órgãos, pessoas colectivas pú-
blicas, pessoas colectivas privadas e pessoas físicas, estando estas obrigadas a 
colaborar.
4. Por sua iniciativa, os particulares podem apresentar as suas opiniões aos Ór-
gãos da Administração Pública, sendo estes obrigados a informar os particulares 
do resultado das suas petições.
5. Salvo em casos previstos na lei, a Administração Pública não pode tomar deci-
sões sem ouvir os seus destinatários.

Artigo 23.º Princípio da Audiência Prévia
O Estado deve assegurar que sejam previamente ouvidos os interessados, antes 
de ser tomada qualquer decisão final.

Artigo 24.º Princípio da Decisão 
1. Os Órgãos Administrativos têm, nos termos regulados neste Código, o dever de 
se pronunciar sobre todos os assuntos da sua competência que lhes sejam apre-
sentados pelos particulares e, nomeadamente:

a) Sobre os assuntos que disserem directamente respeito aos requerentes;
b) Sobre quaisquer petições, reclamações ou queixas formuladas em defesa 

da Constituição, das leis ou do interesse público.
2. Em regra, a decisão deve ser escrita e integrar os seus fundamentos.
3. A decisão tácita é admitida nos casos legalmente previstos.
4. Administração Pública pode deixar de se pronunciar sobre um pedido, se o 
órgão competente tiver praticado, há menos de dois anos, acto administrativo com 
o mesmo pedido e fundamento, devendo, para o efeito praticar um acto em que 
fundamente a ausência de decisão.

ARTIGO 21.º 

ARTIGO 22.º 

ARTIGO 23.º 

ARTIGO 24.º 
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5. A faculdade referida no número anterior cessa, se houver algum facto novo, 
sendo, neste caso, a Administração Pública obrigada a decidir.
6. A omissão do dever de decidir é judicialmente impugnável.

Artigo 25.º Princípio da Boa Administração 
1. A Administração Pública deve ser estruturada de modo a aproximar os serviços 
das populações e de forma não burocratizada, a fim de assegurar a celeridade, a 
economia, a eficiência e a eficácia das suas decisões.
2. A Administração Pública deve prosseguir, da melhor maneira, o interesse pú-
blico, adoptando, para o efeito, as melhores soluções do ponto de vista técnico e 
financeiro.
3. A Administração Pública deve adoptar as soluções mais eficientes e eficazes no 
quadro da sua tarefa de realizar o interesse público.
4. As decisões que violam o Princípio da Boa Administração são judicialmente 
sindicáveis.

Artigo 26.º Princípio do Devido Procedimento 
1. Qualquer actividade administrativa susceptível de lesar posições subjectivas de 
particulares deve ser precedida de procedimento adequado e justo.
2. O procedimento adequado e justo envolve:

a) A participação dos interessados no procedimento, incluindo a obrigação de 
audiência prévia;

b) A efectivação do direito ao contraditório;
c) A fundamentação expressa da decisão administrativa.

Artigo 27.º Princípio da Gratuitidade 
1. O Procedimento Administrativo é gratuito, salvo na medida em que normas es-
peciais imponham o pagamento de taxas, emolumentos ou de despesas efectua-
das pela Administração Pública.
2. Em caso de comprovada insuficiência económica, demonstrada nos termos da 
lei sobre o apoio judiciário, a Administração Pública deve isentar, total ou parcial-
mente, o interessado do pagamento das taxas, emolumentos ou das despesas re-
feridas no número anterior.

Artigo 28.º Princípio do Acesso à Justiça
Aos particulares é garantido o acesso à justiça administrativa, a fim de obter a 
fiscalização contenciosa dos actos da Administração Pública, bem como para a 
tutela dos seus direitos ou interesses legalmente protegidos, nos termos previstos 
na legislação reguladora do contencioso administrativo.

Artigo 29.º Princípio da Administração Digital 
1. Sempre que possível, a Administração Pública deve optar pela utilização de 
meios digitais de trabalho e comunicação.
2. Na Instrução dos Procedimentos Administrativos, podem ser utilizados meios 
digitais com vista a:

a) Tomar mais simples e rápido o acesso dos interessados à informação e ao 
procedimento;

b) Simplificar e reduzir a duração dos procedimentos, promovendo a celeri-
dade da disponibilização de informações, com as devidas garantias;

ARTIGO 25.º 

ARTIGO 26.º 

ARTIGO 27.º 

ARTIGO 28.º 

ARTIGO 29.º 
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c) Promover a transparência administrativa;
d) Garantir a interoperabilidade entre os serviços da Administração Pública.

3. Sempre que permitido por lei ou por regulamento, é possível a prática integral 
de acto administrativo, através de meios digitais.
4. Os meios digitais devem garantir a integridade, conservação confidencialidade 
e segurança da informação.
5. A Administração Pública deve organizar-se para assegurar o exercício de direi-
tos à formulação de pretensões, obter informações, realizar consultas, apresentar 
alegações e outros actos procedimentais, através de meios digitais.
6. A utilização de meios digitais, por parte da Administração Pública, não pode 
ser feita de modo a lesar direitos e garantias dos particulares, especialmente nos 
casos em que possa impedir o acesso à Administração Pública.

Artigo 30.º Princípio da Transparência Administrativa
Os Órgãos da Administração Pública devem prosseguir a realização do interesse 
público com visibilidade, lisura, respeito do acesso à informação e sua divulgação 
nos meios previstos na legislação.

Artigo 31.º Princípio de Auxílio Administrativo ou Inter-Administrativo 
1. Todas as entidades administrativas têm o dever de prestar auxílio às outras 
entidades administrativas quando tal lhes for solicitado.
2. A entidade pode solicitar auxílio, nomeadamente quando:

a) Motivos de direito a impossibilitem de realizar a diligência;
b) Motivos de facto, tais como a falta de pessoal ou meios técnicos, a impossi-

bilitem de realizar a diligência;
c) A tomada de decisão exija o conhecimento de factos que ela desconhece e 

que não pode averiguar por si mesma;
d) A realização das suas funções exija a consulta de documentos ou de outros 

meios de prova que a entidade solicitada tenha em seu poder;
e) O custo de realização da diligência for substancialmente superior ao da en-

tidade a que é solicitado o auxílio.

Artigo 32.º Princípio da Unificação de Documentos
Sempre que possível e desde que sejam transversais ou incidam sobre a mesma 
matéria, a Administração Pública deve promover a unificação de documentos emi-
tidos entre os diferentes órgãos que a compõem.

Artigo 33.º Princípio do Contacto Único 
1. Os Órgãos Administrativos devem, sempre que possível, satisfazer as preten-
sões dos particulares de modo integrado, privilegiando o contacto único entre os 
particulares e os serviços respectivos.
2. Sempre que possível, a Administração Pública deve-se pronunciar num único 
procedimento sobre vários assuntos apresentados pelos particulares.

Artigo 34.º Princípio da Inexigibilidade de Documentos Emitidos pelo 
Estado nas Relações Inter-Administrativas 

1. A Administração Pública deve abster-se de exigir dos particulares documentos 
emitidos por ela própria para efeitos de apresentação a um órgão nela integrada.
2. O funcionário da Administração Pública que violar o disposto no número 

ARTIGO 30.º 

ARTIGO 31.º 

ARTIGO 32.º 

ARTIGO 33.º 

ARTIGO 34.º 



46

Descarregue gratuitamente actualizações legislativas online em www.pluraleditores.co.ao

Colectânea do Direito Administrativo, 1.ª Edição – Col. Legislação Angola. Outubro de 2022 ABC08496.10

✁

10  

anterior, exigindo documentos emitidos por outras entidades administrativas, é 
disciplinarmente responsabilizado.

Artigo 35.º Princípio da Adequação Procedimental 
1. Na condução do Procedimento Administrativo, os Órgãos da Administração Pú-
blica têm a faculdade de adoptar as condutas que melhor realizem o interesse pú-
blico, tendo em conta o contexto, desde que não haja norma a impor as condutas 
adequadas.
2. Caso se verifique a situação apresentada no número anterior, a Administração 
Pública está limitada na sua actuação pela Constituição da República de Angola, 
pelos princípios gerais da actividade administrativa e pelas garantias dos particu-
lares.

Artigo 36.º Princípio da Publicidade 
1. Os resultados da actividade administrativa, o início e fim de Procedimentos 
Administrativos, as decisões dos Órgãos Administrativos e outros actos relevantes 
estão sujeitos à publicação e comunicação.
2. A violação do disposto no número anterior conduz à ineficácia do acto.
3. Excepcionalmente e nos casos legalmente determinados, os actos descritos no 
n.º 1 do presente artigo não estarão sujeitos à publicação.
4. A publicação da actividade administrativa deve ser feita nos meios legal-
mente indicados para o efeito ou naqueles que a Administração Pública criar para 
este fim.

Artigo 37.º Princípio da Justiça 
1. A Administração Pública está vinculada ao princípio da justiça que deve ser afe-
rido nos casos concretos.
2. Para efeito do disposto no número anterior, a Administração Pública deve aten-
der o interesse público, os direitos fundamentais dos particulares, a proporciona-
lidade, a equidade, a razoabilidade, a igualdade, a participação dos interessados, 
o direito ao contraditório, a fundamentação da decisão, o prazo para a emissão de 
uma decisão e demais valores ou princípios legais.
3. O Princípio da Justiça tem natureza instrumental e apresenta-se como critério 
de aplicação de outros princípios.

Artigo 38.º Princípio da Continuidade e da Actualidade 
1. A Administração Pública não pode, em circunstância alguma, deixar de prestar 
os serviços às populações, sendo que, mesmo em períodos de crise e emergência, 
deve continuar a sua actividade, ainda que na modalidade de serviços mínimos.
2. A Administração Pública deve sempre se manter plenamente informada e 
actualizada acerca das novidades relativas aos assuntos que deve resolver de 
modo a prestar sempre o melhor serviço.
3. A Administração Pública deve, na sua actuação, inovar de modo a ter soluções 
mais eficientes e eficazes.

Artigo 39.º Princípio da Discricionariedade Administrativa 
1. Os Órgãos da Administração Pública têm, desde que permitidos por normas ju-
rídicas, a faculdade de praticar os actos que se ajustem ao seu contexto e melhor 
respondem às exigências impostas pelo interesse público.

ARTIGO 35.º 

ARTIGO 36.º 

ARTIGO 37.º 

ARTIGO 38.º 

ARTIGO 39.º 
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2. O poder referido no número anterior implica a possibilidade de praticar actos, 
o momento para os praticar, a realização de diligências e a fixação do sentido de 
normas jurídicas.
3. Os actos praticados com fundamento na discricionariedade administrativa 
estão limitados pela Constituição, pelas regras de competência e pelos fins para 
os quais foram atribuídos.

Artigo 40.º Princípio da Simplificação e Celeridade Procedimental 
1. Os Órgãos da Administração Pública devem optar pela adopção de procedimen-
tos simplificados e tomar as suas decisões dentro dos prazos legalmente estabe-
lecidos.
2. A violação dos prazos para a tomada da decisão é sancionada por lei ou por 
regulamento e deve ser imputada, a nível da Administração Pública, ao órgão res-
ponsável pela respectiva tomada de decisão.
3. A violação dos prazos para decidir pode ainda originar responsabilidade disci-
plinar do funcionário, responsabilidade civil da Administração Pública e o impedi-
mento de praticar outros actos sobre a matéria.

Artigo 41.º Princípio do Respeito e Validade do Direito Costumeiro 
1. Na sua actuação, a Administração está vinculada ao costume nos termos con-
sagrados na Constituição.
2. Nos termos previstos no número anterior, alguns Procedimentos Administrati-
vos podem tramitar nas demais línguas de Angola.

Artigo 42.º Princípio da Integração da Norma Administrativa
As disposições do presente Código não podem ser desaplicadas com fundamento 
em falta de regulamentação, salvo disposição expressa em contrário, devendo ser 
integradas nos termos gerais do ordenamento jurídico.

PARTE II  
Sujeitos Públicos e Privados

CAPÍTULO I  
Órgãos Administrativos

SECÇÃO I  
Generalidades

Artigo 43.º Órgãos da Administração Pública
São Órgãos da Administração Pública ou Órgãos Administrativos, para efeitos do 
presente Código, os previstos no n.º 2 do artigo 3.º.

Artigo 44.º Relação entre órgãos 
1. Os Órgãos Administrativos podem estabelecer, entre si, relações com a finali-
dade de melhorar o seu trabalho, garantindo a eficiência e eficácia na sua actua-
ção.
2. As relações referidas no número anterior podem concretizar-se através de 

ARTIGO 40.º 
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ARTIGO 42.º 

ARTIGO 43.º 

ARTIGO 44.º 
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acordos e parcerias, valendo, para o efeito, a liberdade das partes relativamente à 
forma e ao conteúdo.
3. Nas parcerias ou acordos referidos no número anterior, as vantagens das par-
tes devem ser recíprocas e não têm como contrapartida valores pecuniários, salvo 
o previsto na lei.
4. Havendo a necessidade de intervenção de vários órgãos na prática de actos, 
estes podem estabelecer acordos ou parcerias com objectivo de padronizar e 
tomar mais eficiente e eficaz a sua actuação conjunta.
5. Nos termos do número anterior, pode haver simplificações de actos, todas elas, 
com o objectivo de firmar a vontade dos vários órgãos intervenientes num único 
documento.

Artigo 45.º Início do procedimento 
1. A parte interessada manifesta à outra a sua vontade para celebração do acordo 
ou parceria, por via de ofício ou e-mail/correio electrónico, tendo a contraparte 30 
(trinta) dias para responder, sob pena de o silêncio ser interpretado como negação 
do interesse no acordo ou parceria.
2. Recebido o documento, a contraparte deverá responder pela mesma via, de-
vendo marcar um encontro preliminar onde serão discutidos os pormenores do 
acordo ou parceria.
3. Nos 20  dias subsequentes à reunião referida no número anterior, a parte a 
quem couber a responsabilidade deverá elaborar um projecto de acordo e remeter 
para outra.
4. Para efeitos do número anterior, as partes têm 30 (trinta) dias para análise e 
discussão, findo os quais, o acordo ou a parceria é obrigatoriamente celebrado, 
salvo se existirem situações que objectivamente impeçam a sua celebração.

Artigo 46.º Celebração de acordo ou parceria 
1. Concluída a fase referida no artigo anterior, as partes devem celebrar o acordo 
ou parceria, que entra em vigor na data da sua celebração.
2. A partir da data de celebração do acordo ou parceria, as partes devem, trimes-
tralmente, avaliar a execução do mesmo, salvo se o período de vigência for inferior 
a 6 meses, situação que obriga a avaliações mensais.
3. As avaliações referidas no número anterior incidem sobre as melhorias pro-
porcionadas pelo acordo ou pela parceria e devem ser acompanhadas de dados 
estatísticos.
4. A falta de avaliação gera nulidade e impede a renovação do acordo ou da par-
ceria.

Artigo 47.º Repartição de responsabilidades 
1. Nos acordos ou parcerias referidos nesta secção, as partes devem definir, com 
clareza e objectividade, as suas responsabilidades, devendo haver entre elas, cor-
respondências em termos de impacto e peso.
2. Excepcionalmente, podem as partes pagar valores pecuniários como contra-
partida, sendo regra, nesta matéria, a contrapartida mediante serviços ou equi-
valente.
3. Na falta de indicação legal, o poder para celebrar os acordos ou parcerias regu-
lados nesta secção é exercido pelo órgão máximo da instituição, sem prejuízo da 
possibilidade de delegação de poderes.

ARTIGO 45.º 

ARTIGO 46.º 

ARTIGO 47.º 
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Artigo 48.º Procedimento Administrativo Conjunto 
1. Os acordos ou parcerias regulados nesta secção podem envolver a realização 
de Procedimentos Administrativos Conjuntos.
2. A falta de intervenção de uma das partes no Procedimento Administrativo Con-
junto gera a sua anulabilidade.

SECÇÃO II  
Órgãos Colegiais

Artigo 49.º Presidente e Secretário 
1. Sempre que a lei ou regulamento não disponha de forma diferente, cada órgão 
administrativo colegial tem um Presidente e Secretário, a eleger pelos membros 
que o compõem.
2. Cabe ao Presidente do Órgão Colegial, além de outras competências que lhe 
sejam acometidas, abrir, dirigir e encerrar as reuniões, assegurar o cumprimento 
das leis, garantir a regularidade do desenrolar das reuniões e do processamento 
das votações.
3. O Presidente pode suspender ou encerrar antecipadamente as reuniões, 
quando circunstâncias excepcionais o justifiquem, mediante decisão fundamen-
tada, que é incluída na acta da reunião.
4. O Presidente, ou quem o substituo, pode impugnar contenciosamente as deli-
berações tomadas pelo órgão colegial a que preside, que considere ilegais e, bem 
assim, se tiver fundamento legal para isso, requerer à suspensão judicial da res-
pectiva eficácia.
5. A faculdade referida no número anterior pressupõe a votação em sentido con-
trário ao da deliberação pelo impugnante.

Artigo 50.º Reuniões ordinárias 
1. Na falta de determinação legal em contrário, cabe ao Presidente, no início do 
seu mandato, a fixação genérica dos dias e horas das reuniões ordinárias.
2. A fixação referida no número anterior só pode ser alterada, posteriormente, 
por consenso dos membros do órgão colegial.
3. Quaisquer alterações específicas ao dia e hora fixados para as reuniões devem 
ser comunicadas com a devida antecedência a todos os membros do órgão cole-
gial, de forma a garantir a sua recepção segura e em tempo.
4. As convocatórias e demais documentos devem ser enviados para todos os 
membros do órgão com antecedência de 15 dias.
5. O envio das convocatórias e documentos referidos no número anterior pode ser 
feito por via de e-mail ou outro mecanismo mais expedito.
6. A falta de convocação ou o desrespeito do prazo referido número anterior con-
duz à ineficácia da convocatória e à invalidade das deliberações tomadas, salvo se 
existir anuência da parte irregularmente convocada.
7. Os membros do órgão colegial podem impugnar as deliberações tomadas em 
violação das regras referidas no número anterior.
8. Os órgãos têm a liberdade de estabelecer o quórum para as votações dos as-
suntos em discussão, que em nenhuma circunstância pode ser inferior a 65% dos 
membros que o integram, salvo nas situações de estado de necessidade ou de 
emergência em que o quórum pode ser inferior.

ARTIGO 48.º 

ARTIGO 49.º 

ARTIGO 50.º 
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Artigo 51.º Reuniões extraordinárias 
1. As reuniões extraordinárias têm lugar quando o Presidente as convocar, salvo 
disposição especial em contrário.
2. O Presidente é obrigado a proceder à convocação sempre que, pelo menos, um 
quarto dos vogais o requeiram por escrito, indicando o assunto que pretendam ver 
agendado.
3. A convocatória da reunião deve ser feita para um dos 10 (dez) dias seguintes à 
apresentação do pedido, mas sempre com uma antecedência mínima de 48 horas 
sobre à data da reunião extraordinária.
4. Da convocatória devem constar, de forma expressa e especificada, o assunto ou 
os assuntos a tratar na reunião.

Artigo 52.º Início das reuniões 
1. As reuniões começam na hora que constar na Convocatória, sem prejuízo da 
tolerância que, em regra, é de 15 minutos, findo os quais, a reunião começa incon-
dicionalmente.
2. As reuniões são antecedidas do balanço e avaliação dos assuntos tratados na 
reunião anterior.
3. É exigido a cada responsável a execução do assunto que lhe disser respeito, 
constante da acta da reunião anterior.
4. A inexecução é tida em conta para efeitos de avaliação de desempenho e de 
responsabilidade disciplinar.
5. Caso as circunstâncias o exijam, alguns membros podem participar virtual-
mente.

Artigo 53.º Deliberações 
1. Atendendo à natureza do assunto em discussão, o órgão pode estabelecer o seu 
posicionamento, através de deliberações, desde que a matéria em causa conste 
da convocatória.
2. Nas deliberações, todos os membros exercem o seu direito de voto.
3. As votações em regra são feitas através do levantamento da mão e da sua con-
firmação verbal.
4. Excepcionalmente, podem ser adoptadas outras formas de votação, desde que 
o órgão assim o delibere.
5. Em caso de empate na votação aberta, o Presidente tem voto de qualidade.
6. Em caso de empate na votação secreta, procede-se a uma nova votação e, se 
o empate se mantiver, é decidida pelo Presidente do órgão, através do voto de 
desempate.
7. Os membros do órgão podem abster-se de votar, desde que fundamentem a 
sua posição.
8. Os votos dos membros são registados em acta.
9. Os membros dos órgãos, cuja posição não tiver sido acolhida, podem apresen-
tar os fundamentos da sua votação que são registados em acta.

Artigo 54.º Deliberações inválidas 
1. São inválidas as deliberações que tiverem sido tomadas nos seguintes casos:

a) Sem o preenchimento do quórum;
b) Quando o assunto não conste da convocatória;
c) Quando ou vários membros tenham sido coagidos a votar num sentido;

ARTIGO 51.º 

ARTIGO 52.º 

ARTIGO 53.º 

ARTIGO 54.º 
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d) Quando o assunto em votação não tenha sido devidamente explicado ou es-
clarecido;

e) Quando haja tumulto nas reuniões;
f) Quando a reunião não tenha sido regulamente convocada.

2. Nos casos das alíneas a) e c) aplica-se a nulidade.
3. Nas restantes situações aplica-se a anulabilidade.

Artigo 55.º Quórum e deliberações 
1. Os órgãos colegiais só podem, em regra, deliberar quando esteja presente a 
maioria do número legal ou convencional dos seus membros com direito a voto.
2. Sempre que a lei ou regulamento não disponha de forma diferente, se não se 
verificar, no início da reunião, o quórum previsto no número anterior, é convocada 
nova reunião, com o intervalo de, pelo menos, 24 horas, declarando-se, nessa con-
vocatória, que o órgão pode deliberar, desde que esteja presente um terço dos 
seus membros com direito a voto, em número não inferior a três.
3. As deliberações são tomadas por maioria absoluta de votos dos membros pre-
sentes na reunião, salvo nos casos em que, por disposição legal, se exija maioria 
qualificada ou seja suficiente maioria relativa.
4. Se for exigível maioria absoluta e esta não se formar, nem se verificar empate, 
procede-se, na mesma reunião, à nova votação. Se a mesma situação se mantiver, 
adia-se a deliberação para a reunião seguinte, na qual é suficiente a maioria re-
lativa.
5. Em caso de empate na votação, o Presidente tem voto de qualidade, salvo se a 
votação se tiver efectuado por votação secreta.
6. Havendo empate em votação secreta, proceder-se-á, imediatamente, à nova 
votação e, se o empate se mantiver, adia-se a deliberação para a reunião seguinte; 
se na primeira votação dessa reunião se mantiver o empate, procede-se à votação 
nominal, tendo o Presidente voto de qualidade.
7. As deliberações dos órgãos colegiais só podem adquirir eficácia depois de 
aprovadas as respectivas actas ou depois de assinadas as minutas, nos termos do 
número anterior.
8. Os membros do órgão colegial podem fazer constar da acta o seu voto de ven-
cido e as razões que o justifiquem.
9. Aqueles que ficarem vencidos na deliberação tomada e fizerem registo da res-
pectiva declaração de voto na acta ficam isentos de qualquer responsabilidade que 
daquela eventualmente resulte.

SECÇÃO III  
Competência dos Órgãos Administrativos

Artigo 56.º Irrenunciabilidade e inalienabilidade 
1. A competência de cada órgão administrativo é sempre definida por lei ou por 
regulamento.
2. A competência é irrenunciável e inalienável, sem prejuízo do disposto neste Có-
digo quanto à delegação de competências e figuras afins.
3. Os órgãos não podem delegar a totalidade das suas competências.
4. A extinção da delegação de competências implica o retorno dos poderes para a 
esfera jurídica do órgão originariamente competente.
5. É nulo todo o acto ou contrato que tenha por objecto ou por efeito a renúncia 

ARTIGO 55.º 

ARTIGO 56.º 
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à titularidade ou ao exercício da competência conferida por lei ou regulamento 
aos Órgãos Administrativos, sem prejuízo do disposto em matéria de delegação de 
competências e figuras afins.

Artigo 57.º Fixação da competência 
1. A competência fixa-se no momento em que se inicia o procedimento, sendo 
irrelevantes as modificações de facto que ocorram posteriormente.
2. São igualmente irrelevantes as modificações de direito, excepto se o órgão, a 
que o procedimento está afecto for extinto, deixar de ser competente ou receber 
competência de que inicialmente carecesse.
3. Quando o órgão competente em razão do território passar a ser outro, deve o 
processo ser-lhe remetido oficiosamente.

Artigo 58.º Competência conjunta 
1. Quando a lei ou regulamento determina a intervenção de vários órgãos na prá-
tica de acto administrativo, a falta de um deles é motivo suficiente para declarar a 
sua anulação.
2. A intervenção dos vários órgãos deve acontecer na fase da formação e execução 
dos actos e contratos administrativos, actos materiais, Regulamento Administra-
tivo e operações urbanísticas.
3. A lei ou regulamento que consagra a competência conjunta deve, quando pos-
sível, especificar os actos ou o tipo de intervenção de cada dos órgãos e na falta 
desta referência, é presumida a intervenção das partes em todas as fases do pro-
cedimento em termos equitativos.

Artigo 59.º Responsabilidade pelo exercício de competências conjuntas 
1. Os órgãos podem exercer de forma conjunta competências que lhes forem aco-
metidas por lei, regulamento ou por acto administrativo.
2. O exercício de competências conjuntas não impede a responsabilização indivi-
dual de cada órgão.
3. Para efeito do número anterior, é sempre identificado o autor do acto, a intensi-
dade com que o pratica e a sua justificação.

Artigo 60.º Questões prejudiciais
Se a decisão final depender da resolução de uma questão prévia que seja da com-
petência de outro órgão administrativo ou do tribunal, deve o órgão competente 
para a decisão final suspender o Procedimento Administrativo, até que o órgão 
ou o tribunal competente se pronuncie, salvo se da não resolução imediata do as-
sunto resultar grave prejuízo, quer para o interesse público, quer para interesse 
privado legítimo, casos em que é aplicável o disposto no n.º 2 do artigo seguinte.

Artigo 61.º Cessação da suspensão 
1. A suspensão cessa:

a) Quando a decisão da questão prejudicial depender de requerimento ou do-
cumento a apresentar pelo interessado e este o não entregar junto do órgão 
administrativo ou do tribunal competente nos 30 (trinta) dias seguintes à 
notificação da suspensão;

b) Quando o procedimento ou o processo instaurado para conhecimento da 

ARTIGO 57.º 
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questão prejudicial estiver parado, por culpa do interessado, por mais de 30 
(trinta) dias;

c) Quando, por circunstâncias supervenientes, a falta de resolução imediata do 
assunto causar grave prejuízo para o interesse público.

2. Se não for declarada a suspensão ou esta cessar, o órgão administrativo com-
petente para a decisão principal conhecerá também da questão ou questões pre-
judiciais que identificar, mas a respectiva decisão não é vinculativa, fora do proce-
dimento em que for proferida.

Artigo 62.º Controlo da competência 
1. Antes de tomar qualquer decisão, o órgão decisório deve certificar-se de que é 
competente para conhecer a questão.
2. A incompetência deve ser suscitada oficiosamente pelo órgão administrativo e 
pode ser arguida pelos interessados.

Artigo 63.º Apresentação de requerimento ao órgão incompetente 
1. Quando o particular, por erro desculpável e dentro do prazo fixado, dirigir re-
querimento, petição, reclamação ou recurso ao órgão incompetente, procede-se 
da seguinte forma:

a) Se o órgão competente pertencer ao mesmo Departamento Ministerial ou à 
mesma pessoa colectiva, o requerimento, petição, reclamação ou recurso é 
oficiosamente remetido ao órgão competente, de tal se notificando o parti-
cular;

b) Se o órgão competente pertencer a outro Departamento Ministerial ou a 
outra pessoa colectiva, o requerimento, petição, reclamação ou recurso é 
devolvido ao seu autor, acompanhado da indicação do Ministério ou da pes-
soa colectiva a quem se deve dirigir.

2. No caso previsto na alínea b) do número anterior, começa a correr novo prazo, 
idêntico ao fixado, a partir da notificação da devolução ali referida.
3. Em caso de erro indesculpável, o requerimento, petição, reclamação ou re-
curso não é apreciado, devendo o particular ser notificado em prazo não superior 
a 48 horas.
4. Da qualificação do erro cabe reclamação e recurso, nos termos gerais.

SECÇÃO IV  
Delegação de Poderes e Figuras Afins

Artigo 64.º Da delegação de poderes 
1. Os Órgãos Administrativos normalmente competentes para decidir em deter-
minada matéria podem, sempre que para tal estejam habilitados por lei, permitir, 
através de um acto de delegação de poderes, que outro órgão ou agente pratique 
actos administrativos sobre a mesma matéria.
2. Mediante acto de delegação de poderes, os órgãos competentes para decidirem 
determinada matéria podem sempre permitir que o seu imediato inferior hierár-
quico, adjunto ou substituto pratique actos de administração ordinária nessa ma-
téria.
3. O disposto no número anterior vale igualmente para a delegação de poderes 
dos órgãos colegiais nos respectivos Presidentes, salvo havendo lei de habilitação 

ARTIGO 62.º 
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específica que estabeleça uma diferente repartição de competências entre os di-
versos órgãos.
4. A delegação de poderes pode ser feita a órgãos que não estejam na estrutura 
hierárquica do órgão delegante.
5. A delegação de poderes, referida nos números anteriores, não se limita aos 
órgãos públicos, podendo ter como destinatários entidades privadas.

Artigo 65.º Subdelegação de poderes 
1. Salvo disposição legal em contrário, o delegante pode autorizar o delegado a 
subdelegar parte da sua competência.
2. O subdelegado pode subdelegar parte da competência que lhe tenha sido sub-
delegado, salvo disposição legal em contrário ou reserva expressa do delegante ou 
subdelegante.

Artigo 66.º Requisitos do acto de delegação ou subdelegação 
1. No acto de delegação ou subdelegação, deve o órgão delegante ou subdele-
gante especificar os poderes que são delegados ou subdelegados ou quais os 
actos que o delegado ou subdelegado pode praticar e mencionar a norma atribu-
tiva do poder delegado.
2. A delegação de poderes está sujeita à fundamentação específica, devendo no 
acto o órgão delegante apresentar as razões de facto e de direito que o justificam, 
ao mesmo tempo, deverá mostrar que a delegação é a solução mais eficaz para a 
realização do interesse público.
3. Os actos de delegação e subdelegação de poderes estão sujeitos à publicação 
no Diário da República ou, tratando-se de uma Autarquia Local, no respectivo bo-
letim municipal, devendo ser afixados nos lugares habituais quando tal boletim 
não exista.
4. Quando a delegação implicar a prática de acto em concreto, o delegante deve 
referir na delegação que ela cessa após a sua prática.
5. Dependendo do caso, o delegante deve indicar o prazo de vigência da delegação 
de poderes.
6. A falta de menção dos aspectos referidos no número anterior gera a anulabili-
dade da delegação.

Artigo 67.º Menção da qualidade de delegado ou subdelegado
Quando praticar actos ou exercer actividades sob forma escrita no uso de delega-
ção ou subdelegação de poderes, o órgão delegado ou subdelegado deve mencio-
nar, em cada caso, que actua nessa qualidade e referir expressamente o acto que 
lhe conferiu tais poderes, a sua data e onde se encontra publicado.

Artigo 68.º Poderes do delegante ou subdelegante
1. O órgão delegante ou subdelegante pode emitir directivas ou instruções, vincu-
lativas para o delegado ou subdelegado, sobre o modo como devem ser exercidos 
os poderes delegados ou subdelegados.
2. O órgão delegante ou subdelegante tem o poder de avocar a decisão de qual-
quer caso concreto, mantendo-se a delegação ou subdelegação em vigor, bem 
como o poder de revogar os actos praticados pelo delegado ou subdelegado ao 
abrigo da delegação ou subdelegação, e ainda o poder de fazer cessar, para o fu-
turo, a própria delegação ou subdelegação.

ARTIGO 65.º 
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3. As decisões de avocação e de cessação da delegação ou subdelegação não têm 
de ser fundamentadas, mas a revogação de actos praticados pelo delegado ou 
subdelegado, ao abrigo da delegação ou subdelegação, aplicam-se o disposto nos 
artigos 209.º a 216.º do presente Código.

Artigo 69.º Extinção da delegação ou subdelegação 
1. A delegação e a subdelegação de poderes extinguem-se:

a) Por revogação do acto de delegação ou subdelegação;
b) Por caducidade, resultante de se ter esgotado o seu prazo de validade ou de 

se terem produzido todos os seus efeitos;
c) Também por caducidade, se mudar o titular do órgão delegante ou subde-

legante.
2. Nos casos da alínea c) do número anterior, a extinção da delegação ou subdele-
gação produz imediatamente os seus efeitos.

Artigo 70.º Violação dos poderes delegados 
1. Os actos praticados, fora dos limites estabelecidos no acto de delegação ou 
subdelegação de poderes, são anuláveis e exclusivamente imputados ao delegado 
ou subdelegado.
2. Os actos praticados após a extinção da delegação de poderes sobre matéria 
anteriormente constante da delegação são nulos.

Artigo 71.º Relatório da delegação 
1. O órgão delegado deve elaborar periodicamente um relatório sobre o exercício 
de poderes delegados e remeter ao órgão delegante.
2. A periodicidade do relatório, seu conteúdo e estrutura são definidos pelo órgão 
delegante.

Artigo 72.º Poderes indelegáveis
Não podem ser objecto de delegação, nomeadamente:

a) A totalidade dos poderes do delegante;
b) Os poderes susceptíveis de serem exercidos sobre o próprio delegado;
c) Os poderes a exercer pelo delegado em violação das regras de competência 

territorial;
d) Os poderes para nomear ou exonerar outros órgãos permanentes.

Artigo 73.º Suplência 
1. Nos casos de ausência, falta ou impedimento do titular do cargo, a sua substi-
tuição cabe ao ente designado por lei.
2. Na falta de designação por lei, a suplência cabe ao inferior hierárquico imediato 
do titular a substituir, salvo se o superior hierárquico do titular impedido decidir de 
modo diferente, dentro dos limites da lei.
3. O exercício de funções em suplência abrange os poderes delegados ou subde-
legados no suplente.
4. Os actos praticados pelo suplente produzem os mesmos efeitos que os actos 
praticados pelo órgão normalmente compete.
5. Enquanto durar a ausência, falta ou impedimento do titular do órgão, o suplente 
é equiparado para todos efeitos legais ao titular.

ARTIGO 69.º 
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Artigo 74.º Regime de actos de gestão correntes 
1. Salvo excepção, o substituto apenas poderá praticar actos de gestão correntes, 
sendo aplicável a sanção de nulidade aos actos de gestão correntes que não reves-
tirem esta forma.
2. Os actos de gestão correntes são os que fazem parte do dia-a-dia da instituição, 
que devem ser praticados como forma de garantir o seu normal funcionamento.
3. Não se enquadram, no regime de gestão corrente, os actos incluídos nas op-
ções estratégicas da instituição, ou os que implicarem algum comprometimento 
e vinculação que apenas os titulares e os que efectivamente dirigem à instituição 
podem praticar.
4. Para além de outras situações, não se enquadram nos actos de gestão corrente 
os seguintes:

a) Contratação de pessoal;
b) Abertura de procedimentos de contratação pública, excepto em casos de ur-

gência;
c) Elaboração do orçamento da instituição;
d) Aprovação do plano de trabalho e do plano estratégico da instituição.

Artigo 75.º Representação 
1. Por motivos devidamente fundamentados, os órgãos podem indicar outras en-
tidades para os representar em determinadas actividades ou na prática de actos.
2. A designação para representar um órgão deve seguir a forma escrita, sendo 
que neste deve ser indicada a qualidade do representante e, se for o caso, os pode-
res que tem para vincular a instituição em que ele se integra.

Artigo 76.º Assinatura de correspondência
A assinatura de correspondência em nome da instituição é da competência do 
órgão máximo, do seu substituto legal ou, na falta ou impedimento, do órgão a 
quem este indicar por acto fundamentado.

SECÇÃO V  
Resolução de Conflitos de Natureza Administrativa

SUBSECÇÃO I  
Resolução de Conflitos de Atribuições e de Competências

Artigo 77.º Competência para a resolução de conflitos 
1. Os conflitos de competência independentemente da sua natureza são sempre 
resolvidos pelo superior das partes em conflito.
2. Se os órgãos em conflito pertencerem a pessoas colectivas diferentes, mas su-
jeitas ao controlo ou outra forma de intervenção do mesmo órgão, são resolvidos 
pela entidade detentora de tais poderes.
3. Os poderes referidos no número anterior devem fazer referência expressa à 
possibilidade de resolução de conflitos.
4. A resolução dos conflitos descritos no presente artigo não condiciona o recurso 
aos tribunais, nos casos aplicáveis.
5. Se o conflito envolver órgãos de poderes diferentes, é resolvido pelos tribunais.
6. O regime de resolução de conflitos de competência é aplicável, com as devidas 
adaptações, à resolução de conflitos de atribuições.

ARTIGO 74.º 
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7. Os conflitos de competências são resolvidos pelas seguintes entidades:
a) Pela jurisdição administrativa, mediante o meio processual adequado, 

quando envolvam órgãos de diferentes pessoas colectivas públicas, ou de 
entidades públicas e privadas;

b) Pelo Titular do Poder Executivo, quando envolvam órgãos de Departamentos 
Ministeriais diferentes ou pessoas colectivas públicas estaduais sujeitas à 
supervisão de Departamentos Ministeriais diferentes;

c) Pelo Ministro, quando envolvam órgãos do mesmo Departamento Ministe-
rial ou pessoas colectivas públicas sujeitas ao seu poder de superintendên-
cia ou tutela.

Artigo 78.º Prazo para a resolução de conflitos
Os conflitos susceptíveis de resolução por Órgãos Administrativos devem ser re-
solvidos, por iniciativa de qualquer deles, dentro de 15 dias a contar do conheci-
mento da existência do conflito.

Artigo 79.º Tramitação da resolução de conflitos de atribuições e competência 
1. Qualquer particular pode requerer a resolução de um conflito de atribuições ou 
competência entre duas ou mais pessoas colectivas.
2. As partes envolvidas também podem requerer a resolução de conflitos de atri-
buições e de competências.
3. Oficiosamente, a entidade competente pode resolver conflitos de atribuições e 
de competências.
4. A entidade competente para a resolução de conflitos deve solicitar pronuncia-
mento escrito da parte que requer e da requerida, que têm de responder no prazo 
de 15 dias contados da notificação.
5. Concluído o prazo referido no número anterior, a entidade competente convoca 
as partes para uma audiência.
6. Realizada a audiência, a entidade competente deve tomar a decisão sobre o 
conflito, tendo, para o efeito, 10 (dez) dias contados da data audiência das partes.
7. Se o requerente não for uma das partes envolvidas no conflito, também deve 
ser ouvido.
8. Da decisão administrativa que resolver conflito de atribuições ou de competên-
cias, só cabe recurso contencioso com fundamento em ilegalidade por parte do 
particular que haja requerido a resolução do conflito ou dos contra-interessados 
que tenham participado no procedimento de resolução do conflito.

SUBSECÇÃO II  
Decisão de Divergências de Fundo entre Órgãos Administrativos

Artigo 80.º Extensão do procedimento de resolução de conflitos de divergências de fundo 
1. Sempre que, por divergências de fundo, dois ou mais Órgãos Administrativos 
não tomem, no prazo fixado no artigo 96.º do presente Código, a necessária deci-
são conjunta, pode o particular interessado requerer ao órgão competente refe-
rido no n.º 2 deste artigo que decida a questão ou questões de fundo que impeçam 
a conclusão do procedimento.
2. O órgão competente para a decisão de divergências entre Órgãos Administrati-
vos sobre questões de fundo é o competente para a resolução de conflitos.

ARTIGO 78.º 
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3. São aplicáveis ao procedimento para decisão de divergências administrativas 
de fundo os n.os 2 e 3 do artigo anterior.

SECÇÃO VI  
Garantias de Imparcialidade da Administração Pública

Artigo 81.º Casos de impedimento 
1. Nenhum titular de órgão, funcionário ou agente da Administração Pública pode 
intervir em Procedimento Administrativo, ou em acto ou contrato de direito público 
ou privado da Administração Pública, em qualquer dos seguintes casos:

a) Quando nele tenha interesse, por si, como representante ou como gestor de 
negócios de outra pessoa;

b) Quando, por si ou como representante de outra pessoa, nele tenha inte-
resse o seu cônjuge, algum parente ou afim em linha recta ou até ao 2.º grau 
da linha colateral, bem como qualquer pessoa com quem viva em econo-
mia comum;

c) Quando, por si ou como representante de outra pessoa, tenha interesse em 
questão semelhante à que deva ser decidida, ou quando tal situação se veri-
fique em relação à pessoa abrangida pela alínea anterior;

d) Quando tenha intervindo no procedimento como perito ou mandatário ou 
tenha dado parecer sobre alguma questão a resolver;

e) Quando, em alguma das situações previstas na alínea anterior, tenha inter-
vindo no procedimento como perito ou mandatário, ou tenha dado parecer 
sobre alguma questão a resolver, o seu cônjuge, parente ou afim em linha 
recta ou até ao 2.º grau da linha colateral, bem como qualquer pessoa com 
quem viva em economia comum;

f) Quando contra ele, seu cônjuge ou parente em linha recta esteja intentada 
acção judicial proposta por interessado ou pelo respectivo cônjuge;

g) Quando se trate de impugnação de decisão proferida por si, ou com sua in-
tervenção, ou proferida por qualquer das pessoas referidas na alínea b) ou 
com intervenção destas.

2. Excluem-se, do disposto no número anterior, as intervenções que se traduzam 
em actos de mero expediente, designadamente os actos certificativos e os despa-
chos que se limitem a ordenar o agendamento do tema para deliberação do órgão 
colegial competente.
3. Todos os membros de órgão colegial são considerados impedidos, quando se 
trate de nomear ou promover pessoa que seja cônjuge, parente ou afim em linha 
recta ou até ao 2.º grau da linha colateral de qualquer dos membros desse órgão, 
bem como pessoa que com algum deles viva em economia comum.
4. Se a hipótese prevista no número anterior ocorrer em concurso público ou limi-
tado, devem os serviços propor ao órgão competente a exclusão liminar de qual-
quer candidato impedido, estando o órgão competente vinculado a determinar a 
exclusão, se se verificarem os respectivos pressupostos legais e de facto.

Artigo 82.º Arguição e declaração do impedimento 
1. Quando se verifique causa de impedimento em relação a qualquer titular de 
órgão, funcionário ou agente administrativo, deve o mesmo comunicar, desde logo, 
o facto, consoante os casos, ao respectivo superior hierárquico ou ao Presidente 
do Órgão Colegial competente.

ARTIGO 81.º 

ARTIGO 82.º 
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2. Até ser proferida a decisão definitiva ou praticado o acto, qualquer interessado 
pode requerer a declaração do impedimento, especificando as razões de facto e de 
direito que constituam a sua causa.
3. Compete ao superior hierárquico ou ao Presidente do Órgão Colegial conhecer 
da existência do impedimento e declará-lo, ouvindo, se o considerar necessário, 
o titular do órgão, funcionário ou agente, seguindo, para o efeito, o disposto no 
artigo seguinte.
4. Tratando-se do impedimento de Presidente de Órgão Colegial, a decisão do in-
cidente compete ao próprio órgão, sem intervenção do presidente.

Artigo 83.º Efeitos da arguição do impedimento
1. O titular do órgão, funcionário ou agente deve suspender a sua actividade no 
procedimento, quando fizer a comunicação a que se refere o n.º 1 do artigo ante-
rior ou tiver conhecimento do requerimento a que se refere o n.º 2 do mesmo pre-
ceito, até à decisão do incidente, salvo ordem em contrário do respectivo superior 
hierárquico.
2. Aqueles que se considerarem impedidos, nos termos do artigo 81.º, podem e 
devem tomar todas as medidas que forem inadiáveis em caso de urgência ou de 
perigo, as quais ficam sujeitas à ratificação pela entidade que os substituir.

Artigo 84.º Efeitos da declaração do impedimento 
1. Declarado o impedimento de titular de órgão, funcionário ou agente, é o mesmo 
imediatamente substituído no procedimento pelo respectivo substituto legal, salvo 
se o superior hierárquico daquele resolver avocar o assunto.
2. Tratando-se de órgão colegial, e se não houver ou não puder ser designado 
substituto, o órgão funcionará sem o membro impedido.
3. Se o órgão impedido for o último da hierarquia, ele deve declarar o seu impedi-
mento e criar formas para a indicação do seu substituto.
4. Na situação referida no número anterior, o órgão impedido deve indicar três 
membros, que tomam a decisão de indicar o seu substituto.
5. Os três membros referidos no número anterior devem, entre si, eleger o seu 
Presidente.
6. Os membros indicados, nos termos do disposto no número anterior, não devem 
ter qualquer relação ou dependência funcional com o membro impedido.

