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CONSUL TA 

Funchal, 7 de Dezembro de 2005 

Exm.0 Senhor 
Professor Doutor Jorge Bacelar Gouveia 
Ilustre Jurisconsulto 

Venho por este seio solicitar os elevados prestimos de V. Ex.a no sentido de 
me habilitar corn o seu douto entendimento relativamente as seguintes duas 
quest6es: 

364 

1) Pretende-se a confirma<;ao de que os regimes remuneratorios e da 
cumula<;ao de fun<;6es inerentes ao exercfcio de actividade pelos titulares 
de orgaos de governo proprio da Regiao nao foram, de alguma forma, 
afectados, designadamente por for<;a da publica<;ao da Lei n. 0 52-A/2005, 
de 10 de Outubro; 

2) Pretende-se ainda saber se se manH~m em vigor as disposi<;6es do Estatuto 
Politico-Administrativo que conferem aos titulares de orgaos de governo 
proprio da Regiao a possibilidade de auferirem subven<;6es vitalicias ou 
subsidios de reintegra<;ao, nos termos ali previstos, nao obstante a 
entrada em vigor do diploma acima referenciado. 

Corn os meus melhores cumprimentos. 

0 Presidente da Assembleia Legislativa da 
Regiao Autonoma da Madeira 

Dr. Jose Miguel Jardim d'Olival de Mendon<;a 
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I. INTRODU<;AO 

1. 0 tema do presente parecer 

I. A consulta que nos foi formulada por S. Ex." o Presidente da Assembleia 
Legislativa da Regiao Autonoma da Madeira1 delimita corn absoluta clareza o 
problema que se pretende ver solucionado no ambito do presente parecer juridico: 
saber que consequencias se projectam sob re os direitos dos titulares dos "orgaos 
de governo proprio" da Regiao Autonoma da Madeira em resultado da publi
ca<;:ao da Lei n. 0 52-A/2005, de 10 de Outubro. 

Como se compreende, trata-se de uma questao de Direito ConstitucionaF, 
no qual se imp6e a necessidade de, a luz da Constitui<;:ao da Republica Portuguesa 
(CRP), de 2 de Abril de 1976 e ja por sete vezes revista3, articular a produ<;:ao de 
uma lei estadual- a Lei n.0 52-A/2005- corn as autonomias e os estatutos politico
-administrativos regionais. 

11. Nao obstante o pedido ter sido formulado por urn orgao legislativo da 
Regiao Autonoma da Madeira, eis uma questao de Direito Constitucional que 
nao se reduz, na sua utilidade pratica, apenas ao ambito daquela unidade 
politico-legislativa, antes tendo do mesmo modo interesse para a Regiao 
Autonoma dos A<;:ores e respectivos orgaos. 

Assim e, desde logo, porque o paradigma constitucional e essencialmente 
igualitario na organiza<;:ao e no funcionamento de cada uma dessas Regi6es 
Autonomas, o que se pode atestar por uma semelhante estrutura<;:ao organica e 
por uma semelhante intensidade nas atribui<;:6es e competencias atribuidas. 

Assim e, noutra perspectiva, pelo facto de o regime dos direitos dos titulares 
dos" orgaos de governo proprio" das Regi6es Autonomas dos A<;:ores e da Madeira 
constar, em ambos os casos, dos respectivos estatutos politico-administrativos, 
ainda que corn formula<;:6es ligeiramente diferenciadas: a Lei n. 0 39/80, de 5 de 
Agosto, como o Estatuto Politico-Administrativo da Regiao Autonoma dos 
A<;:ores, ea Lei n. 0 13/91, de 5 de Junho, como o Estatuto Politico-Administrativo 
da Regiao Autonoma da Madeira. 

1 E que tivemos o cuidado de reproduzir no inicio do presente parecer. 
2 Para urn enquadramento sob re a ex tensao regulativa do Direito Constitucional, v. JoRGE BACELAR 

GouvEJA, Manual de Dire ita Constitucional, I, Coimbra, 2005, pp. 29 e ss. 
3 Sabre a evoluc;ao do texto constitucional portugues ao longo das sete revisoes que ja sofreu desde 

a sua versao primitiva de 2 deAbril de 1976, v., por todos,JoRGE BACELAR GouvEIA, Manual..., I, pp. 492 e ss. 
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Ill. Coma quer que seja, a despeito da validade mais geral que se possa 
desprender das nossas reflex6es, focaremos toda a aten<;ao nao so no Estatuto 
Politico-Administrativo da Regiao Autonoma da Madeira (EPARAM) coma na 
Lei n.0 52-A/2005, desse jeito se caminhando na anc1lise a levar a cabo. 

