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RESPONSABILIDADE DOS ELEITOS LOCAIS
BREVES NOTAS
O exercício das competências dos órgãos das Autarquias Locais é cada vez mais exigente,
quer pelo aumento significativo dos domínios de intervenção, quer pela complexidade
crescente dos procedimentos adequados à formação das decisões administrativas. Tal
evolução pressupõe que os titulares dos órgãos autárquicos ao fazerem determinadas
opções políticas tenham o conhecimento das implicações ao nível da responsabilidade
administrativa, civil e criminal.
Na verdade, a actuação dos titulares dos órgãos autárquicos têm que seguir o princípio da
legalidade e das normas que balizam a relação entre as entidades públicas e privadas. Os
normativos legais não devem ser entendidos como elementos de constrangimento da
gestão pública local, antes como instrumentos de auto regulação da gestão e da aplicação
dos recursos públicos em prol do desenvolvimento local e das respectivas populações.
Enquadramento legal
Constituição da República Portuguesa
Art.º 22.º (Responsabilidade das entidades públicas)
O Estado e as demais entidades públicas são civilmente responsáveis, em forma solidária com os titulares
dos seus órgãos, funcionários ou agentes, por acções ou omissões praticadas no exercício das suas funções e
por causa desse exercício, de que resulte violação dos direitos, liberdades e garantias ou prejuízo para
outrem.
Art.º 117.º (Estatuto dos titulares de cargos políticos)
1 - Os titulares de cargos políticos respondem política, civil e criminalmente pelas acções e omissões que
pratiquem no exercício das suas funções.
2 - A lei dispõe sobre os deveres, responsabilidades e incompatibilidades dos titulares de cargos políticos, as
consequências do respectivo incumprimento, bem como sobre os respectivos direitos, regalias e imunidades.
3 - A lei determina os crimes de responsabilidade dos titulares de cargos políticos, bem como as sanções
aplicáveis e os respectivos efeitos, que podem incluir a destituição do cargo ou a perda do mandato.
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Art.º 271.º (Responsabilidade dos funcionários e agentes)
1 - Os funcionários e agentes do Estado e das demais entidades públicas são responsáveis, civil, criminal e
disciplinarmente pelas acções ou omissões praticadas no exercício das suas funções e por causa desse exercício
de que resulte violação dos direitos ou interesses legalmente protegidos dos cidadãos, não dependendo a acção
ou procedimento, em qualquer fase, de autorização hierárquica.
2 - É excluída a responsabilidade do funcionário ou agente que actue no cumprimento de ordens ou
instruções emanadas de legítimo superior hierárquico e em matéria de serviço, se previamente delas tiver
reclamado ou tiver exigido a sua transmissão ou confirmação por escrito.
3 - Cessa o dever de obediência sempre que o cumprimento das ordens ou instruções implique a prática de
qualquer crime.
4 - A lei regula os termos em que o Estado e as demais entidades públicas têm direito de regresso contra os
titulares dos seus órgãos, funcionários e agentes.
Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro (Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do
Estado e Demais Entidades Públicas, por danos resultantes das funções politico-legislativa,
jurisdicional e administrativa)
Art.º 8.º - Responsabilidade solidária em caso de dolo ou culpa grave
1 - Os titulares de órgãos, funcionários e agentes são responsáveis pelos danos que resultem de acções ou
omissões ilícitas, por eles cometidas com dolo ou com diligência e zelo manifestamente inferiores àqueles a
que se encontravam obrigados em razão do cargo.
2 - O Estado e as demais pessoas colectivas de direito público são responsáveis de forma solidária com os
respectivos titulares de órgãos, funcionários e agentes, se as acções ou omissões referidas no número anterior
tiverem sido cometidas por estes no exercício das suas funções e por causa desse exercício.
3 - Sempre que satisfaçam qualquer indemnização nos termos do número anterior, o Estado e as demais
pessoas colectivas de direito público gozam de direito de regresso contra os titulares de órgãos, competindo aos
titulares de poderes de direcção, funcionários ou agentes responsáveis, de supervisão, de superintendência ou
de tutela adoptar as providências necessárias à efectivação daquele direito, sem prejuízo do eventual
procedimento disciplinar.
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4 - Sempre que, nos termos do n.º 2 do artigo 10.º, o Estado ou uma pessoa colectiva de direito público seja
condenado em responsabilidade civil fundada no comportamento ilícito adoptado por um titular de órgão,
funcionário ou agente, sem que tenha sido apurado o grau de culpa do titular de órgão, funcionário ou agente
envolvido, a respectiva acção judicial prossegue nos próprios autos, entre a pessoa colectiva de direito público
e o titular de órgão, funcionário ou agente, para apuramento do grau de culpa deste e, em função disso, do
eventual exercício do direito de regresso por parte daquela.
Lei n.º 34/87, de 16 de Julho (crimes de responsabilidade dos titulares de cargos políticos)
Art.º 2.º - Definição genérica
Consideram-se praticados por titulares de cargos políticos no exercício das suas funções, além dos como tais
previstos na presente lei, os previstos na lei penal geral com referência expressa a esse exercício ou os que
mostrem terem sido praticados com flagrante desvio ou abuso da função ou com grave violação dos inerentes
deveres.
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