Artigo 85.º Escusa e suspeição 
1. O titular de órgão, funcionário ou agente deve pedir escusa de intervir no proce-
dimento, quando ocorra circunstância pela qual possa razoavelmente suspeitar-
-se da sua isenção ou da rectidão da sua conduta, designadamente:

a) Quando, por si ou como representante de outra pessoa, nele tenha interesse 
parente ou afim em linha recta ou até ao 3.º grau da linha colateral, ou tute-
lado ou curatelado dele ou do seu cônjuge;

b) Quando o titular do órgão, funcionário ou agente ou o seu cônjuge, ou algum 
parente ou afim em linha recta até ao 3.º grau da linha colateral, seja credor 
ou devedor de pessoa singular ou colectiva com interesse directo no proce-
dimento, acto ou contrato;

c) Quando tenha havido lugar ao recebimento de dádivas, antes ou depois de 
instaurado o procedimento, pelo titular do órgão, funcionário ou agente, seu 
cônjuge, parente ou afim na linha recta;

ARTIGO 83.º 
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d) Quando haja animosidade, quezília ou grande intimidade entre o titular do 
órgão, funcionário ou agente ou o seu cônjuge e a pessoa com interesse di-
recto no procedimento, acto ou contrato.

2. Com fundamento semelhante, e até ser proferida decisão definitiva, pode qual-
quer interessado opor suspeição a titulares de órgãos, funcionários ou agentes 
que intervenham ou possam vir a intervir no procedimento, acto ou contrato.
3. É aplicável aos casos previstos no número anterior o disposto no artigo 81.º 
sobre impedimento por vida em economia comum.

Artigo 86.º Formulação e processamento do pedido 
1. Nos casos previstos no artigo anterior, o pedido deve ser dirigido à entidade 
competente para dele conhecer, indicando, com precisão, as razões de facto e de 
direito que o justifiquem.
2. O pedido de titular de órgão, funcionário ou agente é formulado por escrito, 
quando assim for determinado pela entidade a quem for dirigido.
3. Quando o pedido seja formulado por interessado no procedimento, acto ou 
contrato, é sempre ouvido, antes da decisão, o titular do órgão, funcionário ou 
agente visado.

Artigo 87.º Decisão sobre a escusa ou suspeição 
1. A competência para decidir acerca da escusa ou suspeição é determinada nos 
termos dos n.os 3 e 4 do artigo 81.º do presente Código.
2. A decisão é proferida no prazo de 8 (oito) dias.
3. Reconhecida a procedência do pedido, observar-se-á o disposto nos artigos 82.º 
e 83.º do presente Código.

Artigo 88.º Sanção 
1. Os procedimentos, actos ou contratos em que tiver intervindo titular de órgão, 
funcionário ou agente impedido são anuláveis, nos termos gerais.
2. A omissão do dever de comunicação, estabelecido no n.º 1 do artigo 81.º do 
presente Código, constitui falta grave para efeitos disciplinares.

CAPÍTULO II  
Interessados

Artigo 89.º Intervenção dos particulares no Procedimento Administrativo 
1. Todos os particulares têm o direito de intervir pessoalmente no Procedimento 
Administrativo ou de nele se fazer representar ou assistir.
2. A capacidade de intervenção no Procedimento, salvo disposição especial, tem 
por base e por medida a capacidade de exercício de direitos nos termos gerais.

Artigo 90.º Legitimidade 
1. Têm legitimidade para iniciar o Procedimento Administrativo e para intervir 
nele os titulares de direitos subjectivos ou interesses legalmente protegidos que 
possam ser afectados pelas decisões que aí hajam de ser tomadas.
2. Consideram-se, ainda, dotados de legitimidade para a protecção de interesses 
meta-individuais, difusos e colectivos:

a) Os particulares a quem a actuação administrativa afecte ou possa 
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previsivelmente afectar, em consequência de prejuízos relevantes que inci-
dam sobre bens fundamentais como a saúde pública, defesa do consumidor, 
o património público, histórico, linguístico, artísticos e cultural, o ambiente, 
o ordenamento do território e a qualidade de vida;

b) Os residentes na circunscrição em que se localize algum bem do domínio 
público afectado pela acção da Administração;

c) As associações que tenham por fim a defesa do interesse ou interesses ale-
gadamente prejudicados.

3. Para defender os interesses meta-individuais, difusos e colectivas de que sejam 
titulares os residentes em determinada circunscrição territorial, têm legitimidade, 
além dos próprios residentes, as associações dedicadas à defesa de tais interes-
ses e os órgãos autárquicos da respectiva área.
4. Têm ainda legitimidade as pessoas que não se enquadram no âmbito dos arti-
gos anteriores, mas que podem ajudar na busca da melhor decisão administrativa.
5. A legitimidade referida no número anterior limita-se a intervenção no procedi-
mento para nele emitir opiniões e requerer à Administração Pública a realização 
de determinadas diligências.

PARTE III  
Procedimento Administrativo

CAPÍTULO I  
Princípios Gerais

Artigo 91.º Início do procedimento
O Procedimento Administrativo inicia-se, oficiosamente, mediante despacho do 
órgão competente, ou por iniciativa dos interessados, mediante requerimento.

Artigo 92.º Elementos de identificação de cada processo 
1. Todo o Procedimento Administrativo, uma vez iniciado, dá lugar ao processo 
correspondente, em suporte de papel ou informático.
2. A cada processo administrativo é atribuída uma identificação oficial, constituída 
pelo número do processo, data do seu início, pela menção abreviada do serviço 
onde corre e por uma referência sintética ao nome do requerente e ao objecto do 
procedimento.
3. Todos os documentos que forem juntos ao processo, quer por iniciativa da 
Administração Pública, quer do requerente ou dos demais interessados, devem 
conter a identificação oficial atribuída nos termos do n.º 2 deste artigo, o mesmo 
se aplica à decisão final e a quaisquer reclamações ou recursos administrativos a 
que haja lugar.
4. O prazo estabelecido no artigo 95.º do presente Código conta-se sempre a par-
tir da data do início do procedimento.

Artigo 93.º Comunicação aos interessados 
1. O início do procedimento, quer oficioso quer de iniciativa particular, deve ser co-
municado às pessoas cujos direitos ou interesses legalmente protegidos possam 
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ser lesados pelos actos a praticar no procedimento e que sejam, desde logo, no-
minalmente identificáveis.
2. Não haverá lugar à comunicação determinada no número anterior, nos casos 
em que a lei a dispense e naqueles em que a mesma possa prejudicar a natureza 
secreta ou confidencial da matéria, como tal classificada nos termos legais, ou a 
oportuna adopção das providências a que o procedimento se destina.
3. A comunicação deve indicar a entidade que ordenou a instauração do procedi-
mento, quem dele tomou a iniciativa, a data em que o mesmo se iniciou, o serviço 
por onde corre e o respectivo objecto.
4. A comunicação por meios electrónicos é permitida, desde que o destinatário 
disponibilize, no requerimento inicial, uma ligação de acesso para o efeito.
5. No caso previsto no número anterior, o documento electrónico deve conter uma 
assinatura electrónica qualificada.
6. A comunicação por telefone ou outro meio é permitida, desde que o interes-
sado, na sua primeira intervenção no procedimento ou posteriormente, indicar, 
para o efeito, o seu número de telefone.

Artigo 94.º Princípio do inquisitório
Os Órgãos Administrativos, mesmo quando o procedimento tenha sido instaurado 
por iniciativa particular, podem proceder às diligências que considerem conve-
nientes para a instrução, ainda que sobre matérias não mencionadas no requeri-
mento inicial ou nas respostas dos interessados, e podem decidir coisa diferente 
ou mais ampla do que a pedida, quando o interesse público assim o exigir.

Artigo 95.º Dever de celeridade
Os Órgãos Administrativos devem providenciar pelo rápido e eficaz andamento 
de todos os procedimentos iniciados no âmbito dos respectivos serviços, devendo 
para o efeito:

a) Recusar e evitar tudo o que for impertinente ou dilatório;
b) Ordenar tudo o que for necessário ao avanço do procedimento e, em espe-

cial, ao cumprimento rigoroso dos prazos legais;
c) Promover a conclusão do procedimento, nos prazos referidos no artigo se-

guinte, e a sua remessa ao órgão competente para a decisão final.

Artigo 96.º Prazo geral para a conclusão
1. O procedimento deve ser concluído no prazo de 60 (sessenta) dias, salvo se 
outro prazo decorrer da lei ou for imposto por circunstâncias excepcionais.
2. O prazo previsto no número anterior pode ser prorrogado, por um ou mais pe-
ríodos, até ao limite de mais 60 (sessenta) dias, mediante autorização do imediato 
superior hierárquico ou do órgão colegial competente.
3. A falta de decisão, dentro dos prazos estabelecidos no presente artigo, gera 
responsabilidade do agente envolvido que, independentemente de outras sanções, 
poderá sofrer um desconto de até 15% do seu vencimento mensal.
4. Sempre que, nos termos da lei ou por decisão do órgão competente para a de-
cisão, houver necessidade de obter informações, pareceres ou actos de conteúdo 
semelhante, junto de outros Órgãos Administrativos, o Instrutor do processo pro-
cederá do modo seguinte:

a) Envia os elementos necessários aos órgãos que devem ser consultados, 
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mencionando o prazo ou prazos de que dispõem para responder, bem como 
o preceito legal ou regulamentar que os estabelecem;

b) Regista, no processo, os órgãos que foram consultados, a data em que o 
foram e o prazo em que devem responder;

c) Notifica o requerente elou o interessado sobre o registo feito nos termos da 
alínea anterior;

d) Toma nota, no livro dos procedimentos em curso, da data ou datas em que 
as respostas dos órgãos consultados devem chegar às suas mãos;

e) Nessa data ou datas, averigua se todas as respostas chegaram ou não nos 
prazos devidos;

f) No caso de uma ou mais respostas não terem chegado em tempo, apre-
senta, de imediato, uma informação sobre o que estiver em falta ao órgão 
competente para a decisão, propondo a prorrogação do prazo de conclusão 
do procedimento, nos termos do presente artigo, se ela ainda for possível.

5. A inobservância dos prazos fixados nos números anteriores deve ser justifi-
cada pelo órgão responsável, perante o imediato superior hierárquico ou perante o 
órgão colegial competente, dentro dos 5 (cinco) dias seguintes ao termo dos mes-
mos prazos, sem o que a falta de justificação constitui infracção disciplinar.
6. No caso de ser determinada a prorrogação do prazo, são os Órgãos Adminis-
trativos em falta novamente instados a responder até 15 dias antes do termo do 
novo prazo de conclusão do procedimento, notificando-se do facto o requerente e 
demais interessados.
7. Se ou mais dos órgãos consultados não responderem dentro do prazo fixado 
em função da última prorrogação determinada, fica dispensada a sua audiência e 
o órgão competente toma a decisão final dentro do prazo legal.
8. Da falta cometida, são notificados o máximo superior hierárquico do órgão fal-
toso ou a respectiva entidade tutelar ou de superintendência, para apuramento da 
responsabilidade disciplinar, civil ou penal que no caso couber.
9. A decisão definitiva tomada nos termos do n.º 6 deste artigo não pode ser re-
vogada, suspensa ou modificada a pedido das autoridades mencionadas no n.º 7, 
salvo se a reapreciação do caso for determinada por Despacho do Titular do Poder 
Executivo com fundamento em grave prejuízo para o interesse público, com ou 
sem dispensa da efectivação de responsabilidades prevista no número anterior.

Artigo 97.º Audiência dos interessados 
1. Em qualquer fase do procedimento, podem os Órgãos Administrativos ordenar 
a notificação dos interessados para, no prazo que lhes for fixado, se pronunciarem 
acerca de qualquer questão.
2. Os interessados podem, nos mesmos termos, requerer fundamentadamente 
a sua audiência para uma finalidade específica, em momento anterior ao da au-
diência prévia estabelecida nos artigos 151.º e seguintes do presente Código, mas 
o Órgão Instrutor pode indeferir o requerimento, se não considerar necessária ou 
oportuna a audiência ou se entender que ela tem fins meramente dilatórios.

Artigo 98.º Deveres gerais dos interessados 
1. Os interessados têm o dever de não formular pretensões ilegais, não articular 
factos contrários à verdade, nem requerer diligências com propósitos dilatórios.
2. Os interessados têm também o dever de prestar a sua colaboração para o con-
veniente esclarecimento dos factos e o apuramento da verdade, bem como, quando 
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isso lhes seja possível, o de apresentar devidamente equacionadas as questões de 
direito cuja resolução viabilize o deferimento das suas pretensões.
3. A violação dos deveres acima referidos é passível de responsabilização nos ter-
mos gerais do direito.

CAPÍTULO II  
Direito dos Particulares à Informação

Artigo 99.º Direito à informação 
1. Os particulares têm o direito de ser informados pela Administração Pública, 
sempre que o requeiram, sobre o andamento dos procedimentos em que sejam 
directamente interessados, bem como o direito de conhecer as resoluções defini-
tivas que sobre eles forem tomadas.
2. As informações a prestar devem incluir a indicação do serviço onde o procedi-
mento se encontra, os actos e diligências praticados ou a praticar, as deficiências 
a suprir pelos interessados, as decisões já adoptadas e quaisquer outros elemen-
tos solicitados.
3. As informações requeridas ao abrigo deste artigo serão fornecidas no prazo 
máximo de 10 (dez) dias.

Artigo 100.º Consulta do processo e passagem de certidões 
1. Os interessados têm o direito de consultar todo o processo, salvo nas partes 
em que contenha documentos classificados ou que revelem segredo comercial ou 
industrial ou segredo relativo à propriedade intelectual artística ou científica.
2. O direito referido no número anterior abrange os documentos nominativos re-
lativos a terceiros, desde que excluídos os dados pessoais que, nos termos legais, 
não sejam públicos.
3. Os interessados têm o direito, mediante o pagamento de valor que for devido, 
de obter certidão, reprodução ou declaração autenticada do teor dos documentos 
que constem dos processos a que tenham acesso, ou a que tenham interesse.
4. A violação do disposto no presente artigo legitima o recurso aos tribunais ou a 
outros mecanismos à disposição dos particulares.

Artigo 101.º Certidões independentes de despacho 
1. Os serviços competentes são obrigados, independentemente de despacho su-
perior, a passar aos interessados, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da apre-
sentação do requerimento que os solicite, certidões, reproduções ou declarações 
autenticadas do teor de documentos de que constem, consoante o pedido, todos 
ou alguns dos seguintes elementos:

a) Data da apresentação de requerimentos, petições, reclamações, recursos 
ou documentos semelhantes;

b) Conteúdo desses documentos ou pretensão neles formulada;
c) Andamento que tiveram e situação em que se encontram;
d) Resolução tomada ou falta de resolução.

2. O dever estabelecido no número anterior não abrange os documentos classifi-
cados ou que revelem segredo comercial ou industrial ou segredo relativo à pro-
priedade literária, artística ou científica.
3. Quando os elementos constem de procedimentos informatizados, as certidões, 
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reproduções ou declarações previstas no n.º  1  são passadas, com a devida au-
tenticação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, por via electrónica ou mediante 
impressão nos serviços da Administração.

Artigo 102.º Extensão do direito de informação 
1. Os direitos reconhecidos nos artigos 98.º a 100.º do presente Código são ex-
tensivos a quaisquer pessoas que, não sendo directamente interessadas, provem 
ter interesse legítimo no conhecimento dos elementos que pretendam obter ou 
consultar.
2. O exercício dos direitos previstos no número anterior depende de despacho do 
diligente do serviço, exarado no requerimento escrito do interessado e instruído 
com os documentos probatórios do interesse legítimo invocado.

Artigo 103.º Administração aberta 
1. Os particulares que demonstrem interesse legítimo têm direito de acesso aos 
arquivos e registos administrativos, mesmo que não se encontre em curso qual-
quer procedimento que lhes diga directamente respeito, nos termos da legislação 
específica.
2. O acesso aos arquivos e registos administrativos faz-se, em regra, mediante 
a passagem de certidões ou fotocópias autenticadas dos elementos que os inte-
gram, sendo possível a consulta directa dos documentos arquivados ou registados 
quando a lei a permita ou quando o órgão competente a autorize.
3. O acesso aos arquivos e registos administrativos pode ser recusado, mediante 
decisão fundamentada, em matérias relativas à segurança nacional, à investiga-
ção criminal e à intimidade das pessoas.
4. A consulta directa ou a passagem de certidões ou fotocópias devem ser asse-
guradas aos interessados no prazo máximo de 7 (sete) dias.

CAPÍTULO III  
Notificações e Prazos

SECÇÃO I  
Notificações

Artigo 104.º Dever de notificar
Devem ser notificados aos interessados os actos administrativos que:

a) Decidam sobre quaisquer pretensões por eles formuladas;
b) Imponham deveres, sujeições, encargos ou sanções, ou causem prejuízos;
c) Criem, extinguem, aumentem ou diminuam direitos ou interesses legal-

mente protegidos, ou afectem as condições do seu exercício.

Artigo 105.º Dispensa de notificação 
1. É dispensada a notificação dos actos nos casos seguintes:

a) Quando sejam praticados oralmente na presença dos interessados;
b) Quando o interessado, através de qualquer intervenção no procedimento, re-

vele perfeito conhecimento da existência e do conteúdo dos actos em causa.
2. As situações referidas nas alíneas a) e b) devem ser posteriormente confirma-
das por meio de documento escrito, sob pena de invalidade.
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3. Os prazos cuja contagem se inicie com a notificação começam a correr no dia 
seguinte ao da prática do acto, nos casos previstos na alínea a) do número ante-
rior, e no dia seguinte àquele em que ocorrer a intervenção, nos casos previstos 
na alínea b).

Artigo 106.º Conteúdo obrigatório da notificação 
1. Da notificação devem sempre constar:

a) O texto integral do acto administrativo;
b) A identificação oficial do Procedimento Administrativo, nos termos do 

artigo 91.º do presente Código;
c) Indicação do órgão competente para apreciar a impugnação administrativa 

do acto;
d) A data e assinatura do responsável.

2. O texto integral do acto pode ser substituído pela indicação resumida do seu 
conteúdo e objecto, quando o acto tiver deferido inteiramente a pretensão formu-
lada pelo interessado ou respeite apenas à prática de diligências processuais.

Artigo 107.º Prazo das notificações
Quando não exista prazo especialmente fixado, os actos administrativos devem 
ser notificados no prazo de 5 (cinco) dias a contar da sua prática.

Artigo 108.º Forma das notificações 
1. As notificações podem ser feitas:

a) Em regra, por via postal, desde que exista distribuição domiciliária na loca-
lidade de residência ou na sede do notificando;

b) Pessoalmente, se for inviável a notificação por via postal e se a notificação 
pessoal não prejudicar a celeridade do procedimento;

c) Por telefone, se a urgência do caso recomendar o uso de tais meios, desde 
que existam e funcionem em relação ao destinatário ou destinatários da no-
tificação;

d) Por edital a afixar nos locais habituais, ou por anúncio a publicar no Diário 
da República, no edital municipal ou em jornais mais lidos da localidade da 
residência ou sede dos notificados, se os interessados forem desconhecidos 
ou em tal número que se tome inconveniente outra forma de notificação.

e) Por correio electrónico ou notificação electrónica automaticamente gerada 
por sistema incorporado em sítio electrónico pertencente ao serviço ou 
sempre e quando o destinatário disponibilize uma ligação de acesso para 
o efeito.

2. Sempre que a notificação seja feita por telefone, é a mesma confirmada nos 
termos da alínea a) ou b) do número anterior, consoante os casos, no dia útil ime-
diato, sem prejuízo de a notificação se considerar feita na data da primeira comu-
nicação.

SECÇÃO II  
Prazos

Artigo 109.º Prazo geral 
1. Excluindo o disposto nos artigos 165.º e 166.º do presente Código, e na falta de 
disposição especial aplicável, o prazo para a prática de actos da competência de 
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qualquer órgão administrativo é de 8 (oito) dias, se outro não tiver sido fixado pela 
Administração Pública ou acordado com as partes.
2. É igualmente de 8 (oito) dias o prazo para os interessados requererem ou prati-
carem quaisquer actos, promoverem diligências, responderem sobre os assuntos 
acerca dos quais devam pronunciar-se ou exercerem outros direitos no procedi-
mento.

Artigo 110.º Contagem dos prazos 
1. São aplicáveis à contagem dos prazos as seguintes regras:

a) Não se inclui na contagem o dia em que ocorrer o evento;
b) A contagem começa no dia seguinte à ocorrência do evento;
c) O prazo começa a correr independentemente de quaisquer formalidades e 

suspende-se nos Sábados, Domingos e Feriados;
d) Quando o termo do prazo coincida com um Sábado, Domingo ou Feriado, 

transfere-se para o primeiro dia útil seguinte;
e) A contagem começa depois da publicação ou da notificação do acto;
f) Os prazos fixados podem ser prorrogados.

2. A prorrogação dos prazos deve ser fundamentada e só pode ocorrer caso o 
Órgão da Administração Pública avaliar a situação e concluir que da prorrogação 
não resultam prejuízos para as partes.
3. Na contagem dos prazos legalmente fixados em mais de 6 (seis) meses, in-
cluem-se os Sábados, Domingos e Feriados.

Artigo 111.º Dilação 
1. Se os interessados residirem ou se encontrarem fora da província em que se 
localize o serviço por onde o Procedimento Administrativo deve tramitar, os pra-
zos fixados na lei, se não atenderem já a essa circunstância, só iniciam depois de 
decorridos:

a) 10 (dez) dias, se os interessados residirem ou se encontrarem em território 
angolano;

b) 45 (quarenta e cinco) dias, se os interessados residirem ou se encontrarem 
em país estrangeiro.

2. As dilações previstas no presente artigo não se aplicam quando os actos e for-
malidades em causa sejam praticados através de meios electrónicos ou por tele-
fone.

CAPÍTULO IV  
Marcha do Procedimento

SECÇÃO I  
Início

Artigo 112.º Requerimento inicial
1. O requerimento inicial dos interessados, salvo nos casos em que lei ou regula-
mento admita pedido verbal, deve ser formulado por escrito e conter:

a) A designação do órgão administrativo a que se dirige;
b) A identificação do requerente, pela indicação do nome, estado, profissão, 
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ocupação ou cargo actual e residência, além do número do seu bilhete de 
identidade ou documento equivalente;

c) A exposição dos factos em que se baseia o pedido e, se tal for possível ao 
requerente, os respectivos fundamentos de direito;

d) A formulação do pedido em termos claros, precisos e completos;
e) A data e a assinatura ou impressão digital do requerente, ou de outrem a seu 

rogo, se o mesmo não souber ou não puder assinar.
2. Seja qual for o modo por que se apresente, o requerimento é sempre objecto de 
registo, o qual deverá mencionar o respectivo número de ordem, a data, o objecto 
do requerimento, o número de documentos juntos e o nome do requerente.
3. Os requerentes devem ser registados segundo a ordem da sua apresentação, 
com anotação do respectivo número e data.
4. Os interessados podem exigir recibo comprovativo da entrega dos requerimen-
tos apresentados.
5. O recibo pode consistir em averbamento no duplicado ou na fotocópia do reque-
rimento que para o efeito o requerente apresente.
6. Em cada requerimento, não pode ser formulado mais de pedido, salvo se se tra-
tar de pedidos alternativos, subsidiários ou complementares relativos ao mesmo 
assunto.

Artigo 113.º Formulação verbal do requerimento
Quando a lei admita a formulação verbal do requerimento, é de imediato lavrado 
termo escrito pelos serviços competentes, o qual deve conter as menções a que 
se referem as alíneas a) a d) do n.º 1 do artigo anterior e ser assinado, depois de 
datado, pelo requerente, ou a seu rogo, e pelo funcionário que receber o pedido.

Artigo 114.º Deficiência do requerimento inicial 
1. Se o requerimento inicial não satisfizer integralmente o disposto no artigo 111.º, 
o requerente é convidado a suprir as deficiências existentes, no prazo de 5 (cinco) 
dias.
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, devem os órgãos, funcionários e 
agentes administrativos procurar suprir oficiosamente as deficiências dos reque-
rimentos de particulares, de modo a evitar que os interessados sofram prejuízos 
por virtude de simples irregularidade formal ou mera imperfeição na elaboração 
dos seus requerimentos.
3. Os órgãos da administração devem, no despacho que determina o aperfeiçoa-
mento, indicar as razões que estão na base de tal pedido e apresentar a forma 
correcta de preencher o requerimento.
4. Se a parte não aperfeiçoar o requerimento de acordo com o que foi pedido, 
mantiver no documento a razão que justifica o pedido de aperfeiçoamento, a admi-
nistração deverá indeferir liminarmente o requerimento.
5. A violação do prazo concedido pela administração para aperfeiçoar, conduz 
igualmente ao indeferimento do requerimento.
6. Se no requerimento constarem insuficiências graves que impedem a aprecia-
ção do pedido, a administração deve indeferir o requerimento.
7. São liminarmente indeferidos, com a devida fundamentação, os requerimentos 
cujo autor não seja identificado ou cujo pedido seja ininteligível.
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Artigo 115.º Apresentação de requerimentos 
1. Os requerimentos devem ser apresentados nos serviços dependentes dos ór-
gãos aos quais são dirigidos, salvo o disposto nos números seguintes.
2. Os requerimentos dirigidos aos Órgãos da Administração Central do Estado 
podem ser apresentados nos serviços locais desconcentrados do mesmo Depar-
tamento Ministerial ou organismo, quando os interessados residam na área terri-
torial.
3. Se os requerimentos forem dirigidos a órgãos que não disponham de serviços 
na área territorial da residência dos interessados, podem aqueles ser apresenta-
dos na Secretaria do Governo da respectiva província.
4. Os requerimentos apresentados nos termos previstos nos n.os 2 e 3 deste artigo 
são remetidos aos órgãos competentes por correio registado, ou por via mais ex-
pedita, no prazo de 3 (três) dias após o seu recebimento e com a indicação da data 
em que este se verificou.
5. É também possível, o envio por transmissão electrónica de dados, valendo 
como data da apresentação do termo da expedição.
6. A Administração Pública pode estabelecer modelos e sistemas normatizados 
de requerimentos, disponibilizando aos interessados os respectivos formulários, 
podendo os requerentes juntar elementos que considerem convenientes para pre-
cisar ou completar os dados do modelo, os quais devem ser admitidos e tidos em 
conta pelo órgão ao qual se dirige o requerimento.

Artigo 116.º Apresentação dos requerimentos em Representações Diplomáticas ou Consulares 
1. Os requerimentos de particulares dirigidos a Órgãos Administrativos podem 
ser apresentados nos serviços das Representações Diplomáticas ou Consulares 
sedeadas no País em que os interessados residam ou se encontrem.
2. As Representações Diplomáticas ou Consulares remetem os requerimentos 
aos órgãos a quem sejam dirigidos, no prazo de 5 (cinco) dias, com a indicação da 
data em que se verificou o recebimento.

Artigo 117.º Envio de requerimento pelo correio
Salvo disposição legal em contrário, os requerimentos dirigidos aos Órgãos Admi-
nistrativos podem ser remetidos pelo correio, desde que registado e com aviso de 
recepção.

Artigo 118.º Registo de apresentação de requerimentos 
1. A apresentação de requerimentos, qualquer que seja o modo por que se efectue, 
é sempre objecto de registo, nos termos do artigo 91.º do presente Código.
2. Os requerimentos são registados segundo a ordem da sua apresentação, con-
siderando-se simultaneamente apresentados os que forem recebidos pelo correio 
na mesma data.
3. O registo é anotado nos requerimentos apresentados, mediante a menção do 
respectivo número e data.
4. Nos serviços que disponibilizem meios electrónicos de comunicação, o registo 
de apresentação do requerimento deve fazer-se por via electrónica.

Artigo 119.º Recibo da entrega de requerimentos 
1. O serviço competente deve sempre emitir recibo comprovativo da entrega dos 
documentos apresentados.
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2. O recibo pode ser passado em duplicado ou em fotocópia do requerimento que 
o interessado apresente para esse fim.
3. O registo electrónico emite automaticamente um recibo comprovativo da en-
trega dos requerimentos apresentados por transmissão electrónica de dados, 
contendo a hora e data de apresentação e o número de registo.

Artigo 120.º Outros escritos apresentados
O disposto nesta secção é aplicável, com as devidas adaptações, às exposições, 
reclamações, respostas e outros escritos semelhantes apresentados pelos inte-
ressados em qualquer serviço público.

Artigo 121.º Questões que prejudicam a continuação do procedimento ou impedem a decisão
1. O Órgão Administrativo, logo que estejam apurados todos os elementos ne-
cessários, deve começar por conhecer de qualquer questão que prejudique o de-
senvolvimento normal do procedimento ou que impeça a tomada de uma decisão 
sobre o seu objecto.
2. Consideram-se, para este efeito, como questões prejudiciais, nomeadamente 
as seguintes:

a) A incompetência do Órgão Administrativo;
b) A apresentação do pedido fora do prazo legal;
c) A ilegitimidade do requerente;
d) A caducidade do direito que se pretende exercer.

SECÇÃO II  
Medidas provisórias

Artigo 122.º Admissibilidade de medidas provisórias 
1. Em qualquer fase do procedimento, pode o órgão competente para a decisão 
final, oficiosamente ou a requerimento dos interessados, ordenar as medidas pro-
visórias que se mostrem necessárias, com fundamento em justo receio de, sem 
tais medidas, se produzir lesão grave ou de difícil reparação do interesse público 
em causa.
2. A decisão de ordenar ou alterar qualquer medida provisória deve ser funda-
mentada e fixar prazo para a sua vigência.
3. A revogação das medidas provisórias também deve ser fundamentada.
4. O recurso hierárquico das medidas provisórias não suspende a sua eficácia, 
salvo quando o órgão competente o determine oficiosamente ou a pedido do re-
corrente.
5. Os actos que determinarem medidas provisórias podem ser impugnados pe-
rante os órgãos de contencioso administrativo.

Artigo 123.º Requisito para arbitramento das medidas provisórias
1. O decretamento das medidas provisórias está dependente dos seguintes requi-
sitos:

a) Necessidade – a medida provisória tem de ser o único meio para proteger os 
interesses públicos e particulares;

b) Urgência – acautelar interesses ou situações cuja realização seja imediata;
c) Prevenção – evitar lesão grave ou prejuízos de difícil reparação;
d) Transitoriedade – as medidas devem ter prazo de vigência certo;

ARTIGO 120.º 

ARTIGO 121.º 

ARTIGO 122.º 

ARTIGO 123.º 



71

Descarregue gratuitamente actualizações legislativas online em www.pluraleditores.co.ao

Colectânea do Direito Administrativo, 1.ª Edição – Col. Legislação Angola. Outubro de 2022 ABC08496.10

✁

35CÓDIGO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO  
    
 

e) Eficiência – os danos que resultam da medida não devem ser superiores aos 
que se pretende evitar com a sua adopção.

2. Os requisitos referidos nas alíneas anteriores são cumulativos e devem constar 
do despacho que decreta a medida.

Artigo 124.º Decretamento de medidas provisórias 
1. As medidas provisórias que forem requeridas pelos particulares com legitimi-
dade devem ser decididas no prazo de 5 (cinco) dias.
2. A falta de decisão no prazo referido no número anterior tem como efeito o defe-
rimento do pedido, devendo a administração criar as condições para a efectividade 
da medida.
3. A tomada de medidas provisórias deve ser precedida de uma audiência dos in-
teressados.
4. A tomada das medidas provisórias é da competência do órgão com competên-
cia para decidir o Procedimento Administrativo e deve ocorrer após a realização da 
audiência prévia.

Artigo 125.º Prazo de vigência das medidas provisórias 
1. As medidas provisórias estão sujeitas a um prazo determinado pela Adminis-
tração Pública no momento da decisão.
2. O prazo referido no número anterior não pode ser inferior a 5 (cinco) dias nem 
superior a 15 dias.
3. Por sua iniciativa ou a pedido dos particulares, os prazos de vigência das medi-
das provisórias podem ser prorrogados até duas vezes.

Artigo 126.º Impugnação da medida provisória 
1. As medidas provisórias podem ser impugnadas no prazo de 3 (três) dias conta-
dos do seu decretamento.
2. As partes podem impugnar as medidas provisórias por meio de reclamação ou 
recurso hierárquico a ser decidido no prazo de 3 (três) dias.
3. A impugnação das medidas provisórias não suspende o andamento do pro-
cesso.
4. As medidas provisórias também podem ser impugnadas judicialmente.
5. A revogação ou anulação de medidas provisórias carece de fundamento.

Artigo 127.º Caducidade das medidas provisórias 
1. Salvo disposição especial em contrário, as medidas provisórias caducam:

a) Logo que for proferida decisão definitiva no procedimento;
b) Quando decorrer o prazo que lhes tiver sido fixado, ou a respectiva prorro-

gação;
c) Na data em que terminar o prazo fixado na lei para a decisão final;
d) 6 (seis) meses depois da instauração do procedimento, se a decisão final 

não tiver sido proferida nesse prazo e a lei não fixar ou permitir outro maior.
2. Nos casos das alíneas c) e d) do número anterior, a válida prorrogação do prazo 
para a decisão final confere ao Órgão Administrativo competente a faculdade de 
prorrogar por igual período as medidas provisórias até aí em vigor.
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SECÇÃO III  
Instrução

SUBSECÇÃO I  
Disposições Gerais

Artigo 128.º Passagem para outra fase 
1. Após a análise preliminar feita pela administração e não havendo qualquer ir-
regularidade no requerimento, esta regista o processo no livro de entrada devendo 
dele constar os seguintes elementos:

a) Número do processo;
b) Partes;
c) Natureza do pedido;
d) Data de entrada;
e) Instrutor.

2. Os elementos constantes do número anterior chegam ao conhecimento do par-
ticular através de despacho, que confirma a admissão do processo, a passagem 
para a fase seguinte, a indicação do Instrutor e o horário em que as partes podem 
contactá-lo.
3. O despacho referido no número anterior deve ser emitido e comunicado às par-
tes, no dia seguinte após a admissão.

Artigo 129.º Indicação do Instrutor 
1. O Instrutor do Procedimento é nomeado pela entidade com competência para 
decidir, no despacho de admissão do processo.
2. A indicação do Instrutor é comunicada às partes através do despacho referido 
no n.º 2 do artigo anterior.
3. A Instrução começa logo após a indicação do Instrutor e a sua notificação às 
partes envolvidas no Procedimento Administrativo.
4. A indicação do Instrutor deve ser feita no prazo de 5 (cinco) dias contados da 
admissão do processo.
5. A Instrução deve ser concluída no prazo de 30 (trinta) dias.

Artigo 130.º Processos urgentes e critérios de decisão 
1. Nos processos urgentes, a Instrução não excede o prazo de 8 (oito) dias.
2. Consideram-se processos urgentes:

a) Os que os requerentes forem pessoas com mais de 70 anos de idade;
b) Aqueles em que, devido a gravidade do assunto, as decisões devam ser to-

madas imediatamente.
3. Os prazos para a conclusão dos procedimentos urgentes correspondem a me-
tade dos prazos gerais para o procedimento consagrado no presente Código.

Artigo 131.º Factos sujeitos a prova 
1. O Órgão Instrutor deve averiguar todos os factos cujo conhecimento seja neces-
sário ou conveniente para a justa e rápida decisão do procedimento, podendo, para 
o efeito, recorrer a todos os meios de prova admitidos em direito.
2. Não carecem de prova os factos notórios, bem como os factos de que o órgão 
competente tenha ou deve ter conhecimento em virtude do exercício das suas fun-
ções.
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3. O Órgão Instrutor fará constar do procedimento os factos de que tenha conhe-
cimento em virtude do exercício das suas funções.

Artigo 132.º Ónus da prova 
1. Cabe aos interessados provar os factos que tenham alegado, sem prejuízo do 
dever cometido ao órgão competente nos termos do n.º 1 do artigo anterior.
2. Os interessados podem juntar documentos e pareceres ou requerer diligências 
de prova úteis para o esclarecimento dos factos com interesse para a decisão.
3. As despesas resultantes das diligências de prova serão suportadas pelos inte-
ressados que as tiverem requerido, sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 13.º 
do presente Código.

Artigo 133.º Exigência de novas provas aos interessados 
1. O Órgão Instrutor pode determinar aos interessados a prestação de informa-
ções, a apresentação de testemunhas e declarantes ou documentos ou coisas, a 
sujeição a inspecções ou a colaboração noutros meios de prova.
2. É legítima a recusa às determinações previstas no número anterior, quando a 
obediência às mesmas:

a) Envolver a violação de segredo profissional, segredo de justiça ou segredo 
do Estado;

b) Implicar o esclarecimento de factos cuja revelação esteja proibida ou dis-
pensada por lei;

c) Importar a revelação de factos puníveis, praticados pelo próprio interessado, 
pelo seu cônjuge ou por seu ascendente ou descendente, irmão ou afim em 
linha recta até ao 3.º grau da linha colateral;

d) For susceptível de causar dano moral ou material grave ao interessado ou a 
alguma das pessoas referidas na alínea anterior.

Artigo 134.º Notificação para prestação de informações ou apresentação de provas 
1. Quando seja necessária a prestação de informações ou a apresentação de pro-
vas pelos interessados, são estes notificados para o fazerem, por escrito ou oral-
mente, no prazo e condições que forem fixados.
2. Se o interessado não residir na província da sede do Órgão Instrutor, a presta-
ção verbal de informações pode ter lugar através de órgão ou serviço com sede na 
província da sua residência, salvo se o interessado preferir comparecer perante o 
Órgão Instrutor ou se quiser prestar as informações por telefone ou por correio 
electrónico.

Artigo 135.º Falta de prestação de informações ou de apresentação de provas 
1. Se os interessados regularmente notificados para a prática de qualquer acto 
previsto no artigo anterior não cumprirem o dever em causa, pode proceder-se à 
nova notificação ou prescindir-se da prática do acto, conforme as circunstâncias 
aconselharem.
2. A falta de cumprimento é livremente apreciada para efeitos de prova, consoante 
as circunstâncias do caso, não dispensando o Órgão Instrutor de procurar averi-
guar os factos, nem de proferir a decisão.
3. Quando as informações, documentos ou actos solicitados ao interessado sejam 
indispensáveis à apreciação do pedido por ele formulado, não é dado seguimento 
ao procedimento, disso se notificando o particular.
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Artigo 136.º Realização de diligências por outros serviços
Com fundamento no princípio do auxílio administrativo ou da colaboração, o Órgão 
Instrutor pode solicitar a realização de diligências de prova a outros serviços da 
Administração Central, Provincial ou Local, quando aquelas não possam ser por si 
efectuadas ou sejam da competência exclusiva dos serviços solicitados.

Artigo 137.º Produção antecipada de prova 
1. Havendo justo receio de vir a tomar-se impossível ou de difícil realização a pro-
dução de qualquer prova com interesse para a decisão, pode o Órgão Instrutor, ofi-
ciosamente ou a pedido fundamentado dos interessados, proceder à sua recolha 
antecipada.
2. A produção antecipada de prova pode ter lugar antes da instauração do proce-
dimento.

SUBSECÇÃO II  
Exames e Outras Diligências

Artigo 138.º Diligências periciais 
1. Os exames, vistorias, avaliações e outras diligências semelhantes são efectua-
dos por perito ou peritos com os conhecimentos especializados necessários às 
averiguações a realizar.
2. As diligências previstas neste artigo podem, também, ser solicitadas directa-
mente a outros serviços públicos que, pela sua competência, sejam aptos para a 
respectiva realização.
3. A forma de nomeação de peritos e a sua remuneração aplicam-se as disposi-
ções do Código do Processo Civil, com as necessárias adaptações.

Artigo 139.º Notificação aos interessados 
1. Os interessados são notificados da diligência ordenada, do respectivo objecto 
e, com a antecedência mínima de 10 (dez) dias, da data, hora e local em que terá 
início a diligência.
2. Na notificação, se for caso disso, dá-se também conhecimento do perito ou pe-
litos designados pela Administração Pública.
3. É dispensada a indicação do objecto da diligência, bem como dos peritos de-
signados pela Administração Pública, se aquela incidir sobre matéria de carácter 
secreto ou confidencial.

Artigo 140.º Designação de peritos pelos interessados 
1. Quando a Administração Pública designar peritos, podem os interessados indi-
car os seus, em número igual aos da Administração Pública, salvo o disposto no 
n.º 3 do artigo anterior.
2. Se a diligência incidir sobre matéria de carácter secreto ou confidencial, só de-
pois de o particular se ter apercebido do objecto da diligência, se nela for envol-
vido, pode propor a nomeação de perito ou peritos por si designados.
3. Se o interessado fizer uma proposta de designação de perito ou peritos, cabe 
ao Órgão Instrutor decidir livremente se, à luz do interesse público a prosseguir, 
pode ser admitida a participação de perito ou peritos designados por particulares.
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Artigo 141.º Formulação de quesitos aos peritos 
1. O Órgão Instrutor e os interessados podem formular quesitos a que os peritos 
devem responder ou determinar a estes que se pronunciem expressamente sobre 
certos aspectos que interessem ao apuramento dos factos relevantes.
2. O Órgão Instrutor deve excluir do objecto da diligência os quesitos ou aspectos 
indicados pelos interessados que incidam sobre matéria de carácter secreto ou 
confidencial.

SUBSECÇÃO III  
Pareceres

Artigo 142.º Espécies de pareceres 
1. Os pareceres são obrigatórios ou facultativos, consoante a sua emissão seja ou 
não exigida por lei.
2. Os pareceres são vinculativos ou não vinculativos, conforme as respectivas 
conclusões tenham ou não de ser seguidas pelo órgão competente para a decisão.
3. Salvo disposição expressa em contrário, os pareceres exigidos por lei conside-
ram-se obrigatórios, mas não vinculativos.

Artigo 143.º Forma e prazo dos pareceres 
1. Os pareceres devem ser sempre fundamentados e concluir, de modo expresso 
e claro, com uma opinião sobre cada uma das questões indicadas na consulta.
2. Na falta de disposição especial, os pareceres serão emitidos no prazo de 
15 dias, excepto quando o Órgão Instrutor fixar, fundamentadamente, prazo dife-
rente.
3. Quando ou mais pareceres obrigatórios e não vinculativos, tendo sido solici-
tados nos termos da lei, não forem emitidos ou recebidos dentro dos prazos pre-
vistos no número anterior, pode o procedimento prosseguir e ser decidido sem o 
parecer ou pareceres solicitados, salvo disposição legal expressa em contrário.

Artigo 144.º Dispensa da Instrução 
1. A Instrução do Procedimento Administrativo é obrigatória, devendo ser dispen-
sada nas situações em que as partes acordarem por escrito.
2. A dispensa referida no número anterior só é válida se o Instrutor do Procedi-
mento demonstrar que detém todos os elementos que teria caso a Instrução fosse 
realizada, concretamente a matéria de prova para que a decisão seja justa.

Artigo 145.º Relatório da Instrução
Concluída a Instrução, o Instrutor deve elaborar relatório onde constem os ele-
mentos que forem produzidos durante esta fase do procedimento.

Artigo 146.º Notificação dos relatórios 
1. Concluída a Instrução, o relatório referido no artigo anterior, deve ser remetido 
às partes para conhecimento, no prazo de 3 (três) dias contados da sua conclusão.
2. Recebido o relatório, as partes podem apresentar sugestões e emendas no 
prazo de 3 (três) dias contados da notificação.
3. Os aspectos referidos no número anterior devem ser decididos na data em que 
forem recebidas pelo Instrutor do Procedimento.
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Artigo 147.º Determinação do objecto
Notificadas as partes e resolvidas as questões que eventualmente forem coloca-
das, o Instrutor deve determinar o objecto do Procedimento Administrativo, de-
vendo, ao mesmo tempo, se pronunciar sobre as ilegalidades, irregularidades ou 
outras situações que possam inviabilizar o andamento do procedimento.

Artigo 148.º Conclusão antecipada do procedimento 
1. As ilegalidades ou irregularidades referidas no artigo anterior em função da 
sua natureza podem determinar o término do procedimento, devendo o Instrutor 
apresentar a proposta à entidade com poderes para decidir.
2. As partes envolvidas no procedimento podem nesta fase apresentar uma pro-
posta à administração em que acordam em terminar antecipadamente o Procedi-
mento Administrativo.
3. A proposta referida no número anterior deve ser decidida pela entidade compe-
tente para praticar o acto administrativo.