Naturalmente que a nossa perspectiva, dentro de uma aprecia<;ao que e 
tributaria da Ciencia do Direito Constitucional, se deve cingir as op<;6es juridico
-positivas, se bem que alguns possam discutir as solu<;6es em vigm~ numa con
cep<;ao de iure condendo, mas que nao pode ter aqui qualquer cabimento. 

Por outro lado, identicamente devemos questionar a aplica<;ao da CRP, nos 
caminhos que porventura surjam eivados de inconstitucionalidades, atraves da 
formula<;ao de outras conjuga<;6es teoricamente possiveis, na busca de novas 
respostas ao mesmo problema inicialmente formulado. 

2. As questoes a considerar 

I. Feita a delimita<;ao do problema a tratar por este parecer de Direito Cons
titucional, e altura de explicitar o iter do respectivo desenvolvimento, consi
derando as diversas perspectivas que se colocam nesta materia. 

Depois de efectuado o correspondente estudo, cumpre, a final, sintetizar as 
conclus6es quer tiverem sido obtidas ao longo do presente texto. 

11. A primeira parte do parecer sera reservada ao enquadramento da materia 
dos direitos dos titulares dos "orgaos de governo proprio" da Regiao Autonoma 
da Madeira, sendo certo que ja pre-existia a publica<;ao da Lei n.0 52-A/2005 urn 
regime juridico especificamente aplicavel, constante do EPARAM. 

E nossa preocupa<;ao fazer a sua apresenta<;ao, sem qualquer inten<;ao de 
exaustividade, assim se facilitando a compreensao das op<;6es que foram feitas 
por aquele recente diploma legislativo estadual. 

Sem o conhecimento previa das diversas modalidades de situa<;6es juridicas 
activas, coma sao os direitos e as regalias, ali contemplados, nunca seria possivel 
tra<;ar, corn a exactidao exigivel, o alcance das altera<;6es drasticas trazidas pela 
Lei n. 0 52-A/2005, designadamente saber da sua projec<;ao sabre a realidade 
regional. 

Ill. A segunda parte do parecer focalizar-se-a no estudo das modifica<;6es 
introduzidas pela Lei n. 0 52-A/2005, uma vez mais nao se pretendendo o seu 
estudo exaustivo, mas apenas frisar o que pode interessar para a sua articula<;ao 
corn os direitos dos titulares dos "orgaos de governo proprio" da Regiao Auto
noma da Madeira, tal coma eles resultam do EPARAM. 

Neste topico, estara essencialmente em causa determinar o ambito subjec
tivo de aplica<;ao da Lei n. 0 52-A/2005, sendo seguro que sao diversas as cate
gorias de orgaos juridico-publicos cujos titulares ficam abrangidos pelas novas 
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regras revogatorias e modificativas promanadas por aquele acto legislativo da 
Assembleia da Republica. 

Mas essa nao pode ser uma analise que se limite a avaliar os silencios de tal 
diploma, mas igualmente se privilegiani urn tratamento pela positiva, encon
trando os fundamentos constitucionais da n ao aplica<;ao subj ectiva da Lei 
n.0 52-A/2005 aos titulares dos "orgaos de governo proprio" da Regiao Auto
noma da Madeira. 

Do mesmo modo se deve analisar a relevancia das altera<;6es feitas pela Lei 
n.0 52-A/2005 sobre o EPARAM, em aten<;ao a norma remissiva que este contem a 
respeito do regime dos direitos dos titulares dos cargos politicos regionais. 

IV. A terceira parte do parecer dedicar-se-a ao estudo dos termos, for
mulados de modo hipotetico, em que os direitos dos titulares dos "orgaos de 
governo proprio" da Regiao Autonoma da Madeira podem vir a ser alterados. 

Eis urn domfnio que interessa observar, porquanto a altera<;ao daquele 
regime de direitos, nao tendo sido protagonizada pela Lei n. 0 52-A/200~, nao 
deixara de colocar-se a ocasiao, sendo certo que cumpre conhecer as regras 
aplicaveis. 

E que nesse ponto a CRP nao deixa de ser bastante incisiva, versando 
directamente o modo como o Estado esta autorizado a legislar em materia da 
defini<;ao dos direitos que integram o estatuto dos titulares dos "orgaos de 
governo proprio" da Regiao Autonoma da Madeira. 

Il. OS DIREITOS DOS TITULARES DOS "ORGAOS DE GOVERNO 
PROPRIO" DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA 

3. 0 Estatuto Politico-Administrativo da Regiiio Autonoma da Madeira 
em geral 

I. E no Estatuto Politico-Administrativo da Regiao Autonoma da Madeira 
que podemos encontrar os fundamentos gerais da organiza<;ao e da actividade 
dessa Regiao Autonoma4, em complemento do que consta da propria CRP, que e 
a lei suprema do Estado e que na sua Parte Ill dedica o Titulo VII precisamente 
as "Regioes Autonomas". 