SUBSECÇÃO IV  
Audiência dos Interessados

Artigo 149.º Notificação da audiência 
1. Não havendo ilegalidades ou irregularidades susceptíveis de inviabilizar o an-
damento do procedimento, o Instrutor notifica os interessados para audiência.
2. Na notificação aos interessados devem constar os seguintes elementos:

a) Data e local de audiência;
b) Objecto da audiência;
c) Possibilidade de indicação de testemunhas.

Artigo 150.º Audiência prévia dos interessados
1. Concluída a Instrução, e salvo o disposto no artigo 155.º, os interessados têm o 
direito de ser ouvidos no procedimento antes de ser tomada a decisão final.
2. Antes da audiência referida no número anterior, deve o Órgão Instrutor prestar 
aos interessados todas as informações necessárias e, nomeadamente, indicar-lhe 
o sentido provável da decisão final.
3. O Órgão Instrutor decide, em cada caso, se a audiência dos interessados é es-
crita ou oral.
4. A realização da audiência dos interessados suspende a contagem de prazos em 
todos os Procedimentos Administrativos.

Artigo 151.º Prazo para a realização da audiência
A audiência deve ser realizada 5 (cinco) dias após notificação dos interessados.

Artigo 152.º Audiência de outras pessoas
Para além dos interessados e contra-interessados, nesta fase do procedimento 
também podem ser ouvidas outras pessoas, por sugestão das partes ou escolhi-
das pelo Instrutor do Procedimento.

Artigo 153.º Audiência escrita 
1. Quando o Órgão Instrutor optar pela audiência escrita, notificará os interes-
sados para, em prazo não inferior a 10 (dez) dias, dizerem o que se lhes oferecer.
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2. A notificação deve incluir os elementos necessários para que os interessados 
fiquem a conhecer todos os aspectos relevantes para a decisão, em matéria de 
facto e de direito, indicando também as horas e o local onde o processo pode ser 
consultado.
3. Na resposta, os interessados podem pronunciar-se sobre todas as questões 
que constituam objecto do procedimento, bem como requerer diligências comple-
mentares e juntar documentos.

Artigo 154.º Audiência oral 
1. Se o Órgão Instrutor optar pela audiência oral, ordena a convocação dos inte-
ressados com a antecedência de pelo menos 8 (oito) dias.
2. Na audiência oral podem ser apreciadas todas as questões com interesse para 
a decisão, em matéria de facto e de direito.
3. A falta de comparência dos interessados não constitui motivo de adiamento da 
audiência, mas, se for apresentada justificação da falta até ao momento fixado 
para a audiência, deve proceder-se ao adiamento desta.
4. Da audiência é lavrada acta, da qual consta o extracto das alegações feitas 
pelos interessados, podendo estes juntar quaisquer alegações ou pareceres escri-
tos, durante a diligência ou posteriormente.
5. A acta é assinada pelo Órgão Instrutor, ou por quem o substituir, bem como 
pelos interessados ou seus representantes que tenham estado presentes.

Artigo 155.º Inexistência e dispensa de audiência dos interessados 
1. Não há lugar a audiência dos interessados:

a) Quando a decisão seja urgente;
b) Quando seja razoável prever que a diligência possa comprometer a execu-

ção da decisão ou a sua utilidade;
c) Quando o número de interessados a ouvir seja de tal forma elevado que a 

audiência se torne impraticável, devendo-se proceder à consulta pública, 
quando possível, pela forma mais adequada.

2. O Órgão Instrutor pode dispensar a audiência dos interessados nos seguin-
tes casos:

a) Se os interessados já se tiverem pronunciado no procedimento sobre as 
questões que importem à decisão e sobre as provas produzidas;

b) Se os elementos constantes do procedimento conduzirem a uma decisão fa-
vorável aos interessados.

3. Nos casos referidos nas alíneas anteriores, os interessados e contra-interessa-
dos são sempre notificados acerca da dispensa da audiência.

Artigo 156.º Consequência da falta de audiência
Com excepção do previsto nos artigos anteriores, a audiência dos interessados é 
sempre obrigatória, sendo a sua falta sancionada com a nulidade, nos casos de 
procedimentos sancionatórios.

Artigo 157.º Diligências complementares
Após a audiência, podem ser efectuadas, oficiosamente ou a pedido dos interessa-
dos, as diligências complementares que se mostrem convenientes.
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Artigo 158.º Relatório do Instrutor 
1. Realizadas as audiências, o Instrutor deve elaborar o relatório do procedimento, 
tendo para o efeito 5 (cinco) dias contados da realização da última audiência.
2. Devem constar do relatório os seguintes elementos:

a) Identificação das partes;
b) Objecto do procedimento;
c) Diligências realizadas e seus resultados;
d) Razões de facto e de direito que fundamentam a proposta;
e) Proposta de decisão.

Artigo 159.º Remessa para o órgão decisor 
1. Elaborado o relatório do procedimento, o mesmo deve ser remetido no prazo de 
3 (três) dias para a entidade competente para tomar a decisão.
2. Recebido o relatório, a entidade competente para tomar a decisão pode:

a) Ratificar e preparar a decisão;
b) Sugerir melhorias de conteúdo;
c) Ordenar a realização de diligências complementares.

Artigo 160.º Prazo para a decisão
A decisão deve ser tomada no prazo de 7 (sete) dias contados da recepção do rela-
tório do procedimento desde que não haja nenhuma recomendação para o Instru-
tor do Procedimento.

Artigo 161.º Pareceres não vinculativos 
1. Antes da tomada de decisão, o órgão competente pode solicitar pareceres que 
devem incidir sobre o conteúdo do relatório.
2. O parecer, referido no número anterior, não é vinculativo, devendo ser solicitado 
a um especialista ou a um funcionário da instituição.
3. O parecer, referido no número anterior, deve ser proferido no prazo de 5 (cinco) 
dias contados da sua solicitação.

Artigo 162.º Conteúdo da decisão
Concluídas todas as fases, o órgão competente deve tomar decisão expressa que 
deve conter os seguintes elementos:

a) Identificação das partes;
b) Objecto do procedimento;
c) Descrição dos factos;
d) Fundamentação de facto;
e) Fundamentação de direito;
f) Decisão.

SECÇÃO IV  
Decisão e Outras Causas de Extinção do Procedimento

Artigo 163.º Causas de extinção
O procedimento extingue-se pela tomada da decisão final, bem como por qualquer 
dos outros factos extintivos previstos nesta secção.
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Artigo 164.º Decisão do procedimento 
1. Salvo se outra coisa resultar da lei ou da natureza das relações a estabelecer, 
o procedimento pode terminar pela prática do acto administrativo ou pela cele-
bração de contrato onde o órgão competente deve resolver todas as questões per-
tinentes suscitadas durante o procedimento e que não hajam sido decididas em 
momento anterior.
2. Além do disposto no número anterior, a decisão final expressa do procedimento 
deve obedecer aos requisitos de validade estabelecidos no Capítulo II da Parte IV 
do presente Código.
3. Os procedimentos de iniciativa particular devem ser decididos no prazo de 60 
(sessenta) dias, salvo se outro prazo decorrer da lei, podendo o prazo, em cir-
cunstâncias excepcionais, ser prorrogado por mais 60 (sessenta) dias pelo órgão 
decisor.
4. Sem prejuízo do disposto no artigo 21.º e no artigo seguinte, a falta, no prazo 
legal, de decisão final sobre a pretensão dirigida ao Órgão Administrativo compe-
tente constitui incumprimento do dever de decisão, conferindo ao interessado a 
possibilidade de utilizar os meios de impugnação administrativa ou judicial.

Artigo 165.º Deferimento tácito 
1. Existe deferimento tácito quando a lei ou regulamento determine que a ausên-
cia de notificação da decisão final sobre pretensão dirigida ao órgão competente 
dentro do prazo legal tem o valor de deferimento.
2. Considera-se que há deferimento tácito se a notificação do acto não for expe-
dida até ao primeiro dia útil seguinte ao termo do prazo para decisão.
3. O prazo legal da produção do deferimento tácito suspende-se se o procedi-
mento estiver parado por motivo imputável ao interessado e só se interrompe com 
a notificação de decisão expressa.
4. Quando a prática de acto administrativo dependa de autorização prévia ou um 
acto esteja sujeito à aprovação de um Órgão da Administração Pública ou de outra 
entidade no exercício de poderes públicos, prescinde-se da autorização prévia ou 
da aprovação desde que o órgão que as solicitou tenha interpelado o órgão compe-
tente para as emitir e este não responda no prazo legalmente estatuído.
5. Quando a lei não fixar prazo diferente, o prazo de produção do deferimento tá-
cito é de 60 (sessenta) dias a contar da formulação do pedido, desde que acompa-
nhado de todos os elementos essenciais exigidos por lei.

Artigo 166.º Valor do acto tácito 
1. O acto tácito produz todos os efeitos que seriam produzidos por acto expresso e 
vale perante qualquer entidade pública ou privada.
2. A existência de acto tácito pode ser atestada por qualquer meio de prova admi-
tido em direito, podendo ser exigido à administração certificado comprovativo da 
formação de acto tácito.

Artigo 167.º Desistência e renúncia
1. O interessado pode, mediante requerimento escrito, desistir do procedimento 
ou de algum ou alguns dos pedidos nele formulados, bem como renunciar aos 
seus direitos ou interesses legalmente protegidos, salvo nos casos previstos na lei 
ou se se tratar de direitos indisponíveis.
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2. A desistência ou renúncia do interessado não prejudica a continuação do proce-
dimento, se a administração entender que o interesse público assim o exige.
3. Em caso de desistência ou renúncia do interessado, deve o órgão competente 
para a decisão final, perante proposta do Órgão Instrutor, determinar expressa-
mente, em decisão fundamentada, a extinção ou a continuação do procedimento.
4. A falta de proposta do órgão instrutor constitui infracção disciplinar grave; a 
falta de decisão do órgão competente para decisão final pode servir de funda-
mento a sua demissão ou dissolução.
5. A administração pode desistir de procedimentos iniciados de ofício desde que 
fundamente a decisão e a desistência não implique a vulneração, injustificada, de 
direitos e interesses legalmente protegidos.

Artigo 168.º Deserção 
1. É declarado deserto o procedimento que, por causa imputável ao interessado, 
esteja parado por mais de 6 (seis) meses, sem prejuízo da continuação do procedi-
mento até ser tomada a decisão final, se nisso houver interesse público.
2. A deserção não extingue o direito que o particular pretendia fazer valer, salvo se 
este prescrever ou caducar dentro do prazo fixado no número anterior.

Artigo 169.º Impossibilidade ou inutilidade superveniente 
1. O procedimento extingue-se quando o órgão competente para a decisão veri-
ficar que a finalidade a que ele se destina ou o objecto da decisão se tomaram 
impossíveis ou inúteis.
2. A declaração de extinção, a que se refere o número anterior, é sempre funda-
mentada, dela cabendo impugnação contenciosa nos termos gerais.

Artigo 170.º Falta de pagamento de taxas ou despesas 
1. O procedimento extingue-se pela falta de pagamento, no prazo devido, de 
quaisquer taxas ou despesas devidas por lei em função da realização de actos 
procedimentais, salvo os casos previstos no n.º 2 do artigo 23.º.
2. Os interessados podem obstar à extinção do procedimento se realizarem o pa-
gamento em dobro da quantia em falta nos 10 (dez) dias seguintes à notificação de 
que expirou o prazo de cumprimento da obrigação.

PARTE IV  
Actividade Administrativa

CAPÍTULO I  
Regulamento Administrativo

Artigo 171.º Conceito e âmbito de aplicação
Para efeitos do disposto no presente Código, consideram-se Regulamentos Admi-
nistrativos as normas gerais e abstractas que, no exercício dos poderes jurídico-
-administrativos, visam produzir efeitos jurídicos internos e extemos.
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Artigo 172.º Habilitação legal 
1. A elaboração de regulamento depende de habilitação legal, excepto quando se 
trate de meros regulamentos internos sobre questões organizativas e funcionais.
2. Os regulamentos devem indicar expressamente as leis que visam regulamen-
tar ou, no caso de regulamentos independentes, as leis que definem a competên-
cia objectiva e subjectiva para sua elaboração.
3. Para efeitos do disposto no número anterior, consideram-se Regulamentos In-
dependentes os que visam introduzir uma disciplina jurídica inovadora no âmbito 
das atribuições das entidades que os emitem.
4. Embora não tenha natureza regulamentar para efeitos do disposto no presente 
capítulo, carecem de lei habilitante quaisquer comunicações dos Órgãos da Admi-
nistração Pública que enunciem de modo orientador padrões de conduta da vida 
em sociedade com, entre outras, as denominações de «Directivas», «Recomenda-
ções», «Instruções», «Código de Conduta» ou «Manual de Boas Práticas».

Artigo 173.º Regulamento devido e sua omissão 
1. Quando a adopção de um regulamento seja necessária para dar exequibilidade 
a acto legislativo, o prazo para aprovação do regulamento é, no silêncio da lei, de 
90 dias, após a entrada em vigor da lei habilitante.
2. Se o regulamento não for emitido no prazo devido, os interessados directa-
mente prejudicados pela situação de omissão podem requerer a aprovação do 
regulamento ao órgão com competência na matéria, sem prejuízo do recurso à 
impugnação contenciosa nos termos gerais.

Artigo 174.º Petições 
1. Os interessados podem apresentar aos órgãos competentes petições em que 
solicitem a elaboração, modificação ou revogação de regulamentos, as quais 
devem ser fundamentadas, sem o que a Administração Pública não fica obrigada a 
tomar conhecimento delas, podendo, no entanto, fazê-lo se nisso houver interesse 
público.
2. Os peticionários têm o direito de ser ouvidos pelo órgão competente, quer para 
esclarecerem melhor a razão de ser das respectivas petições, quer para se pro-
nunciarem sobre o projecto de regulamento, entretanto elaborado.
3. O órgão competente informa os interessados do destino dado às petições for-
muladas ao abrigo do n.º 1 deste artigo, quando isso lhe seja requerido, e notificá-
-los sempre dos fundamentos da posição que tomar em relação a elas.

Artigo 175.º Projecto de regulamento
Todo o projecto de regulamento elaborado pelo órgão administrativo competente é 
acompanhado de uma nota justificativa, devidamente fundamentada, redigida pelo 
mesmo órgão, o qual deve incluir uma ponderação dos custos e benefícios das 
medidas projectadas.

Artigo 176.º Audiência dos interessados 
1. Tratando-se de regulamento que imponha deveres, sujeições, encargos ou san-
ções, e quando a isso se não oponham razões de interesse público, as quais são 
sempre fundamentadas, o órgão competente deve ouvir sobre o projecto, no prazo 
de 30  a 90  dias, conforme ele próprio decidir, as entidades representativas dos 
interesses afectados, caso existam.
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2. No preâmbulo do regulamento faz-se menção das entidades ouvidas.
3. A audiência das entidades representativas dos interesses afectados pode ser 
dispensada quando:

a) A emissão do regulamento seja urgente;
b) Seja razoavelmente de prever que a diligência possa comprometer a execu-

ção ou utilidade do regulamento;
c) Os interessados já se tenham pronunciado no procedimento sobre as maté-

rias que importam à decisão.

Artigo 177.º Consulta pública 
1. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, e quando a natureza da matéria o 
permita, o órgão competente deve submeter à consulta pública, o projecto de re-
gulamento, o qual é, para o efeito, publicado em, pelos menos, 2 (dois) jornais de 
maior tiragem, e na página do órgão competente na Internet.
2. Os interessados devem dirigir por escrito as suas contrapropostas ou suges-
tões ao órgão competente, dentro do prazo de 30 a 90 dias, conforme for por ele 
decidido, contando-se o prazo da data da publicação do projecto de regulamento.
3. No preâmbulo do regulamento que for publicado faz-se menção de que o res-
pectivo projecto foi objecto de consulta pública, quando tenha sido esse o caso.

Artigo 178.º Avaliação e incorporação das contribuições
Durante as consultas públicas, as questões que obtiverem consenso ou voto da 
maioria devem ser registadas em acta e posteriormente incorporadas no projecto 
de Regulamento Administrativo.

Artigo 179.º Fundamentação para adopção do regulamento 
1. A adopção de Regulamento Administrativo deve ser fundamentada pela enti-
dade competente para a sua aprovação.
2. A fundamentação referida no número anterior deve ser feita por escrito e inte-
grar o documento que aprova o Regulamento Administrativo.

Artigo 180.º Publicação
A produção de efeitos do Regulamento Administrativo depende da respectiva pu-
blicação no Diário da República.

Artigo 181.º Proibição de eficácia retroactiva 
1. Não pode ser atribuída eficácia retroactiva aos regulamentos que imponham 
deveres, encargos, ónus, sujeições ou sanções, que causem prejuízos ou restrin-
jam direitos ou interesses legalmente protegidos, ou afectem as condições do seu 
exercício.
2. Os efeitos dos regulamentos não podem reportar-se a data anterior àquela da 
lei habilitante.

Artigo 182.º Aplicação de regulamentos 
1. Os regulamentos podem ser interpretados, modificados e suspensos pelos ór-
gãos competentes pela sua aprovação.
2. Os regulamentos não podem ser derrogados por actos administrativos de ca-
rácter individual e concreto.
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Artigo 183.º Invalidade do regulamento 
1. São inválidos os regulamentos que sejam desconformes com a Constituição, a 
lei, os princípios gerais de direito e do direito administrativo ou os que infrinjam 
normas de direito internacional, que Angola tenha subscrito, ratificado ou aderido.
2. São, ainda, inválidos:

a) Os regulamentos que contrariem os regulamentos emanados dos órgãos 
hierarquicamente superiores ou dotados de poderes de superintendência ou 
tutelar;

b) Os regulamentos que contrariem os regulamentos emanados pelo dele-
gante, salvo se a delegação inclui o poder regulamentar.

Artigo 184.º Regime de invalidade 
1. A invalidade do regulamento pode ser invocada a todo o tempo por qualquer 
interessado e pode, também, a todo o tempo ser declarada pelos Órgãos Adminis-
trativos competentes.
2. Os regulamentos inquinados com ilegalidade formal da qual não resulte a in-
constitucionalidade só podem ser impugnados ou declarados oficiosamente in-
válidos no prazo de 6 (seis) meses, a contar da respectiva publicação, salvo nos 
casos de carência absoluta da forma legal ou preterição de consulta pública exi-
gida por lei.
3. A declaração administrativa de invalidade produz efeitos desde a data da apro-
vação do regulamento e determina a repristinação das normas que ele haja revo-
gado, salvo quando estas sejam ilegais ou tenham deixado de vigorar, devendo o 
órgão competente reconhecer o efeito repristinatório, quando este se verifique.
4. A retroactividade da declaração de invalidade não afecta o caso julgado nem 
os actos administrativos que se tenham tomado impugnáveis salvo, neste último 
caso, quando se trate de actos desfavoráveis para os destinatários.

Artigo 185.º Caducidade e revogação de regulamentos de execução 
1. Os regulamentos podem ser revogados pelos órgãos competentes pela res-
pectiva aprovação.
2. Os regulamentos sujeitos a termo ou condição resolutiva caducam com a veri-
ficação destes.
3. Os regulamentos de execução caducam com a revogação das leis que regula-
mentam, salvo na medida em que sejam incompatíveis com a lei nova e enquanto 
não houver regulamentação desta.
4. Os regulamentos necessários à execução de uma ou mais leis em vigor não 
podem ser objecto de revogação global sem que a matéria seja simultaneamente 
objecto de nova regulamentação.
5. Em caso de inobservância do disposto no número anterior, consideram-se em 
vigor, para todos os efeitos, até ao início de vigência do novo regulamento, as nor-
mas regulamentares do diploma legal revogado de que dependa a aplicabilidade 
da lei exequenda.
6. Nos regulamentos que contenham disposições revogatórias, faz-se sempre 
menção especificada das normas revogadas.

Artigo 186.º Reclamação e recursos de regulamentos administrativos 
1. Os interessados têm direito a solicitar a modificação, suspensão, revogação ou 
declaração de invalidade de regulamentos administrativos directamente lesivos 
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dos seus direitos e interesses legalmente protegidos, assim como reagir contra a 
omissão ilegal de regulamentos administrativos.
2. Os direitos reconhecidos no número anterior podem ser exercidos, consoante 
os casos, mediante reclamação ou recurso para órgão com competência para o 
efeito, caso exista.
3. A impugnação administrativa de regulamento segue a tramitação de impugna-
ção de acto administrativo nos termos gerais e do presente Código.

CAPÍTULO II  
Acto Administrativo

SECÇÃO I  
Conceito de Acto Administrativo

Artigo 187.º Acto administrativo 
1. Para os efeitos do presente Código, consideram-se Actos Administrativos todas 
as decisões dos Órgãos da Administração Pública que ao abrigo de normas de di-
reito público visem produzir efeitos jurídicos numa situação individual e concreta.
2. As entidades privadas desde que devidamente legitimadas podem praticar 
actos administrativos sujeitos ao regime do presente Código, na prossecução do 
interesse público.
3. Todos os actos jurídicos praticados por Órgãos Administrativos que não caibam 
no conceito definido no número anterior são genericamente designados como 
actos da Administração Pública.

SECÇÃO II  
Da Validade do Acto Administrativo

Artigo 188.º Sujeitos, conteúdo, objecto e fim do acto administrativo 
1. Os sujeitos do acto administrativo são o órgão ou Órgãos Administrativos com-
petentes para decidir e o destinatário ou destinatários da decisão.
2. O conteúdo do acto administrativo é formado pela substância da decisão, de-
limitada à luz dos seus fundamentos expressos, caso existam, bem como pelas 
cláusulas acessórias eventualmente incluídas na decisão.
3. O objecto do acto administrativo é composto pelas situações jurídicas, pres-
tações ou actividades, bens ou serviços, e quantias a pagar ou a receber, a que o 
conteúdo do acto se refere.
4. O fim do acto administrativo consiste no objectivo ou objectivos que a lei definir 
para cada tipo de acto em função do interesse ou interesses públicos a prosseguir 
e dos direitos e interesses legalmente protegidos dos particulares.
5. Quando do acto administrativo resultem, directa ou indirectamente, vantagens 
jurídicas, pecuniárias ou outras para os particulares, a validade do acto depende 
sempre, além do cumprimento integral dos requisitos legais, da prova de que o 
motivo principalmente determinante da prática do acto foi o fim de interesse pú-
blico definido por lei.

Artigo 189.º Cláusulas acessórias
Além das suas cláusulas principais, e salvo quando a lei ou a natureza do acto o 
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impeçam, os actos administrativos podem ser sujeitos à condição, termo, modo ou 
outras cláusulas acessórias, desde que estas não sejam, em si mesmas, contrá-
rias à lei ou ao fim prosseguido pelo acto, nem violem o princípio da proporciona-
lidade.

Artigo 190.º Forma dos actos 
1. Os actos administrativos devem ser praticados por escrito, desde que outra 
forma não seja prevista por lei ou imposta pela natureza e circunstâncias do acto.
2. Quando admitidos por lei, os actos administrativos podem ser orais ou digitais.
3. A forma escrita só é obrigatória para os actos dos órgãos colegiais quando a lei 
expressamente a determinar, mas esses actos, quando praticados oralmente ou 
mediante votação, devem ser sempre consignados em acta, sem o que não produ-
zem quaisquer efeitos.

Artigo 191.º Menções obrigatórias 
1. Sem prejuízo de outras referências exigidas por lei especial, devem sempre 
constar do acto as menções seguintes:

a) Indicação da autoridade que o praticou e referência à delegação ou subdele-
gação de poderes, quando existam;

b) Identificação adequada do destinatário ou destinatários;
c) Enunciação dos factos ou actos que tenham dado origem à prática do acto, 

quando relevantes;
d) Fundamentação da decisão tomada;
e) Conteúdo ou sentido da decisão e respectivo objecto;
f) Data em que o acto é praticado e, se for caso disso, momento do início da 

sua eficácia;
g) Assinatura do autor do acto do Secretário ou do Presidente do Órgão Cole-

gial de que emane.
2. Todas as menções exigidas no número anterior devem ser enunciadas de forma 
clara, precisa e completa, de modo a ser possível determinar inequivocamente o 
sentido e alcance de cada uma, bem como os efeitos jurídicos do acto administra-
tivo.

Artigo 192.º Dever de fundamentação 
1. Para além dos casos em que a lei especialmente o exija, devem ser fundamen-
tados os actos administrativos que, total ou parcialmente:

a) Neguem, extingam, restrinjam ou afectem por qualquer modo direitos ou 
interesses legalmente protegidos, ou imponham ou agravem deveres, en-
cargos, sujeições ou sanções;

b) Decidam reclamação ou recurso administrativo;
c) Decidam em contrário da pretensão ou oposição formulada por interessado, 

ou de parecer, informação ou proposta oficial;
d) Decidam de modo diferente da prática habitualmente seguida na resolução 

de casos semelhantes, ou na interpretação e aplicação dos mesmos princí-
pios ou preceitos legais;

e) Impliquem revogação, suspensão ou modificação de acto administrativo an-
terior.

2. Salvo disposição da lei em contrário, não carecem de ser fundamentados 
os actos de homologação de deliberações tomadas por júris, actos sujeitos a 
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homologação, aprovação ou ratificação, bem como as ordens dadas pelos superio-
res hierárquicos aos seus subalternos em matéria de serviço e sob a forma legal.

Artigo 193.º Requisitos da fundamentação devida 
1. A fundamentação deve ser expressa, através de sucinta exposição dos funda-
mentos de facto e de direito da decisão, não podendo consistir em mera decla-
ração de concordância com os fundamentos de pareceres, informações ou pro-
postas respeitantes ao caso a decidir, os quais constituem parte integrante do 
respectivo acto.
2. Equivale à falta de fundamentação a adopção de fundamentos que, por obscu-
ridade, contradição ou insuficiência, não esclarecem concretamente a motivação 
do acto.
3. Na resolução de assuntos da mesma natureza, pode utilizar-se qualquer meio 
mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que tal não envolva 
diminuição das garantias dos interessados.

Artigo 194.º Fundamentação de actos orais 
1. Todos os actos administrativos orais, incluindo os resultantes de votação em 
órgão colegial, devem ser fundamentados nos termos do presente Código, salvo 
se se tratar de eleição de alguém para cargos ou tarefas dentro da pessoa co-
lectiva pública em causa.
2. Se a deliberação tomada consistir na aprovação de proposta ou projecto devi-
damente fundamentados, considera-se aquela motivada pelos fundamentos cons-
tantes da proposta ou do projecto, salvo deliberação em contrário do órgão que 
tiver deliberado.
3. Na hipótese do número anterior, bem como se não tiver havido proposta ou pro-
jecto fundamentados, cabe ao Presidente do Órgão Colegial interpretar o sentido 
da deliberação tomada e reduzir a escrito os respectivos fundamentos.
4. A fundamentação dos actos administrativos orais, que correspondam a alguma 
das categorias estabelecidas no n.º 1 do artigo 138.º, mas que por algum motivo 
não conste de acto, deve ser reduzida a escrito, a requerimento do interessado, e 
logo comunicada integralmente ao requerente no prazo de 10 (dez) dias, através 
da expedição de ofício sob registo do correio ou de entrega de notificação pessoal, 
a cumprir no mesmo prazo.
5. O não exercício, pelos interessados, da faculdade conferida pelo número ante-
rior não prejudica os efeitos da eventual falta de fundamentação do acto.

SECÇÃO III  
Eficácia do Acto Administrativo

Artigo 195.º Regra geral 
1. O acto administrativo produz os seus efeitos desde a data em que for praticado, 
salvo nos casos em que a lei ou o próprio acto lhe atribuam eficácia retroactiva ou 
diferida ou condicionada.
2. O acto administrativo considera-se praticado logo que estejam preenchidos os 
seus elementos.

Artigo 196.º Eficácia retroactiva 
1. Têm sempre eficácia retroactiva os actos administrativos:
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a) Que se limitem a interpretar actos anteriores;
b) Que dêem execução a decisões dos tribunais anulatórias de actos adminis-

trativos, salvo tratando-se de actos renováveis;
c) Que por lei tenham efeitos retroactivos.

2. Fora dos casos referidos no número anterior, o autor do acto administrativo só 
pode atribuir-lhe eficácia retroactiva:

a) Quando a retroactividade seja favorável aos interessados e não lese direitos 
ou interesses legalmente protegidos de terceiros, desde que à data a que 
se pretende fazer remontar a eficácia do acto já existissem os pressupostos 
justificativos da retroactividade;

b) Quando se trate de decisões revogatórias ou modificativas de actos adminis-
trativos a tomar pelo órgão, funcionário ou agente que os tenha praticado, 
na sequência de reclamação ou recurso administrativo;

c) Quando a lei o permitir e o órgão competente, em decisão devidamente fun-
damentada, optar por atribuir ao acto eficácia retroactiva.

3. Os actos administrativos que restringem direitos e liberdades ou garantias 
constitucionais nunca têm efeitos retroactivos.
4. Independentemente do motivo que fundamenta a aplicação do efeito re-
troactivo, o órgão, funcionário ou agente administrativo pode reconfigurar os efei-
tos retroactivos do acto administrativo, com fundamento no interesse púbico e na 
segurança jurídica.

Artigo 197.º Eficácia diferida
O acto administrativo tem eficácia diferida:

a) Quando estiver sujeito a aprovação, homologação ou ratificação;
b) Quando os seus efeitos ficarem dependentes de condição ou termo suspen-

sivos;
c) Quando a produção dos seus efeitos, pela natureza do acto ou por disposição 

legal, depender da verificação ulterior de qualquer requisito que não res-
peite à validade do próprio acto, mas à sua eficácia.

Artigo 198.º Publicação obrigatória 
1. A publicação dos actos administrativos só é obrigatória quando exigida por lei.
2. Os actos administrativos que atribuem direitos de utilização ou exploração de 
espaços públicos devem ser publicados.
3. A falta de publicação do acto, quando legalmente exigida, implica a sua ine-
ficácia até ao momento em que ocorrer a devida publicação, se o acto não tiver, 
entretanto caducado.

Artigo 199.º Termos da publicação obrigatória
Quando a lei impuser a publicação do acto, mas não regular os respectivos termos, 
deve a mesma ser feita no Diário da República ou na publicação oficial adequada a 
nível local, no prazo de 30 (trinta) dias, e conter todos os elementos referidos no 
n.º 1 do artigo 192.º.

Artigo 200.º Eficácia dos actos constitutivos de deveres ou encargos
1. Os actos de que resulte a imposição de deveres, encargos, sujeições ou san-
ções aos seus destinatários, se não estiverem por lei sujeitos a publicação obriga-
tória, começam a produzir efeitos a partir da sua notificação aos interessados, ou 
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de outra forma de conhecimento oficial pelos mesmos, ou do começo da execução 
do acto.
2. Presume-se o conhecimento oficial do acto sempre que o interessado tenha in-
tervindo no Procedimento Administrativo e aí tenha revelado conhecer o conteúdo 
do acto na sua versão definitiva.
3. Para os fins do n.º 1, só se considera começo de execução do acto o início da 
produção de quaisquer efeitos que atinjam os seus destinatários.

SECÇÃO IV  
Invalidade do Acto Administrativo

Artigo 201.º Actos nulos 
1. São nulos os actos a que falte qualquer dos seus elementos essenciais ou para 
os quais a lei comine expressamente essa forma de invalidade.
2. São, designadamente, actos nulos:

a) Os actos emanados por pessoa colectiva ou órgão manifestamente incom-
petente em razão da matéria ou do território;

b) Os actos viciados de usurpação ou de desvio de poder, se, neste último caso, 
não tiver sido prosseguido nenhum do interesse público definidos por lei;

c) Os actos estranhos às atribuições dos órgãos ou das pessoas colectivas re-
feridas no artigo 2.º do presente Código a que o seu autor pertença;

d) Os actos praticados por órgãos deliberativos ou executivos em matéria re-
servada à competência de órgãos de natureza jurisdicional ou disciplinar;

e) Os actos cujo objecto seja impossível, ininteligível ou constitua um crime;
f) Os actos que ofendam o conteúdo essencial de um direito fundamental;
g) Os actos que lesem, injustificadamente, direitos, liberdades ou garantias 

dos cidadãos;
h) Os actos que careçam em absoluto de forma legal;
i) As deliberações de órgãos colegiais que forem tomadas tumultuosamente 

ou com inobservância do quórum ou da maioria legalmente exigidos;
j) Os actos que ofendam sentença transitada em julgado;

k) Os actos consequentes de actos administrativos anteriormente anulados ou 
revogados, desde que não haja contra-interessados com interesse legítimo 
na manutenção do acto consequente;

l) Os actos praticados, salvo em estado de necessidade, com preterição total 
do procedimento ou forma legalmente exigido susceptível de colocar em 
causa a verdade material, a imparcialidade ou o direito de participação e 
defesa dos particulares e interessados.

Artigo 202.º Regime da nulidade 
1. O acto nulo não produz quaisquer efeitos jurídicos, independentemente de 
haver ou não declaração da sua nulidade, ou do momento dessa declaração.
2. A nulidade é invocável a todo o tempo por qualquer interessado e pode ser de-
clarada, também a todo o tempo, por qualquer Órgão Administrativo ou por qual-
quer tribunal, desde que legalmente competentes em razão da hierarquia, da ma-
téria ou do território.
3. O disposto nos números anteriores não prejudica a possibilidade de atribuição 
de certos efeitos jurídicos a situações de facto decorrentes de actos nulos, por 
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força do simples decurso do tempo, de harmonia com os princípios gerais de di-
reito.

Artigo 203.º Actos anuláveis
São anuláveis os actos administrativos praticados com ofensa dos princípios ou 
normas jurídicas aplicáveis, qualquer que seja o vício em que se traduza a ofensa 
se, para esta, o presente Código ou lei especial não determinar sanção mais grave 
ou mera irregularidade.

Artigo 204.º Regime da anulabilidade 
1. O acto anulável pode ser anulado com fundamento na sua ilegalidade nos ter-
mos do artigo 220.º e seguintes.
2. O acto anulável é susceptível de impugnação perante os tribunais competentes, 
nos termos gerais e da Legislação do Contencioso Administrativo.
3. O acto anulável é juridicamente eficaz até ser anulado administrativa ou con-
tenciosamente ou suspenso por decisão administrativa ou providência cautelar 
adequada.

Artigo 205.º Reabertura e revisão do procedimento 
1. A pedido das partes ou por iniciativa da Administração Pública, o Procedimento 
Administrativo pode ser reaberto com a finalidade de ser revisto.
2. A revisão prevista no número anterior depende do preenchimento cumulativo 
dos seguintes requisitos:

a) Ter decorrido ano desde o decurso do prazo para a impugnação de acto 
administrativo;

b) Existirem novas provas que teriam conduzido a uma decisão mais favorável 
para o interessado;

c) Prejuízo da permanência do acto para mais de 4000 (quatro mil) particula-
res;

d) Demonstração e ponderação acerca do prejuízo associado à abertura;
e) Confirmação por Tribunal.

Artigo 206.º Irregularidades 
1. Fora das situações previstas em outras formas de invalidades, os actos admi-
nistrativos podem ser sindicados com fundamentos em irregularidades.
2. As irregularidades não afectam a substância do acto administrativo e estão li-
gadas a aspectos de menor relevância.

Artigo 207.º Regime da irregularidade 
1. As irregularidades podem ser invocadas, a todo o tempo, pelas partes interes-
sadas e não conduzem a invalidade do acto administrativo.
2. O pedido pode ser apresentado pelas partes ou resultar da actuação oficiosa da 
administração.
3. Caso a situação seja despoletada pela Administração Pública, esta deve con-
vocar os destinatários do acto para o devido esclarecimento, tendo para o efeito 5 
(cinco) dias contados da data em que se notou a irregularidade.
4. Após a correcção, o acto deve ser notificado às partes envolvidas.
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Artigo 208.º Consequência da irregularidade 
1. Detectada a irregularidade, a administração deve actuar em conformidade de 
modo a ultrapassar a situação.
2. Se a Administração Pública não reconhecer a irregularidade, a parte se quiser 
pode recorrer aos tribunais que em nenhum momento impedem a produção dos 
efeitos do acto supostamente irregular.
3. Dependendo da situação e caso se preencham os requisitos legalmente esta-
belecidos para o efeito, as situações de irregularidade são passíveis de gerar res-
ponsabilidade civil da Administração Pública.

Artigo 209.º Ratificação, reforma e conversão 
1. São aplicáveis à ratificação, reforma e conversão dos actos administrativos as 
normas que regulam a competência para a revogação dos actos inválidos e a sua 
tempestividade.
2. Em caso de incompetência, o poder de ratificar o acto cabe ao órgão compe-
tente para a sua prática, mas o poder de o revogar cabe, mediante decisão con-
junta, a esse órgão e ao autor efectivo do acto revogando.
3. Desde que não tenha havido alteração ao regime legal, a ratificação, reforma ou 
conversão retroagem os seus efeitos à data da prática dos actos a que respeitam.
4. Os actos nulos só podem ser objecto de reforma ou conversão.
5. Em caso de incompetência, o poder de ratificar o acto cabe ao órgão compe-
tente para a sua prática.
6. Os actos anuláveis podem ser objecto de ratificação, reforma e conversão.
7. Os actos inexistentes não estão sujeitos a ratificação, reforma ou conversão.

SECÇÃO V  
Da Revogação do Acto Administrativo

Artigo 210.º Iniciativa da revogação
Os actos administrativos podem ser revogados por iniciativa dos órgãos compe-
tentes para a revogação, ou a pedido dos interessados, mediante reclamação ou 
recurso administrativo.

Artigo 211.º Actos insusceptíveis de revogação 
1. Não são susceptíveis de revogação:

a) Os actos inexistentes e os actos nulos;
b) Os actos anulados contenciosamente;
c) Os actos revogados com eficácia retroactiva.

2. Os actos cujos efeitos tenham caducado ou se encontrem esgotados podem ser 
objecto de revogação com eficácia retroactiva.

Artigo 212.º Revogabilidade de actos válidos 
1. Os actos administrativos que sejam válidos são livremente revogáveis pelo 
órgão legalmente competente, excepto nos casos seguintes:

a) Quando a sua irrevogabilidade resultar de vinculação legal;
b) Quando forem constitutivos de direitos ou de interesses legalmente prote-

gidos;
c) Quando deles resultem, para a Administração Pública, obrigações legais ou 

direitos irrenunciáveis.
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2. Os actos constitutivos de direitos ou interesses legalmente protegidos são, con-
tudo, revogáveis:

a) Na parte em que sejam desfavoráveis aos interesses dos seus destinatários;
b) Quando, não se tratando de direitos ou interesses indisponíveis, todos os 

interessados dêem a sua concordância à revogação do acto;
c) Com fundamento na superveniência de conhecimentos técnicos e científicos 

ou em alteração objectiva das circunstâncias de facto, em face dos quais, 
num ou noutro caso não poderiam ser praticados.

3. Para efeitos do presente Código, consideram-se constitutivos de direitos os 
actos que atribuem ou reconhecem situações jurídicas de vantagem ou eliminam 
ou limitem deveres, ânus, encargos ou sujeições, salvo quando a sua precaridade 
decorra da lei ou da natureza do acto.

Artigo 213.º Competência para a revogação 
1. Salvo disposição especial, são competentes para a revogação dos actos admi-
nistrativos, além dos seus autores, os respectivos superiores hierárquicos, desde 
que não se trate de acto da competência exclusiva do subalterno.
2. Os actos administrativos praticados por delegação ou subdelegação de compe-
tências podem ser revogados pelo órgão delegante ou subdelegante, bem como 
pelo delegado ou subdelegado, enquanto vigorar a delegação ou subdelegação.
3. Os actos administrativos praticados por órgãos de entidades sujeitas às tutelas 
administrativas só podem ser revogados pelos órgãos tutelares com fundamento 
em ilegalidade manifesta ou, faltando esta, nos casos em que a lei expressamente 
permita a revogação tutelar.

Artigo 214.º Forma dos actos de revogação 
1. O acto de revogação, salvo disposição especial, deve revestir a forma legal-
mente prescrita para o acto revogado.
2. O acto de revogação deve revestir a mesma forma que tiver sido utilizada na 
prática do acto revogado quando a lei não estabelecer forma alguma para este, 
ou quando o acto revogado tiver revestido forma mais solene do que a legalmente 
prevista.

Artigo 215.º Formalidades a observar na revogação
São de observar na revogação dos actos administrativos as formalidades exigidas 
para a prática do acto revogado, nomeadamente a audiência prévia do interessado, 
salvo nos casos em que a lei dispuser de forma diferente.

Artigo 216.º Eficácia da revogação 
1. A revogação dos actos administrativos apenas produz efeitos para o futuro, 
salvo o disposto nos números seguintes.
2. A revogação tem efeito retroactivo quando se fundamente na invalidade do acto 
revogado.
3. O autor da revogação pode, no próprio acto, atribuir-lhe efeito retroactivo nos 
casos seguintes:

a) Quando ele seja favorável aos interessados;
b) Quando os interessados tenham concordado expressamente com a re-

troactividade dos efeitos e estes não respeitem a direitos ou interesses in-
disponíveis.
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Artigo 217.º Efeitos repristinatórios da revogação
A revogação de acto revogatório só produz efeitos repristinatórios se a lei o permi-
tir ou se, na falta de disposição especial em contrário, o próprio acto de revogação 
expressamente o determinar.

Artigo 218.º Regime aplicável à anulação 
1. Os actos administrativos podem ser objecto de anulação administrativa no 
prazo de 6 (seis) meses, a contar da data do conhecimento pelo órgão competente 
da causa de invalidade, ou, nos casos de invalidade resultante de erro do agente, 
desde o momento da cessação do erro, em qualquer dos casos desde que não te-
nham decorrido 5 (cinco) anos, a contar da respectiva emissão.
2. Salvo nos casos previstos nos números seguintes, os actos constitutivos de di-
reitos só podem ser objecto de anulação administrativa dentro do prazo de ano, a 
contar da data da respectiva emissão.
3. Quando o acto tenha sido objecto de impugnação jurisdicional, a anulação 
administrativa só pode ter lugar até ao encerramento da discussão.
4. Os actos constitutivos de direitos podem ser objecto de anulação administrativa 
no prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data da respectiva emissão, nas seguintes 
circunstâncias:

a) Quando o respectivo beneficiário tenha utilizado artifício fraudulento com 
vista à obtenção da sua prática;

b) Apenas com eficácia para o futuro, quando se trate de actos constitutivos 
de direitos à obtenção de prestações periódicas, no âmbito de uma relação 
continuada;

c) Quando se trate de actos constitutivos de direitos de conteúdo pecuniário 
cuja legalidade, nos termos da legislação aplicável, possa ser objecto de fis-
calização administrativa para além do prazo de 1 (um) ano, com imposição 
do dever de restituição das quantias indevidamente auferidas.

5. Quando, nos casos previstos nos n.os 1 e 4, o acto se tenha tomado inimpugná-
vel por via jurisdicional, o mesmo só pode ser objecto de anulação administrativa 
oficiosa.
6. A anulação administrativa de actos constitutivos de direitos constitui os benefi-
ciários que desconhecessem sem culpa a existência da invalidade e tenham aufe-
rido, tirado partido ou feito uso da posição de vantagem em que o acto os colocava, 
no direito de serem indemnizados pelos danos anormais que sofram em conse-
quência da anulação.

Artigo 219.º Procedimento 
1. A anulação dos actos administrativos aplica-se o regime previsto para a revo-
gação.
2. Salvo o disposto no número anterior, os actos administrativos podem ser 
objecto de anulação administrativa pelo órgão que os praticou e pelo respectivo 
superior hierárquico.

Artigo 220.º Alteração e substituição dos actos administrativos 
1. Na falta de disposição especial, são aplicáveis à alteração e à substituição dos 
actos administrativos as normas reguladoras da revogação.
2. A substituição de um acto administrativo anulável, ainda que na pendência de 
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processo judicial, por acto válido com o mesmo conteúdo sana os efeitos por ele 
produzidos, assim como os respectivos actos consequentes.
3. No caso previsto no número anterior, se o acto substituído tiver tido por objecto 
a imposição de deveres, encargos, ónus ou sujeições, a aplicação de sanções ou 
a restrição de direitos e interesses legalmente protegidos, a renovação não preju-
dica a possibilidade de anulação dos efeitos lesivos produzidos durante o período 
de tempo que precedeu a substituição do acto.

Artigo 221.º Rectificação dos actos administrativos 
1. Os erros de cálculo e os erros materiais na expressão da vontade do Órgão 
Administrativo, quando manifestos, podem ser rectificados, a todo o tempo, pelos 
órgãos competentes para a revogação do acto, tendo a notificação, nesse caso, 
eficácia retroactiva.
2. Se os erros constantes de acto administrativo não forem dos tipos referidos no 
número anterior, ou não forem manifestos, a revogação do acto só é possível nos 
termos gerais estabelecidos no presente Código para a revogação de actos admi-
nistrativos.
3. A rectificação pode ter lugar oficiosamente ou a pedido dos interessados, de-
vendo ser feita sob a forma e com a publicidade usadas para a prática do acto 
rectificado.

SECÇÃO VI  
Execução do Acto Administrativo

Artigo 222.º Garantias das partes na execução 
1. Durante a execução dos actos administrativos, os direitos dos particulares 
devem ser respeitados, valendo com efeito o disposto sobre as garantias nos Pro-
cedimentos Administrativos declarativos e demais exigências sobre a matéria.
2. Os executados podem impugnar administrativa e contenciosamente o acto exe-
quendo e, por vícios próprios, a decisão de proceder à execução administrativa ou 
outros actos administrativos praticados no âmbito do procedimento de execução, 
assim como requerer a suspensão contenciosa dos respectivos efeitos.

Artigo 223.º Executoriedade 
1. Sempre que permitida por lei, a Administração Pública pode impor coerciva-
mente, sem recurso prévio aos tribunais, o cumprimento das obrigações e o res-
peito pelas limitações geradas por um acto administrativo.
2. A execução prevista número anterior deve ser feita nas formas e termos admi-
tidos por lei ou regulamento.
3. A execução prevista neste artigo é feita sem prejuízo dos casos de necessidade 
administrativa.
4. A execução de decisão administrativa fora dos termos previstos em lei ou regu-
lamento configuram crime de abuso de poder.

Artigo 224.º Regras aplicáveis ao procedimento executivo
Aos procedimentos executivos, são aplicáveis as regras da presente secção, subsi-
diariamente o disposto no presente Código e na legislação aplicável.
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Artigo 225.º Obrigatoriedade 
1. Os actos administrativos são obrigatórios logo que sejam eficazes, enquanto 
o forem, e podem ser, coercivamente executados, para satisfação de obrigações 
pecuniárias, entrega de coisa certa, prestação de factos ou ainda do respeito por 
acções ou omissões em cumprimento de limitações impostas por actos adminis-
trativos, nos termos previstos no presente Código.
2. Se o destinatário ou destinatários de um acto administrativo não o acatarem 
por inteiro, e dentro do prazo fixado para o efeito, o acto toma-se legalmente exe-
cutório, salvo o disposto no artigo seguinte.

Artigo 226.º Actos não executórios 
1. Não são executórios:

a) Os actos cuja eficácia esteja ou seja suspensa;
b) Os actos de que tenham sido interpostos reclamação ou recurso administra-

tivo com efeito suspenso;
c) Os actos sujeitos à aprovação, homologação ou ratificação;
d) Os actos confirmativos de actos executórios, salvo se o acto confirmado 

ainda não tiver sido acatado ou executado coercivamente.
2. A eficácia dos actos administrativos pode ser suspensa pelos órgãos compe-
tentes para a sua revogação e pelos órgãos tutelares a quem a lei conceda esse 
poder, bem como pelos Órgãos do Contencioso Administrativo, nos termos do con-
tencioso administrativo.

Artigo 227.º Legalidade da execução 
1. Salvo em estado de necessidade, os Órgãos da Administração Pública não 
podem praticar nenhum acto ou operação material de que resulte limitação de 
direitos subjectivos ou interesses legalmente protegidos dos particulares sem 
terem praticado previamente o acto administrativo que legitime tal actuação, indi-
que o fundamento de proceder à execução administrativa e na qual o órgão com-
petente determine o conteúdo e termos da execução.
2. Na execução dos actos administrativos, deve ser respeitado o princípio da pro-
porcionalidade, designadamente, na medida do possível, ser utilizados os mé-
todos e formas que, garantindo a realização integral dos objectivos do acto, en-
volvam menor prejuízo para os direitos e interesses legalmente protegidos dos 
particulares.
3. Os interessados podem impugnar administrativa e contenciosamente os actos 
e operações de execução que excedam os limites do acto exequendo e, por vícios 
próprios, a decisão de proceder à execução administrativa ou outros actos admi-
nistrativos praticados no âmbito do procedimento da execução.
4. São também susceptíveis de impugnação contenciosa os actos e forma de exe-
cução arguidos de ilegalidade, desde que esta não seja mera consequência da ile-
galidade do acto exequendo.
5. A coacção directa sobre indivíduos, quando permitida por lei, deve observar o 
respeito dos direitos fundamentais e a dignidade da pessoa humana.

Artigo 228.º Meios coercivos utilizáveis 
1. O órgão competente para ordenar a execução coerciva de um acto administra-
tivo só pode utilizar, se actuar sozinho, os meios coercivos que a lei puser à sua dis-
posição, tais como funcionários do serviço, viaturas de transporte de passageiros 
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ou mercadorias, tractores, «bulldozers», máquinas eléctricas e objectos seme-
lhantes, que façam parte do equipamento normal do serviço para o desempenho 
regular das suas funções.
2. Se os meios referidos no número anterior não existirem sob a autoridade do 
órgão competente, ou se não forem por si sós suficientes, a execução coerciva dos 
actos administrativos é feita, mediante requisição, pela força policial mais próxima 
ou mais adequada para o efeito, com toda a colaboração possível dos serviços de-
pendentes do órgão competente para ordenar a execução.

Artigo 229.º Notificação da execução 
1. A decisão de proceder à execução coerciva por via administrativa é sempre no-
tificada ao seu destinatário antes de se iniciar a execução.
2. O órgão administrativo pode fazer a notificação da execução conjuntamente 
com a notificação do acto lhe sirva de base.

Artigo 230.º Execução para pagamento de quantia certa 
1. Quando, por força de um acto administrativo, devem ser pagos a uma pessoa 
colectiva pública, ou por ordem desta, montantes pecuniários, segue-se, na falta 
de pagamento voluntário no prazo fixado, o Procedimento Administrativo estabe-
lecido no n.º 2 ou o processo judicial previsto nos n.os 3 e 4.
2. No caso de falta de pagamento voluntário e se as obrigações do particular 
forem fungíveis, o órgão competente para a execução decide, em despacho funda-
mentado, se pretende optar por realizar directamente os actos de execução ou por 
encarregar terceiro de os praticar, ficando todas as despesas, incluindo indemni-
zações e sanções pecuniárias, por conta do obrigado.
3. Se o órgão competente para a execução afastar qualquer das possibilidades fa-
cultadas pelo n.º 2, ou se o particular não pagar no prazo legal todas as despesas 
a que esteja obrigado em consequência do pagamento por terceiro, deve aquele 
promover contra o faltoso o devido processo de execução fiscal, nos termos do 
Código de Processo Tributário.
4. Nos termos estabelecidos no número anterior, o órgão administrativo compe-
tente emitirá nos termos legais uma certidão, com valor de título executivo, que 
remete, juntamente com o processo administrativo, à repartição de fiscal do domi-
cílio ou sede do devedor.
5. Sem prejuízo da aplicabilidade das garantais na Lei Processual Tributária, du-
rante a tramitação dos procedimentos de execução de obrigações para o paga-
mento de quantia certa não são admitidos embargos, administrativos ou judiciais, 
em relação à execução coerciva de actos administrativos, sem prejuízo do disposto 
na lei em matéria de suspensão da eficácia desse tipo de acto.

Artigo 231.º Execução para entrega de coisa certa
Se o obrigado não fizer a entrega da coisa que a Administração Pública deveria 
receber, o órgão competente procede às diligências que forem necessárias para 
tomar posse administrativa da coisa devida, nos termos da Lei sobre Expropriação 
por Utilidade Pública.

Artigo 232.º Execução para prestação de facto 
1. No caso de execução para prestação de facto, a Administração Pública notifica 
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o obrigado para que proceda à prática do acto devido, fixando prazo razoável para 
o seu cumprimento.
2. Se o obrigado não cumprir dentro do prazo fixado e a prestação de facto for 
fungível, a Administração Pública opta por realizar a execução directamente ou 
por intermédio de terceiro, ficando neste caso todas as despesas, incluindo in-
demnizações e sanções pecuniárias, por conta do obrigado e se este as não pagar, 
segue-se o disposto nos n.os 3 e 4 do artigo seguinte.
3. As obrigações positivas de prestação de facto infungível só podem ser objecto 
de coacção directa sobre os indivíduos obrigados, nos casos expressamente pre-
vistos na lei, e sempre com plena observância dos direitos fundamentais consa-
grados na Constituição e do respeito devido à dignidade da pessoa humana.

Artigo 233.º Tutela executiva dos particulares 
1. A Administração Pública tem o dever legal de, espontaneamente, no prazo de 
sessenta dias a contar da data da notificação, executar as suas próprias decisões 
favoráveis aos particulares.
2. Para efeitos do disposto no número anterior, os particulares têm o direito de, 
mediante requerimento a dirigir ao superior hierárquico do órgão que praticou o 
acto, exigir da Administração Pública:

a) Prestações de facto, de coisas ou de quantias em dinheiro;
b) Praticar actos dotados de eficácia retroactiva, desde que estes actos não 

envolvam a imposição de deveres, a aplicação de sanções ou a restrição de 
direitos ou interesses legalmente protegidos;

c) Remover, reformar ou substituir actos jurídicos e alterar situações de facto 
constituídas na pendência do processo, cuja manutenção seja incompatível 
com os efeitos da anulação.

3. As decisões que obriguem a Administração Pública ao pagamento de quantia 
certa devem ser espontaneamente cumpridas através do pagamento da quantia 
devida, que corre por conta do orçamento da entidade pública que proferiu a de-
cisão.
4. A anulação ou a declaração de nulidade de acto administrativo constitui a Admi-
nistração Pública no dever de reconstituir a situação que existiria se o acto não ti-
vesse sido praticado, assim como de dar cumprimento aos deveres que não tenha 
cumprido com fundamento no acto entretanto anulado, por referência à situação 
jurídica e de facto existente no momento em que deveria ter actuado.
5. Os particulares têm o direito de, nos termos da Legislação sobre Contencioso 
Administrativo, promover a execução judicial confia a Administração Pública.

Artigo 234.º Dever de execução por parte da administração de decisões judiciais 
1. Salvo reconhecimento judicial da ocorrência de causa legítima de suspensão ou 
inexecução, segundo o disposto no Código do Processo do Contencioso Adminis-
trativo, as decisões proferidas pelos Órgãos do Contencioso Administrativo devem 
ser espontaneamente cumpridas pela Administração Pública no prazo de 60 (ses-
senta) dias, contado desde o trânsito em julgado da decisão judicial, ou, no caso de 
decisões objecto de recurso, com efeito meramente devolutivo, da notificação da 
atribuição desse efeito ao recurso.
2. As decisões que condenem a Administração Pública ao pagamento de quantia 
certa devem ser, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do trânsito em julgado 
da decisão, espontaneamente cumpridas através do pagamento da quantia devida, 
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que corre por conta do orçamento da entidade pública contra a qual foi proferida 
a condenação.
3. Sem prejuízo do eventual poder de praticar novo acto administrativo de idêntico 
conteúdo, no respeito pelos limites ditados pela autoridade do caso julgado, a anu-
lação ou a declaração de nulidade de acto administrativo constitui a Administração 
Pública no dever de reconstituir a situação que existiria se o acto não tivesse sido 
praticado, assim como de dar cumprimento aos deveres que não tenha cumprido 
com fundamento no acto, entretanto anulado, por referência à situação jurídica e 
de facto existente no momento em que deveria ter actuado.
4. Para efeitos do disposto no número anterior, os particulares têm, no prazo de 
60 (sessenta) dias, após o trânsito em julgado da decisão judicial, mediante reque-
rimento a dirigir ao superior hierárquico do órgão que praticou o acto, exigir:

a) Prestações de facto, de coisas ou de quantias em dinheiro;
b) Actos dotados de eficácia retroactiva, desde que estes actos não envolvam a 

imposição de deveres, a aplicação de sanções ou a restrição de direitos ou 
interesses legalmente protegidos;

c) Remover, reformar ou substituir actos jurídicos e alterar situações de facto 
constituídas na pendência do processo, cuja manutenção seja incompatível 
com os efeitos da anulação.

SECÇÃO VII  
Reclamação e Recurso Administrativo

SUBSECÇÃO I  
Generalidades

Artigo 235.º Princípio geral 
1. Os interessados têm o direito de solicitar a revogação, suspensão ou modifi-
cação de actos administrativos que os afectem, bem como reagir contra omissão 
ilegal, em violação do dever de decidir solicitando a prática do acto pretendido nos 
termos do presente Código.
2. O direito conferido no número anterior pode ser exercido, consoante os casos:

a) Mediante reclamação para o autor do acto;
b) Mediante recurso para o superior hierárquico do autor do acto, para o órgão 

colegial de que este seja membro, ou para o respectivo delegante ou sub-
delegante;

c) Mediante recurso para o órgão que exerce poderes de tutela ou de superin-
tendência sobre o autor do acto.

Artigo 236.º Natureza e fundamentos da impugnação 
1. As reclamações e os recursos têm carácter facultativo.
2. Salvo disposição em contrário, as reclamações e os recursos administrativos 
podem ter por fundamento a ilegalidade, a inconveniência ou a injustiça do acto 
administrativo impugnado.
3. A inconveniência do acto só pode ser alegada, e eventualmente decidida, à luz 
do dever de boa administração, e sempre com fundamento em razões de interesse 
público.
4. Quando os sacrifícios impostos pelo acto administrativo prejudiquem, de forma 
grave e irreversível, sem habilitação legal específica, os direitos ou interesses 
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legalmente protegidos dos interessados, estes podem pedir a revogação total ou 
parcial do acto e se, porém, se alegar a violação do princípio da proporcionalidade, 
o pedido a formular é, em regra, o da alteração ou substituição do acto impugnado.

Artigo 237.º Legitimidade 
1. Têm legitimidade para reclamar ou para interpor recurso administrativo os ti-
tulares de direitos subjectivos ou interesses legalmente protegidos que se consi-
derem directamente lesados pelo acto administrativo ou pela sua omissão.
2. É aplicável à reclamação e aos recursos administrativos o disposto nos 
artigos 88.º e 89.º do presente Código.

SUBSECÇÃO II  
Reclamação

Artigo 238.º Princípio geral 
1. Pode reclamar-se de qualquer acto administrativo ou a sua omissão, salvo dis-
posição legal em contrário.
2. Não é permitido, porém, reclamar ou interpor recurso administrativo de acto 
que decida anterior reclamação ou recurso administrativo, salvo com fundamento 
em omissão de pronúncia.

Artigo 239.º Prazo da reclamação 
1. A reclamação deve ser apresentada no prazo de 15 dias a contar:

a) Da publicação do acto no Diário da República ou em qualquer outro edital, 
quando a mesma seja obrigatória;

b) Da notificação do acto, quando esta se tenha efectuado, se a publicação não 
for obrigatória;

c) Da data em que o interessado tiver conhecimento do acto, nos restan-
tes casos.

2. As reclamações contra omissão ilegal de actos administrativos podem ser 
apresentados no prazo de 1 (um) ano a contar da data do incumprimento do dever 
de decisão.

Artigo 240.º Efeitos da reclamação 
1. A reclamação de acto de que não caiba impugnação contenciosa tem efeito sus-
pensivo, salvo nos casos em que a lei disponha o contrário ou quando o autor do 
acto considere que a sua não execução imediata causa grave prejuízo ao interesse 
público.
2. A reclamação de acto de que caiba impugnação contenciosa não tem efeito 
suspensivo, salvo nos casos em que a lei disponha o contrário ou quando o autor 
do acto, oficiosamente ou a pedido dos interessados, considere que a execução 
imediata do acto pode causar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ao seu 
destinatário ou destinatários.
3. A suspensão da execução a pedido dos interessados deve ser requerida à enti-
dade competente para decidir no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data em que 
aqueles tiverem sido notificados ou tiverem tido conhecimento da decisão de exe-
cução imediata do acto reclamado ou recomido.
4. Na apreciação do pedido, se verifica se as provas revelam uma probabilidade 
séria de veracidade dos factos alegados pelos interessados, devendo decretar-se 

ARTIGO 237.º 

ARTIGO 238.º 

ARTIGO 239.º 

ARTIGO 240.º 



99

Descarregue gratuitamente actualizações legislativas online em www.pluraleditores.co.ao

Colectânea do Direito Administrativo, 1.ª Edição – Col. Legislação Angola. Outubro de 2022 ABC08496.10

✁

63CÓDIGO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO  
    
 

em caso afirmativo a suspensão da eficácia, salvo se for mais grave o prejuízo para 
o interesse público do que para os interesses particulares.
5. O disposto nos números anteriores não prejudica o pedido de suspensão de efi-
cácia perante os Órgãos do Contencioso Administrativo, nos termos da legislação 
aplicável.

Artigo 241.º Prazos do recurso administrativo e contencioso 
1. A reclamação de actos insusceptíveis de impugnação contenciosa suspende o 
prazo de interposição de qualquer recurso administrativo.
2. A reclamação dos demais actos não suspende nem interrompe o prazo de in-
terposição do meio processual que no caso couber.
3. A reclamação facultativa contra actos administrativos não suspende o prazo de 
propositura de acções junto dos Órgãos do Contencioso Administrativo.
4. A suspensão do prazo previsto no artigo anterior não impede o interessado de 
propor acções junto dos Órgãos do Contencioso Administrativo na pendência da 
reclamação, bem como requerer a adopção de providências cautelares.

Artigo 242.º Prazo para a decisão
O prazo para o órgão competente apreciar e decidir reclamação ou recurso hierár-
quico é de 30 (trinta) dias.

SUBSECÇÃO III  
Recurso Hierárquico

Artigo 243.º Objecto
Podem ser objecto de recurso hierárquico todos os actos administrativos pratica-
dos ou a sua omissão legal por órgãos sujeitos aos poderes hierárquicos de outros 
órgãos, desde que a lei não exclua tal possibilidade.

Artigo 244.º Prazos do recurso hierárquico 
1. Quando a lei não estabeleça prazo diferente, o recurso hierárquico necessário 
deve ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias a contar:

a) Da publicação do acto no Diário da República ou em qualquer outro edital, 
quando a mesma seja obrigatória;

b) Da notificação do acto, quando esta se tenha efectuado, se a publicação não 
for obrigatória;

c) Da data em que o interessado tiver conhecimento do acto, nos restan-
tes casos.

2. O recurso hierárquico contra omissão ilegal de actos administrativos podem 
ser apresentados no prazo de 1 (um ano a contar da data do incumprimento do 
dever de decisão.
3. Quando a lei não estabeleça prazo diferente, o recurso hierárquico facultativo 
deve ser apresentado no prazo de impugnação contenciosa.

Artigo 245.º Interposição
1. O recurso hierárquico interpõe-se por meio de requerimento, no qual o recor-
rente deve expor todos os fundamentos, de facto e de direito, do recurso, podendo 
juntar os documentos que considere convenientes.
2. O recurso é dirigido ao mais elevado superior hierárquico do autor do acto ou 
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da omissão, salvo se a competência para a decisão se encontrar delegada ou sub-
delegado.
3. A impugnação de actos praticados ao abrigo de uma delegação de poderes, 
deve ser apresentada ao órgão delegante antes de ser impugnada judicialmente, 
independentemente da relação entre delegante e delegado.
4. O requerimento de interposição do recurso tanto pode ser apresentado ao autor 
do acto ou da omissão como à autoridade a quem seja dirigido, devendo, no pri-
meiro caso, o autor do acto emitir a sua informação sobre o pedido e enviá-lo, no 
prazo de quinze dias, ao superior hierárquico competente, notificando da remessa 
o recorrente.

Artigo 246.º Efeitos 
1. O recurso hierárquico necessário suspende os efeitos do acto recorrido, salvo 
quando a lei disponha o contrário ou quando o autor do acto considere que a sua 
não execução imediata causa grave prejuízo ao interesse público.
2. O órgão competente para apreciar o recurso pode revogar a decisão a que se 
refere o número anterior, ou tomá-la quando o autor do acto o não tenha feito.
3. O recurso hierárquico facultativo não suspende os efeitos do acto recorrido, 
salvo nos casos em que a lei disponha o contrário ou quando o autor do acto ou o 
órgão competente para conhecer o recurso, oficiosamente ou a pedido do interes-
sado, considere que a sua execução imediata causa prejuízos irreparáveis ou de 
difícil reparação ao destinatário e a suspensão não cause maior gravidade para o 
interesse público.
4. A suspensão da execução pode ser pedida pelos interessados a qualquer mo-
mento, devendo a decisão ser tomada no prazo de 5 (cinco) dias.
5. O disposto nos números anteriores não prejudica o pedido de suspensão da 
eficácia perante os Órgãos do Contencioso Administrativo.

Artigo 247.º Notificação dos contra-interessados
Interposto o recurso, o autor do acto ou da omissão para dele conhecer deve noti-
ficar aqueles que possam ser prejudicados com a sua procedência para alegarem, 
no prazo de 15 dias, o que tiverem por conveniente sobre o pedido e os seus fun-
damentos.

Artigo 248.º Intervenção do órgão recorrido 
1. No mesmo prazo referido no artigo anterior, ou no prazo de 30 (trinta) dias, 
quando houver contra-interessados, deve o autor do acto recorrido ou da omissão 
pronunciar-se sobre o recurso e remetê-lo ao órgão competente para dele conhe-
cer, notificando o recorrente da remessa do processo administrativo.
2. Quando os contra-interessados não hajam deduzido oposição e os elementos 
constantes do processo demonstrem suficientemente a procedência do recurso, 
pode o autor do acto recorrido revogar, modificar ou substituir o acto de acordo 
com o pedido do recorrente, informando da sua decisão o órgão competente para 
conhecer do recurso.
3. Para efeitos do número anterior, o autor do acto recorrido não pode modificar 
ou substituir o acto recorrido em sentido desfavorável ao recorrente.
4. O órgão responsável pelo incumprimento do dever de decisão pode praticar 
o acto ilegalmente omitido na pendência do recurso hierárquico, disso dando 
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conhecimento ao órgão competente e os contra-interessados que hajam deduzido 
oposição.
5. No caso referido no número anterior, o recorrente ou os contra-interessados 
podem requerer que o recurso prossiga contra o acto praticado, com a faculdade 
de alegação de novos fundamentos e da junção de elementos de prova que julgar 
pertinentes.
6. O requerimento previsto no número anterior deve ser apresentado no prazo 
previsto para interposição do recurso hierárquico contra o acto praticado.

Artigo 249.º Rejeição liminar do recurso
O recurso deve ser liminarmente rejeitado nos casos seguintes:

a) Quando haja sido interposto para órgão incompetente ou fora do prazo;
b) Quando o acto impugnado não seja susceptível de recurso;
c) Quando o recorrente careça de legitimidade;
d) Quando ocorra qualquer outra causa que nos termos da lei obste ao conhe-

cimento do recurso.

Artigo 250.º Decisão 
1. Salvas as excepções previstas na lei, o órgão competente para conhecer do re-
curso pode, sem sujeição ao pedido do recorrente, confirmar ou revogar o acto 
recorrido, podendo modificá-lo ou substituí-lo.
2. O órgão competente para conhecer do recurso não fica obrigado à pronúncia do 
autor do acto ou da omissão, devendo sempre fundamentar a sua decisão.
3. O órgão competente para decidir o recurso pode, se for caso disso, anular, no 
todo ou em parte, o Procedimento Administrativo e determinar a prática ou a re-
petição dos actos e formalidades legalmente devidos a partir da primeira fase ou 
sequência compreendida na anulação.
4. No caso de ter havido incumprimento do dever de decisão, o órgão competente 
para decidir o recurso pode substituir-se ao órgão omisso na prática do acto, se 
a competência não for exclusiva deste, ou ordenar a prática do acto ilegalmente 
omitido.

Artigo 251.º Prazo para a decisão 
1. Quando a lei não fixe prazo diferente, o recurso hierárquico deve ser decidido 
no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da remessa do processo ao órgão 
competente para dele conhecer.
2. O prazo referido no número anterior pode ser elevado, por despacho funda-
mentado, até ao máximo de 90 dias, quando haja lugar à retoma do procedimento 
na parte que tiver sido anulada, ou à realização de nova Instrução ou de diligências 
complementares.

SUBSECÇÃO IV  
Recurso de Supervisão e do Recurso Tutelar

Artigo 252.º Recurso de supervisão
Há recurso de supervisão nas seguintes situações:

a) Para órgão da mesma pessoa colectiva que exerça poderes de supervisão;
b) Para o órgão colegial, de actos ou omissões de qualquer dos seus membros, 

comissões ou secções;
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c) Nas situações em que haja delegação de poderes não hierárquica.

Artigo 253.º Poderes de decisão 
1. A entidade que exerce poderes de supervisão apenas pode propor soluções à 
entidade supervisionada, não podendo impor qualquer decisão.
2. Na situação descrita na alínea b) do artigo anterior, o órgão colegial deve deli-
berar sobre o sentido do recurso que deve ser imposto.

Artigo 254.º Aplicação subsidiária
Ao recurso de supervisão aplicam-se, com as devidas adaptações, as regras pre-
vistas para a reclamação e recurso hierárquico administrativos.

Artigo 255.º Natureza facultativa
A interposição do recurso de supervisão tem a natureza facultativa.

Artigo 256.º Recurso tutelar
O recurso tutelar tem por objecto actos administrativos praticados por órgãos de 
pessoas colectivas públicas sujeitas à tutela.

Artigo 257.º Aplicação subsidiária
São aplicáveis ao recurso tutelar as disposições reguladoras do recurso hierár-
quico, na parte em que não contrariem a natureza própria daquele e o respeito 
devido à autonomia da entidade tutelada.

Artigo 258.º Prazo de impugnação
O recurso tutelar deve ser interposto no prazo de 30 (trinta) dias contados da data 
da notificação do acto objecto de recurso.

Artigo 259.º Prazo de decisão
O recurso tutelar deve ser decidido no prazo de 5 (cinco) dias contados da realiza-
ção das últimas diligências.

Artigo 260.º Admissibilidade
1. O recurso tutelar só existe nos casos expressamente previstos por lei e tem, 
salvo disposição em contrário, carácter facultativo.
2. Qualquer interessado pode, salvo disposição legal em contrário, interpor re-
curso tutelar facultativo para os órgãos que exerçam poderes de superintendência 
sobre entidades públicas pertencentes à Administração Indirecta do Estado ou de 
outra pessoa colectiva pública.
3. O recurso tutelar só pode ter por fundamento a inconveniência do acto recor-
rido nos casos em que a lei estabeleça uma tutela de mérito.
4. A modificação ou substituição do acto recorrido só é possível se a lei o permitir 
expressamente ou conferir poderes de tutela substitutiva e no âmbito destes.
5. Ao recurso tutelar são aplicáveis as disposições reguladoras do recurso hie-
rárquico, na parte em que não contrariem a natureza própria daquele e o respeito 
devido ao grau de autonomia conferido por lei à entidade tutelada.

ARTIGO 253.º 

ARTIGO 254.º 

ARTIGO 255.º 

ARTIGO 256.º 

ARTIGO 257.º 

ARTIGO 258.º 

ARTIGO 259.º 

ARTIGO 260.º 
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Artigo 261.º Direito de oposição administrativa
Os particulares podem contestar uma decisão que um Órgão da Administração 
Pública pretende tomar.

Artigo 262.º Legitimidade
Tem legitimidade, para usar a garantia regulada na presente secção, qualquer 
particular no exercício do seu direito de cidadania.

Artigo 263.º Tramitação 
1. As partes com legitimidade remetem à Administração Pública uma exposição 
devidamente fundamentada e provando que esta pretende tomar uma decisão 
sobre uma determinada matéria.
2. O requerimento pode ser remetido até antes da tomada da decisão.
3. Após a recepção do requerimento, a Administração Pública deve publicar um 
edital sobre o objecto do processo e suas partes.

Artigo 264.º Decisão 
1. Concluído o procedimento, a Administração Pública pode tomar uma de três 
decisões:

a) Manter a sua pretensão;
b) Reformular o projecto;
c) Desistir do projecto.

2. No caso da hipótese da alínea b), a Administração Pública dará início a um Pro-
cedimento Administrativo concertado com os particulares envolvidos.
3. Na hipótese da alínea a) do n.º 1 do presente artigo, a Administração Pública 
deve fundamentar a sua posição com um estudo com o impacto e as vantagens da 
decisão a ser tomada.
4. Na hipótese da alínea a) do n.º 1 do presente artigo a parte, caso pretenda, deve 
aguardar que a decisão seja tomada para utilizar as garantias impugnatórias.

CAPÍTULO III  
Contratos Administrativos

Artigo 265.º Contrato administrativo
Através de contrato pode ser constituída, modificada ou extinta uma relação ju-
rídico-administrativa, salvo quando lei específica dispuser em sentido contrário.

Artigo 266.º Actividade contratual da Administração Pública
A actividade contratual da Administração Pública, enquanto forma de actuação 
administrativa, encontra-se vinculada aos princípios constitucionais e gerais da 
actividade administrativa.

Artigo 267.º Contratos procedimentais 
1. Pode, através de contrato, constituir-se, modificar-se ou extinguir-se uma re-
lação jurídica administrativa, salvo quando, da lei, resultar o contrário.
2. As modalidades de contratos procedimentais são as previstas nos artigos se-
guintes.

ARTIGO 261.º 

ARTIGO 262.º 

ARTIGO 263.º 

ARTIGO 264.º 

ARTIGO 265.º 

ARTIGO 266.º 

ARTIGO 267.º 
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Artigo 268.º Contrato substitutivo de acto administrativo
A autoridade administrativa, obrigada à prática de um acto administrativo, pode 
celebrar um contrato com aquele que de outro modo seria o destinatário do acto.

Artigo 269.º Contrato substitutivo do procedimento 
1. No âmbito da discricionariedade procedimental, o órgão competente para a 
decisão final e os interessados podem, por escrito, acordar os termos do procedi-
mento.
2. O contrato firmado nos termos anteriores substitui o Procedimento Adminis-
trativo.

Artigo 270.º Contrato de transacção
Os litígios surgidos no âmbito do contrato administrativo de transacção podem ser 
resolvidos através da celebração de contrato administrativo, se a autoridade admi-
nistrativa considerar que o recurso à transacção é o meio mais adequado para pôr 
termo ao desacordo.

Artigo 271.º Protecção de terceiros 
1. Os contratos regulados na presente secção apenas produzem efeitos inter-par-
tes, salvo se os terceiros afectados derem o seu consentimento nos termos gerais.
2. Quando um contrato seja celebrado em vez de acto administrativo para cuja 
prática é exigida a autorização, a aprovação, a homologação ou o acordo de outra 
autoridade, o contrato só produz efeitos após esta última ter participado na forma 
legalmente prescrita.

Artigo 272.º Forma escrita
Salvo quando lei ou regulamento prescreverem de modo diferente, os contratos 
previstos nos números anteriores devem ser reduzidos a escrito.

Artigo 273.º Contratos públicos 
1. As questões relativas, quer à formação quer à execução dos contratos públicos, 
são regidos pela Lei dos Contratos Públicos ou por lei especial.
2. Aos actos destacáveis no domínio da contratação pública, aplica-se o regime do 
presente Código.

Artigo 274.º Legislação subsidiária
Em tudo quanto não estiver expressamente regulado na Lei dos Contratos Públi-
cos são aplicáveis aos contratos públicos os princípios gerais de direito adminis-
trativo.

CAPÍTULO IV  
Regulação de Outras Matérias

SECÇÃO I  
Actos Materiais

Artigo 275.º Conceito
Consideram-se Actos Materiais as actuações físicas praticadas pela Administração 

ARTIGO 268.º 

ARTIGO 269.º 

ARTIGO 270.º 

ARTIGO 271.º 

ARTIGO 272.º 

ARTIGO 273.º 

ARTIGO 274.º 

ARTIGO 275.º 



105

Descarregue gratuitamente actualizações legislativas online em www.pluraleditores.co.ao

Colectânea do Direito Administrativo, 1.ª Edição – Col. Legislação Angola. Outubro de 2022 ABC08496.10

✁

69CÓDIGO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO  
    
 

Pública, em seu nome ou por sua conta, com o objectivo de modificar, manter ou 
extinguir uma situação de facto.

Artigo 276.º Âmbito
As regras do presente capítulo são aplicáveis a todas as actuações da Administra-
ção Pública que não estão sujeitas a um regime específico, no quadro das várias 
formas de exercício do poder administrativo.

Artigo 277.º Exigência do procedimento 
1. A prática de actos materiais está sujeita ao princípio da reserva do procedi-
mento, sendo por isso ilegais todas as que tenham sido praticadas sem a obediên-
cia de um Procedimento Administrativo.
2. A prática de actos materiais aplica-se o regime do Procedimento Administra-
tivo estabelecido no presente Código.
3. Os prazos aplicáveis aos procedimentos para a prática de actos materiais dife-
rem dos prazos gerais, devendo este ser concluído em 15 dias.

Artigo 278.º Impugnação autónoma dos actos materiais 
1. Independentemente da sua natureza, os actos materiais da Administração Pú-
blica podem ser impugnados administrativa e judicialmente com fundamento na 
sua ilegalidade ou na lesão dos direitos fundamentais dos particulares.
2. À impugnação administrativa aplicam-se as regras do presente Código.
3. À impugnação judicial aplicam-se as regras da impugnação contenciosa dos 
actos administrativos até que seja institucionalizado o meio próprio para impug-
nação judicial dos actos materiais da Administração Pública.

Artigo 279.º Procedimentos para aprovação dos planos
Na falta de disposições específicas, as normas do presente Código são aplicáveis à 
aprovação dos planos da Administração Pública.

O Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos.
O Presidente da República, João Manuel Gonçalves lourenço

ARTIGO 276.º 

ARTIGO 277.º 

ARTIGO 278.º 

ARTIGO 279.º 
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Lei n.º 2/9, de 14 de Janeiro, Lei da Impugnação dos Actos Administrativos, Decreto-Lei n.º 4-A/96, de 5 de 
Abril, Regulamento do Processo Contencioso Administrativo, e Lei n.º 8/96, de 19 de Abril, Lei de Suspensão 
da Eficácia de Actos Administrativos.
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São substituídas, integralmente, a Lei n.º 2/94, de 14 de Janeiro, o Decreto-Lei n.º 4-A/96, de 5 de Abril, e a Lei 
8/96, de 19 de Abril, pela Lei n.º 33/22, de 1 de Setembro.

✁

1Lei n.º 33/22, de 1 de Setembro   
(Aprova o Código de Processo do Contencioso Administrativo)   

 

LEI N.º 33/22, DE 1 DE SETEMBRO  (APROVA O CÓDIGO DE PROCESSO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO)

A legislação processual administrativa limita-se, até ao momento, a prever o re-
curso contencioso de anulação e a providência de suspensão de eficácia do acto 
administrativo como figuras centrais, ambos institutos incapazes de assegurar a 
tutela jurisdicional efectiva.
Com efeito, em 1996, foram aprovados o Regulamento do Contencioso Administra-
tivo pelo Decreto-Lei n.º 4-A/96, de 5 de Abril, e a Lei n.º 8/96, de 19 de Abril – Lei 
da Suspensão da Eficácia dos Actos Administrativos.
Impõe-se, pois, a definição de novos meios processuais de realização de direitos, 
ao invés dos simples recursos, garantidos por mecanismos eficazes de execução 
das decisões judiciais, que só podem ser sujeitas a condicionamentos de execução 
mediante fundamentos mais adaptados a favor da Administração Pública, do que 
aqueles largamente admitidos pelo Decreto-Lei n.º 4-A/96, de 5 de Abril.
Assim, a adequação do Direito Processual Administrativo à economia de mercado 
e ao Estado Democrático de Direito exige uma ruptura com o paradigma da Lei 
n.º 2/94, de 14 de Janeiro – Lei sobre a Impugnação dos Actos Administrativos, 
da Lei n.º 8/96, de 19 de Abril – Lei da Suspensão da Eficácia dos Actos Adminis-
trativos, e do Decreto-Lei n.º 4-A/96, de 5 de Abril – Regulamento do Processo 
Contencioso Administrativo, os quais regem o Direito Processual Administrativo 
em Angola, há mais de 28 (vinte e oito) anos.
A consagração expressa no artigo 29.º da Constituição da República de Angola, do 
princípio da plenitude e efectividade da tutela dos direitos fundamentais dos admi-
nistrados e a necessidade de afirmação de um Direito Processual Administrativo 
na sua dupla função subjectivista, de tutela de direitos e interesses subjectivos dos 
particulares e objectivista, de controlo da legalidade administrativa, determina o 
afastamento do modelo marcadamente objectivista e de um processo feito ao acto 
que caracteriza o regime em vigor e sua substituição por um novo regime.
A Assembleia Nacional aprova, por mandato do povo, nos termos das disposi-
ções combinadas da alínea a) do n.º 1 do artigo 165.º e da alínea d) do n.º 2 do 
artigo 166.º, ambos da Constituição da República de Angola, a seguinte:

LEI QUE APROVA O CÓDIGO DE PROCESSO 
DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Artigo 1.º Aprovação
É aprovado o Código de Processo do Contencioso Administrativo, anexo à presente 
Lei e que dela é parte integrante.

Artigo 2.º Remissões
A partir da entrada em vigor da presente Lei, as remissões que, em lei especial, 
são feitas para o regime do recurso contencioso de anulação de actos administra-
tivos consideram-se feitas para o regime de acção de impugnação de acto admi-
nistrativo.

Artigo 3.º Processos pendentes 
1. A partir da entrada em vigor da presente Lei, os processos pendentes passam 

ARTIGO 1.º

ARTIGO 2.º

ARTIGO 3.º
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a reger-se pelo Código que ela aprova, cabendo ao Juiz ou Relator, conforme os 
casos, proceder às adaptações processuais que se mostrarem necessárias para 
o efeito.
2. Caso a presente Lei afaste a possibilidade de recurso em acções que ao abrigo 
da lei antiga eram susceptíveis de recurso, esta não se aplica aos recursos já in-
terpostos à data da sua entrada em vigor.
3. Caso a decisão já tenha sido notificada, mas o recurso ainda não tenha sido 
interposto à data da entrada em vigor da presente Lei, é esta a aplicável.

Artigo 4.º Aplicação subsidiária do processo civil
Em tudo o que não esteja regulado no Código por esta Lei aprovada e não possa 
sê-lo por analogia, é aplicável o disposto na Lei Processual Civil.

Artigo 5.º Revogação
É revogada toda a legislação que trate das matérias reguladas no Código ora apro-
vado e designadamente:

a) Lei n.º 2/94, de 14 de Janeiro;
b) Decreto-Lei n.º 4-A/96, de 5 de Abril;
c) Lei n.º 8/96, de 19 de Abril.

Artigo 6.º Entrada em vigor
A presente Lei entra em vigor no prazo de 180 dias, a contar da data da sua publi-
cação em Diário da República.

Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda, aos 21 de Abril de 2022.
O Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos.
Promulgada aos 15 de Agosto de 2022.

Publique-se.
O Presidente da República, João Manuel Gonçalves lourenço.

ARTIGO 4.º

ARTIGO 5.º

ARTIGO 6.º
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CÓDIGO DE PROCESSO DO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO    

TÍTULO I  
Organização do Contencioso Administrativo

CAPÍTULO I  
Órgãos do Contencioso Administrativo

Artigo 1.º Órgãos do Contencioso Administrativo 
1. São Órgãos do Contencioso Administrativo:

a) O Plenário do Tribunal Supremo;
b) A Câmara do Contencioso Administrativo, Fiscal e Aduaneiro do Tribunal Su-

premo;
c) As Câmaras do Contencioso Administrativo, Fiscal e Aduaneiro dos Tribu-

nais de Relação;
d) As Salas do Contencioso Administrativo, Fiscal e Aduaneiro dos Tribunais de 

Comarca.

Artigo 2.º Alçada
Nos Tribunais de Comarca e nos Tribunais da Relação, a alçada do contencioso 
administrativo, fiscal e aduaneiro é estabelecida pela Lei das Custas Judiciais.

CAPÍTULO II  
Âmbito da Jurisdição e Competências dos Órgãos do Contencioso Administrativo

Artigo 3.º Jurisdição dos Órgãos do Contencioso Administrativo 
1. Os Órgãos do Contencioso Administrativo administram a justiça em nome do 
povo, no âmbito das relações jurídicas administrativas e dos litígios jurídico-pú-
blicos.
2. Para efeitos do disposto no número anterior, compete aos Órgãos do Conten-
cioso Administrativo dirimir os litígios que tenham por objecto:

a) A impugnação de actos administrativos;
b) A tutela de direitos fundamentais e de direitos e interesses legalmente pro-

tegidos das pessoas, directamente fundados em normas de direito admi-
nistrativo ou decorrentes de actos praticados ao abrigo de disposições de 
direito administrativo;

c) A fiscalização da legalidade de normas e actos emanados de pessoas co-
lectivas de direito público que façam parte da Administração Pública ao 
abrigo de normas de direito administrativo, face aos princípios constitucio-
nais estruturantes da actividade e organização administrativas e demais 
disposições de direito administrativo, incluindo, designadamente os actos 
relativos ao direito de reunião, de manifestação e de associação, as medidas 
de polícia e as decisões de entidades que apliquem multas, com ou sem 
sanção acessória, por contra-ordenação;

ARTIGO 1.º 

ARTIGO 2.º 

ARTIGO 3.º 
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d) A fiscalização da legalidade de actos materialmente administrativos, de-
signadamente em matéria de pessoal, de administração e de gestão patri-
monial, praticados por quaisquer órgãos do Estado, mesmo que integrados 
nas funções legislativas, políticas ou jurisdicionais;

e) A fiscalização da legalidade de normas e actos praticados por sujeitos pri-
vados, no âmbito de contratos públicos e administrativos ou no exercício de 
poderes administrativos, designadamente os concessionários de serviços, 
obras, instituições ou de bens ou direitos públicos ou nos casos de delega-
ção e transferência de competências para entes privados;

f) A fiscalização da ilegalidade por omissão de normas de direito administra-
tivo imposta pela Constituição;

g) A declaração de invalidade de quaisquer contratos resultantes da invalidade 
de acto administrativo em que se fundou a sua celebração;

h) O pronunciamento sobre a interpretação, validade e execução de contratos 
públicos e administrativos e dos respectivos actos pré-contratuais;

i) O pronunciamento sobre a interpretação, validade e execução dos demais 
contratos celebrados por pessoas colectivas de direito público e dos res-
pectivos actos pré-contratuais;

j) O pronunciamento sobre a interpretação, validade e execução de contratos 
celebrados por sujeitos privados a respeito dos quais haja lei específica que 
os submeta ou permita que sejam submetidos a procedimento pré-contra-
tual regulado por norma de direito público, bem como dos respectivos actos 
pré-contratuais;

k) A responsabilidade civil das pessoas colectivas de direito público, incluindo 
por danos resultantes do exercício das funções política e legislativa;

l) A responsabilidade civil resultante do funcionamento da Administração da 
Justiça;

m) A responsabilidade civil dos titulares de órgãos, funcionários e demais 
agentes do Estado e de outras entidades públicas, no exercício de funções 
públicas ou por causa delas ou por acções ou omissões de que resulte a 
violação de direitos, liberdades e garantias dos particulares;

n) A responsabilidade civil dos sujeitos privados aos quais seja aplicável o re-
gime específico da responsabilidade do Estado e demais entidades públicas;

o) A resolução de conflitos nas relações jurídicas entre pessoas colectivas pú-
blicas incluídas na Administração Pública ou entre Órgãos da Administração 
Pública, no âmbito dos interesses, competências ou atribuições que lhes in-
cumba prosseguir;

p) O exercício do direito de Acção Popular Administrativa e da Acção Pública 
Administrativa, para a tutela de interesses meta-individuais e de valores ou 
bens constitucionalmente protegidos;

q) Os litígios decorrentes das relações de emprego público;
r) A impugnação de medidas disciplinares no quadro da relação de emprego 

público;
s) O reconhecimento de direito ou interesse legalmente protegidos;
t) A tutela compensatória do direito de propriedade nos casos de expropriação, 

requisição ou restrição por utilidade pública;
u) A execução de títulos executivos administrativos nos termos do presente Có-

digo;
v) Outros expressamente atribuídos por lei.
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3. O presente Código é ainda aplicável a todas as formas de actuação adminis-
trativa dos Órgãos que integram a Administração Pública Directa, Indirecta, Au-
tónoma e Independente e, para este efeito, consideram-se, designadamente, os 
seguintes:

a) Órgãos da Administração Directa Central, Local e Periférica do Estado;
b) Órgãos dos Institutos Públicos;
c) Órgãos das Autarquias Locais, Autoridades Tradicionais e de Associações 

Públicas;
d) Órgãos das Entidades Administrativas Independentes;
e) Entidades privadas no uso de poderes públicos de concessão.