4 Sobre a actual configura~ao juridico-constitucional das Regioes Aut6nomas Portuguesas, v. 
JoRGE MIRANDA, Manual de Direito Constitucional, III, 5." ed., Coimbra, 2004, pp. 296 e ss.; JoRGE BACELAR 
GouvEIA, 0 regionalismo politico-legislativo portugues: em busca da pe!fei~ao, in AAVV, Estudos em Homenagem 
ao Prof Do1ttor Armando M. Marques Guedes, Coimbra, 1994, pp. 59 e ss., e Manual de Direito Constitucional, 
Il, Coimbra, 2005, pp. 965 e ss.; RICARDO LEITE PINTO, JosE DE MATOS CORREIA e FERNANDO ROBOREDO 5EARA, 
Ciencia Polltica e Direito Constitucional, 3." ed., Lisboa, 2005, pp. 180 e ss. 
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56 que nao deixa de se curioso assinalar que, de certa sorte, o EPARAM, no 
caso da Regiao Aut6noma da Madeira, acaba por funcionar como uma "sub
-Constitui<;ao", particularizando nesse especifico contexto normas e principios 
fundamentais, assim densificando o Direito Regional5• 

11. 0 EPARAM foi elaborado em 1991 e conh~m 154 artigos, distribuidos 
por estes cinco Titulos: 

- Titulo I - Principios fundamentais 
- Titulo II - 6rgCios de governo proprio e administrac;Cio publica regional 
- Titulo Ill - Relac;oes entre o Estado e a RegiCio 
- Titulo IV - Do regime financeiro, econ6mico e fiscal 
- Titulo V - Disposic;oes finais e transit6rias 

Ill. A importancia do EPARAM mede-se pela sua fun<;ao parametrica em 
rela<;ao tanto a legisla<;ao estadual como a legisla<;ao regional, assim se evi
denciando 0 seu caracter refor<;ado. 

Quer isso dizer que a importancia do conteudo corresponde uma impor
tancia da sua fun<;ao, que se vai depois consumar na possibilidade de sindicar a 
legalidade de actos legislativos que contrariem aquele estatuto politico-admi
nistrativo, permitindo ao Tribunal Constitucional exercer uma especifica acti
vidade de fiscaliza<;ao da legalidade de certos actos legislativos6• 

E assim que ocorre uma das principais aplica<;6es praticas do conceito de 
lei de valor refor<;ado7

, que os estatutos politico-administrativos indiscuti
velmente possuem, correspondendo ao respectivo conceito constitucional: "Tern 
valor refor<;ado, alem das leis organicas, as leis que carecem de aprova<;ao por 
maioria de dois ter<;os, bem coma aquelas que, por for<;a da Constitui<;ao, sejam 
pressuposto normativo necessaria de outras leis ou que por outras devam ser 
respeitadas"8. 

4. A sede estatut<iria dos direitos dos titulares dos "6rgaos de governo 
proprio" da Regiao Aut6noma da Madeira 

I. Uma das materias de assinalavel peso e a do regime dos direitos dos 
titulares dos "6rgaos de governo proprio" da Regiao Aut6noma da Madeira, a 
qual e especificamente versada no EPARAM, no Titulo II do respectivo EPARAM. 

5 Sobre a importancia ea fun~ao dos estatutos politico-administrativos regionais, v. JoRGE BACELAR 
GouvEIA, 0 regionalismo ... , pp. 63 e ss ., e Manual ... , II, p. 1224. 

6 Cfr. os arts. 280.0 , n." 2, als. b) e c), e 281.0
, n. 0 1, als . c) e d), da CRP, respectivamente, para a 

fiscaliza<;ao concreta e para a fiscaliza~ao abstracta da legalidade. 
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Mas a distribui<;iio das diversas modalidades de situa<;6es funcionais faz
-se separadamente para cada urn dos orgaos regionais9

: 

- da Assembleia Legislativa Regional, atraves da sec<;ao II do capitula I, 
dedicado ao "Estatuto dos Deputados"10

; 

- do Governo Regional, atraves da sec<;iio II do capitula II, dedicado ao 
"Estatuto dos membros do Governo Regional"11

• 

11. Nao obstante a separa<;ao que se efectiva entre estes dois orgaos regionais, 
bem coma os respectivos titulares, a verdade que e que o EPARAM igualmente 
con tern disposi<;6es, que se concentram num so artigo, integrado no Capitula Ill 
do Titulo II do EPARAM, no qual se apresenta uma listagem dos beneficios remu
neratorios dos diversos cargos regionais12

. 

Oaf que a formula<;iio dos direitos dos titulares de cargos regionais assente 
numa multiplicidade de disposi<;6es estatutarias, ora levando em considera<;iio 
a qualidade do orgao, ora colocando a questao ao nfvel mais geral do conceito 
de cargo politico regional. 