4. Está excluída do âmbito das competências dos Órgãos do Contencioso Adminis-
trativo a apreciação de litígios cujas pretensões respeitem a:

a) Impugnação de actos praticados no exercício das funções política e legisla-
tiva que não sejam materialmente administrativos ou na parte em que esse 
exercício não esteja sujeito aos princípios constitucionais estruturantes da 
actividade e organização administrativas;

b) Matérias não previstas no número anterior e atribuídas expressamente pela 
Constituição ou por lei à Jurisdição Comum, à Jurisdição Militar ou a outra 
Jurisdição Autónoma, ao Tribunal Constitucional, ou ao Tribunal de Contas;

c) Actos relativos à instrução criminal, ao exercício da acção penal e à execu-
ção das decisões dos Tribunais Criminais;

d) Litígios submetidas ao direito privado, ainda que qualquer das partes seja 
pessoa colectiva de direito público;

e) Questões cuja apreciação seja por lei atribuída à competência de outros tri-
bunais.

Artigo 4.º Competências dos Órgãos do Contencioso Administrativo
A organização, funcionamento e as competências dos Órgãos do Contencioso 
Administrativo são fixados pelas Leis Orgânicas do Tribunal Supremo, dos Tribu-
nais da Relação e pela Lei Orgânica sobre a Organização e Funcionamento dos 
Tribunais da Jurisdição Comum.

Artigo 5.º Regime da competência dos Órgãos do Contencioso Administrativo 
1. A competência dos Órgãos do Contencioso Administrativo fixa-se no momento 
da propositura da acção, sendo irrelevantes as modificações de facto ou de direito 
ocorridas posteriormente, salvo se for suprimido o Tribunal a que a causa estava 
afecta ou se este deixar de ser competente em razão da matéria ou da hierarquia.
2. A competência material dos Órgãos do Contencioso Administrativo é de ordem 
pública e o seu conhecimento precede o de qualquer outra matéria, podendo a 
incompetência ser suscitada pelas partes e oficiosamente verificada pelo Tribunal 
a todo o tempo.
3. Quando a petição seja dirigida a Tribunal incompetente, sem que o Tribunal 
competente pertença ao contencioso administrativo, pode o interessado, no prazo 
de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da decisão que declare a in-
competência, requerer a remessa do processo ao Tribunal competente, com indi-
cação do mesmo, mediante o pagamento dos encargos judiciais.

ARTIGO 4.º 

ARTIGO 5.º 
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TÍTULO II  
Disposições Gerais

CAPÍTULO I  
Princípios Gerais e fundamentais

Artigo 6.º Direito aplicável
O Processo do Contencioso Administrativo rege-se pelo presente Código e, suple-
tivamente, pelo disposto na Lei Processual Civil, com as devidas adaptações.

Artigo 7.º Princípio da Publicidade dos Julgamentos
No contencioso administrativo, as audiências são públicas, salvo decisão em con-
trário para a salvaguarda da dignidade das pessoas, da intimidade da vida privada 
ou da moral pública, bem como para garantir o seu normal funcionamento.

Artigo 8.º Princípio da Fundamentação das Decisões
São fundamentadas as decisões em matéria de contencioso administrativo que 
não sejam de mero expediente.

Artigo 9.º Princípio da Prevalência das Decisões
Em matéria de contencioso administrativo, as sentenças, acórdãos e decisões pro-
cessuais são de cumprimento obrigatório para as partes e para todas as entidades 
públicas e privadas e prevalecem sobre as de quaisquer autoridades administra-
tivas.

Artigo 10.º Princípio da Constitucionalidade 
1. O contencioso administrativo está sujeito à Constituição.
2. No respeito pelo princípio da separação de poderes e interdependência de 
funções, os Órgãos do Contencioso Administrativo julgam do cumprimento pela 
Administração Pública das normas e princípios jurídicos que a vinculam e não da 
conveniência ou oportunidade da sua actuação.

Artigo 11.º Princípio da Tutela Jurisdicional Efectiva 
1. O contencioso administrativo rege-se pelo princípio fundamental da tutela ju-
risdicional efectiva.
2. No contencioso administrativo, a todo o direito ou interesse legalmente prote-
gido corresponde o direito de:

a) Obter, em prazo razoável, uma decisão judicial eficaz que tenha apreciado 
cada pretensão regularmente deduzida em juízo e adopte uma providência 
adequada à sua efectivação;

a) Fazer executar a decisão judicial com trânsito em julgado ou o acto inim-
pugnável de que resulte direito ou interesse legalmente protegido a que a 
Administração Pública não dê tutela;

b) Obter as providências urgentes adequadas à tutela do direito ou interesse 
legalmente protegido;

c) Obter as providências cautelares, antecipatórias ou conservatórias, desti-
nadas a assegurar o efeito útil da decisão judicial requerida ou a requerer.

ARTIGO 6.º 

ARTIGO 7.º 

ARTIGO 8.º 

ARTIGO 9.º 

ARTIGO 10.º 

ARTIGO 11.º 
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3. O titular de direito ou interesse legalmente protegido pode, no contencioso 
administrativo, obter, designadamente:

a) O reconhecimento de situações jurídicas subjectivas directamente decor-
rente de normas jurídico-administrativas ou de actos praticados no exercí-
cio da actividade administrativa ou ao abrigo de disposições de direito admi-
nistrativo;

b) O reconhecimento da titularidade de qualidades ou do preenchimento de re-
quisitos;

c) O reconhecimento do direito à abstenção de comportamento e, em especial, 
a abstenção da emissão de actos, quando exista a ameaça de uma lesão fu-
tura;

d) A anulação ou a declaração de nulidade ou inexistência de actos;
e) A condenação da Administração ao pagamento de quantia certa, à entrega 

de coisa, à prestação de facto ou à prática de acto;
f) A condenação da Administração à reintegração natural de danos e ao paga-

mento de indemnizações;
g) A resolução de litígios respeitantes à interpretação, validade ou execução 

de contratos cuja apreciação pertença ao âmbito da justiça administrativa;
h) A declaração de ilegalidade de normas emitidas ao abrigo de disposições de 

direito administrativo ou da sua omissão;
i) A condenação da Administração à prática de actos administrativos legal-

mente devidos;
j) A condenação da Administração à prática de actos e operações necessárias 

ao restabelecimento de situações jurídicas subjectivas;
k) A adopção de providências cautelares adequadas a assegurar o efeito útil da 

decisão no processo principal;
l) A adopção de providências executivas que garantam a efectiva execução das 

decisões eficazes dos Órgãos do Contencioso Administrativo;
m) A adopção de providências urgentes adequadas a afastar a lesão ou prevenir 

a iminente lesão de direitos e interesses legalmente protegidos, designa-
damente a intimação da Administração para adoptar ou omitir determinado 
comportamento lesivo ou ameaçador de tais direitos ou interesses.

4. De forma a assegurar a efectividade da tutela jurisdicional, os Órgãos do Con-
tencioso Administrativo podem, oficiosamente ou a requerimento, fixar prazo para 
o cumprimento das obrigações que imponham à Administração Pública e apli-
car, quando tal se justifique, uma sanção pecuniária compulsória, nos termos do 
artigo 183.º.

Artigo 12.º Princípio pro-actione
O Processo do Contencioso Administrativo orienta-se pela busca da verdade ma-
terial e as normas processuais que aplica devem ser interpretadas no sentido de 
promover pronúncias sobre o mérito das pretensões formuladas em ordem a as-
segurar a tutela jurisdicional efectiva do direito ou interesse lesado.

Artigo 13.º Princípio da prevalência da Justiça Material 
1. Para assegurar o princípio do pro-actione, nos termos do artigo  12.º, o Juiz, 
designadamente:

a) Providencia, a título oficioso, pelo suprimento da falta de pressupostos 
processuais que sejam sanáveis, determinando a realização dos actos 

ARTIGO 12.º 

ARTIGO 13.º 
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necessários à regularização da instância ou, quando estiver em causa al-
guma modificação subjectiva de instância, convidando as partes a praticá-lo;

b) Considera, em geral, todas as irregularidades processuais formais que não 
constituam violação ou incumprimento de requisito essencial do conteúdo 
de outros princípios fundamentais de processo ou lesão intolerável da segu-
rança jurídica que as exigências formais violadas ou incumpridas se desti-
nem a tutelar;

c) Pode, em qualquer altura do processo, ouvir qualquer das partes, através 
dos seus representantes ou Mandatários Judiciais, convidando-a a fornecer 
esclarecimentos pertinentes sobre a matéria de facto ou de direito, facul-
tando-se à outra parte o efectivo exercício do contraditório, relativamente 
aos resultados da diligência;

d) Determina, oficiosamente, ouvidas as partes, a prática dos actos que me-
lhor se ajustem ao fim do processo, bem como as necessárias adaptações, 
quando a tramitação processual prevista na lei não se adequar às especifi-
cidades da causa.

2. Ainda para efeitos do disposto no n.º 1, todas as pessoas, sejam ou não partes 
na causa e incluindo os Magistrados e os Mandatários Judiciais, têm o dever de, 
na intervenção ou condução do processo, prestar a sua colaboração para a des-
coberta da verdade, cooperando entre si e concorrendo para que se obtenha, com 
brevidade, segurança e eficácia, a justa composição do litígio.

Artigo 14.º Princípio da Igualdade das Partes 
1. As partes gozam do princípio da igualdade durante todo o processo, em es-
pecial no exercício de faculdades, no uso dos meios de defesa e na aplicação de 
sanções de cominações e sanções processuais, designadamente em matéria de 
custas e de litigância de má-fé.
2. Incumbe ao Tribunal assegurar o princípio da igualdade processual das partes.

Artigo 15.º Princípio Dispositivo 
1. Salvo disposição diversa do presente Código, o início, o objecto e o termo do 
processo estão na disponibilidade das partes.
2. Cabe às partes alegar os factos que integram a causa de pedir ou em que se 
fundam as excepções deduzidas.
3. O Juiz só pode fundar a decisão nos factos alegados pelas partes, nos que 
sejam públicos e notórios ou de conhecimento oficioso e nos factos instrumentais 
que resultem da instrução e discussão da causa.
4. O Juiz deverá também considerar, na decisão, os factos essenciais à procedên-
cia das pretensões formuladas ou das excepções deduzidas que sejam comple-
mento ou concretização de outros que hajam sido alegadas oportunamente pelas 
partes e resultem da instrução e discussão da causa.

Artigo 16.º Princípio do Impulso Oficial 
1. Iniciada a instância e sem prejuízo do ónus de impulso das partes, especial-
mente imposto pela lei, compete ao Juiz providenciar pelo andamento regular e 
célere do processo, promovendo, oficiosamente, as diligências necessárias ao 
normal prosseguimento da acção e recusando o que for impertinente, inútil ou 
meramente dilatório.

ARTIGO 14.º 

ARTIGO 15.º 

ARTIGO 16.º 
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2. Com base nos factos de que lhe é lícito conhecer, o Juiz deve ordenar todas as 
diligências que considere necessárias à descoberta da verdade material.

Artigo 17.º Princípio do Efeito não Suspensivo
A introdução de uma acção no contencioso administrativo não tem efeitos suspen-
sivos ou interruptivos, salvo disposição em contrário.

Artigo 18.º Princípio da Economia Processual
No Processo Contencioso Administrativo cada processo deve, por si só, resolver 
definitivamente o máximo possível de litígios e comportar apenas os actos e for-
malidades indispensáveis ou úteis à descoberta da verdade material e à tomada 
de decisão final de mérito.

Artigo 19.º Princípio da Cumulação de Pedidos 
1. Ao autor ou ao reconvinte, nos processos declarativos, executivos ou tutelares, 
é permitida a cumulação de pedidos, inicial ou sucessivo, quando a causa de pedir 
seja a mesma e única ou os pedidos sejam compatíveis e entre si conexos, prejudi-
ciais ou dependentes, nomeadamente por se inserirem no âmbito de uma mesma 
relação jurídica material ou no mesmo procedimento ou por a validade do acto a 
que um deles se refere depender da validade de outro acto a que se referem o ou 
os outros pedidos.
2. É ainda permitida a cumulação de pedidos fora dos casos do n.º 1, se a proce-
dência dos pedidos depender essencialmente da apreciação das mesmas circuns-
tâncias de facto ou da interpretação e aplicação dos mesmos princípios ou regras 
de direito.
3. É, designadamente, possível cumular:

a) O pedido de anulação ou declaração de nulidade ou inexistência de acto, 
com o pedido de condenação da Administração à prática do acto legalmente 
devido, em substituição, total ou parcial, do acto praticado;

b) O pedido de anulação ou declaração de nulidade ou inexistência de acto, 
com o pedido de condenação da Administração à prática dos actos ou opera-
ções em que deve consistir a execução da sentença invalidante e, no geral, à 
prática dos actos e operações necessários ao restabelecimento da situação 
que existiria, se o acto não tivesse sido praticado ou ao cumprimento dos 
deveres que ela não tenha cumprido com fundamento no acto impugnado;

c) O pedido de declaração de ilegalidade de uma norma ou o pedido de conde-
nação da Administração à prática de acto legalmente devido, em substitui-
ção total ou parcial do acto praticado ou omitido, com qualquer dos pedidos 
mencionados na alínea a);

d) O pedido de anulação ou declaração de nulidade ou inexistência de acto com 
o pedido de reconhecimento de uma situação jurídica subjectiva;

e) O pedido de anulação ou declaração de nulidade ou inexistência de um acto 
com o pedido de anulação ou declaração de nulidade do contrato cuja vali-
dade dependa desse acto;

f) Qualquer pedido relativo à validade, interpretação ou execução de contrato 
com a impugnação de actos praticados no âmbito da relação contratual ou 
com o de condenação da Administração à prática de acto legalmente devido, 
em substituição total ou parcial do acto praticado ou omitido;

g) O pedido de condenação na reparação dos danos causados por actuação ou 

ARTIGO 17.º 

ARTIGO 18.º 

ARTIGO 19.º 
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omissão administrativa ilegal com qualquer dos pedidos mencionados nas 
alíneas anteriores.

4. Nos casos de pedidos de anulação ou declaração de nulidade ou inexistência de 
actos, a não formulação dos pedidos cumulativos mencionados nos números an-
teriores não preclude a possibilidade de as mesmas pretensões serem accionadas 
autonomamente e no decurso do processo de execução da sentença de anulação 
ou declaração de nulidade ou inexistência.
5. É ainda possível formular, na mesma petição ou reconvenção, pedidos subsi-
diários ou alternativos de anulação ou declaração de nulidade ou inexistência de 
dois actos.
6. Não obsta à cumulação a circunstância de aos pedidos cumulados corres-
ponderem diferentes formas de processo, adoptando-se, nesse caso, a forma de 
acção de impugnação de acto administrativo, com as adaptações que se mostrem 
necessárias.
7. Havendo cumulação de pedidos, fora do disposto nos n.os 1 e 2, o Juiz notifica o 
autor ou autores para, no prazo de 10 (dez) dias, indicarem o pedido que preten-
dem ver apreciado no processo, sob cominação de, não o fazendo, apreciar apenas 
o primeiro pedido para que o Tribunal seja competente e o processo o próprio, 
absolvendo da instância quanto aos demais.
8. Quando algum dos pedidos cumulados não pertença ao âmbito do contencioso 
administrativo, o Juiz absolverá da instância relativamente a esse pedido.
9. Havendo absolvição da instância relativamente a um ou vários pedidos de im-
pugnação de actos administrativos, por ilegal cumulação, podem tais pedidos ser 
apresentados em nova ou novas acções, no prazo de 1 (um) mês, a contar do trân-
sito em julgado da sentença de absolvição da instância, considerando-se, para 
efeitos da tempestividade da sua apresentação, a nova ou novas acções intentadas 
na data da entrada da acção em que a sentença de absolvição da instância foi pro-
ferida, desde que sejam correctamente propostas e possam ser recebidas, sem 
prejuízo do disposto na lei substantiva relativamente à prescrição ou caducidade 
dos direitos.

Artigo 20.º Princípio da Estabilidade da Instância
Salvo nos casos expressamente permitidos pelo presente Código, o pedido e a 
causa de pedir são inalteráveis a partir do momento em que a parte demandada 
tenha sido citada para o processo.

Artigo 21.º Princípio da Modificabilidade Objectiva da Instância
É admitida a modificação objectiva da instância, sempre que tal se mostre neces-
sário para assegurar a tutela jurisdicional efectiva do direito ou interesse lesado 
ou a reconstituição plena da situação que existiria, se o acto impugnado não ti-
vesse sido praticado, designadamente:

a) A ampliação do pedido à impugnação de novos actos praticados no âmbito 
do procedimento administrativo, quando este tenha continuado a desenro-
lar-se a par da tramitação do processo;

b) A ampliação do pedido à formulação de novas pretensões que com aquele 
possam ser cumuladas;

c) A ampliação do pedido a actos supervenientes cuja validade dependa da 
existência ou validade do acto impugnado, ou cujos efeitos se oponham à 
utilidade pretendida no processo; e 

ARTIGO 20.º 

ARTIGO 21.º 
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d) A formulação do pedido de anulação ou declaração de nulidade do contrato 
celebrado na pendência de processo de anulação ou declaração de nulidade 
ou inexistência de acto relativo à formação desse contrato.

Artigo 22.º Princípio do Contraditório
Nos Processos do Contencioso Administrativo, vigora o princípio do contraditó-
rio e nenhuma decisão ou providência podem ser tomada sem que às partes seja 
assegurado o direito de se pronunciar sobre as posições e pretensões da parte 
contrária.

Artigo 23.º Princípios da Livre Apreciação da Prova e da Imediação
O Juiz aprecia livremente a prova legalmente produzida no processo, sem prejuízo 
da força específica atribuída por lei a certas provas e do disposto nos números 
seguintes.

Artigo 24.º Princípio da Aquisição Processual
No Processo Contencioso Administrativo, todos os elementos carreados por cada 
parte ficam adquiridos para o processo e são atendíveis mesmo que favoráveis à 
parte contrária.

Artigo 25.º Princípios do Juiz Natural e da Identidade do Juiz 
1. No Processo Contencioso Administrativo, só pode ser Juiz da Causa aquele 
a quem o processo tiver sido distribuído em conformidade com as normas pré-
-estabelecida por lei, sem prejuízo das regras de redistribuição nos termos da lei 
processual.
2. No Processo Contencioso Administrativo, só pode proferir decisão sobre maté-
ria de facto o Juiz que tenha assistido a actos de instrução e de produção de prova, 
salvo nos casos de redistribuição.

Artigo 26.º Princípio da Preclusão ou Oportunidade
Salvo nos casos previstos no presente Código e nas demais leis de processo apli-
cáveis, os actos das partes devem ser praticados nos momentos ou ciclos proces-
suais próprios estabelecidos na lei, sob pena de ficar precludida a sua prática.

Artigo 27.º Princípios da Celeridade Processual do Prazo Razoável 
e da Cooperação e da Boa-Fé Processual 

1. No Processo Contencioso Administrativo, a decisão judicial final deve ser to-
mada em tempo útil, no mais curto espaço de tempo processualmente possível.
2. O Juiz deve assegurar a boa marcha do processo, evitar a excessiva demora na 
decisão final e abster-se de praticar actos que contribuam injustificada ou ilegal-
mente para o alongamento da sua duração.
3. As partes devem agir de boa-fé, designadamente abster-se de requerer dili-
gências inúteis ou de adoptar expedientes dilatórios.
4. As autoridades administrativas têm o dever de remeter ao Tribunal, em tempo 
oportuno, o processo administrativo e demais documentos respeitantes ao litígio.
5. As autoridades administrativas têm o dever de comunicar ao Tribunal e à parte 
contrária, durante o processo e em tempo oportuno, os factos supervenientes re-
sultantes da sua actuação, nomeadamente:

a) A prática de novos actos administrativos relevantes no âmbito do 

ARTIGO 22.º 

ARTIGO 23.º 

ARTIGO 24.º 

ARTIGO 25.º 

ARTIGO 26.º 

ARTIGO 27.º 
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procedimento administrativo em que insira o acto impugnado ou que pos-
sam colidir com os efeitos a que se dirige o processo;

b) A celebração do contrato correspondente ao procedimento administrativo 
pré-contratual em que se insira o acto administrativo impugnado;

c) A revogação, suspensão ou modificação do acto impugnado.
6. Sempre que alguma das partes alegue, justificadamente, dificuldade em obter 
documento ou informação de que careça para o eficaz exercício de faculdade ou 
cumprimento de ónus ou dever processuais, deve o Juiz providenciar pela remo-
ção do obstáculo, quando tal remoção seja possível.
7. A violação ao dever de colaboração e de boa-fé processual estabelecido no pre-
sente artigo é punida nos termos da lei.

Artigo 28.º Princípio da Correcção Recíproca 
1. Todos os intervenientes no processo devem agir com correcção recíproca.
2. Os Magistrados e mandatários devem pautar-se, nas suas relações, pelo dever 
de urbanidade.
3. As partes, seus mandatários e os Magistrados devem abster-se, nos seus es-
critos e intervenções orais, de usar expressões desnecessárias, ofensivas da honra 
ou do bom nome de outros intervenientes ou do respeito devido a instituições.

CAPÍTULO II  
Das Partes

Artigo 29.º Personalidade, capacidade judiciária e legitimidade processual 
1. A iniciativa processual pertence a quem se apresente como titular de perso-
nalidade, capacidade judiciária e legitimidade activa para demandar, nos termos 
do presente Código e, supletivamente, do disposto na Lei Processual Civil, ou em 
legislação especial.
2. No Processo Contencioso Administrativo, os órgãos públicos têm personali-
dade e capacidade judiciária, dispondo de legitimidade activa e passiva, nos ter-
mos do presente Código ou de legislação especial.

Artigo 30.º Legitimidade activa para a tutela de interesses meta-individuais 
1. Tem legitimidade para propor e intervir, nos termos da lei, em processos prin-
cipais, especiais, urgentes ou cautelares destinados à defesa de quaisquer inte-
resses meta-individuais – difusos, colectivos homogéneos ou outros – e de valores 
e bens constitucionalmente protegidos, contra actos ilícitos de particulares ou da 
Administração Pública que os violem ou ameacem, independentemente do inte-
resse pessoal que tenham na demanda:

a) O Cidadão Nacional – habitualmente residente no território nacional;
b) A pessoa singular estrangeira ou apátrida habitualmente residente no ter-

ritório nacional;
c) As Associações ou Fundações, Privadas ou Públicas que incluam, expressa-

mente, nas suas atribuições ou objectivos estatutários, a promoção ou de-
fesa dos interesses, valores ou bens referidos;

d) As Autarquias Locais – relativamente aos valores e bens, com particular in-
cidência na área da respectiva circunscrição territorial e aos interesses da 
comunidade habitualmente residente nessa circunscrição territorial;

ARTIGO 28.º 

ARTIGO 29.º 

ARTIGO 30.º 
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e) O Estado – para defesa de valores e bens do interesse de toda a comunidade 
nacional contra quaisquer medidas de entidades privadas ou públicas que 
atentem contra tais valores e bens;

f) O Ministério Público como defensor da legalidade, podendo accionar, judi-
cialmente, as medidas que entender convenientes para a defesa de quais-
quer valores e bens constitucionalmente protegidos.

2. Podem ser defendidos, nos termos do número anterior, designadamente:
a) A saúde pública, o ambiente, o ordenamento do território, o urbanismo, a 

habitação, a defesa do consumidor e a qualidade de vida e a legalidade dos 
actos da administração;

b) O património público, histórico, cultural e os bens dominiais e patrimoniais 
públicos, do Estado e das Autarquias Locais;

c) A autonomia do poder local.

Artigo 31.º Legitimidade activa nas acções relativas a contratos 
1. Os pedidos relativos à validade, total ou parcial, de contratos sujeitos ao con-
tencioso administrativo podem ser deduzidos:

a) Pelas partes na relação contratual;
b) Pelo Ministério Público, quanto a qualquer contrato ou cláusula contratual 

que possa afectar um interesse público;
c) Pelas demais pessoas ou entidades com legitimidade activa para a tutela de 

interesses meta-individuais, valores ou bens constitucionalmente protegi-
dos, nos termos do artigo 30.º, nos casos em que o contrato ou alguma das 
suas cláusulas interfiram com tais interesses, valores ou bens;

d) Por quem tenha sido prejudicado pelo facto de não ter sido adoptado o pro-
cedimento pré-contratual legalmente exigido;

e) Por quem tenha impugnado acto relativo à formação do contrato ou uma 
norma própria do procedimento pré-contratual ou pedido a condenação da 
Administração à prática de acto legalmente devido desse procedimento;

f) Por quem, tendo participado no procedimento que precedeu à celebração do 
contrato e sido classificado em termos de a sua proposta poder ser adjudi-
cada, alegue que o clausulado ou o modo de execução jurídica ou material 
do contrato não corresponde aos termos da adjudicação;

g) Por quem alegue que o clausulado do contrato ou a sua execução jurídica ou 
material não correspondem aos termos inicialmente estabelecidos e que, 
justificadamente, o tinham levado a não participar no procedimento pré-
-contratual, embora preenchesse os requisitos necessários para o efeito;

h) Pelas pessoas singulares ou colectivas titulares ou defensoras de direitos 
subjectivos ou interesses legalmente protegidos, aos quais a execução do 
contrato cause ou possa causar prejuízos.

2. Os pedidos relativos à execução de contratos, quer dos destinados a impor o 
seu cumprimento pontual, quer dos que têm por objecto efectivar a responsabili-
dade pelo seu incumprimento, quer dos relativos à sua modificação ou cessação, 
podem ser deduzidos:

a) Pelas partes na relação contratual;
b) Pelas pessoas singulares ou colectivas titulares ou defensoras de direitos 

subjectivos ou interesses legalmente protegidos em função dos quais as 
cláusulas contratuais tiverem sido estabelecidas, designadamente os be-
neficiários de contratos celebrados pela Administração Pública com vista 

ARTIGO 31.º 
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à prestação pela entidade contratada, em condições de igualdade, regula-
ridade, continuidade e eficiência, de bens ou serviços de interesse público;

c) Pelo Ministério Público, quanto a qualquer contrato ou cláusula contratual 
que possa afectar um interesse público;

d) Pelas demais pessoas ou entidades com legitimidade activa para a tutela de 
interesses meta-individuais, valores ou bens constitucionalmente protegi-
dos, nos termos do artigo 30.º, nos casos em que o contrato ou alguma das 
suas cláusulas interfiram com tais interesses;

e) Por quem tenha sido preterido no procedimento pré-contratual que prece-
deu à celebração do contrato, relativamente aos aspectos da execução do 
contrato relacionados com as razões que determinaram essa preterição ou 
que estejam vinculadamente ligados à configuração que lhes era dada no 
procedimento pré-contratual.

3. Os pedidos relativos à declaração de mera existência ou inexistência ou à in-
terpretação de contratos podem ser deduzidos pelas partes na relação contratual.

Artigo 32.º Legitimidade activa no pedido de impugnação de acto 
1. Tem legitimidade para impugnar um acto:

a) Quem alegue ser titular de um interesse directo, pessoal e legítimo, de-
signadamente por ter sido lesado pelo acto nos seus direitos ou interesses 
legalmente protegidos;

b) O Ministério Público, em acção pública, como defensor da legalidade admi-
nistrativa;

c) Os titulares de direito de acção popular e de petição;
d) As pessoas colectivas privadas, quanto aos direitos e interesses legalmente 

protegidos, colectivos ou homogéneos, que lhes incumba, estatutariamente, 
defender ou promover;

e) As pessoas colectivas públicas, no âmbito de relações inter-administrativas, 
para defesa dos interesses públicos cuja prossecução lhes tenha sido legal-
mente cometida;

f) Os Órgãos Administrativos, relativamente a actos praticados por outros Ór-
gãos da mesma pessoa colectiva, para defesa da sua esfera de competência 
legalmente estabelecida, quando não haja entre esses Órgãos relações de 
subordinação hierárquica;

g) Os Presidentes dos Órgãos Colegiais, em relação a actos praticados pelos 
respectivos órgãos, bem como outras autoridades, no âmbito de específicos 
poderes de fiscalização expressamente atribuídos por lei para a defesa da 
legalidade administrativa; e 

h) As pessoas e entidades com legitimidade activa, nos termos do artigo 30.º, 
para a tutela de interesses meta-individuais ou de valores ou bens protegi-
dos que lhes incumba defender ou promover, nos casos em que o acto seja 
lesivo de tais interesses;

2. Qualquer eleitor, no gozo dos seus direitos civis e políticos, tem legitimidade 
para impugnar as deliberações e decisões dos órgãos das respectivos Autarquias 
Locais, das suas associações, da sua Administração Indirecta e dos seus conces-
sionários ou outros particulares que actuem administrativamente sob mandato 
autárquico, com jurisdição na circunscrição territorial em que resida habitual-
mente.
3. A intervenção do interessado no procedimento gracioso em que tenha sido 

ARTIGO 32.º 
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praticado o acto impugnado constitui mera presunção de legitimidade para a sua 
impugnação.

Artigo 33.º Legitimidade activa no pedido de condenação à prática de acto devido 
1. Tem legitimidade para pedir a condenação à prática de acto legalmente devido:

a) Quem alegue ser titular de direito ou de um interesse legalmente protegido;
b) As pessoas colectivas privadas, relativamente aos direitos e interesses le-

galmente protegidos, difusos, colectivos ou homogéneos, que lhes incumba, 
estatutariamente, defender ou promover;

c) As pessoas colectivas públicas, no âmbito de relações inter-administrativas, 
quando o acto devido se refira aos interesses públicos cuja prossecução lhes 
tenha sido legalmente cometida;

d) Os Órgãos Administrativos, relativamente a actos recusados ou omitidos por 
outros órgãos da mesma pessoa colectiva com quem não esteja em relação 
de subordinação hierárquica, quando o acto recusado ou omitido seja neces-
sário ao exercício da sua competência legalmente estabelecida;

e) Os Presidentes dos Órgãos Colegiais, em relação a actos omitidos ou recu-
sados pelos respectivos Órgãos, bem como outras autoridades, em defesa 
da legalidade administrativa, no âmbito de específicos poderes de fiscaliza-
ção expressamente atribuídos por lei;

f) As pessoas e entidades com legitimidade activa, nos termos do artigo 30.º, 
para a tutela de interesses difusos constitucionalmente protegidos que lhes 
incumba defender ou promover, quando o acto ilegalmente omitido ou recu-
sado respeitar a tais interesses.

2. Tem ainda legitimidade para pedir a condenação à prática de acto devido, o 
Ministério Público, quando o dever de praticar o acto resulte directamente da lei e 
esteja em causa ofensa de direitos fundamentais, de um interesse público espe-
cialmente relevante ou de valores e bens constitucionalmente protegidos.

Artigo 34.º Legitimidade activa na acção de impugnação de normas 
1. Pode pedir a declaração de ilegalidade de normas emanadas ao abrigo de dis-
posições de direito administrativo, com força obrigatória geral:

a) O Ministério Público, oficiosamente ou, quando as normas afectem os va-
lores e bens constitucionalmente protegidos cuja defesa e promoção lhes 
incumba, a requerimento de qualquer das demais pessoas e entidades com 
legitimidade para a tutela de interesses meta-individuais, valores ou bens 
constitucionalmente protegidos, nos termos do artigo 30.º;

b) Quem alegue ser prejudicado pela aplicação da norma ou possa previsivel-
mente vir a sê-lo em momento próximo, desde que a aplicação da norma 
tenha sido recusada por quaisquer tribunais, em 3 (três) casos concretos, 
com fundamento em ilegalidade.

2. Nos casos da alínea a) do n.º 1, as pessoas e entidades com legitimidade para a 
tutela de interesses meta-individuais, valores ou bens constitucionalmente prote-
gidos, nos termos do artigo 30.º que hajam requerido a intervenção do Ministério 
Público podem constituir-se assistentes.
3. Pode pedir a declaração de ilegalidade de normas emanadas ao abrigo de dis-
posições de direito administrativo e imediatamente exequíveis, com efeito circuns-
crito ao caso concreto:

ARTIGO 33.º 

ARTIGO 34.º 
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a) Quem alegue ser prejudicado pela aplicação da norma ou possa, presumi-
velmente, vir a sê-lo em momento próximo; e 

b) As pessoas e entidades com legitimidade para a tutela de interesses meta-
-individuais, nos termos do artigo 30.º, quando as normas afectem os in-
teresses meta-individuais, valores e bens constitucionalmente protegidos 
cuja defesa e promoção lhes incumbam.

4. O Ministério Público tem o dever de pedir a declaração de ilegalidade de norma 
emanada, ao abrigo de disposições de direito administrativo com força obrigatória 
geral, quando tenha conhecimento de 3 (três) decisões que a tenham desaplicado 
com fundamento na sua ilegalidade.

Artigo 35.º Legitimidade activa na acção de declaração de ilegalidade por omissão de normas
Podem pedir a declaração de ilegalidade por omissão de normas cuja adopção, ao 
abrigo de disposições de direito administrativo, seja necessária para dar exequi-
bilidade a actos legislativos ou a outras normas administrativas de grau superior 
carentes de regulamentação:

a) O Ministério Público, como promotor da legalidade administrativa;
b) As pessoas e demais entidades com legitimidade para a tutela de interes-

ses meta-individuais e de valores e bens constitucionalmente protegidos 
quando a omissão afecte ou possa afectar directamente os interesses, valo-
res e bens cuja defesa ou promoção lhes incumbe;

c) Quem alegue ter sido ou estar a ser directamente prejudicado pela omissão 
da norma ou poder vir a sê-lo, previsivelmente, em momento próximo.

Artigo 36.º Legitimidade activa na acção para a intimação de particulares
Para pedir a condenação de particulares, designadamente concessionários, sujei-
tos a vínculos jurídico-administrativos decorrentes de normas, actos administrati-
vos ou contratos, a adoptarem ou a absterem-se de adoptar certo comportamento 
não fundado em acto impugnável, por forma a assegurar o cumprimento de tais 
vínculos, tem legitimidade qualquer pessoa ou entidade cujos direitos ou interes-
ses legalmente protegidos sejam ou ameacem ser directamente violados pelo re-
ferido comportamento.

Artigo 37.º Legitimidade activa nos processos cautelares
Tem legitimidade para pedir a adopção de providências cautelares, antecipatórias 
ou conservatórias, quem tenha legitimidade para intentar o processo principal de 
que pretenda garantir a utilidade da respectiva sentença a proferir.

Artigo 38.º Legitimidade passiva
1. Cada processo principal, especial, urgente ou cautelar, deve ser proposto con-
tra a outra parte na relação controvertida e, quando for caso disso, também con-
tra as pessoas e entidades que, não sendo partes na referida relação, podem ser 
prejudicadas com a procedência da demanda ou que tenham interesse legítimo na 
manutenção da situação cuja alteração é pedida.
2. Quando o processo tenha por objecto acto de entidade pública, a parte deman-
dada é a pessoa colectiva de direito público ou, no caso do Estado, o órgão a quem 
seja imputável o acto jurídico impugnado ou sobre cujo órgão recaia o dever de 
praticar os actos jurídicos ou observar os comportamentos pretendidos, salvo dis-
posição especial diversa do presente Código.

ARTIGO 35.º 

ARTIGO 36.º 

ARTIGO 37.º 

ARTIGO 38.º 
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Artigo 39.º Legitimidade passiva no exercício de poderes públicos 
1. Quando a acção ou o respectivo processo cautelar, tenha por objecto acto mate-
rialmente administrativo, a parte demandada é, se o acto impugnado tiver sido por 
si praticado, nomeadamente:

a) O Presidente da República;
b) O Presidente da Assembleia Nacional;
c) O Presidente de Tribunal Superior, de Tribunal da Relação ou de Tribunal de 

Comarca;
d) Os Presidentes de Entidades Administrativas Independentes ou Autónomas;
e) O Presidente da Autarquia.

2. Têm legitimidade passiva os Ministros, Governadores Provinciais, Administra-
dores Municipais, responsáveis das Autarquias Locais, gestores de empresas pú-
blicas e de institutos públicos, assim como entidades equiparadas, independente-
mente do exercício de poderes delegados.
3. A impugnação contenciosa referida no presente artigo tem como objecto actos 
administrativos, contratos públicos ou operações materiais, independentemente 
do seu autor e forma, sempre que lese direitos, liberdades e garantias.

Artigo 40.º Legitimidade passiva nas acções relativas a conflitos 
entre órgãos de uma mesma pessoa colectiva

Nos processos principais, especiais, urgentes ou cautelares, respeitantes a litígios 
entre Órgãos da mesma pessoa colectiva, a parte demandada é o órgão cuja con-
duta deu origem ao litígio.

Artigo 41.º Legitimidade passiva na acção relativa a litígio entre o 
presidente de um Órgão Colegial e o Colégio

Nos processos principais, especiais, urgentes ou cautelares, respeitantes a litígio 
entre o Presidente de Órgão Colegial e esse órgão, a parte demandada é, em litis-
consórcio, todos os membros do órgão que votaram a deliberação impugnada ou 
se abstiveram de deliberar como era legalmente devido.

Artigo 42.º Legitimidade passiva para a coligação e cumulação de pedidos
Havendo cumulação de pedidos contra diferentes pessoas colectivas ou entidades 
sem personalidade jurídica com legitimidade passiva, nos termos dos artigos an-
teriores, devem ser demandadas todas as pessoas colectivas e entidades contra 
quem sejam dirigidas as pretensões formuladas.

Artigo 43.º Legitimidade passiva de particulares
Podem ser demandados concessionários ou outros particulares sujeitos de rela-
ções jurídico administrativo com entidades públicas ou com outros particulares, 
designadamente, quando:

a) Sem fundamento em acto administrativo impugnável, violem deveres jurí-
dico-administrativos decorrentes de normas, actos administrativos ou con-
tratos ou haja fundado receio de que os possam violar e a autoridade com-
petente, solicitada a fazê-lo, não adopte as medidas adequadas a repor a 
legalidade violada ou ameaçada;

b) Pratiquem actos dirigidos à celebração de contrato administrativo no âmbito 
de um procedimento pré-contratual de direito público;

c) Se trate de intimação judicial contra recusa a fornecer informação, certidões 

ARTIGO 39.º 

ARTIGO 40.º 

ARTIGO 41.º 

ARTIGO 42.º 

ARTIGO 43.º 
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ou acesso a arquivos e registos que lhes cumpra fornecer ou facultar, no-
meadamente com vista a suprir ou corrigir notificação ou publicação defi-
cientes;

d) Se trate de intimação judicial requerida pelo Ministério Público contra re-
cusa a fornecer informação, certidões ou acesso a arquivos e registos que 
lhes cumpra fornecer e de que necessite para efeitos de exercício da Acção 
Pública Administrativa.

Artigo 44.º Coligação 
1. Podem coligar-se vários demandantes e pode uma única demanda ser pro-
posta conjuntamente contra mais do que um demandado, quando:

a) A causa de pedir seja a mesma e única ou os pedidos estejam entre si numa 
relação de prejudicialidade ou de dependência, nomeadamente por se ins-
creverem no âmbito da mesma relação jurídica material;

b) Sendo diferente a causa de pedir, a procedência dos pedidos principais de-
pende essencialmente da apreciação dos mesmos factos ou da interpreta-
ção e aplicação dos mesmos princípios ou regras de direito.

2. Havendo coligação sem que entre os pedidos exista a conexão exigida no nú-
mero anterior, o Juiz notifica o demandante ou demandantes para, no prazo de 
10 (dez) dias, indicarem o pedido que pretendem ver apreciado no processo, sob 
cominação de, não o fazendo, haver absolvição da instância quanto a todos os pe-
didos.

Artigo 45.º Intervenção de terceiro e constituição de assistentes 
1. Pode intervir nos processos do contencioso administrativo, como demandante 
ou como demandado, ou com o estatuto de assistentes, quem tenha interesse 
idêntico ao de qualquer das partes no processo.
2. A intervenção de terceiro só é permitida até ao último dia do prazo para a apre-
sentação dos articulados.
3. Os assistentes devem aceitar o processo no estado em que se encontre, encon-
trando-se a sua posição subordinada à do assistido, que não fica limitado nos seus 
direitos de confessar ou desistir, com as legais consequências.

Artigo 46.º Patrocínio forense obrigatório 
1. É obrigatória a constituição de advogado em todos os tipos de processo, qual-
quer que seja a sua natureza e objecto, quer para o autor e para o demandado, 
quer para os contra-interessados quer, ainda, para terceiros chamados a intervir, 
salvo disposição diversa do presente Código.
2. Exceptuam-se do disposto no número anterior:

a) As declarações, actos ou obrigações que só as partes podem fazer, praticar 
ou assumir;

b) Os advogados em causa própria ou de seus cônjuges, ascendentes ou des-
cendentes;

c) Os Magistrados Judiciais e do Ministério Público em causa própria ou de 
seus cônjuges, ascendentes ou descendentes;

d) Os requerimentos em que se não levantem questões de direito;
e) A representação do Estado e demais pessoas colectivas de direito público 

por advogado nos termos da lei e dos artigos seguintes.

ARTIGO 44.º 

ARTIGO 45.º 

ARTIGO 46.º 
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Artigo 47.º Representação e patrocínio judiciário do Estado 
1. Sem prejuízo da representação do Estado pelo Ministério Público, nos proces-
sos legalmente indicados e do disposto no n.º 1 do artigo 46.º, as pessoas colecti-
vas de direito público e os Departamentos Ministeriais podem ser representados 
em juízo por Licenciado em Direito vinculado ao serviço, inscrito na Ordem dos 
Advogados, expressamente designado para o efeito, cuja actuação, no âmbito do 
processo, fica vinculada à observância dos mesmos deveres deontológicos, que 
obrigam o mandatário da outra parte.
2. O Estado é representado em juízo pelo Ministério Público, nos processos que 
tenham por objecto relações pré-contratuais ou a responsabilidade civil extracon-
tratual, quando não for incompatível com a posição assumida por este no pro-
cesso, sem prejuízo de poder ser exercido patrocínio judiciário por Advogado.
3. A designação de Licenciado em Direito, do quadro da instituição e inscrito na 
Ordem dos Advogados, ou de Advogado para a representação do Estado em juízo, 
nos termos do presente artigo, compete ao órgão máximo do ente público que 
seja autor ou demandado, e às demais entidades referidas no artigo 39.º do pre-
sente Código.

Artigo 48.º Patrocínio judiciário de outras pessoas colectivas de direito 
público ou de outras entidades públicas 

1. As demais pessoas colectivas de direito público, às Autoridades Administrati-
vas Independentes e demais entidades públicas é aplicável, com as necessárias 
adaptações, o disposto no n.º 1 do artigo 47.º, cabendo ao órgão dirigente da pes-
soa colectiva e ao Presidente da Entidade ou, ainda, ao responsável máximo pelos 
serviços de apoio jurídico da pessoa colectiva ou entidade interessada a designa-
ção do Advogado ou Licenciado em Direito que a patrocinará em Juízo.
2. O disposto no n.º 1 não se aplica às pessoas colectivas sob forma privada cria-
das pelo Estado, pelas Autarquias Locais ou por outras pessoas de direito público, 
as quais, como os particulares, não se sujeitam ao disposto no artigo 47.º.

Artigo 49.º Iniciativa do Juiz no suprimento da irregularidade de representação ou patrocínio
1. O Juiz deve, oficiosamente e a todo o tempo, providenciar pela regularização 
da instância logo que se aperceba de qualquer vício relativo à irregularidade de 
representação ou patrocínio das partes.
2. Incumbe ao Juiz ordenar a citação do réu ou da parte interessada em quem o 
deve representar ou, se a falta ou irregularidade respeitar ao autor, determinar a 
notificação de quem o deve representar na causa, para, no prazo que fixe e que-
rendo, ratificar todo o processado anterior ou parte dele, suspendendo-se, entre-
tanto, a instância.

CAPÍTULO III  
Do Valor da Causa

Artigo 50.º Fixação do valor da causa 
1. A toda a causa é atribuído valor certo, expresso em moeda com curso legal, 
correspondente à utilidade económica que deriva do pedido.
2. Ao demandante cumpre indicar o valor da causa na petição, podendo esse valor 

ARTIGO 47.º 

ARTIGO 48.º 

ARTIGO 49.º 

ARTIGO 50.º 
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ser impugnado pela outra parte, na sua defesa, sendo, nesse caso, aplicável o dis-
posto na Lei Processual Civil.
3. O valor da causa pode ser fixado por decisão do Juiz até ao trânsito em julgado 
da decisão final, de acordo com os elementos do processo ou mediante diligências 
ordenadas oficiosamente.

Artigo 51.º Critérios de fixação do valor da causa 
1. Nos processos em que se pretenda obter o pagamento de quantia certa, o valor 
da causa corresponde à quantia pretendida, e nos processos em que se pretenda 
obter um benefício de diferente natureza, o valor da causa corresponde à quantia 
equivalente a esse benefício.
2. Nos processos que tenham por objecto a interpretação, validade ou execução 
de contratos, o valor da causa corresponde ao valor do contrato, salvo quando o 
pedido se reporte a incumprimento parcial do contrato, em que o valor da causa 
corresponde ao valor das prestações em falta.
3. Nos processos respeitantes a coisas ou a direitos sobre elas, o valor da causa 
corresponde ao valor da coisa ou do direito em causa.
4. Nos processos respeitantes à aplicação de sanções, o valor da causa corres-
ponde ao montante da sanção pecuniária em causa ou, quando esta não tenha 
conteúdo patrimonial, à importância dos danos patrimoniais sofridos.
5. Nos processos dirigidos à cessação de situações causadoras de dano, o valor 
da causa é determinado pela importância do dano causado.
6. Nos processos cujo pedido não seja susceptível de avaliação económica, de-
signadamente por ter por objecto bens imateriais ou a impugnação de regulamen-
tos, o valor da causa é fixado pelo Juiz de acordo com os elementos do processo, 
nos termos da lei.

Artigo 52.º Pedidos cumulados, acessórios, alternativos e subsidiários 
1. Quando, no mesmo processo, sejam cumulados vários pedidos, o valor da 
causa corresponde à quantia resultante da soma dos valores de todos os pedidos, 
mas cada um deles é considerado em separado para o efeito de determinar se a 
sentença pode ser objecto de recurso, e de que tipo.
2. Quando seja deduzido pedido acessório de condenação ao pagamento de juros, 
rendas e rendimentos já vencidos e a vencer durante a pendência da causa, na 
fixação do respectivo valor, atende-se somente aos interesses já vencidos.
3. No caso de pedidos alternativos, atende-se, unicamente, ao pedido de valor 
mais elevado e, no caso de pedidos subsidiários, ao pedido deduzido em pri-
meiro lugar.

CAPÍTULO IV  
Da Instância

Artigo 53.º Constituição e extinção da instância 
1. A instância inicia-se com a recepção da petição inicial ou do requerimento na 
Secretaria ou Cartório do Tribunal ao qual é dirigido.
2. O demandante pode desistir da instância até ser proferida a decisão, sendo o 
termo da desistência lavrado na forma prevista na Lei Processual Civil.
3. Se o processo estiver parado mais de 3 (três) meses por culpa do demandante 
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e, tendo sido notificado para promover o andamento do processo no prazo de 30 
(trinta) dias, ele não o fizer dentro desse prazo, é declarada a deserção da instân-
cia e ordenado o arquivamento dos autos.
4. Quando o Juiz tenha sobrestado na decisão até que o Tribunal competente se 
pronuncie sobre questão prejudicial excluída da competência dos Órgãos do Con-
tencioso Administrativo, a inércia durante mais de 3 (três) meses do demandante 
relativamente ao andamento do processo respeitante à questão prejudicial deter-
mina o seguimento do Processo do Contencioso Administrativo, sendo a questão 
prejudicial decidida com base nos elementos de prova admissíveis e com efeitos 
restritos a este processo.

Artigo 54.º Distribuição 
1. Sempre que exista mais de um Juiz ou secção na respectiva Sala ou Câmara 
do Contencioso Administrativo, Fiscal e Aduaneiro, os Processos do Contencioso 
Administrativo são distribuídos segundo as espécies, na primeira sessão, por sor-
teio entre os juízes respectivos.
2. Nos processos no Plenário do Tribunal Supremo que tenham por objecto o re-
curso de decisões da Câmara do Contencioso Administrativo, Fiscal e Aduaneiro, 
o Juiz Relator da decisão objecto do recurso é excluído da distribuição por sorteio 
na primeira sessão.

Artigo 55.º Espécies de processos no Plenário do Tribunal Supremo
Para efeitos de distribuição, as espécies de processos no Plenário do Tribunal Su-
premo são as seguintes:

a) Processos de impugnação de regulamentos;
b) Processos de impugnação dos actos administrativos;
c) Processos relativos a contratos;
d) Processos de responsabilidade civil extracontratual;
e) Processos de suspensão do cumprimento e reconhecimento da existência 

de causas legítimas de inexecução de acórdãos;
f) Processos especiais;
g) Processos cautelares;
h) Processos urgentes;
i) Processos de execução;
j) Recursos ordinários dos acórdãos da Câmara do Contencioso Administra-

tivo, Fiscal e Aduaneiro dos Tribunais de Comarca proferidos em primeiro 
grau de jurisdição no âmbito de acções relativas a contratos e de responsa-
bilidade civil extracontratual;

k) Recursos extraordinários de uniformização de jurisprudência e de revisão.

Artigo 56.º Espécies de processos na Câmara do Contencioso Administrativo, 
Fiscal e Aduaneiro do Tribunal Supremo

Para efeitos de distribuição, as espécies de processos na Câmara do Contencioso 
Administrativo, Fiscal e Aduaneiro do Tribunal Supremo são as seguintes:

a) Recursos ordinários das decisões das Câmaras do Contencioso Administra-
tivo, Fiscal e Aduaneiro dos Tribunais da Relação proferidas em acções de 
impugnação de actos administrativos, a condenação à prática de acto de-
vido, impugnação de normas e a declaração de ilegalidade por omissão;

b) Recursos ordinários das decisões das Câmaras do Contencioso 
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Administrativo, Fiscal e Aduaneiro dos Tribunais da Relação proferidas em 
acções relativas a contratos e de responsabilidade civil extracontratual;

c) Recursos ordinários das decisões das Câmaras do Contencioso Administra-
tivo, Fiscal e Aduaneiro dos Tribunais da Relação proferidas em processos 
especiais urgentes e cautelares.

Artigo 57.º Espécies de processos nas Câmaras do Contencioso Administrativo, 
fiscal e Aduaneiro dos Tribunais da Relação
Para efeitos de distribuição, as espécies de processos nas Câmaras do Conten-
cioso Administrativo, Fiscal e Aduaneiro dos Tribunais da Relação são as seguin-
tes:

a) Processos de impugnação de regulamentos;
b) Processos de impugnação de actos administrativos e à prática de acto de-

vido;
c) Processos relativos a contratos;
d) Processos de responsabilidade civil extracontratual;
e) Processos de suspensão do cumprimento e reconhecimento da existência 

de causas legítimas de inexecução de acórdãos;
f) Processos urgentes;
g) Processos especiais;
h) Processos cautelares;
i) Processos de execução;
j) Recursos ordinários das decisões das Salas do Contencioso Administrativo, 

Fiscal e Aduaneiro dos Tribunais de Comarca proferidas em acções de im-
pugnação de actos administrativos, a condenação à prática de acto devido, 
impugnação de normas e declaração de ilegalidade por omissão;

k) Recursos ordinários das decisões das Salas do Contencioso Administrativo, 
Fiscal e Aduaneiro dos Tribunais de Comarca proferidas em acções relativas 
a contratos e de responsabilidade civil extracontratual;

l) Recursos ordinários das decisões da Sala do Contencioso Administrativo, 
Fiscal e Aduaneiro dos Tribunais de Comarca proferidas em processos ur-
gentes, especiais e cautelares.

Artigo 58.º Espécies de processos na Sala do Contencioso Administrativo, 
Fiscal e Aduaneiro dos Tribunais de Comarca
Para efeitos de distribuição, as espécies de processos nas Salas do Contencioso 
Administrativo, Fiscal e Aduaneiro dos Tribunais de Comarca são as seguintes:

a) Processos de impugnação de regulamentos;
b) Processos de impugnação de actos administrativos e condenação à prática 

de acto devido;
c) Processos relativos a contratos;
d) Processos de responsabilidade civil extracontratual;
e) Processos de impugnação de contravenção ou transgressão administrativa;
f) Processos de suspensão do cumprimento e reconhecimento da existência 

de causas legítimas de inexecução de acórdãos;
g) Processos urgentes;
h) Processos especiais;
i) Processos cautelares;
j) Processos de execução;

ARTIGO 57.º 
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k) Execuções baseadas em títulos diversos de sentenças.

Artigo 59.º Apensação 
1. Quando sejam separadamente intentados processos que, por se verificarem os 
pressupostos de admissibilidade previstos para a coligação e a cumulação de pe-
didos, possam ser reunidos num único, a apensação pode ser requerida e deve ser 
oficiosamente ordenada, ouvidas as partes, a não ser que o estado do processo ou 
outra razão torne especialmente inconveniente a apensação.
2. Os processos são apensados ao que tiver sido intentado em primeiro lugar, 
considerando-se, como tal, o de numeração inferior, salvo se os pedidos forem 
dependentes uns dos outros, caso em que a apensação é feita na ordem da de-
pendência.
3. Importa baixa na distribuição a apensação de processo distribuído a Juiz dife-
rente.

CAPÍTULO V  
Actos Processuais

Artigo 60.º Citação e notificações 
1. Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, é subsidiariamente aplicável 
ao Processo do Contencioso Administrativo o disposto na Lei Processual Civil em 
matéria de entrega ou remessa das peças processuais, duplicados dos articula-
dos, cópias dos documentos apresentados e modo de realização das citações e 
notificações.
2. No processo de impugnação de actos administrativos, condenação à prática de 
acto devido, impugnação de normas e declaração de ilegalidade por omissão, a 
citação dos Órgãos da Administração é feita mediante:

a) Entrega aos serviços do citando de carta registada com aviso de recepção ou 
certificação da recusa de recebimento;

b) Ofício dirigido ao órgão que praticou o acto cuja recepção deve ser acusada 
nas 48 horas a seguir a da recepção e findo o qual considera-se a notifica-
ção feita;

c) Contacto pessoal do funcionário judicial com o citando;
d) Por via electrónica, nos termos a definir em diploma regulamentar e do Có-

digo de Processo na pessoa do respectivo titular.
3. No caso de não cumprimento do número anterior e quando não seja possível 
citar a entidade pública ou o seu representante, por causa que lhe seja imputável, 
considera-se recusa da citação, devendo o facto ser certificado por 2 (dois) fun-
cionários judiciais, ficando a constar do processo, considerando-se efectuada a 
citação na data da recusa.
4. Quando as pessoas a citar sejam em número superior a 20 (vinte), assim como 
no caso de incertos ou de pessoas com residência desconhecida ou localizada no 
estrangeiro, a respectiva citação, com a cominação de que dispõem do prazo de 
15 (quinze) dias para se constituírem como interessados no processo, processa-
-se por publicação no sítio de Internet do Tribunal, sem prejuízo de publicação de 
éditos afixados à porta do Tribunal e por anúncio em meio de comunicação social.
5. Nos processos respeitantes a regulamentos e actos administrativos que 
afectem uma pluralidade de destinatários, a citação de eventuais interessados, 

ARTIGO 59.º 

ARTIGO 60.º 



130

Descarregue gratuitamente actualizações legislativas online em www.pluraleditores.co.ao

Colectânea do Direito Administrativo, 1.ª Edição – Col. Legislação Angola. Outubro de 2022 ABC08496.10

✁

22  

para os efeitos previstos no número anterior, processa-se através da publicação 
de anúncio, pelo meio e no local utilizados para dar publicidade ao acto jurídico 
em causa.
6. Os interessados que não tenham sido pessoalmente citados podem intervir no 
processo até à conclusão ao Juiz ou Relator para decisão.
7. No decurso do processo, as notificações que não importem a prática de acto 
pessoal são feitas na pessoa do Advogado constituído, do Ministério Público ou 
do Licenciado em Direito designado para representar a entidade demandada, de-
vendo os Advogados que tenham residência profissional fora da área da sede do 
Tribunal escolher domicílio nessa área para o efeito de receberem as notificações.

Artigo 61.º Autuação e registo dos documentos 
1. Os documentos dirigidos ao processo são entregues na Secretaria da Câmara 
do Contencioso Administrativo, Fiscal e Aduaneiro do Tribunal Supremo ou da Re-
lação, ou no Cartório da Sala do Contencioso Administrativo, Fiscal e Aduaneiro do 
Contencioso Administrativo, Fiscal e Aduaneiro dos Tribunais de Comarca.
2. Os documentos correspondentes a cada processo são autuados e rubricados 
pelo Secretário ou pelo Escrivão do respectivo Cartório.

Artigo 62.º Duplicados
Os articulados e as alegações são acompanhados de tantos duplicados quanto os 
interessados de parte contrária e de uma cópia para o arquivo do Tribunal.

Artigo 63.º Regime aplicável nos Tribunais Superiores 
1. Nos Tribunais Superiores, o Juiz a quem o processo caiba por distribuição fica 
sendo Relator, assumindo, na tramitação do processo e na condução e realização 
dos actos processuais, os poderes atribuídos ao Juiz de Direito nos Tribunais de 
Comarca, e competindo-lhe deferir todos os termos processuais até ao final.
2. O julgamento, tanto da matéria de facto, como da matéria de direito, e a deci-
são final são da competência do Tribunal constituído pelo Relator e pelos Juízes-
-Adjuntos.
3. Concluso o processo ao Relator para decisão final, tem lugar a vista simultânea 
dos Juízes-Adjuntos pelo prazo de 15 (quinze) dias, que, em vista da simplicidade 
da matéria, pode ser dispensada pelo Relator ou por ele submetida a prazo mais 
reduzido.
4. Dos despachos do Relator que não sejam de mero expediente, nem proferi-
dos no exercício de poderes discricionários, cabe reclamação para a conferência, 
nos termos do disposto em matéria de recursos jurisdicionais pela Lei Processual 
Civil, com as necessárias adaptações.
5. Quando, na formação de julgamento, o Relator fique vencido quanto à decisão 
ou a todos os fundamentos desta, o acórdão é lavrado por Juiz a determinar por 
sorteio, de entre os que tenham feito vencimento, sendo sucessivamente excluí-
dos do sorteio os Juízes que já tenham relatado por vencimento.
6. Depois de arquivado o processo, as funções do Relator são exercidas pelo Pre-
sidente da Câmara do Contencioso Administrativo, Fiscal e Aduaneiro.
7. Nos processos da competência de Tribunais Superiores, em primeiro grau de 
jurisdição, o Relator pode determinar que, quando tal se mostre conveniente, as 
pertinentes diligências de prova sejam realizadas pelo Tribunal de Comarca mais 
adequado para o efeito.

ARTIGO 61.º 

ARTIGO 62.º 

ARTIGO 63.º 



131

Descarregue gratuitamente actualizações legislativas online em www.pluraleditores.co.ao

Colectânea do Direito Administrativo, 1.ª Edição – Col. Legislação Angola. Outubro de 2022 ABC08496.10

✁

23CÓDIGO DE PROCESSO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
    
 

CAPÍTULO VI  
Formas do Processo

Artigo 64.º Formas do processo 
1. Sem prejuízo do disposto especialmente no presente Código, a impugnação de 
acto administrativo, a condenação à prática de acto devido e a impugnação de nor-
mas e declaração de ilegalidade por omissão, seguem o regime consagrado no 
Título II.
2. Os processos do contencioso relativo a contratos e os processos de responsa-
bilidade civil extracontratual regem-se pelo disposto no Título III e pelo regime do 
processo declarativo comum, previsto na Lei Processual Civil.
3. Os processos especiais de intimação para a prestação de informações, con-
sulta de documentos e passagem de certidões, de impugnação de sanções por 
transgressão administrativa e de suspensão do dever de cumprir decisões jurisdi-
cionais e de reconhecimento da existência de causas legítimas de inexecução são 
objecto do regime previsto no Título IV.
4. Os processos urgentes e cautelares e os processos de execução regem-se pelo 
disposto nos Títulos VI, VII e VIII, respectivamente.

TÍTULO III  
Acção de Impugnação de Acto Administrativo, a Condenação à Prática de Acto 

Devido e a Impugnação de Normas e Declaração de Ilegalidade por Omissão

CAPÍTULO I  
Objecto e Pressupostos

Artigo 65.º Objecto 
1. Os processos regulados no presente título têm por objecto a impugnação de 
actos administrativos e a condenação à prática de actos devidos e a impugnação 
de normas e declaração de ilegalidade por omissão.
2. Nos processos referidos no número anterior não há lugar à reconvenção.
3. Salvo disposição em contrário, o disposto no presente capítulo, para a impugna-
ção de actos administrativos, é aplicável à impugnação de sanções disciplinares.

Artigo 66.º Objecto da acção de impugnação de acto
A acção de impugnação de acto tem por objecto a declaração de invalidade, culmi-
nado com a anulação ou a declaração de nulidade ou inexistência jurídica de acto.

Artigo 67.º Actos impugnáveis 
1. São impugnáveis:

a) Os actos da Administração com eficácia externa, inseridos ou não em proce-
dimentos administrativos, especialmente aqueles cujo conteúdo ou efeitos 
sejam ou possam ser lesivos de direitos e interesses legalmente protegidos;

b) Os actos materialmente administrativos de quaisquer autoridades não inte-
gradas na Administração;

c) Os actos materialmente administrativos de entidades privadas que actuem 
ao abrigo de normas de direito administrativo.
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2. Salvo disposição especial em contrário ou se o acto em causa tiver determinado 
a exclusão do interessado do procedimento, o facto de este não ter impugnado 
qualquer acto procedimental não o impede de impugnar o acto final com funda-
mento em ilegalidades não sanadas cometidas ao longo do procedimento.

Artigo 68.º Irrelevância da forma do acto 
1. Os actos referidos no artigo anterior são impugnáveis seja qual for a forma que 
assumam.
2. O não exercício do direito de impugnar acto contido em diploma normativo ou 
regulamentar não obsta à impugnação dos seus actos de execução ou aplicação.
3. O não exercício do direito de impugnar um acto que não individualize os seus 
destinatários não obsta à impugnação dos seus actos de execução ou aplicação 
cujos destinatários sejam individualizados.

Artigo 69.º Impugnação resultante da omissão do dever de decidir 
1. A impugnação resultante da violação do dever de decidir é feita por via de ade-
quado pedido de condenação à prática de acto devido.
2. Se for deduzido mero pedido de anulação ou de declaração de sua nulidade ou 
inexistência jurídica, o Juiz convida o autor a substituir a petição por outra em que 
peça a condenação à prática de acto devido e, se a petição for substituída, assegu-
rará o devido contraditório.

Artigo 70.º Impugnação de acto meramente confirmativo
O acto confirmativo de acto anterior não é impugnável quando o acto anterior 
tenha sido impugnado pelo autor ou a ele notificado ou objecto de publicação, não 
sendo obrigatória a notificação ao autor.

Artigo 71.º Impugnação de acto ineficaz 
1. Um acto pode ser impugnado ainda antes de começar a produzir efeitos quando:

a) Tenha sido desencadeada a sua execução;
b) Seja seguro ou muito provável que o acto irá produzir efeitos, designada-

mente por a ineficácia se dever apenas a termo inicial ou condição suspen-
siva de verificação provável.

2. O disposto na alínea a) do número anterior não impede o recurso a outros meios 
de tutela contra a execução ilegítima do acto ineficaz.

Artigo 72.º Inimpugnabilidade em caso de aceitação do acto 
1. Quem tenha, expressa ou tacitamente, aceitado um acto depois de praticado, 
não pode impugnar esse acto.
2. A aceitação tácita deriva da prática, espontânea e sem reserva, de facto incom-
patível com a vontade de impugnar.
3. Não se considera aceitação tácita de acto, a sua execução ou acatamento por 
funcionário ou agente, salvo quando deles dependa a escolha da oportunidade de 
execução ou acatamento.

Artigo 73.º Contra-interessados 
1. Na acção de impugnação de acto, para além da entidade autora do acto im-
pugnado, devem ser obrigatoriamente demandados os contra-interessados.
2. São contra-interessadas as pessoas ou entidades identificáveis em função da 
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relação material em causa ou dos documentos existentes no processo adminis-
trativo:

a) A quem o provimento do pedido de impugnação possa directamente preju-
dicar; ou 

b) Que tenham interesse legítimo na manutenção do acto impugnado.

Artigo 74.º Prazos de impugnação 
1. A impugnação de actos nulos ou inexistentes não está sujeita a prazo.
2. Salvo disposição em contrário, a impugnação de actos anuláveis tem lugar no 
prazo de:

a) 6 (seis) meses, se promovida pelo Ministério Público;
b) 45 (quarenta e cinco) dias, nos restantes casos.

3. A contagem dos prazos referidos no número anterior obedece ao regime apli-
cável aos prazos para propositura de acções que se encontram previstos no Có-
digo de Processo Civil.
4. Desde que ainda não tenha expirado o prazo de 6 (seis) meses da alínea a) do 
n.º 2, a impugnação será admitida, para além do prazo de 45 (quarenta e cinco) 
dias da alínea b) do n.º 2, caso se demonstre, com respeito pelo princípio do con-
traditório, que, no caso concreto, a tempestiva apresentação da petição não era 
exigível a cidadão normalmente diligente, por:

a) A conduta da Administração ter induzido o interessado em erro;
b) O atraso dever ser considerado desculpável, atendendo à ambiguidade do 

quadro normativo aplicável ou às dificuldades que, no caso concreto, se co-
locavam quanto à identificação do acto impugnável, ou à sua qualificação 
como acto administrativo ou como norma;

c) Se ter verificado uma situação de justo impedimento.

Artigo 75.º Início dos prazos de impugnação 
1. O prazo para a impugnação pelos destinatários a quem o acto administrativo 
deva ser notificado só corre a partir da data da notificação, ainda que o acto tenha 
sido objecto de publicação obrigatória.
2. O disposto no número anterior não impede a impugnação, se a execução do 
acto for desencadeada sem que a notificação tenha tido lugar.
3. O prazo para a impugnação por quaisquer outros interessados dos actos que 
não tenham de ser obrigatoriamente publicados começa a correr a partir do se-
guinte facto que primeiro se verifique:

a) Notificação;
a) Publicação;
b) Conhecimento do acto ou da sua execução.

4. A utilização de meios graciosos de impugnação suspende o prazo de impugna-
ção contenciosa do acto administrativo, que só retoma o seu curso com a noti-
ficação da decisão proferida sobre a impugnação graciosa ou com o decurso do 
respectivo prazo legal.
5. A suspensão do prazo prevista no número anterior não impede o interessado 
de proceder à impugnação contenciosa do acto na pendência da impugnação gra-
ciosa, bem como de requerer a adopção de providências cautelares.
6. O prazo para a impugnação pelo Ministério Público conta-se a partir da data da 
prática do acto, da sua publicação ou do seu conhecimento oficioso.
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7. O Ministério Público pode impugnar o acto em momento anterior ao da publica-
ção obrigatória, caso tenha sido, entretanto, desencadeada a sua execução.
8. A rectificação do acto administrativo ou da sua notificação ou publicação não 
determina o início de novo prazo, salvo quando diga respeito à indicação do autor, 
do sentido ou dos fundamentos da decisão.

Artigo 76.º Efeitos de notificação ou publicação deficientes
1. O acto administrativo não é oponível ao interessado quando a notificação ou a 
publicação não dê a conhecer o sentido da decisão.
2. Quando a notificação ou a publicação do acto administrativo não contenha a 
indicação do autor, da data ou dos fundamentos da decisão, tem o interessado a 
faculdade de, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer à entidade que proferiu o acto 
a notificação das indicações em falta ou a passagem de certidão que as contenha, 
bem como, se necessário, de pedir a correspondente intimação judicial, nos ter-
mos previstos no presente Código.
3. A apresentação de requerimento, ao abrigo do disposto no número anterior, in-
terrompe o prazo de impugnação, mantendo-se a interrupção se vier a ser pedida 
a intimação judicial a que se refere o mesmo número.
4. Não são oponíveis ao interessado eventuais erros contidos na notificação ou 
na publicação, designadamente no que se refere à indicação do autor, da data, 
do sentido ou dos fundamentos da decisão, bem como eventual erro ou omissão 
quanto à existência de delegação ou subdelegação de poderes.

Artigo 77.º Apensação de impugnações 
1. Quando sejam separadamente intentadas diferentes acções de impugnação de 
actos em alguma das situações em que, de acordo com o disposto no artigo 19.º do 
presente Código, seja admitida a cumulação de impugnações, deve ser ordenada a 
sua apensação nos termos do Código de Processo Civil.
2. A apensação é ordenada oficiosamente, ouvidas as partes, quando se trate de 
acções pendentes perante o mesmo Juiz.

Artigo 78.º Prossecução da acção pelo Ministério Público 
1. O Ministério Público pode, no exercício da acção pública, assumir a posição de 
autor, requerendo o seguimento de acção que, por decisão ainda não transitada em 
julgado, tenha terminado por desistência ou outra circunstância própria do autor.
2. Para o efeito do disposto no número anterior, o Juiz, antes de declarar extinta a 
instância, dará vista do processo ao Ministério Público.

Artigo 79.º Modificação objectiva de instância, em caso de revogação 
do acto impugnado com efeitos retroactivos 
1. Quando, na pendência do processo, seja proferido acto revogatório com efei-
tos retroactivos do acto impugnado, acompanhado de nova regulação da situação, 
pode o autor requerer que o processo prossiga contra o novo acto, com a facul-
dade de alegação de novos fundamentos e do oferecimento de diferentes meios 
de prova.
2. O requerimento a que se refere o número anterior deve ser apresentado no 
prazo de impugnação do acto revogatório e antes do trânsito em julgado da deci-
são que julgue extinta a instância.
3. O disposto no n.º 1 é aplicável a todos os casos em que o acto impugnado seja, 
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total ou parcialmente, alterado ou substituído por outro com os mesmos efeitos, 
e ainda no caso de o acto revogatório já ter sido praticado no momento em que o 
processo foi intentado, sem que o autor disso tivesse ou devesse ter conhecimento.

Artigo 80.º Modificação objectiva de instância, em caso de revogação 
do acto impugnado sem efeitos retroactivos 

1. Quando, na pendência do processo, seja proferido acto revogatório sem efeitos 
retroactivos do acto impugnado, o processo prossegue em relação aos efeitos pro-
duzidos.
2. O disposto no número anterior é aplicável aos casos em que, por forma diversa 
da revogação, cesse ou se esgote a produção de efeitos do acto impugnado, de-
signadamente pela sua integral execução no plano dos factos.
3. Quando a cessação de efeitos do acto impugnado seja acompanhada de nova 
regulação da situação, o autor goza da faculdade prevista no artigo anterior.
4. O disposto no n.º 1 é aplicável aos casos em que o acto revogatório já tinha sido 
praticado no momento em que o processo foi intentado, sem que o autor disso 
tivesse ou devesse ter conhecimento.

Artigo 81.º Objecto da acção de condenação à prática de acto devido 
1. A acção de condenação à prática de acto devido destina-se a obter a conde-
nação da entidade administrativa competente à prática, dentro de determinado 
prazo, de um acto ilegalmente omitido ou recusado.
2. Ainda que a prática do acto devido tenha sido expressamente recusada, o 
objecto do processo é a pretensão do interessado.
3. Na sentença de condenação, o Juiz imporá multa compulsória destinada a pre-
venir o seu incumprimento.

Artigo 82.º Pressupostos 
1. A condenação à prática de acto devido pode ser pedida quando:

a) Tendo sido apresentado requerimento que constitua o órgão competente no 
dever de decidir, não tenha sido proferida decisão dentro do prazo legal-
mente estabelecido;

b) Tenha sido recusada a prática do acto devido; ou 
c) Tenha sido recusada a apreciação de requerimento dirigido à prática do acto.

2. Quando os efeitos de uma norma regulamentar não se produzam imediata-
mente, mas só através de acto administrativo de aplicação, a questão da ilegali-
dade da norma aplicada apenas pode ser suscitada, a título incidental, no âmbito 
do processo dirigido contra o acto de aplicação, para o efeito de obter a desaplica-
ção da norma.
3. A declaração de ilegalidade de normas regulamentares com força obrigatória 
geral pode ser pedida pelo Provedor de Justiça, pelo Ministério Público ou pela 
Ordem dos Advogados.
4. Quem seja directamente prejudicado ou possa vir, previsivelmente, a sê-lo, em 
momento próximo, pela aplicação de norma regulamentar cujos efeitos se produ-
zam imediatamente, sem dependência de um acto administrativo ou jurisdicional 
de aplicação, pode obter a desaplicação da norma com esse fundamento, pedindo 
a declaração da sua ilegalidade com efeitos circunscritos ao seu caso.
5. Para os efeitos do disposto na alínea  a) do n.º  1, a falta de resposta a 
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requerimento dirigido ao delegante ou subdelegante é imputada ao delegado ou 
subdelegado, mesmo que a este não tenha sido remetido o requerimento.
6. Para os mesmos efeitos, quando, tendo sido o requerimento dirigido ao órgão 
incompetente, este não o tenha remetido oficiosamente ao órgão competente nem 
o tenha devolvido ao requerente, a inércia daquele primeiro órgão é imputada ao 
segundo.

Artigo 83.º Contra-interessados 
1. Na acção para condenação na prática de acto devido, para além da entidade 
responsável pela situação de omissão ilegal, devem ser obrigatoriamente deman-
dados os contra-interessados.
2. São contra-interessadas as pessoas ou entidades identificáveis em função da 
relação material em causa ou dos documentos existentes no processo adminis-
trativo:

a) A quem a prática do acto omitido possa directamente prejudicar; ou 
b) Que tenham interesse legítimo em que o acto omitido não seja praticado.

Artigo 84.º Prazos em caso de inércia 
1. Em situações de inércia da Administração, o direito de acção caduca no prazo 
de 1 (um) ano contado desde o termo do prazo legal estabelecido para a emissão 
do acto ilegalmente omitido.
2. Tendo havido indeferimento, o prazo de propositura da acção é de 3 (três) 
meses, contado da notificação do acto, sendo aplicável o disposto nos artigos 75.º 
e 76.º.

Artigo 85.º Modificação objectiva de instância 
1. Quando, na pendência da acção de condenação à prática de acto devido, a pre-
tensão do interessado seja expressamente indeferida pela Administração, pode o 
autor alegar novos fundamentos e oferecer diferentes meios de prova em favor da 
sua pretensão.
2. A faculdade conferida pelo número anterior é extensiva aos casos em que o 
indeferimento seja anterior, mas só tenha sido notificado ao autor após a proposi-
tura da acção.
3. Quando, na pendência da acção de condenação à prática de acto devido, seja 
proferida decisão que não satisfaça integralmente a pretensão do interessado, 
pode ser cumulado o pedido de anulação ou declaração de nulidade ou inexis-
tência dessa decisão, devendo o novo articulado ser apresentado no prazo de 30 
(trinta) dias a contar da notificação do novo acto ou do conhecimento, obtido no 
processo, do autor, da data, do sentido e dos fundamentos da decisão.

Artigo 86.º Poderes de pronúncia do Tribunal 
1. Na acção de condenação à prática de acto devido, mesmo que o requerimento 
apresentado pelo interessado não tenha obtido resposta ou a sua apreciação tenha 
sido recusada, o Tribunal não se limita a devolver a questão ao Órgão Administra-
tivo competente, anulando ou declarando nulo ou inexistente o eventual acto de in-
deferimento tácito, mas pronuncia-se sobre a pretensão material do interessado, 
impondo a prática do acto devido.
2. Quando a emissão do acto pretendido envolva a formulação de valorações pró-
prias do exercício da função administrativa e a apreciação do caso concreto não 
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permita identificar apenas uma solução como legalmente possível, o Tribunal não 
pode determinar o conteúdo do acto a praticar, mas deve explicitar as vinculações 
a observar pela Administração na emissão do acto devido.

Artigo 87.º Objecto da acção de ilegalidade de normas administrativas ou da sua omissão
A acção de ilegalidade de normas administrativas ou da sua omissão destina-se 
a obter:

a) A declaração de ilegalidade de normas emanadas ao abrigo de disposições 
de direito administrativo, com fundamento em vícios próprios ou em vícios 
derivados da invalidade de actos praticados no respectivo procedimento de 
aprovação ou publicação;

b) A apreciação, verificação e declaração de situações de ilegalidade por omis-
são de normas cuja adopção, ao abrigo de disposições de direito administra-
tivo, seja necessária para dar exequibilidade a actos legislativos carentes de 
regulamentação.

Artigo 88.º Prazos em caso de ilegalidade ou omissão 
1. A acção de ilegalidade de normas administrativas ou da sua omissão pode ser 
proposta a todo o tempo, quando se tenha por fundamento a nulidade da norma.
2. A acção sobre regulamento apresentada com fundamento na anulabilidade 
deve ser apresentada dentro dos prazos aplicáveis à acção de impugnação do acto 
administrativo com fundamento nesta forma de invalidade.
3. A acção de regulamento que tenha por fundamento a sua omissão pode ser 
proposta a todo o tempo.

Artigo 89.º Liberdade de fundamentação
O Juiz pode decidir com fundamento na violação de princípios ou normas jurídicas 
diversas daqueles em que o autor se fundou.

Artigo 90.º Efeitos da declaração de ilegalidade com força obrigatória geral 
1. A declaração com força obrigatória geral da ilegalidade de uma norma, nos 
termos do presente Código, produz efeitos desde a data da emissão da norma e 
determina a repristinação das normas que ela haja revogado.
2. O Juiz poderá, no entanto, determinar que os efeitos da declaração de ilegali-
dade se produzam apenas a partir da data do trânsito em julgado da decisão judi-
cial, quando razões de segurança jurídica, de equidade ou de interesse público de 
excepcional relevo, devidamente fundamentadas, o justifiquem.
3. A retroactividade da declaração de ilegalidade não afecta os casos julgados, 
nem os actos administrativos que se tenham, entretanto, tornado inimpugnáveis, 
salvo decisão em contrário do Juiz nos casos em que a norma respeite a matéria 
sancionatória e seja de conteúdo mais favorável ao particular.
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CAPÍTULO II  
Tramitação do Processo

SECÇÃO I  
Articulados e Envio do Processo Administrativo

Artigo 91.º Âmbito
O disposto no presente capítulo aplica-se, salvo disposição especial em contrário, 
à acção de impugnação de acto administrativo, à acção de condenação à prática de 
acto devido e à acção de ilegalidade de normas administrativas ou da sua omissão.

Artigo 92.º Petição inicial 
1. Na petição deve o autor, além do previsto na Lei:

a) Indicar o Tribunal a que o pedido é dirigido;
b) Indicar a forma de processo;
c) Indicar a sua identidade e residência ou sede;
d) Indicar o domicílio profissional, incluindo o número de telefone, de comércio 

electrónico e o número e prazo de validade da cédula profissional do seu 
mandatário judicial;

e) Identificar o acto ou norma impugnado ou omitido, como couber;
f) Identificar a pessoa colectiva ou órgão que praticou ou deveria ter praticado 

o acto;
g) Indicar a identidade e residência dos contra-interessados;
h) Especificar a pretensão e os fundamentos de facto e de direito do pedido;
i) Formular o pedido;
j) Indicar o valor da causa;

k) Indicar os factos cuja prova pretende fazer e o modo como o pretende fazer, 
requerendo as que incumba ao Tribunal requisitar ou mandar produzir;

l) Requerer a dispensa de produção de prova e de apresentação de alegações;
m) Identificar os documentos que acompanham a petição.

2. Para o efeito do disposto na alínea f) do número anterior, a indicação errada do 
órgão que praticou o acto ou devia ter praticado o acto, ou a pessoa colectiva de 
direito público ou o ministério a que esse órgão pertença, são supridas oficiosa-
mente, pelo que a citação deve ser dirigida à pessoa colectiva ou órgão que prati-
cou ou deveria ter praticado o acto.
3. A incompetência do Tribunal a que o requerimento é dirigido também é suprida 
oficiosamente, com a remessa do processo para o Tribunal competente.
4. Se o requerente não conhecer a identidade ou residência dos contra-interessa-
dos, pode requerer previamente certidão de que constem tais elementos, a qual 
deverá ser passada pela autoridade requerida no prazo de 5 (cinco) dias.
5. Se a certidão a que se refere o n.º 4 não for passada, o requerente juntará prova 
de que a requereu, indicando a identidade e residência dos contra-interessados 
que conheça.
6. No caso previsto no n.º 5, não sendo o requerimento inicial rejeitado, o Juiz ou 
Relator íntima a entidade requerida a remeter, no prazo de 2 (dois) dias, a certidão 
pedida, fixando sanção pecuniária compulsória e promovendo o apuramento da 
responsabilidade disciplinar e criminal que couber, nos mesmos termos previstos 
no presente Código para a inexecução ilícita de decisão judicial condenatória de 
prestação de facto ou entrega de coisa.
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Artigo 93.º Instrução da petição 
1. Com a petição inicial deve o autor:

a) Juntar procuração forense ou credencial, nos termos do artigo 46.º, e do-
cumento comprovativo de prévio pagamento das custas e preparos ou de 
apresentação de requerimento para esse efeito nos termos legais;

b) Juntar os documentos necessários à prova dos factos alegados, ou indicar 
que se encontram no processo administrativo;

c) Nas acções impugnatórias, juntar documento comprovativo da prática do 
acto ou norma impugnados;

d) Quando seja pedida declaração de inexistência jurídica de acto, produzir ou 
requerer a produção de prova da aparência desse acto;

e) Na acção para a condenação à prática de acto devido, quando a pretensão 
dirigida a essa prática tenha sido indeferida no procedimento administra-
tivo, juntar documento comprovativo do indeferimento;

f) Na acção para condenação à prática de acto devido, quando não tenha ha-
vido indeferimento da pretensão no procedimento administrativo, juntar 
cópia do requerimento apresentado e recibo ou outro documento comprova-
tivo da entrada do original nos serviços competentes.

2. Alegando motivo justificado, é fixado prazo ao autor para a junção dos docu-
mentos referidos no n.º 1 que não tenha podido juntar com a petição inicial.
3. Até ao termo da instrução, poderá ser admitida pelo Juiz ou Relator, ouvida 
a parte contrária, a junção ao processo de documentos em relação aos quais se 
prove que só puderam então ser obtidos.

Artigo 94.º Despacho liminar e regularização da petição 
1. Sobre a petição recai despacho liminar de admissão ou rejeição, a proferir no 
prazo de 10 (dez) dias, no qual o Juiz ou Relator deve verificar:

a) Se a petição contém a indicação de todos os elementos constantes do 
artigo 92.º e não é inepta;

b) Se o Tribunal tem jurisdição ou competência para conhecer do recurso;
c) Se o demandante tem personalidade judiciária, capacidade judiciária e legi-

timidade, e se está devidamente representado;
d) Se o acto ou norma impugnado é susceptível de impugnação contenciosa;
e) Se a acção foi deduzida dentro dos prazos.

2. Quando verifique que na petição falta a indicação de qualquer dos elementos 
constantes do artigo 92.º ou que é possível providenciar o suprimento de excep-
ções que obstem ao conhecimento do mérito da acção, o Juiz ou Relator deve pro-
mover a regularização da petição ou da instância, fixando o prazo de 10 (dez) dias 
para a correcção das irregularidades ou para o suprimento das excepções.
3. Na falta de correcção das irregularidades da petição ou de suprimento das 
excepções, nos termos previstos no número anterior, o Juiz ou Relator profere 
despacho de rejeição liminar da acção, devendo o Juiz singular ordenar o arqui-
vamento dos autos e o Relator a elaboração de uma exposição e a remessa do 
processo à conferência para o mesmo efeito.
4. A rejeição liminar do recurso por ineptidão ou sem a prévia emissão de despa-
cho de regularização da petição ou da instância não impedem o demandante de, 
no prazo de 5 (cinco) dias contado da notificação do despacho liminar, apresentar 
nova petição, que se considera apresentada na data em que o tinha sido a pri-
meira, para efeitos da tempestividade da sua apresentação.

ARTIGO 93.º 
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Artigo 95.º Citação urgente
Quando o autor o requeira e a citação não deva ser edital, a petição é logo apresen-
tada a despacho do Juiz de turno e, se este o considerar justificado pelos funda-
mentos apresentados, designadamente para o efeito de evitar a caducidade do di-
reito, a citação precederá à distribuição, devendo a secretaria fazer as diligências 
necessárias para que a citação se faça imediatamente.

Artigo 96.º Citação da entidade demandada e contra-interessados 
1. Sem prejuízo do disposto no artigo 76.º sobre notificações ou publicações defi-
cientes, caso a petição seja admitida, o Juiz ordena a citação da entidade deman-
dada e dos contra-interessados, para contestarem, no prazo de 20 (vinte) dias.
2. Quando, por erro da petição ou da citação, seja citado entidade diferente da que 
praticou ou devia ter praticado o acto, a entidade citada deve dar imediato conhe-
cimento do erro ao Tribunal.

Artigo 97.º Citação de contra-interessados em massa 
1. Quando os contra-interessados sejam em número superior a 10 (dez), a res-
pectiva citação far-se-á por carta registada com aviso de recepção, sem prejuízo 
de publicação no sítio da Internet ou por anúncio publicado num jornal de grande 
circulação, com a advertência de que dispõem de 30 (trinta) dias para se constituí-
rem em contra-interessados, contactando o Tribunal, directamente ou por inter-
posta pessoa designada por escrito, para receber a petição inicial.
2. Quando se trate de pedido de declaração de ilegalidade de uma norma com 
força obrigatória geral, publicar-se-á anúncio contendo a petição inicial, pelo meio 
e no local utilizado para dar publicidade à norma impugnada, podendo eventuais 
contra-interessados intervir no processo até ao termo do prazo em que as partes 
podem apresentar peças escritas obrigatórias de fundamentação.

Artigo 98.º Comunicação da citação ao mandatário do autor
A data da citação é comunicada ao mandatário do autor por correio electrónico ou 
carta recepcionada, juntando-se ao processo comprovativo da sua recepção.

Artigo 99.º Contestação da entidade demandada e dos contra-interessados 
1. Na contestação, deve a entidade demandada ou o contra-interessado deduzir 
toda a defesa, por excepção e impugnação, e juntar documentos destinados a de-
monstrar os factos que alegue a fazer a contraprova dos factos alegados pelo autor.
2. A contestação é aplicável o disposto nas alíneas d), k) e m) do n.º 1 do artigo 92.º, 
no n.º 3 do artigo 93.º, nas alíneas d) a g) do n.º 1 do artigo 94.º e na alínea c) deste 
mesmo artigo com referência à alínea m) do artigo 92.º.
3. A entidade demandada ou o contra-interessado devem pronunciar-se sobre o 
requerimento de dispensa de prova e alegações finais feito pelo autor, valendo o 
seu silêncio por assentimento.
4. O contra-interessado que demonstre não lhe ter sido facultada, em tempo útil, 
a consulta ao processo administrativo que haja requerido para efeitos de con-
testação poderá apresentá-la no prazo de 10 (dez) dias a contar do momento em 
que venha a ser notificado de que o processo administrativo se encontra junto 
aos autos.
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Artigo 100.º Falta de contestação
A falta de contestação ou a falta de impugnação de factos alegados pelo autor não 
importa confissão dos mesmos.

Artigo 101.º Envio do processo administrativo 
1. Com a contestação ou dentro do respectivo prazo, a entidade demandada é 
obrigada a remeter ao Tribunal o original ou fotocópia autenticada do processo 
administrativo, quando exista, e de todos os documentos respeitantes à matéria da 
acção de que seja detentora, que serão apensos aos autos.
2. Quando o processo administrativo já se encontre apensado a outros autos, a 
entidade demandada disso dará conhecimento, indicando os autos a que se refere.
3. O incumprimento do disposto nos números anteriores dá lugar a responsabili-
dade civil, disciplinar e criminal a que haja lugar, nos termos da lei.
4. A falta de envio do processo administrativo e demais documentos não obsta ao 
prosseguimento da causa.
5. A junção aos autos do processo administrativo é comunicada a todos os inter-
venientes.

Artigo 102.º Intervenção do Ministério Público 
1. Conjuntamente com as diligências para a citação da entidade demandada e dos 
contra-interessados, a Secretaria notifica e fornece ao Ministério Público, salvo 
se figurar como autor, cópia da petição inicial e dos documentos que a instruíram.
2. O Ministério Público pode sempre, até 30 (trinta) dias após o prazo, a junção da 
última contestação ou da posterior junção aos autos do processo administrativo:

a) Solicitar diligências instrutórias;
b) Pronunciar-se sobre o mérito da causa, em defesa de direitos fundamentais 

dos cidadãos, do interesse público ou de alguns dos valores e interesses 
meta-individuais referidos no artigo 30.º;

c) Nos processos impugnatórios, invocar causas de invalidade diversas das 
alegadas pelo autor ou suscitar quaisquer factores de nulidade ou inexistên-
cia jurídica do acto impugnado.

3. Da intervenção do Ministério Público é dado imediato conhecimento aos man-
datários de todos os intervenientes.

SECÇÃO II  
Saneamento, Produção de Prova e Alegações

Artigo 103.º Despacho saneador 
1. Findos os articulados, o Juiz ou Relator profere despacho saneador, que pode 
ter por objecto conhecer, ouvido o demandante no prazo de 10 (dez) dias, de ex-
cepções suscitadas pelos demandados que obstem ao conhecimento do mérito 
da acção.
2. Na hipótese prevista no número anterior, quando o Juiz ou Relator verifique que 
é possível providenciar o suprimento das excepções suscitadas, deve promover a 
regularização da instância, fixando ao demandante o prazo de 10 (dez) dias para o 
suprimento das excepções, sob pena de absolvição da instância.
3. Consideram-se sanados os erros na identificação do autor do acto, da norma 
impugnada ou a omissão dela ou a falta ou erro na identificação de outros in-
teressados que devessem ser citados quando o verdadeiro autor do acto tenha 

ARTIGO 100.º 
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ARTIGO 103.º 
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contestado ou remetido o processo administrativo, ou os interessados em causa 
tenham, entretanto, requerido a sua intervenção no processo.
4. Quando não existam razões que obstem ao conhecimento do mérito da acção, 
o Juiz ou Relator, no despacho saneador, determina a abertura de período de pro-
dução de prova, quando entenda ter sido alegada matéria de facto controvertida 
que o justifique, ou determina a notificação das partes para a apresentação de 
alegações escritas.

Artigo 104.º Produção de prova 
1. O Juiz ou Relator decide sobre as diligências de prova, podendo ordenar oficio-
samente as que considere necessárias para o apuramento da verdade e rejeitar, 
mediante despacho fundamentado, a utilização de meios de prova que considere 
desnecessários ou a produção de prova sobre factos que entenda não terem inte-
resse para a decisão ou considere provados.
2. São admitidos todos os meios de prova previstos em processo civil, incluindo a 
prova pericial.
3. A produção da prova processa-se segundo o disposto na Lei Processual Civil, 
devendo a Câmara do Contencioso Administrativo, Fiscal e Aduaneiro delegar a 
realização de diligências de prova no Tribunal da Comarca.

Artigo 105.º Alegações escritas 
1. Finda a produção de prova, quando tenha lugar, ou na imediata sequência do 
despacho saneador que o determine, quando não haja lugar a período de produção 
de prova, o demandante é notificado no prazo de 20 (vinte) dias, e simultanea-
mente, os demandados que tiverem contestado, por igual prazo, para, querendo, 
apresentarem alegações escritas.
2. Durante o prazo para as alegações, o processo fica patente na Secretaria para 
exame das partes.
3. Se o não tiverem sido antes, através da apresentação de articulado superve-
niente, novos fundamentos do pedido, sustentados em factos constitutivos, modifi-
cativos ou extintivos supervenientes, só podem ser deduzidos até à fase das alega-
ções, considerando-se supervenientes, tanto os factos ocorridos posteriormente 
ao termo dos prazos estabelecidos nos artigos precedentes para a apresentação 
de articulados, como os factos anteriores de que a parte só tenha tido conheci-
mento depois de findarem esses prazos, devendo, neste caso, ser produzida prova 
da superveniência.

Artigo 106.º Vista ao Ministério Público
Decorrido o prazo das alegações, o Juiz dá vista ao Ministério Público para que se 
pronuncie sobre a conduta das partes, a litigância de má-fé e o comportamento 
dos funcionários.

SECÇÃO III  
Decisão

Artigo 107.º Conteúdo da sentença ou acórdão 
1. A decisão obedece à seguinte estrutura:

a) Identificação das partes e do objecto do processo;
b) Fixação das questões de mérito que ao Tribunal cumpre solucionar;

ARTIGO 104.º 
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c) Enunciação dos fundamentos da decisão;
d) Decisão.

2. Os fundamentos da decisão podem ser formulados sob a forma de conside-
randos, devendo discriminar os factos provados e indicar, interpretar e aplicar as 
normas jurídicas correspondentes.
3. Quando o Juiz ou o colectivo entenda que a questão de direito a resolver é sim-
ples, designadamente por já ter sido apreciada pelo Tribunal, de modo uniforme e 
reiterado ou quando o Juiz entenda que a pretensão é manifestamente infundada, 
a fundamentação da decisão pode ser sumária ou consistir na mera remissão para 
decisão precedente, de que se junte cópia.

Artigo 108.º Objecto e limites da sentença 
1. Nos processos impugnatórios, o Juiz deve pronunciar-se sobre todas as cau-
sas de invalidade invocadas contra o acto invocado, salvo quando não disponha de 
elementos indispensáveis para o efeito, e deve, ouvidas as partes para alegações 
complementares pelo prazo comum de 10 (dez) dias, pronunciar-se sobre outras 
causas de invalidade não alegadas que julgue existirem.
2. Quando tenha sido pedida a condenação da Administração à pratica de acto 
devido ou de actos e operações necessários para reconstituir a situação que exis-
tiria se o acto impugnado não tivesse sido praticado, mas a adopção da conduta 
devida envolva a formulação de valorações e juízos próprios do exercício da função 
administrativa, sem que a apreciação do caso concreto permita identificar apenas 
uma actuação legalmente possível, o Juiz ou o colectivo não podem determinar o 
conteúdo da conduta a adoptar, mas deve explicitar as vinculações a observar pela 
Administração.
3. Quando, na hipótese prevista no número anterior, o quadro normativo permita 
ao Tribunal especificar o conteúdo da conduta devida, mas do processo não resul-
tem elementos de facto suficientes, o Juiz notifica a Administração para apresen-
tar, no prazo de 15 (quinze) dias, proposta fundamentada sobre a matéria, ouvindo 
em seguida os demais intervenientes e ordenando outras diligências que consi-
dere necessárias, antes de proferir a decisão final.
4. Quando tenha sido formulado pedido de indemnização e do processo não re-
sultem os elementos necessários à liquidação do respectivo montante, o Juiz ou o 
colectivo proferirá decisão condenando em indemnização, se for o caso, e deter-
minará a abertura, nos próprios autos, de uma fase complementar de audição das 
partes, por 10 (dez) dias a cada uma, e eventual realização de diligências, desti-
nada a permitir essa liquidação.

Artigo 109.º Publicação da decisão por extracto 
1. As decisões que determinem a invalidade de regulamentos ou actos adminis-
trativos que afectem uma pluralidade de destinatários são publicitadas através da 
publicação de anúncio, pelo meio e no local utilizados para dar publicidade ao acto 
jurídico em causa.
2. Nos demais casos, o demandante pode requerer que, a expensas suas, o Tribu-
nal determine que a decisão transitada em julgado em seu favor seja publicada no 
Diário da República.
3. As publicações previstas nos números anteriores são realizadas por sumário, 
do qual conste a indicação do Tribunal, das partes e do sentido e data da decisão.

ARTIGO 108.º 

ARTIGO 109.º 
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Artigo 110.º Devolução do processo administrativo
Transitada em julgado a decisão, o original do processo administrativo, quando 
conste dos autos, é devolvido à entidade demandada, devendo para tal proceder-
-se à sua desapensação.

TÍTULO IV  
Acções de Responsabilidade Contratual e Extracontratual e Outras que não 
Tenham por Fundamento a Impugnação de Acto Administrativo, a Prática de Acto 
Devido e a Impugnação de Normas e Declaração de Ilegalidade por Omissão

Artigo 111.º Âmbito de aplicação
1. As acções previstas no presente título aplicam-se a todos os processos que 
tenham por objecto litígios para os quais se não estabeleça no presente Código 
forma processual própria, designadamente nos casos em que o pedido ou a causa 
de pedir se refira exclusivamente:

a) Ao reconhecimento de situações jurídicas subjectivas directamente decor-
rente de normas de direito administrativo ou de actos praticados ao abrigo 
de tais normas;

b) Ao reconhecimento de qualidades ou preenchimento de condições ou requi-
sitos;

c) A condenação, à adopção ou abstenção de comportamentos, nomeadamente 
a condenação da administração à não emissão de um acto administrativo ou 
à abstenção da prática de acto material, quando seja provável o carácter 
lesivo do comportamento ou da sua omissão;

d) A condenação da Administração, à adopção de condutas necessárias ao res-
tabelecimento de direitos ou interesses legítimos violados;

e) A condenação da Administração ao pagamento de uma quantia certa, à en-
trega de uma coisa ou à prestação de facto, quando tais deveres decorram 
de normas de direito administrativo e não envolvam a emissão de um acto 
administrativo impugnável ou tenham sido constituídos por acto jurídico ou 
material praticado ao abrigo de normas de direito administrativo;

f) A responsabilidade civil do Estado e demais entidades públicas pelo exercí-
cio da função política e legislativa, jurisdicional e administrativa, bem como 
dos titulares dos seus Órgãos, funcionários ou agentes, incluindo as acções 
de regresso;

g) A responsabilidade civil das pessoas singulares ou colectivas de direito pri-
vado às quais seja aplicável o regime específico da responsabilidade civil do 
Estado e demais entidades públicas;

h) A condenação ao pagamento de indemnizações decorrentes da imposição 
de sacrifícios por razões de interesse público;

i) A validade, interpretação e execução de contratos;
j) Ao enriquecimento sem causa, abrangendo, nomeadamente a realização de 

prestações não previstas em contrato ou resultantes de contrato ineficaz, 
a ruptura do equilíbrio financeiro de contratos por modificação unilateral 
imposta pela Administração, a realização por particular de operações mate-
riais da responsabilidade da Administração e o ingresso no domínio público 
de bens privados sem a correspondente compensação;

k) As relações jurídicas entre entidades administrativas.

ARTIGO 110.º 

ARTIGO 111.º 
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2. O disposto no presente título é também aplicável nos processos em que, qual-
quer pessoa ou entidade cujos direitos ou interesses sejam directamente ofendi-
dos, peça a condenação de particular sujeito a vínculos jurídico-administrativos 
decorrentes de normas, actos ou contratos, designadamente concessionário, a 
adoptar ou a abster-se de cato comportamento por forma a assegurar o cumpri-
mento dos vínculos referidos, quando, cumulativamente:

a) O particular requerido viole ou ameace violar os vínculos em causa;
b) O particular requerido não se funde em acto impugnável; e 
c) As autoridades competentes, interpeladas pelo autor ou requerente, não te-

nham adoptado as medidas adequadas.
3. As acções previstas no presente título não podem ser utilizadas para obter o 
efeito que resultaria da impugnação, segundo a acção de impugnação, de regula-
mentos, actos administrativos, actos tributários ou outros actos em matéria fiscal 
e aduaneira.
4. Nos casos em que a lei substantiva o admita, designadamente no domínio da 
responsabilidade civil da Administração por actos ilegais, o Tribunal pode conhe-
cer, a título incidental, da ilegalidade de um acto que não possa já ser impugnado.

Artigo 112.º Admissibilidade de reconvenção
É admissível a dedução de pedidos reconvencionais, designadamente nas acções 
sobre relações contratuais, com fundamento em factos jurídicos emergentes do 
contrato de que deriva a acção.

Artigo 113.º Prazos 
1. Sem prejuízo do disposto na legislação substantiva e nos números seguintes, 
as acções previstas no presente título podem ser propostas a todo o tempo.
2. A anulação, total ou parcial, de contratos pode ser pedida no prazo de 6 (seis) 
meses a contar da data da sua celebração ou, quanto a terceiros, do conhecimento 
do seu conteúdo.
3. Nos casos do n.º 2, quando a anulação se funde na invalidade de actos pré-
-contratuais, o prazo para a proposição da acção conta-se a partir da data do co-
nhecimento do acto que invalide o acto pré-contratual.
4. Nos casos dos n.os 2 e 3, quando ocorra vício de vontade que impeça o interes-
sado de suscitar a invalidade do contrato, o prazo de proposição da acção só se 
conta a partir da data da cessação do vício.
5. A impugnação de actos lesivos exprime a intenção, por parte do autor, de exer-
cer o direito à reparação dos danos que tenha sofrido, para o efeito de interromper 
a prescrição deste direito, nos termos gerais.

Artigo 114.º Forma do processo 
1. Salvo o disposto nos artigos seguintes, os processos das acções previstas no 
presente título seguem o regime do processo declarativo comum, regulado na Lei 
Processual Civil, nas formas ordinária ou sumária.
2. Seguem a forma do processo ordinário as acções cujo valor esteja compreen-
dido na alçada dos Tribunais de Comarca.
3. Seguem a forma do processo sumária as acções cujo valor esteja compreendido 
na alçada dos Tribunais de Comarca e que tenham por objecto o cumprimento de 
obrigações pecuniárias, a indemnização por danos ou a entrega de coisas móveis.

ARTIGO 112.º 
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Artigo 115.º Prazo para contestação
O réu é citado para contestar no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de, quando os 
factos admitidos por acordo determinem a procedência da acção, ser condenado 
no pedido, mediante simples adesão aos fundamentos alegados na petição inicial.

Artigo 116.º Ónus de impugnação
1. O réu, mesmo quando representado por Advogado Oficioso ou pelo Ministério 
Público, ao contestar, deve tomar posição definida quanto aos factos alegados na 
petição inicial.
2. Consideram-se admitidos por acordo os factos que não forem impugnados, 
salvo se estiverem em oposição com a defesa considerada no seu conjunto, se não 
for admissível confissão sobre eles ou se só puderem ser provados por documento 
escrito.

Artigo 117.º Resposta à reconvenção e nas acções de simples apreciação negativa
Se o réu tiver deduzido a reconvenção ou a acção for de simples apreciação nega-
tiva, o prazo para resposta do autor é de 15 (quinze) dias.

Artigo 118.º Pressupostos 
1. Sem prejuízo do disposto no Capítulo II do Título I do presente Código, o autor 
é considerado parte legítima quando alegue ser parte na relação controvertida ou 
alegue a titularidade do direito ou interesse legalmente protegido que pretende 
ver reconhecido.
2. As acções devem ser propostas contra a outra parte na relação controvertida ou 
contra a entidade perante a qual o autor pretende o reconhecimento do seu direito 
ou interesse legalmente protegido, e, quando for caso disso, contra as pessoas 
titulares de interesses contrapostos aos do autor.
3. Os pedidos de reconhecimento de direitos ou interesses legalmente protegidos 
podem ser deduzidos por quem alegue utilidade ou vantagem imediata, para si, no 
reconhecimento pretendido, designadamente quando alegue:

a) A titularidade do direito ao cumprimento de deveres, como o pagamento 
de uma quantia, a entrega de uma coisa ou a prestação de facto, que di-
rectamente decorram de normas jurídico-administrativas e não envolvam a 
emissão de um acto administrativo impugnável, ou que tenham sido consti-
tuídos por acto administrativo já praticado;

b) A existência de uma situação de incerteza, decorrente da ilegítima afirma-
ção, por parte da Administração, da existência de determinada situação 
jurídica, ou do fundado receio de que a Administração possa vir a adoptar 
uma conduta lesiva, fundada numa avaliação incorrecta da situação jurídica 
existente.

ARTIGO 115.º 
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TÍTULO V  
Processos Urgentes

CAPÍTULO I  
Princípio Geral

Artigo 119.º Enunciado
Sem prejuízo de outros previstos na lei, têm carácter urgente os processos rela-
tivos a:

a) Contencioso pré-contratual; e 
b) Intimações para a prestação de informações, consulta de processos e pas-

sagem de certidões.

Artigo 120.º Regime geral 
1. Os processos urgentes correm em férias, com vistos prévios de 48  horas, 
mesmo em fase de recurso.
2. Nos processos urgentes, os actos de secretaria são praticados no próprio dia 
ou, se tal for impossível e não se correr o risco de se perder o seu efeito útil, no 
primeiro dia seguinte, com precedência sobre quaisquer outros.
3. Nos processos urgentes, o Juiz pode, oficiosamente ou a requerimento do inte-
ressado, encurtar substancialmente os prazos para a prática de actos processuais.
4. Os recursos das decisões proferidas nos processos urgentes sobem imediata-
mente, nos próprios autos ou em separado, como couber.
5. No contencioso pré-contratual, intimação para a prestação de informações, 
consulta de processos e passagem de certidões o efeito é suspensivo.

CAPÍTULO II  
Contencioso Pré-Contratual

Artigo 121.º Âmbito
São susceptíveis de impugnação:

a) O anúncio, o programa, o caderno de encargos ou qualquer outro documento 
conformador do procedimento de formação de contratos públicos, designa-
damente com fundamento na ilegalidade das especificações jurídicas, técni-
cas, económicas, financeiras ou outras que constem desses documentos;

b) Os actos da Administração relativos à formação de contratos públicos;
c) Os actos de sujeitos privados relativos à formação de contratos submetidos 

por lei a procedimento pré-contratual de direito público.

Artigo 122.º Prazo
As acções de impugnação referidas no artigo 121.º devem ser intentadas no prazo 
de 30 (trinta) dias a contar da notificação dos respectivos actos impugnáveis ou, 
não havendo lugar a notificação, da data do seu conhecimento, se outro maior não 
for expressamente estabelecido por lei.

Artigo 123.º Tramitação 
1. As acções de impugnação referidas no presente título seguem a tramitação 
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comum da acção de impugnação de actos, salvo o preceituado nos números se-
guintes.
2. Só haverá alegações no caso de ser requerida ou produzida prova com a con-
testação.
3. Os prazos a observar são os seguintes:

a) 10 (dez) dias para a contestação;
b) 5 (cinco) dias para as alegações;
c) 5 (cinco) dias para a decisão do Juiz;
d) 5 (cinco) dias para os restantes casos.

4. Quando considere aconselhável ao mais rápido esclarecimento da questão, o 
Tribunal pode, findos os articulados das partes, oficiosamente ou a requerimento 
de qualquer das partes, optar pela imediata realização de uma audiência pública 
sobre a matéria de facto e de direito, na qual as partes farão as suas alegações de 
forma oral e finda a qual será imediatamente proferida sentença.
5. O objecto do processo pode ser ampliado à impugnação do contrato, no caso de 
este vir a ser celebrado na pendência do processo ou à impugnação de actos su-
pervenientes cuja validade dependa da existência ou validade do acto impugnado 
ou cujos efeitos se oponham à utilidade pretendida no processo.
6. Se, na pendência do processo, se verificar a existência de uma situação de im-
possibilidade absoluta que obsta à satisfação dos interesses do autor, o Tribunal 
não profere a sentença requerida, mas convida as partes a acordarem, no prazo de 
30 (trinta) dias, no montante da indemnização a que o autor tem direito, seguindo-
-se os termos estabelecidos no artigo 184.º.

Artigo 124.º Direito subsidiário
A impugnação de actos, nos termos do presente capítulo, é aplicável, subsidiaria-
mente, o regime da acção de impugnação de actos.

CAPÍTULO III  
Intimação para a Prestação de Informações, Consulta 
de Processos e Passagem de Certidões

Artigo 125.º Legitimidade 
1. O titular do direito à informação procedimental e do direito de acesso a arquivo 
ou registo administrativo pode requerer a intimação judicial da entidade adminis-
trativa competente para que, conforme couber, dê integral satisfação a pedido for-
mulado de:

a) Informação sobre processo em que tenha interesse;
b) Consulta de processo, arquivo, registo ou documento administrativo a que 

lhe seja lícito aceder;
c) Passagem de certidão, certificado ou cópia de informação, processo, ar-

quivo, registo ou documento dos referidos nas alíneas a) e b) supra ou de 
acto ou omissão em que tenha interesse;

d) Notificação de indicações em falta em notificação ou publicação deficientes 
ou passagem de certidão que as contenha.

2. O Ministério Público tem igualmente legitimidade para requerer intimação ju-
dicial, nos termos do presente capítulo, para efeito de exercício de acção pública.

ARTIGO 124.º 
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Artigo 126.º Prazo
A intimação, nos termos do presente capítulo, deve ser requerida ao Tribunal com-
petente no prazo de 30 (trinta) dias a contar do termo do prazo legal para satisfa-
ção do pedido ou do indeferimento ou satisfação meramente parcial deste.

Artigo 127.º Efeito interruptivo 
1. A apresentação do requerimento de intimação tem efeito interruptivo da cadu-
cidade do direito de acção até ao cumprimento da decisão de intimação ou ao trân-
sito em julgado da decisão que a denegue ou que extinga a instância por satisfação 
integral do requerido na pendência do processo de intimação.
2. O disposto no n.º 1 não se aplica quando o Tribunal competente para conhe-
cer do meio contencioso que venha a ser utilizado pelo requerente considere que 
o requerimento de intimação constituiu expediente manifestamente dilatório ou 
foi injustificado, por ser claramente desnecessário para permitir o uso dos meios 
administrativos ou contenciosos.

Artigo 128.º Tramitação 
1. Apresentado o requerimento de intimação, com duplicado, o Juiz ordena a no-
tificação da entidade requerida, com entrega de duplicado, para informar, por es-
crito ou por termo nos autos, o que se oferecer sobre o mesmo, no prazo de 3 
(três) dias.
2. Apresentada a informação ou decorrido o prazo referido no n.º 1 e realizadas 
as diligências que julgue necessárias, o Juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, profere a 
decisão, que, se der provimento ao requerimento, intimará a entidade requerida 
a satisfazer integralmente o pedido do requerente cuja insatisfação deu causa à 
intimação, fixando prazo para o efeito, não superior a 5 (cinco) dias.

Artigo 129.º Incumprimento da decisão
Salvo justificação aceitável da entidade inadimplente, se houver incumprimento do 
que for intimado, o Juiz aplicará sanção pecuniária compulsória, fixada na própria 
decisão ou em despacho posterior, e promoverá o apuramento das responsabilida-
des que couberem, como se de inexecução ilícita de título executivo administrativo 
se tratasse.

TÍTULO VI  
Processos Especiais

Artigo 130.º Impugnação de sanções por transgressão administrativa: iniciativa
A impugnação contenciosa das sanções por transgressão administrativa, nos 
casos em que é admitida pela Lei das Transgressões Administrativas, é deduzida 
pelo destinatário do acto sancionatório mediante a apresentação de requerimento, 
no qual o impugnante deve expor as razões de facto e de direito em que se funda a 
impugnação, juntar documentos e requerer as diligências necessárias à prova dos 
factos alegados.

Artigo 131.º Impugnação de sanções por transgressão administrativa: tramitação e decisão 
1. Recebido o requerimento de impugnação contenciosa, a Secretaria ou Cartório 
do Tribunal procede, oficiosamente, à citação da Autoridade Administrativa, a qual, 

ARTIGO 126.º 

ARTIGO 127.º 

ARTIGO 128.º 

ARTIGO 129.º 

ARTIGO 130.º 

ARTIGO 131.º 
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no prazo de 10 (dez) dias, tem o dever de remeter ao Tribunal o auto de notícia, 
processo ou expediente com base no qual o acto sancionatório foi aplicado e pode 
responder à impugnação, requerendo as diligências de prova que considere ne-
cessárias.
2. O Juiz decide sobre as diligências de prova, podendo ordenar oficiosamente 
que se proceda as que considere necessárias para o apuramento da verdade e re-
jeitar, mediante despacho fundamentado, a utilização de meios de prova que con-
sidere desnecessários ou a produção de prova sobre factos que entenda não terem 
interesse para a decisão ou considere provados.
3. Quando haja lugar a produção de prova, é realizada uma audiência de discussão 
e julgamento, no âmbito da qual os depoimentos são orais e as partes, represen-
tadas pelos respectivos mandatários, podem alegar oralmente por períodos su-
cessivos de 30 (trinta) minutos, que o Juiz pode prorrogar, para ambas as partes, 
em razão da complexidade da matéria.
4. Quando não haja lugar a produção de prova, o impugnante é notificado para se 
pronunciar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos juntos pela entidade 
demandada, e o processo é concluso ao Juiz, para decisão.
5. A decisão é proferida no prazo de 15 (quinze) dias, contado desde o encerra-
mento da audiência de discussão e julgamento ou da conclusão ao Juiz, nos ter-
mos previstos no número anterior.

Artigo 132.º Processo de suspensão do cumprimento de decisões jurisdicionais e de 
reconhecimento da existência de causas legítimas de inexecução 
1. A entidade constituída no dever de cumprir uma decisão do contencioso admi-
nistrativo pode solicitar ao Tribunal que a proferiu em primeira instância de juris-
dição o reconhecimento da existência de causa legítima de inexecução ou a sus-
pensão do dever de cumprir, por prazo não superior a 6 (seis) meses, mediante a 
apresentação de requerimento, do qual devem constar os seguintes elementos:

a) Indicação do Tribunal a que se dirige;
b) Indicação da decisão jurisdicional em causa;
c) Identificação completa do titular da decisão, interessado no seu cumpri-

mento, e indicação do seu domicílio;
d) Exposição dos factos e das razões de direito que fundamentam o pedido;
e) Formulação do pedido;
f) Oferecimento dos meios de prova, com indicação dos factos sobre os quais 

ela deve recair;
g) Identificação dos documentos que acompanham o requerimento.

2. Recebido o requerimento, o interessado no cumprimento da decisão é notifi-
cado para responder, no prazo de 8 (oito) dias, podendo juntar documentos e ofe-
recer meios de prova, com indicação dos factos sobre os quais ela deve recair.
3. O Tribunal pode ordenar as diligências de prova que considere necessárias, po-
dendo rejeitar, mediante despacho fundamentado, a utilização de meios de prova 
que considere desnecessários ou a produção de prova sobre factos que entenda 
não terem interesse para a decisão ou considere provados.
4. Recebida a resposta ou decorrido o respectivo prazo, ou findo o período de pro-
dução de prova, quando a esta haja lugar, o Tribunal profere decisão no prazo de 
10 (dez) dias.
5. Quando entenda que não existe causa legítima de inexecução nem fundamento 
para a suspensão do dever de cumprir a decisão jurisdicional, o Tribunal, ouvidas 

ARTIGO 132.º 
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as partes, por períodos sucessivos de 8 (oito) dias, especifica os actos e opera-
ções em que o cumprimento deve consistir e o prazo em que deverão ter lugar, 
declarando nulos os actos administrativos praticados em desconformidade com 
a decisão.
6. Quando reconheça a existência de causa legítima de inexecução, o Tribunal 
ordena a notificação das partes para, no prazo de 20 (vinte) dias, acordarem no 
montante da indemnização devida ao titular da decisão pelo facto da inexecução, 
podendo o prazo ser prorrogado quando seja previsível que o acordo se possa vir a 
concretizar em momento próximo, seguindo-se, na falta de acordo, os termos do 
processo de indemnização por causa legítima de inexecução.

Artigo 133.º Processo de indemnização por causa legitima de inexecução 
1. Quando a entidade responsável pelo cumprimento de uma decisão do conten-
cioso administrativo invoque a existência de causa legítima de inexecução como 
fundamento para não cumprir, mediante comunicação ao titular da decisão, inte-
ressado no seu cumprimento, notificada com os respectivos fundamentos, este, no 
caso de concordar com essa invocação, pode requerer ao Tribunal que proferiu a 
decisão em primeiro grau de jurisdição a fixação da indemnização devida.
2. O pedido é deduzido mediante a apresentação de requerimento, do qual devem 
constar os seguintes elementos:

a) Indicação do Tribunal a que se dirige;
b) Indicação da decisão jurisdicional em causa;
c) Indicação do órgão ou entidade a demandar;
d) Exposição dos factos e das razões de direito que fundamentam o pedido;
e) Formulação do pedido.

3. Recebido o requerimento, o demandado é notificado para responder, no prazo 
de 8 (oito) dias, podendo o Tribunal ordenar as diligências instrutórias que consi-
dere necessárias para fixar o montante da indemnização a estabelecer.
4. Recebida a resposta ou decorrido o respectivo prazo, ou findo o período de pro-
dução de prova, se a esta houver lugar, o Tribunal fixa o montante da indemnização 
devida no prazo de 20 (vinte) dias.
5. Se a Administração não ordenar o pagamento devido no prazo de 60 (sessenta) 
dias, contado da data da decisão judicial que fixou o montante da indemnização 
devida, pode o interessado promover a respectiva execução, segundo os termos da 
Lei Processual Civil para o processo executivo para pagamento de quantia certa.

TÍTULO VII  
Processos Cautelares

Artigo 134.º Objecto e natureza dos processos cautelares 
1. Quem possua legitimidade para intentar um processo no contencioso adminis-
trativo, pode requerer a adopção de providências cautelares destinadas a assegu-
rar a utilidade da decisão pretendida no processo principal.
2. O processo cautelar é processo que corre inclusive em férias, com vistos pré-
vios de 48 (quarenta e oito) horas, mesmo em fase de recurso jurisdicional.
3. Os actos da Secretaria são praticados no próprio dia, com precedência sobre 
quaisquer outros.
4. Em sede de recurso jurisdicional, os recursos são interpostos no prazo de 15 

ARTIGO 133.º 
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(quinze) dias e sobem imediatamente, no processo principal ou no apenso em que 
a decisão tenha sido proferida, quando o processo esteja findo no Tribunal recor-
rido, ou sobem em separado, no caso contrário.
5. Os prazos a observar em sede de recurso jurisdicional são reduzidos a metade.
6. O julgamento, tanto em primeiro grau de jurisdição como em recurso, tem 
lugar, com prioridade sobre os demais processos, na sessão imediata à conclusão 
do processo para decisão.
7. O processo cautelar tem tramitação autónoma, mas é apensado ao processo 
principal, no próprio momento em que é intentado, se este já existir, ou logo que 
seja intentado o processo principal, quando a adopção de providências cautelares 
tenha sido requerida previamente à instauração do processo principal, devendo, 
neste último caso, ser distribuído e autuado como processo próprio até ao mo-
mento da apensação.

Artigo 135.º Tipos de providências cautelares 
1. As providências cautelares a adoptar no contencioso administrativo podem ser 
antecipatórias ou conservatórias e, em cada caso, devem ser as que se mostrem 
adequadas a assegurar efectivamente a utilidade da sentença de mérito a proferir 
no processo principal.
2. Além das providências previstas na Lei Processual Civil, com as adaptações 
que se justifiquem, podem ser adoptadas as seguintes providências cautelares:

a) Suspensão da eficácia de um acto administrativo ou de uma norma regula-
mentar;

b) Regulação provisória de situações jurídicas, designadamente através da im-
posição à Administração ou a particular da adopção de condutas que não 
envolvam a prática de actos administrativos, como o pagamento de quantias 
por conta de prestações alegadamente devidas ou a título de reparação pro-
visória, ou a abstenção de condutas.

3. Sempre que tenha sido praticado acto administrativo, o meio próprio de tutela 
cautelar é a suspensão da eficácia do acto em causa, que pode ser pedida mesmo 
que o acto já tenha sido executado, desde que, nas circunstâncias do caso, da sua 
suspensão ainda possa advir utilidade relevante, para o requerente ou para os in-
teresses que este defenda ou venha a defender no processo principal, no que toca 
aos efeitos que o acto ainda produza ou venha a produzir.
4. A suspensão dos efeitos de normas regulamentares pode ser pedida:

a) Com força obrigatória geral, pelo Ministério Público, pelo Provedor de Jus-
tiça ou pela Ordem dos Advogados;

b) Com efeitos circunscritos ao seu caso, pelo interessado em cuja esfera jurí-
dica os efeitos da norma se produzam imediatamente, sem dependência de 
acto administrativo ou jurisdicional de aplicação.

Artigo 136.º Momento e forma do requerimento cautelar 
1. A adopção de providências cautelares é solicitada em requerimento próprio, 
dirigido ao Tribunal competente para julgar o processo principal, que pode ser 
apresentado previamente à instauração do processo principal, em simultâneo com 
a petição inicial do processo principal ou na pendência do processo principal.
2. O requerimento, apresentado sob forma articulada, deve conter os seguintes 
elementos:

a) Indicação do Tribunal ao qual o requerimento é dirigido;

ARTIGO 135.º 
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b) Identificação completa do requerente e indicação do seu domicílio;
c) Identificação do órgão ou entidade requeridos;
d) Identificação das demais pessoas que devam ser citadas para contestar, 

com indicação do seu domicílio;
e) Indicação da causa de que o pedido cautelar depende ou irá depender;
f) Indicação da providência ou providências cuja adopção é requerida;
g) Exposição dos fundamentos do pedido;
h) Quando for o caso, prova do acto ou norma cuja suspensão é requerida e da 

sua notificação ou publicação;
i) Identificação do processo principal, quando o requerimento seja apresen-

tado na sua pendência;
j) Indicação do valor da causa;

k) Oferecimento dos meios de prova, com indicação dos factos sobre os quais 
ela deve recair;

l) Identificação dos documentos que acompanham a petição;
m) Identificação e indicação do domicílio profissional do mandatário forense, 

para efeito de notificações.
3. Para efeitos do disposto na alínea d) do número anterior, quando não conheça, 
no todo ou em parte, a identidade e domicílio das pessoas que devam ser citadas, 
o requerente deve solicitar a passagem de certidão contendo essa informação, 
e, se não a obtiver em tempo útil, deve solicitar no requerimento cautelar que a 
entidade requerida proceda à respectiva identificação, juntando documento com-
provativo do requerimento efectuado.
4. Para efeitos do disposto na alínea l) do n.º 2, o requerente não pode oferecer 
mais de 3 (três) testemunhas, para prova dos fundamentos da pretensão cautelar, 
não sendo admissível a prova pericial.

Artigo 137.º Despacho liminar e regularização do requerimento 
1. Sobre o requerimento cautelar recai despacho liminar de admissão ou rejeição, 
a proferir no prazo de 5 (cinco) dias.
2. Quando verifique que na petição falta a indicação de qualquer dos elementos 
constantes do artigo anterior ou que é possível providenciar o suprimento de ex-
cepções que obstam ao conhecimento do mérito do pedido, o Juiz ou Relator deve 
promover a regularização da petição ou da instância, fixando o prazo de 5 (cinco) 
dias para a correcção das irregularidades ou para o suprimento das excepções.
3. Constituem fundamento de rejeição:

a) A falta de qualquer dos elementos constantes do artigo anterior que não 
tenha sido suprida na sequência de notificação para o efeito;

b) A manifesta ilegitimidade do requerente;
c) A manifesta ilegitimidade da entidade requerida;
d) A manifesta existência de circunstâncias insupríveis que obstem ao conhe-

cimento do mérito da pretensão formulada ou a formular pelo requerente 
no processo principal, designadamente por intempestividade ou por inim-
pugnabilidade do acto jurídico a que se reporta o processo principal.

Artigo 138.º Proibição de executar o acto 
1. Requerida a suspensão da eficácia de um acto, a Autoridade Administrativa, 
recebido o duplicado do requerimento respectivo, não pode iniciar ou continuar a 

ARTIGO 137.º 
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execução do mesmo e deve impedir, com urgência, que os serviços e outros inte-
ressados procedam ou continuem a proceder a ela.
2. Pode, porém, a Autoridade Administrativa iniciar ou retomar a execução se, por 
despacho fundamentado, reconhecer expressamente, no prazo de 7 (sete) dias, 
que o diferimento da execução seria gravemente prejudicial para o interesse pú-
blico.
3. O interessado pode requerer a declaração de ineficácia dos actos de execução 
praticados antes do despacho a que se refere o n.º 2 ou alegando a ilegalidade 
desse despacho por falta da invocada grave urgência na execução ou continuação 
da execução do acto.
4. Recebido o requerimento, o Juiz ouve os interessados no prazo de 5 (cinco) dias 
e decide imediatamente.
5. O incidente de impugnação do despacho a que se refere o n.º 2 é processado 
nos próprios autos da suspensão da eficácia do acto.
6. Incorre em responsabilidade civil, disciplinar e criminal, nos termos gerais, a 
Autoridade Administrativa ou o agente que promover a execução do acto ou o exe-
cutar, violando o disposto no presente artigo ou ao abrigo de despacho cujo funda-
mento tenha sido julgado improcedente, nos termos do n.º 4.

Artigo 139.º Suspensão de eficácia de acto já executado
A execução de acto não obsta à suspensão da sua eficácia, quando desta possa re-
sultar utilidade relevante, para o requerente ou para os interesses que defenda ou 
venha a defender no processo principal, relativamente aos efeitos que o acto ainda 
produza ou venha a produzir.

Artigo 140.º Suspensão da eficácia de normas 
1. Quem tenha legitimidade para pedir a declaração de ilegalidade de norma emi-
tida ao abrigo de disposições de direito administrativo cujos efeitos se produzam 
imediatamente, sem dependência de acto administrativo ou jurisdicional de apli-
cação, pode requerer a suspensão da eficácia dessa norma, com efeitos circuns-
critos ao seu caso ou com força obrigatória geral.
2. Salvo tratando-se do Ministério Público, o deferimento do pedido de suspensão 
de eficácia com força obrigatória geral depende de demonstração de que a apli-
cação da norma em causa foi rejeitada por qualquer Tribunal, em 3 (três) casos 
concretos, com fundamento na sua ilegalidade.
3. A suspensão da eficácia de norma prevista no presente artigo é aplicável, 
com as necessárias adaptações, o disposto nos artigos 87.º e seguintes do pre-
sente Código.

Artigo 141.º Citação e oposição 
1. No despacho liminar de admissão, o Tribunal ordena a citação da entidade re-
querida, assim como das demais pessoas que devam ser citadas, para deduzirem 
oposição no prazo de 8 (oito) dias.
2. Quando a providência cautelar seja requerida como incidente em processo já 
intentado e a entidade requerida e os demais interessados já tenham sido citados 
no processo principal, são chamados por mera notificação.
3. Na oposição, a entidade requerida e as demais pessoas citadas para o efeito 
devem deduzir, de forma articulada, toda a matéria relativa à defesa, oferecer 
os meios de prova, com indicação dos factos sobre os quais ela deve recair, e 

ARTIGO 139.º 
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identificar e indicar o domicílio profissional do mandatário forense, para efeito de 
notificações.
4. Para efeitos do disposto no número anterior, os requeridos que deduzam a 
mesma oposição não podem oferecer mais de 3 (três) testemunhas, não sendo 
admissível a prova policial.
5. Na falta da dedução de oposição, ou da alegação nesta de que a adopção da 
providência ou providências cautelares requeridas prejudica o interesse público, o 
Tribunal julga verificada a inexistência de tal lesão, salvo quando esta seja mani-
festa ou ostensiva.

Artigo 142.º Incidentes do processo de suspensão de eficácia 
1. Quando seja requerida a suspensão da eficácia de um acto administrativo, a en-
tidade requerida, recebido o duplicado do requerimento, não pode iniciar ou pros-
seguir a execução, devendo impedir, com urgência, que os serviços competentes 
ou os interessados procedam ou continuem a proceder à execução do acto.
2. Quando entenda que o diferimento da execução do acto durante a pendência 
do processo cautelar seria gravemente prejudicial para o interesse público, a en-
tidade requerida pode solicitar ao Juiz do Processo Cautelar o levantamento da 
proibição de executar prevista no número anterior, mediante a apresentação de 
requerimento devidamente fundamentado.
3. Considera-se indevida a execução do acto na ausência de decisão jurisdicional 
de levantamento da proibição de executar, proferida nos termos do número an-
terior, podendo o requerente, nesse caso, solicitar ao Juiz do Processo Cautelar, 
mediante a apresentação de requerimento devidamente fundamentado, a adopção 
das seguintes providências:

a) Declaração de ineficácia dos actos jurídicos praticados em execução inde-
vida do acto;

b) Intimação da entidade requerida para se abster de prosseguir a execução 
indevida;

c) Imposição de sanções pecuniárias compulsórias, nos termos previstos na 
presente Lei para os processos de execução, sem prejuízo do apuramento 
da responsabilidade civil, disciplinar e criminal a que haja lugar.

4. Os requerimentos previstos nos números anteriores são processados como in-
cidentes nos autos do processo cautelar, devendo, em qualquer dos casos, o Juiz 
ou Relator proferir decisão no prazo máximo de 5 (cinco) dias, mediante a prévia 
audição da parte contrária pelo prazo de 5 (cinco) dias e a realização das diligên-
cias que se mostrem necessárias.

Artigo 143.º Produção de prova 
1. Deduzida a oposição ou decorrido o respectivo prazo, o processo é concluso ao 
Juiz, que pode ordenar as diligências de prova que considere necessárias.
2. Os meios de prova a utilizar são apenas os oferecidos pelo requerente e pelos 
requeridos com os articulados, não sendo admissível a prova pericial.
3. O Juiz ou Relator pode rejeitar, mediante despacho fundamentado, a utilização 
de meios de prova que considere desnecessários ou a produção de prova sobre 
factos que entenda não terem interesse para a decisão ou considere provados.
4. A produção da prova processa-se segundo o disposto na Lei Processual Civil, 
podendo a Câmara do Contencioso Administrativo, Fiscal e Aduaneiro delegar a 
realização de diligências de prova no Tribunal de Comarca.

ARTIGO 142.º 
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Artigo 144.º Decisão de adopção das providências cautelares
1. O Juiz ou Relator profere decisão no prazo de 5 (cinco) dias, contado da data da 
dedução da oposição ou do decurso do respectivo prazo, ou da produção de prova, 
quando esta tenha tido lugar.
2. As providências cautelares são adoptadas desde que se preencham os seguin-
tes requisitos cumulativos:

a) Exista fundado receio da constituição de uma situação de facto consumado 
ou da produção de prejuízos de difícil reparação para os interesses que o 
requerente pretende ver reconhecidos no processo principal;

b) Não seja manifesta a falta de fundamento da pretensão formulada ou a for-
mular pelo requerente no processo principal ou a existência de circunstân-
cias que obstem ao seu conhecimento de mérito;

c) Devidamente ponderados os interesses públicos e privados em presença, os 
danos que resultariam da atribuição da providência não se mostrem supe-
riores àqueles que podem resultar da sua recusa.

3. No caso de não se preencher apenas o requisito da alínea c) do número an-
terior, o Juiz pode, ouvidas as partes, adoptar outra ou outras providências, em 
cumulação ou em substituição daquela ou daquelas que tenham sido concreta-
mente solicitadas pelo interessado, quando tal se revele adequado para evitar a 
lesão dos seus interesses e seja menos gravoso para os demais interesses públi-
cos e privados em presença.
4. Quando, na hipótese prevista no número anterior, os potenciais prejuízos para 
os interesses públicos ou privados em conflito com os do requerente forem in-
tegralmente reparáveis mediante indemnização pecuniária, o Tribunal pode, em 
cumulação com a adopção da providência requerida, impor ao requerente a pres-
tação de caução.
5. As providências cautelares podem ser sujeitas a termo ou condição.

Artigo 145.º Publicidade e execução da decisão 
1. A adopção de providências cautelares respeitantes a regulamentos e actos 
administrativos que afectem uma pluralidade de destinatários é publicitada atra-
vés da publicação de anúncio, pelo meio e no local utilizados para dar publicidade 
ao acto jurídico em causa.
2. A decisão que determine a adopção de providências cautelares é urgentemente 
notificada às pessoas e entidades que lhe devam dar cumprimento imediato.
3. Em caso de incumprimento, e sem prejuízo da responsabilidade civil, discipli-
nar e criminal a que haja lugar, pode ser imposta uma sanção pecuniária com-
pulsória ao titular do órgão competente para cumprir ou ordenar o cumprimento, 
segundo o disposto na presente Lei para os processos de execução, e, quando seja 
o caso, pode ser promovida a execução forçada da decisão contra particulares, 
segundo as formas previstas na Lei Processual Civil.
4. A execução prevista no número anterior corre nos próprios autos do processo 
cautelar.

Artigo 146.º Caducidade ou modificação das providências cautelares 
1. As providências cautelares caducam, quando:

a) Tendo o processo cautelar sido intentado previamente, o requerente não in-
tente o processo principal no respectivo prazo legal;

b) Tendo sido intentado o processo principal, este permaneça parado durante 
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mais de 3 (três) meses por negligência do requerente em promover os res-
pectivos termos ou de algum incidente de que dependa o seu andamento;

c) O processo principal finde com o trânsito em julgado de decisão desfavorá-
vel à pretensão do requerente;

d) O processo principal finde por extinção da instância e o requerente não in-
tente novo processo, nos casos em que a lei o permita, dentro do prazo fi-
xado para o efeito;

e) Se extinga o direito ou interesse a cuja tutela a providência se destina;
f) Seja executada decisão que ponha termo ao processo principal em sentido 

favorável ao requerente.
2. Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior, quando a tutela dos 
interesses a que a providência cautelar se dirige esteja dependente da utilização 
de processo principal não sujeito a prazo, a providência cautelar decretada em 
favor do requerente em processo cautelar previamente intentado caduca se este 
não intentar o processo principal no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data do 
trânsito em julgado da decisão que determinou a adopção da providência cautelar.
3. A caducidade das providências cautelares, com algum dos fundamentos previs-
tos no n.º 1, é declarada pelo Tribunal, oficiosamente ou a requerimento, mediante 
a prévia audição das partes pelo prazo de 5 (cinco) dias e a realização das diligên-
cias que se mostrem necessárias.

Artigo 147.º Alteração e modificação das providências cautelares
A decisão de adoptar ou recusar a adopção de providências cautelares pode ser 
revogada, alterada ou substituída na pendência do processo principal, por inicia-
tiva do próprio Tribunal, do Ministério Público ou a requerimento de parte, com 
fundamento na alteração de circunstâncias, seguindo-se os termos previstos nos 
n.os 2 e 3 do artigo anterior.

Artigo 148.º Responsabilidade do requerente cautelar 
1. Quando uma providência cautelar caduque por causa diferente da execução de 
decisão favorável ao requerente proferida no processo principal, o requerente res-
ponde pelos danos que, com dolo ou negligência grosseira, tenha causado à enti-
dade requerida ou aos demais interessados.
2. No caso previsto no número anterior, a entidade requerida e os demais lesados 
pela adopção da providência podem solicitar a indemnização que lhes seja devida 
no prazo de 1 (um) ano, contado da data da notificação da declaração da sua ca-
ducidade.

Artigo 149.º Produção antecipada de prova 
1. Havendo justo receio de vir a tornar-se impossível ou muito difícil o depoimento 
de certas pessoas ou a verificação de certos factos por meio de prova pericial ou 
por inspecção, pode o depoimento, o arbitramento ou a inspecção ser realizado 
antes de intentado o processo.
2. O requerimento, o apresentar com tantos duplicados quantas as pessoas a 
citar ou notificar, deve justificar sumariamente a necessidade da antecipação de 
prova, mencionar com precisão os factos sobre que esta há-de recair, especificar 
os meios de prova a produzir, identificar as pessoas que hão-de ser ouvidas, se for 
caso disso, e indicar, com a possível concretização, o pedido e os fundamentos da 
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causa a propor, bem como a pessoa ou o órgão em relação aos quais se pretende 
fazer uso da prova.
3. A pessoa ou entidade é notificada para intervir nos actos de preparação e pro-
dução de prova ou para deduzir oposição no prazo de 3 (três) dias.
4. Quando a notificação não possa ser feita a tempo de, com grande probabilidade, 
se realizar a diligência requerida, a pessoa ou entidade é notificada da realização 
da diligência, tendo a faculdade de requerer, no prazo de 7 (sete) dias, a sua repe-
tição, se esta for possível.
5. Se a causa principal vier a correr noutro Tribunal, para aí é remetido o apenso, 
ficando o Juiz ou Relator do Processo com exclusiva competência para os termos 
subsequentes à remessa.
6. O disposto nos n.os 1 a 4 é aplicável, com as necessárias adaptações, aos pedi-
dos de antecipação de prova em processo já intentado.

Artigo 150.º Providências cautelares relativas a procedimentos pré-contratuais 
1. Quando o processo tenha por objecto a anulação, nulidade ou inexistência ju-
rídica de um acto da Administração relativo à formação de contrato ou de acto de 
particular no âmbito de procedimento pré-contratual de direito público, podem 
ser requeridas providências cautelares destinadas a corrigir a ilegalidade ou a im-
pedir que sejam causados novos danos aos interesses em presença, incluindo a 
suspensão do procedimento pré-contratual.
2. O requerimento deve ser instruído com todos os elementos de prova e as res-
postas da entidade requerida e dos contra-interessados deverão ser dadas no 
prazo de 5 (cinco) dias.
3. As providências cautelares requeridas ou outras que o Juiz entender mais ade-
quadas são adoptadas quando:

a) Seja evidente a procedência da pretensão formulada ou a formular no pro-
cesso principal;

b) Devidamente ponderados os interesses em presença, o Tribunal concluir 
que, segundo um juízo de probabilidade, os danos resultantes da sua não 
adopção seriam superiores aos que podem resultar da sua recusa e não 
podem ser evitados ou atenuados pela adopção de outras medidas ou pro-
vidências;

c) Quando, logo no processo cautelar, o Juiz considere demonstrada a ilega-
lidade das especificações contidas nos documentos do concurso, alegada 
no processo principal, pode determinar a sua correcção, decidindo sobre o 
mérito da causa, se, atendendo à natureza das questões e à gravidade ou 
importância dos interesses envolvidos, a manifesta urgência na resolução 
definitiva do litígio justificar a conclusão de que a situação se não compa-
dece com a mera adopção de uma providência cautelar ou de que a adopção 
desta tomar inútil a decisão do processo principal e o processo cautelar con-
tiver todos os elementos necessários para o efeito, o Tribunal pode, ouvidas 
as partes por 7 (sete) dias, antecipar a decisão sobre o processo principal, 
sendo a antecipação passível de impugnação nos termos gerais.

4. O disposto no presente artigo não tem aplicação nos casos a que seja aplicável 
o disposto no artigo 139.º do presente Código as acções sobre interesses meta-
-individuais, valores e bens constitucionalmente protegidos.

ARTIGO 150.º 
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TÍTULO VIII  
Acção Popular e Acção Pública

Artigo 151.º Acção popular e acção pública
O presente título regula o exercício do direito de Acção Popular Administrativa e 
o exercício do direito de Acção Pública Administrativa, em tudo o que não seja ex-
pressamente regulado por lei especial.

Artigo 152.º Interesses protegidos 
1. O direito de Acção Popular Administrativa e o direito de Acção Pública Adminis-
trativa regulados na presente secção destinam-se a promover a defesa de interes-
ses meta-individuais e de outros valores ou bens constitucionalmente protegidos, 
contra actos ilegais da Administração Pública que os violem ou ameacem violar.
2. Podem, designadamente, ser promovidos por Acção Popular Administrativa e 
por Acção Pública Administrativa os seguintes interesses, valores e bens:

a) A saúde pública, o meio ambiente e qualidade de vida, o ordenamento do 
território, o urbanismo, a habitação, a defesa do consumidor;

b) O património cultural, o domínio e o património públicos, sejam do Estado 
das Autarquias Locais ou de entes deles derivados;

c) A autonomia do poder local;
d) Defesa da legalidade dos actos administrativos e demais interesses colecti-

vos.

Artigo 153.º Legitimidade 
1. Têm legitimidade para propor Acção Popular Administrativa, independente-
mente de terem ou não interesse pessoal na demanda, as pessoas e entidades 
indicadas nas alíneas a) a d) do n.º 1 do artigo 30.º.
2. Têm legitimidade para propor Acção Pública Administrativa, as entidades indi-
cadas nas alíneas e) e f) do n.º 1 do artigo 30.º.

Artigo 154.º Formas de acção
A Acção Popular Administrativa e a Acção Pública Administrativa correm pelos 
Órgãos de Contencioso Administrativo e podem revestir qualquer dos meios pro-
cessuais, principais, urgentes ou cautelares, previstas no presente Código, salvo o 
disposto nos artigos seguintes.

Artigo 155.º Prazo de propositura 
1. A Acção Popular Administrativa e a Acção Pública Administrativa podem ser 
propostas até 5 (cinco) anos após a prática ou omissão do acto que viole ou ameace 
violar os interesses, valores e bens referidos no artigo 30.º.
2. Tratando-se de acto continuado, o prazo só começará a contar a partir do úl-
timo acto.

Artigo 156.º Representação 
1. Na Acção Popular Administrativa, o autor representa, por iniciativa própria, 
com dispensa de mandato ou autorização expressa, todos os demais titulares dos 
interesses, valores e bens referidos no artigo 30.º que não tenham exercido o di-
reito de auto-exclusão, nos termos dos números seguintes.
2. Para efeitos de exercício do direito de auto-exclusão, a entrada da petição de 
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acção popular é citada a todos os titulares dos interesses em causa na acção e não 
intervenientes nela para, no prazo fixado pelo Juiz:

a) Intervirem, querendo, a título principal, no processo, aceitando-o no estado 
em que se encontre;

b) Declararem se aceitam ser representados pelo autor ou se se excluem 
dessa representação, sob pena de o silêncio ser interpretado como aceita-
ção, salvo o direito de, até à produção de prova, declararem expressamente 
a sua exclusão do processo.

3. A citação é feita por anúncios tornados públicos através de qualquer Meio de 
Comunicação Social escrita ou por editais, consoante estejam em causa interes-
ses gerais ou localizados territorialmente, contendo, obrigatoriamente:

a) A identificação da acção;
b) A identificação do autor ou, havendo mais do que um, do primeiro autor;
c) A identificação do réu ou réus;
d) A menção bastante do pedido e da causa de pedir.

4. Na citação a que se refere o n.º 3, não é obrigatória a identificação pessoal dos 
destinatários, mas quando não for possível individualizá-los todos, serão eles re-
ferenciados, enquanto titulares dos mencionados interesses, valores e bens, pelo 
respectivo universo, determinado pelo factor e qualidade que lhes seja comum, 
pela área geográfica em que residam ou pelo grupo ou comunidade que consti-
tuam.

Artigo 157.º Papel do Ministério Público 
1. O Ministério Público fiscaliza a legalidade da Acção Popular Administrativa e da 
Acção Pública Administrativa proposta pelo Estado, verificando, antes da decisão, 
se estão presentes os pressupostos e as condições da acção e se ela foi valida-
mente instaurada e promovendo o que tiver por adequado.
2. Para efeitos do disposto no número anterior, o Juiz, antes de proferir sentença, 
dar-lhe-á vista no processo, por 5 (cinco) dias.
3. Se o autor desistir do pedido ou da acção, puser termo à lide por transacção ou 
tiver, no decurso do processo, comportamentos lesivos dos interesses em causa 
na acção, o Ministério Público poderá, no exercício da fiscalização da legalidade, 
substituir-se ao autor e continuar o processo até final.
4. Na Acção Popular Administrativa e na Acção Pública Administrativa, o Minis-
tério Público não pode representar, como parte, nem a Administração nem quais-
quer outras pessoas ou entidades.

Artigo 158.º Iniciativa de recolha de prova
Na Acção Popular Administrativa e na Acção Pública Administrativa, cabe ao Juiz 
iniciativa própria em matéria de recolha de provas, no âmbito das questões funda-
mentais definidas pelas partes nas suas peças processuais.

Artigo 159.º Proibição de transacção
Na Acção Popular Administrativa e na Acção Pública Administrativa não é admis-
sível transacção quando estejam em causa interesses, valores ou bens referidos 
no n.º 2 do artigo 30.º.

Artigo 160.º Efeito dos recursos
Em Acção Popular Administrativa e na Acção Pública Administrativa, pode o Juiz, 
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sempre, conferir efeito suspensivo ao recurso para evitar dano irreparável ou de 
difícil reparação nos interesses, valores ou bens referidos no artigo 30.º.

Artigo 161.º Efeitos do caso julgado 
1. Em Acção Popular Administrativa e em Acção Pública Administrativa, a sen-
tença transitada em julgado que a considerar procedente tem eficácia geral, e:

a) Declarará a invalidade do acto ou contrato ilegal e lesivo;
b) Condenará os agentes públicos responsáveis e os beneficiários do acto ou 

contrato ilegal e lesivo em indemnização por perdas e danos, em custas e no 
pagamento dos honorários do advogado do autor.

2. A sentença transitada em julgado, que considerar improcedente a Acção Popu-
lar Administrativa ou a Acção Pública Administrativa por falta ou insuficiência de 
provas, não impede a propositura de nova acção com os mesmos fundamentos e 
novas provas.
3. A sentença transitada em julgado, que considerar improcedente a Acção Po-
pular Administrativa, baseada em fundamentos próprios do caso concreto, não 
abrange os titulares que se auto excluíram nos termos do presente Código.
4. A sentença transitada em julgado, que considerar improcedente a Acção Po-
pular Administrativa ou a Acção Pública Administrativa, por razões de mérito da 
causa, tem eficácia geral e obsta à propositura de nova acção com os mesmos 
fundamentos.
5. As sentenças transitadas em julgado são, pelo Juiz, mandadas publicar, inte-
gralmente ou por extracto e a expensas da parte vencida, em dois jornais de maior 
circulação no universo dos interessados no seu conhecimento.

Artigo 162.º Dever de colaboração das entidades públicas 
1. É dever de todas as entidades públicas e seus agentes cooperar com as partes 
intervenientes em Acção Popular Administrativa ou em Acção Pública Administra-
tiva, devendo, designadamente, fornecer-lhes em tempo útil, todas as informa-
ções e documentos por eles requisitados como necessários ao êxito ou à impro-
cedência do pedido, salvo se cobertos por segredo de Estado ou de justiça ou se 
tratar de matéria da intimidade da vida privada.
2. A violação do dever estabelecido no n.º 1 faz incorrer o agente responsável em 
responsabilidade civil, disciplinar e criminal por obstrução à justiça.

TÍTULO IX  
Recursos das Decisões Jurisdicionais

CAPÍTULO I  
Recursos Ordinários

Artigo 163.º Espécies de recursos admitidos e regime aplicável 
1. Os recursos ordinários das decisões proferidas pelos Órgãos do Contencioso 
Administrativo regem-se pelo disposto na Lei Processual Civil, com as necessá-
rias adaptações, e são processados como os recursos de agravo, salvo o disposto 
no presente título.
2. O recurso ordinário das decisões que, em primeiro grau de jurisdição, tenham 
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conhecido do mérito da causa só é admitido nos processos de valor superior ao da 
alçada do Tribunal do qual se recome.
3. Para além dos casos previstos na Lei Processual Civil, é sempre admitido 
recurso ordinário das decisões de improcedência de pedidos cautelares e das 
decisões que ponham termo ao processo sem se pronunciarem sobre o mérito 
da causa.

Artigo 164.º Competência 
1. Das decisões das Salas do Contencioso Administrativo, Fiscal e Aduaneiros do 
Administrativo, Fiscal e Aduaneiro dos Tribunais de Comarca, cabe recurso or-
dinário para as Câmaras do Contencioso Administrativo, Fiscal e Aduaneiro dos 
Tribunais da Relação.
2. Das decisões, em primeiro grau de jurisdição, das Câmaras do Contencioso 
Administrativo, Fiscal e Aduaneiro dos Tribunais da Relação, cabe recurso ordiná-
rio para a Câmara do Contencioso Administrativo, Fiscal e Aduaneiro do Tribunal 
Supremo.
3. Das decisões, em primeiro grau de jurisdição, da Câmara do Contencioso Admi-
nistrativo, Fiscal e Aduaneiro do Tribunal Supremo, cabe recurso ordinário para o 
Plenário do Tribunal Supremo.
4. Não admitem recurso as decisões proferidas em primeiro e único grau de juris-
dição pelo Plenário do Tribunal Supremo.

Artigo 165.º Legitimidade 
1. Pode interpor recurso ordinário de uma decisão judicial proferida por um Órgão 
do Contencioso Administrativo quem nela tenha ficado vencido, as pessoas directa 
e efectivamente prejudicadas pela decisão, ainda que não sejam partes na causa 
ou sejam apenas partes acessórias.
2. Pode, igualmente, interpor recurso o Ministério Público, se a decisão tiver sido 
proferida com violação de disposições ou princípios constitucionais ou legais.
3. Nos processos de impugnação de actos administrativos, considera-se designa-
damente vencido, para o efeito do disposto no número anterior, o demandante que, 
tendo invocado várias causas de invalidade contra o mesmo acto administrativo, 
tenha decaído relativamente à verificação de alguma delas, na medida em que o 
reconhecimento, pelo Tribunal de Recurso, da existência dessa causa de invali-
dade impeça ou limite a possibilidade de renovação do acto anulado.
4. Ainda que acto administrativo tenha sido anulado com fundamento na verifica-
ção de diferentes causas de invalidade, a sentença pode ser impugnada com base 
na inexistência de apenas uma dessas causas de invalidade, na medida em que 
do reconhecimento da inexistência dessa causa de invalidade dependa a possibili-
dade de o acto anulado vir a ser renovado.

Artigo 166.º Interposição de recurso e despacho de admissão 
1. O prazo de interposição de recurso é de 10 (dez) dias, contado da data da no-
tificação da decisão recorrida, ou, no caso de ter havido pedido de rectificação, 
aclaração ou reforma desta decisão, da data da notificação da decisão proferida 
sobre tal pedido.
2. O recurso é interposto mediante requerimento dirigido ao Juiz ou Relator do 
Tribunal que proferiu a decisão recorrida, no qual é indicada a espécie de recurso 
interposto.
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3. Sobre o requerimento recai despacho de admissão, no qual é fixado o regime 
de subida e declarado o efeito do recurso, sendo aplicável a este despacho e à re-
clamação contra a eventual recusa de admissão o disposto na Lei Processual Civil.

Artigo 167.º Efeitos e regime de subida 
1. Salvo disposição em contrário, os recursos ordinários sobem, imediatamente, 
acompanhados de cópia dactilografada da decisão recorrida ou do respectivo su-
porte informático, e têm efeito suspensivo da decisão recorrida.
2. Os recursos das decisões finais e interlocutórias proferidas em processos cau-
telares têm efeito meramente devolutivo e sobem, imediatamente, nos próprios 
autos, quando estes estejam findos no Tribunal, ou em separado, na hipótese con-
trária.
3. Os recursos das decisões interlocutórias têm efeito, meramente, devolutivo e 
apenas sobem com o recurso interposto da decisão que ponha termo ao processo, 
ficando sem efeito se este recurso não for interposto.
4. Quando a suspensão dos efeitos da decisão recorrida seja passível de originar 
situações de facto consumado ou a produção de prejuízos de difícil reparação para 
a parte vencedora ou para os interesses, públicos ou privados, por ela prossegui-
dos, o recorrente, no requerimento de interposição de recurso, pode requerer que 
ao recurso seja atribuído efeito meramente devolutivo.
5. O requerimento previsto no número anterior é indeferido quando os danos que 
resultariam da atribuição de efeito meramente devolutivo ao recurso se mostrem 
superiores àqueles que podem resultar da sua não atribuição, sem que a lesão 
possa ser evitada ou atenuada pela adopção de providências adequadas a evitar 
ou minorar esses danos ou pela imposição ao interessado do dever de prestar 
caução, destinada a responder pelos danos.

Artigo 168.º Alegações e contra-alegações 
1. Salvo disposição em contrário, o prazo para apresentação de alegações pelo 
recorrente e de contra-alegações pelos recorridos é de 8 (oito) dias, contado da 
data da notificação do despacho de admissão do recurso.
2. Nos recursos das decisões de procedência de processos urgentes e cautelares, 
o requerimento de recurso inclui ou junta as respectivas alegações, dispondo os 
recorridos do prazo de 10 (dez) dias, contado da data da notificação do despacho 
de admissão do recurso, para apresentarem as contra-alegações.
3. Durante os prazos para alegações e contra-alegações, o processo encontra-
-se disponível, para consulta, na Secretaria do Tribunal, podendo ser confiado aos 
mandatários das partes sem necessidade de despacho.

Artigo 169.º Tramitação do recurso 
1. Salvo nos recursos de decisões proferidas em processo cautelar, recebido o 
processo no Tribunal de Recurso e efectuada a distribuição, o processo vai com 
vista ao Ministério Público pelo prazo de 8 (oito) dias, quando este não se encontre 
na posição de recorrente ou recorrido.
2. Conclusos os autos ao Relator, este ordena a notificação do recorrente para se 
pronunciar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre eventuais questões prévias de conhe-
cimento oficioso ou que tenham sido suscitadas pelos recorridos ou pelo Ministé-
rio Público.
3. Se o recorrente, na alegação de recurso contra sentença proferida em processo 

ARTIGO 167.º 
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impugnatório, se tiver limitado a reafirmar os vícios imputados ao acto impugnado 
em primeiro grau de jurisdição, sem formular conclusões ou sem que delas seja 
possível extrair os concretos aspectos de facto que considera incorrectamente 
julgados ou as normas jurídicas que considera terem sido violadas pelo Tribunal 
recorrido, o Relator deve convidá-lo a apresentar, completar ou esclarecer as con-
clusões formuladas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não se conhecer do 
recurso na parte afectada.
4. No caso previsto no número anterior, a parte contrária é notificada da apresen-
tação de aditamento ou esclarecimento pelo recorrente, podendo responder no 
prazo de 10 (dez) dias.

Artigo 170.º Poderes de cognição do Tribunal de Recurso 
1. O Tribunal de Recurso reaprecia as causas sem restrições, conhecendo da ma-
téria de facto e de direito, e pode revogar, alterar ou anular a decisão recorrida, 
conforme ao caso couber.
2. Quando o Tribunal recorrido tiver julgado do mérito da causa, mas deixado de 
conhecer de certas questões, designadamente por as considerar prejudicadas 
pela solução dada ao litígio, o Tribunal de Recurso, se entender que o recurso pro-
cede e que nada obsta à apreciação daquelas questões, conhece delas no mesmo 
acórdão em que revoga a decisão recorrida.
3. Quando, por qualquer motivo, o Tribunal recorrido não tenha conhecido do mé-
rito da causa, o Tribunal de Recurso, se julgar que o motivo não procede e que ne-
nhum outro obsta a que se conheça do mérito, conhece deste no mesmo acórdão 
em que revoga a decisão recorrida.

Artigo 171.º Produção de prova e alegações complementares 
1. No Tribunal de Recurso, só é possível a produção de prova documental, pelo 
que, para os efeitos do disposto no artigo anterior, quando haja necessidade de 
produzir outro tipo de prova:

a) Sendo o conhecimento do recurso da competência do Plenário do Tribunal 
Supremo, o processo baixa à Câmara do Contencioso Administrativo, Fiscal 
e Aduaneiro do Tribunal Supremo, podendo esta determinar que as diligên-
cias de prova sejam realizadas pelo Tribunal de Comarca mais adequado 
para o efeito;

b) Sendo o conhecimento do recurso da competência das Câmaras do Conten-
cioso Administrativo, Fiscal e Aduaneiro do Tribunal Supremo ou dos Tribu-
nais da Relação, estas podem determinar que as diligências de prova sejam 
realizadas pelo Relator ou pelo Tribunal de Comarca mais adequado para 
o efeito.

2. Quando haja lugar a produção de prova em sede de recurso, as partes são admi-
tidas a apresentar alegações e contra-alegações complementares, pelo prazo su-
cessivo de 8 (oito) dias.

CAPÍTULO II  
Recursos Extraordinários

Artigo 172.º Recurso de uniformização de jurisprudência 
1. As partes e o Ministério Público podem dirigir ao Plenário do Tribunal Supremo, 

ARTIGO 170.º 

ARTIGO 171.º 

ARTIGO 172.º 
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no prazo de 30 (trinta) dias, contado do trânsito em julgado do acórdão impugnado, 
pedido de admissão de recurso de uniformização de jurisprudência quando, sobre 
a mesma questão fundamental de direito, exista contradição:

a) Entre 2 (dois) acórdãos do Tribunal Supremo;
b) Entre 2 (dois) acórdãos proferidos pelos Tribunais da Relação; ou 
c) Entre 1 (um) acórdão proferido por um Tribunal da Relação e acórdão, ante-

riormente, proferido pelo Tribunal Supremo.
2. No requerimento de recurso, o recorrente identifica o acórdão com o qual alega 
estar em oposição o acórdão impugnado, juntando documento comprovativo do 
seu teor e trânsito em julgado, assim como a alegação do recurso, na qual deve 
identificar, de forma precisa e circunstanciada, os aspectos de identidade que de-
terminam a contradição alegada e a infracção imputada à sentença recorrida.
3. O recurso não é admitido, se a orientação perfilhada no acórdão impugnado es-
tiver de acordo com a jurisprudência mais recentemente consolidada do Tribunal 
Supremo.
4. Admitido o recurso, o recorrido ou recorridos são notificados para contra-ale-
garem, no prazo de 10 (dez) dias, que come em simultâneo, quando forem vários 
os recorridos.
5. Efectuada a distribuição, o Ministério Público tem vista para emitir parecer em 
5 (cinco) dias, quando não se encontre na posição de recorrente ou recorrido, e, 
corridos os vistos legais, o recurso é julgado pelo Plenário do Tribunal Supremo 
e a decisão de provimento é publicada por sumário no Diário da República, do qual 
consta a indicação do Tribunal, das partes, dos acórdãos em oposição e do sentido 
e data da decisão.
6. A decisão de provimento não afecta qualquer outra anterior àquela que tenha 
sido impugnada, nem as situações jurídicas ao seu abrigo constituídas, mas anula 
o acórdão impugnado e substitui-o, decidindo a questão controvertida.

Artigo 173.º Revisão 
1. A revisão das sentenças e acórdãos proferidos pelos Tribunais rege-se pelo dis-
posto na Lei Processual Civil.
2. Têm legitimidade para requerer a revisão de sentenças e acórdãos transitados 
em julgado ao Tribunal que a tenha proferido:

a) O Ministério Público e as partes no processo, com qualquer dos fundamen-
tos previstos na Lei Processual Civil;

b) Quem, devendo ser obrigatoriamente citado no processo, não o tenha sido;
c) Quem, não tendo tido a oportunidade de participar no processo, tenha so-

frido ou esteja em vias de sofrer a execução da decisão a rever.
3. Admitido o recurso, o Juiz ou Relator manda apensá-Io ao processo a que res-
peita, que, para o efeito, é avocado ao arquivo onde se encontre, e ordena a no-
tificação de todos os que tenham intervindo no processo em que foi proferida a 
decisão a rever.
4. O processo tem o seguimento estabelecido para aquele em que tenha sido pro-
ferida a decisão a rever, sendo a questão novamente julgada e mantida ou revo-
gada, a final, a decisão recorrida.

ARTIGO 173.º 
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TÍTULO X  
Dever de Cumprimento das Decisões Jurisdicionais e Processos de Execução

CAPÍTULO I  
Dever de Cumprimento das Decisões Jurisdicionais

Artigo 174.º Conteúdo do dever de cumprimento 
1. Salvo reconhecimento judicial da ocorrência de causa legítima de suspensão ou 
inexecução, segundo o disposto na presente Lei, as decisões proferidas pelos Ór-
gãos do Contencioso Administrativo devem ser espontaneamente cumpridas pela 
Administração no prazo de 60 (sessenta) dias, contado desde o trânsito em julgado 
da decisão, ou, no caso de decisões objecto de recurso com efeito meramente de-
volutivo, da notificação da atribuição desse efeito ao recurso.
2. As decisões que condenem a Administração ao pagamento de quantia certa 
devem ser espontaneamente cumpridas, através do pagamento da quantia devida, 
que corre por conta do orçamento da entidade pública contra a qual foi proferida 
a condenação.
3. Sem prejuízo do eventual poder de praticar novo acto administrativo de idên-
tico conteúdo, no respeito pelos limites ditados pela autoridade do caso julgado, a 
anulação ou a declaração de nulidade de acto administrativo constitui a Adminis-
tração no dever de reconstituir a situação que existiria se o acto não tivesse sido 
praticado, assim como de dar cumprimento aos deveres que não tenha cumprido 
com fundamento no acto entretanto anulado, por referência à situação jurídica e 
de facto existente no momento em que deveria ter actuado.
4. Para efeitos do disposto no número anterior, a Administração pode ficar cons-
tituída nos deveres de:

a) Realizar prestações de facto, de coisas ou de quantias em dinheiro;
b) Praticar actos dotados de eficácia retroactiva, desde que estes actos não 

envolvam a imposição de deveres, a aplicação de sanções ou a restrição de 
direitos ou interesses legalmente protegidos;

c) Remover, reformar ou substituir actos jurídicos e alterar situações de facto 
constituídas na pendência do processo, cuja manutenção seja incompatível 
com os efeitos da anulação.

Artigo 175.º Competência para o cumprimento 
1. Salvo disposição específica sobre a matéria, o cumprimento a que se refere 
o artigo anterior deve ser ordenado pelo órgão que tenha praticado o acto im-
pugnado ou pelo principal órgão dirigente da entidade pública ou por aquele que 
tenha ficado concretamente obrigado pela decisão.
2. Quando o cumprimento seja da competência, cumulativa ou exclusiva, de outro 
ou outros Órgãos, que não aquele que praticou o acto impugnado, este deve forne-
cer-lhes os elementos necessários para o efeito.
3. Extinto o órgão ao qual competiria dar cumprimento à decisão ou tendo-lhe 
sido retirada a competência na matéria, o dever recai sobre o órgão que lhe tenha 
sucedido ou ao qual tenha sido atribuída aquela competência.

Artigo 176.º Suspensão do dever de cumprir e causas legitimas de inexecução 
1. A entidade constituída no dever de dar cumprimento a uma decisão proferida 

ARTIGO 174.º 
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por Tribunal do contencioso administrativo só fica desonerada desse dever, a título 
temporário, se obtiver do Tribunal que proferiu a decisão a suspensão, total ou 
parcial, do dever de a cumprir, por prazo não superior a 6 (seis) meses, ou, a título 
definitivo, se obtiver do mesmo Tribunal o reconhecimento da existência de causa 
legítima de inexecução.
2. Constituem causa legítima de inexecução a impossibilidade absoluta e o 
grave prejuízo para o interesse público no cumprimento de toda a decisão ou de 
parte dela.
3. Não existe causa legítima de inexecução quando o cumprimento da decisão 
consista no pagamento de quantia certa, nem causa legítima de inexecução fun-
dada em grave prejuízo para o interesse público quando esteja em causa o cum-
primento de decisões que tenham adoptado providências cautelares ou intimado 
à prestação de informações, consulta de documentos ou passagem de certidões.
4. Podem constituir fundamento de suspensão do dever de cumprir, o grave pre-
juízo para o interesse público no cumprimento de toda a decisão ou de parte dela e 
a inexistência de disponibilidade de verba, quando esteja em causa o cumprimento 
do dever de pagar uma quantia em dinheiro.
5. O reconhecimento da existência de causa legítima de inexecução ou a suspen-
são do dever de cumprir podem ser solicitados pela entidade constituída no dever 
de a cumprir no âmbito de processo especial, a intentar nos termos previstos na 
presente Lei, ou através da dedução de oposição em processo de execução inten-
tado pelo titular da decisão, interessado no seu cumprimento.
6. Independentemente do disposto no número anterior, a existência de causa le-
gítima de inexecução pode ser invocada como fundamento para não cumprir pela 
entidade constituída no dever de cumprir a decisão, dentro do prazo estabelecido 
para o cumprimento, mediante comunicação ao interessado, notificada com os 
respectivos fundamentos.

Artigo 177.º Incumprimento ilegítimo das decisões e suas consequências 
1. As decisões do contencioso administrativo são obrigatórias para todas as enti-
dades públicas e privadas e prevalecem sobre as de quaisquer autoridades admi-
nistrativas, pelo que são nulos os actos administrativos que desrespeitem essas 
decisões, incorrendo os seus autores em responsabilidade civil, criminal e disci-
plinar.
2. Para além dos casos em que, por acordo do interessado ou reconhecimento 
judicial, nos termos previstos na presente Lei, seja considerado justificado por 
causa legítima de inexecução, o incumprimento das decisões do contencioso 
administrativo constitui a entidade pública em causa em responsabilidade civil e 
as pessoas que nela desempenhem funções e sejam concretamente responsáveis 
pelo incumprimento em responsabilidade civil, em regime de solidariedade, e em 
responsabilidade disciplinar e criminal.
3. Constitui crime de desobediência qualificada a conduta do titular do órgão 
competente para dar cumprimento à decisão que, tendo a entidade pública em 
causa sido notificada para o efeito, não proceda à execução nos termos que a de-
cisão tinha estabelecido ou que o Tribunal venha a definir no âmbito do respectivo 
processo de execução, ou manifeste a inequívoca intenção de não dar cumpri-
mento à decisão, nos termos fixados pelo Tribunal, sem invocar a existência de 
causa legítima de inexecução ou ter requerido a suspensão jurisdicional do dever 
de cumprir.

ARTIGO 177.º 
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CAPÍTULO II  
Processos de Execução

Artigo 178.º Processos de execução 
1. A execução contra entidades públicas das decisões proferidas pelos Órgãos do 
Contencioso Administrativo que imponham o dever de pagar quantias em dinheiro 
processa-se segundo o disposto na Lei Processual Civil para a execução para pa-
gamento de quantia certa, sendo aplicável o disposto na mesma lei a respeito do 
incidente de liquidação, quando, à face do título, o crédito exequendo não resulte 
certo, líquido e exigível.
2. A execução contra entidades públicas das demais decisões do contencioso 
administrativo rege-se pelo disposto nos artigos seguintes.
3. Os regimes previstos nos números anteriores são também aplicáveis, com as 
necessárias adaptações, à execução contra entidades públicas de títulos executi-
vos diversos das sentenças, constituídos no âmbito de relações jurídicas adminis-
trativas ou litígios jurídico-públicos.
4. Salvo disposição em contrário, a execução contra particulares rege-se pelo dis-
posto na Lei Processual Civil.

Artigo 179.º Requerimento de execução 
1. Quando a Administração não dê cumprimento, no prazo estabelecido, aos de-
veres em que fique constituída por decisão proferida por Órgão do Contencioso 
Administrativo, sem ter intentado processo especial de suspensão do cumpri-
mento ou de reconhecimento da existência de causa legítima de inexecução, nos 
termos previstos na presente Lei, o titular da decisão pode fazer valer o seu direito 
ao cumprimento desses deveres, mediante a apresentação de requerimento diri-
gido ao Tribunal que tenha proferido a decisão em primeiro grau de jurisdição, no 
qual pode pedir a fixação de um prazo limite para o cumprimento da decisão juris-
dicional e a imposição de sanção pecuniária compulsória ao titular ou titulares do 
órgão ou Órgãos competentes para o efeito.
2. O requerimento, que é autuado por apenso aos autos em que foi proferida a 
decisão, deve ser apresentado no prazo de 6 (seis) meses, contado desde o termo 
do prazo dentro do qual a decisão deveria ter sido cumprida, e deve conter os se-
guintes elementos:

a) Indicação do Tribunal a que se dirige;
b) Indicação da decisão jurisdicional em causa;
c) Indicação do órgão ou entidade demandado;
d) Identificação das demais pessoas demandadas, com indicação do seu do-

micílio;
e) Formulação do pedido.

3. O requerente também pode pedir a declaração de nulidade dos actos adminis-
trativos praticados em desconformidade com a decisão, assim como a anulação 
daqueles que tenham por objecto manter, sem fundamento válido, a situação ile-
galmente constituída, e, quando esteja em causa o cumprimento de deveres de-
correntes de decisão proferida no âmbito de recurso contencioso, deve começar 
por especificar os actos e operações em que entende que o cumprimento desses 
deveres se concretiza.

ARTIGO 178.º 

ARTIGO 179.º 
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Artigo 180.º Causas legítimas de inexecução 
1. A Administração Pública pode, legitimamente, requerer a não execução de de-
cisões eficazes dos órgãos do contencioso quando ocorram causas legítimas de 
inexecução.
2. São causas legítimas de inexecução:

a) Circunstâncias que tenham tomado a execução absolutamente impossível 
ou, ainda que possível, gravemente prejudicial ao interesse público; ou 

b) Inexistência ou insuficiência de verba ou de cabimento orçamental quando 
esteja em causa o pagamento de quantia devida pela Administração.

3. As causas legítimas de inexecução podem respeitar a toda a decisão ou a parte 
dela. Quando seja apenas parcial, não justifica a inexecução espontânea na parte 
restante, desde que destacável.
4. A invocação de causa legítima de inexecução deve ser fundamentada e noti-
ficada ao interessado, com os respectivos fundamentos e com uma proposta de 
indemnização compensatória, dentro do prazo estabelecido para a execução es-
pontânea.
5. A procedência de causa legítima de inexecução confere ao beneficiário do título 
executivo o direito a uma compensação.

Artigo 181.º Trâmites subsequentes 
1. Recebido o requerimento, procede-se à notificação dos demandados para de-
duzirem oposição, no prazo de 10 (dez) dias.
2. Na oposição, a entidade demandada pode invocar a existência de causa legí-
tima de inexecução ou requerer a suspensão do dever de cumprir, por prazo não 
superior a 6 (seis) meses, sendo, nesse caso, o requerente ouvido pelo prazo de 
10 (dez) dias.
3. No caso de concordar com a existência de causa legítima de inexecução, o re-
querente pode pedir a fixação da indemnização devida, seguindo-se os termos do 
processo especial de indemnização por causa legítima de inexecução, previstos na 
presente Lei.
4. Não se verificando a hipótese prevista no número anterior, o Tribunal ordena as 
diligências instrutórias que considere necessárias, findo o que profere decisão no 
prazo máximo de 20 (vinte) dias.

Artigo 182.º Decisão 
1. Quando não julgue procedente a invocação da existência de causa legítima de 
inexecução ou o requerimento de suspensão do dever de cumprir que tenham sido 
deduzidos na oposição pela entidade demandada, o Tribunal fixa um prazo limite 
para o cumprimento da decisão jurisdicional e impõe a aplicação de sanção pecu-
niária compulsória, segundo o disposto no artigo seguinte, ao titular ou titulares 
do órgão ou Órgãos competentes para cumprir ou ordenar o cumprimento, que, 
para o efeito, devem ser individualmente identificados.
2. Quando esteja em causa o cumprimento de deveres decorrentes de decisão 
proferida no âmbito do Processo Contencioso Administrativo, o Tribunal começa 
por especificar os actos e operações em que consiste o cumprimento desses de-
veres.
3. Quando tal tenha sido requerido, o Tribunal procede ainda à declaração de nu-
lidade dos actos administrativos praticados em desconformidade com a decisão, 
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assim como à anulação daqueles que tenham por objecto manter, sem funda-
mento válido, a situação ilegalmente constituída.
4. Quando reconheça a existência de causa legítima de inexecução, o Tribunal 
ordena a notificação das partes para, no prazo de 20 (vinte) dias, acordarem no 
montante da indemnização devida ao titular da decisão pelo facto da inexecução, 
podendo o prazo ser prorrogado quando seja previsível que o acordo se possa vir 
a concretizar em momento próximo, seguindo-se, na falta de acordo, os termos 
previstos na presente Lei para o processo especial de indemnização por causa 
legítima de inexecução.

Artigo 183.º Sanção pecuniária compulsória 
1. A imposição de sanção pecuniária compulsória consiste na condenação do titu-
lar ou titulares do órgão ou órgãos competentes para dar cumprimento à decisão 
jurisdicional ao pagamento de uma quantia em dinheiro por cada dia de atraso em 
que incorram, para além do prazo limite estabelecido para o efeito.
2. A decisão de imposição de sanção pecuniária compulsória fixa o montante diá-
rio da sanção, que pode variar entre 5% e 10% do salário mínimo nacional em 
vigor no momento da sua aplicação, indica a data a partir da qual produz efeitos e 
individualiza as pessoas a quem a sanção é aplicada, que dela são imediatamente 
notificadas.
3. Se o órgão ou algum dos Órgãos obrigados for colegial, não são abrangidos 
pela sanção pecuniária compulsória os membros do órgão que votem a favor do 
cumprimento integral e imediato, nos termos judicialmente estabelecidos, e que 
façam registar em acta esse voto, nem aqueles que, não estando presentes na vo-
tação, comuniquem por escrito ao presidente a sua vontade de dar cumprimento 
à decisão jurisdicional.
4. A sanção pecuniária compulsória cessa quando se mostre ter sido integral-
mente cumprida a decisão, quando o interessado desista do pedido ou quando o 
cumprimento já não possa ser realizado pelos destinatários da medida, por terem 
cessado ou sido suspensos do exercício das respectivas funções.
5. A liquidação global das importâncias devidas em consequência da imposição de 
sanções pecuniárias compulsórias é efectuada pelo Tribunal, uma vez cessada a 
aplicação da medida.
6. As importâncias obtidas em resultado da aplicação de sanção pecuniária com-
pulsória constituem receita do Cofre Geral de Justiça.

Artigo 184.º Convolação em processo de execução por quantia certa 
1. Expirado o prazo limite fixado pelo Tribunal, sem que a Administração tenha 
cumprido, o requerente pode solicitar ao Tribunal, no prazo de 2 (dois) anos, a 
fixação da indemnização que lhe é devida a título de responsabilidade civil pela 
inexecução ilícita da sentença.
2. Na hipótese prevista no número anterior, o Tribunal ordena a notificação do 
requerente e da Administração para, no prazo de 20 (vinte) dias, acordarem no 
montante da indemnização devida pelo facto da inexecução, podendo o prazo ser 
prorrogado, se for previsível que o acordo se possa vir a concretizar em momento 
próximo e, na falta de acordo, ordena as diligências instrutórias que considere 
necessárias, findo o que, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, fixa o montante da 
indemnização devida, ordenando à entidade demandada que proceda à inscrição 
no seu orçamento da verba necessária à efectivação do pagamento.

ARTIGO 183.º 
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3. Na fixação do montante da indemnização devida, devem ser considerados os 
prejuízos resultantes do incumprimento da decisão, os juros devidos, desde a data 
em que expirou o prazo dentro do qual a decisão deveria ter sido cumprida, e as 
custas e encargos judiciais suportados pelo requerente.
4. Se, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data do acordo ou da notificação 
da decisão judicial que tenha fixado a indemnização devida, a Administração não 
proceder ao respectivo pagamento, o interessado pode requerer a execução do 
montante devido, seguindo-se os termos do processo executivo para pagamento 
de quantia certa, segundo o disposto na Lei Processual Civil.

TÍTULO XI  
Arbitragem

Artigo 185.º Questões arbitráveis 
1. Salvo disposição especial expressa em contrário, pode ser constituído Tribunal 
Arbitral para o julgamento de:

a) Questões respeitantes a contratos, incluindo a apreciação de actos adminis-
trativos relativos à respectiva execução;

b) Questões de responsabilidade civil extracontratual, incluindo a efectivação 
do direito de regresso;

c) Questões relativas a actos que possam ser revogados sem fundamento na 
sua invalidade, nos termos da lei substantiva; e 

d) Questões sobre serviços públicos concessionados.
2. Excepcionam-se, do disposto no número anterior, os casos em que existam 
contra-interessados, salvo se estes aceitarem o compromisso arbitral.
3. Não pode ser objecto de arbitragem a responsabilidade civil por prejuízos de-
correntes de actos praticados no exercício da função política e legislativa ou da 
função jurisdicional.

Artigo 186.º Constituição e funcionamento do Tribunal Arbitral
O Tribunal Arbitral é constituído, funciona e decide nos termos da Lei sobre Arbi-
tragem Voluntária, com as devidas adaptações.

Artigo 187.º Direito ao compromisso arbitral
1. O interessado que pretenda recorrer à arbitragem no âmbito dos litígios pre-
vistos no artigo 185.º pode exigir da Administração a celebração de compromisso 
arbitral, nos termos da lei.
2. A apresentação de requerimento, ao abrigo do disposto no número anterior, 
suspende os prazos de que dependa a utilização dos meios processuais próprios 
do contencioso administrativo.
3. Recebido o requerimento, o órgão competente da Administração deve respon-
der no prazo de 20 (vinte) dias, valendo o silêncio como aceitação do compromisso 
arbitral.
4. A recusa de aceitação da arbitragem deve ser fundamentada.
5. O órgão competente para aceitar o compromisso arbitral é:

a) Na Administração do Estado, o Presidente da República e Titular do Poder 
Executivo, o qual pode delegar de forma genérica ou específica;

ARTIGO 185.º 
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b) Nas Autarquias Locais, ao órgão com funções executivas ou, havendo mais 
do que um, ao colegial;

c) Nas demais pessoas colectivas de direito público e nas empresas concessio-
nárias, o respectivo órgão dirigente, ou havendo mais do que um, o colegial.

6. O compromisso arbitral pode também ser proposto ao particular pelo órgão 
competente, nos termos do n.º 4, mas, neste caso, o silêncio do particular vale 
como recusa, que não carece de ser fundamentada.

Artigo 188.º Impugnação e recurso da decisão arbitral 
1. As decisões proferidas por Tribunal Arbitral podem ser anuladas pelos Tribu-
nais com qualquer dos fundamentos que, na Lei sobre a Arbitragem Voluntária, 
permitem a anulação da decisão dos árbitros.
2. As decisões proferidas por Tribunal Arbitral podem ser objecto de recurso or-
dinário para o Tribunal Supremo, se as partes nisso tiverem acordado no compro-
misso arbitral.

Artigo 189.º Centros de Arbitragem 
1. O Estado pode instalar ou autorizar a instalação de Centros de Arbitragem per-
manente destinados à composição de litígios no âmbito de relações jurídicas ad-
ministrativas e de litígios jurídico-públicos, designadamente em matéria de:

a) Contratos;
b) Responsabilidade civil do Estado e demais pessoas colectivas de direito pú-

blico;
c) Urbanismo;
d) Prestação de serviços concessionados;
e) Uso privativo de domínio público;
f) Exploração de domínio público;
g) Outras definidas por lei especial.

2. A instalação oficial ou autorização para a instalação dos Centros de Arbitragem 
a que se refere o n.º 1 são publicadas no Diário da República, vinculam as autori-
dades administrativas correspondentes nos termos a definir pelo poder executivo 
em função do tipo e valor máximo dos litígios abrangidos e conferem aos interes-
sados o poder de se dirigirem a tais centros para a resolução dos litígios previstos 
no mesmo número.
3. Aos Centros de Arbitragem previstos no n.º 1 poderão também ser atribuídas, 
por contrato, funções de conciliação ou mediação no âmbito de procedimentos de 
impugnação administrativa.

O Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos.
O Presidente da República, João Manuel Gonçalves lourenço.
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