Estas situa<;6es funcionais assentam em fundamentos multiplos, como 
decerto serao os da necessidade da boa governa<;ao na eficiencia que permitem 
emprestar ao exerdcio dos cargos publicos em causa, ou tambem o prop6sito de 
propiciarem a protec<;iio do exerdcio livre dessas mesmas fun<;6es. 

Ill. Todavia, importa notar que a tecnica legislativa utilizada por aquela 
extenso artigo 75.0 do EPARAM definindo o estatuto remuneratorio dos titulares 
de cargos politicos regionais nem sempre e igual, assinalando-se duas moda
lidades de norma<;iio jurfdica: 

- uma norma9iio juridica directa, em que no proprio EPARAM se definem, 
quantificadamente, as remunera<;6es dos diversos cargos politicos 
regionais; 

- uma norma9iio juridica indirecta, feita por remissao para outra legisla<;iio, 
e que nao constando no EPARAM nao quer dizer que sobre ela nao se 
tenha acolhido o sentido ordenador de outros diplomas legislativos 
aplicaveis. 

IV. A tecnica da norma<;ao jurfdica indirecta nao e, por seu lado, sempre 
unfvoca, porquanto tanto ha remiss6es gerais como remiss6es espedficas para 
outros diplomas, que assim passam a ser parte integrante do proprio EPARAM: 

9 Sob re as situac;6es funcionais em geral, v., por todos, JoRGE BACELAR GouvEIA, Manual ... , II, pp. 1019 
e 1020. 

1° Cfr. os arts. 20.0 e ss. do EPARAM. 
"Cfr. os arts. 64.0 do EPARAM. 
12 No seu art. 75.0 do EPARAM. 
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- a norma9iio juridica indirecta geral: aquela que se refere a outros actos 
legislativos, mas sem os individualizar; 

- a norma9iio juridica indirecta especifica: aquela que ocorre corn a 
individualiza<;ao de certo diploma legislativo. 

V. 0 problema que esta subjacente a consulta do presente parecer faz 
concentrar toda a aten<;ao nesta ultima modalidade de norma<;ao juridica 
indirecta, que e assim espedfica. 

Trata-se de uma das ultimas disposi<;6es do mencionado art. 75. 0 do 
EPARAM, mas nem por isso pouco importante, no qual se diz o seguinte: "0 
regime constante do Titulo II da Lei n. 0 4/85, de 9 de Abril, corn as altera<;6es 
introduzidas pelas Leis n.0 16/87, de 1 de Junho, 102/88, de 25 de Agosto, e 26/ 
/95, de 18 de Agosto, aplica-se aos deputados a Assembleia Legislativa Regional 
e aos membros do Governo Regional"13

• 

Por for<;a desta disposi<;ao do EPARAM, a lei estatutaria regional, ao definir 
estes direitos dos titulares de cargos regionais remissivamente para aquele 
espedfico diploma, faz seu aquele regime, como se estivesse a legislar directa
mente nessa materia: embora nao estando no EPARAM, o sentido juridico 6bvio 
desta norma estatutaria remissiva eo do acolhimento, na propria lei estatutaria 
e dela fazendo parte integrante, do respectivo regime, que assim vale identica
mente no contexto regional, nao sendo necessaria repetir, em termos normativos, 
todas aquelas disposi<;6es. 

0 natural enfoque a atribuir a este preceito explica-se por ter sido pre
cisamente aquele Titulo II da Lei n.0 4/85 objecto de drasticas normas revogat6rias 
e modificativas, praticamente eliminando todos os direitos dos titulares dos 
cargos politicos para alem dos de natureza directamente remunerat6ria, como 
as subven<;6es vitalicias e os subsidios de reintegra<;ao. 

III. A NAO APLICA<;AO SUBJECTIVA DA LEI N . o 52 -A/2005 AOS 
TITULARES DOS "ORGAOS DE GOVERNO PROPRIO" DAS REGIOES 
AUTONOMAS 

5. A Lei n. o 52-A/2005, de 10 de Outubro - sentido geral 

I. Corn a publica<;ao da Lei n.0 52-A/2005, de 10 de Outubro, foi substan
cialmente alterado o regime relativo a pens6es e subven<;6es dos titulares de 
cargos politicos, bem como o regime remunerat6rio dos titulares de cargos 
executivos das autarquias locais14

• 

13 Art. 75.",n .0 19,doEPARAM. 
14 Assim o disp6e a epigrafe preliminar da Lei n." 52-A/2005, de 10 de Outubro. 
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A edi<;:ao deste diploma da Assembleia da Republica veio implicar uma geral 
redu<;:ao dessas regalias, revogando ou modificando preceitos de diversas leis, 
de que cumpre evidenciar: 

- da Lei n. 0 4/85, de 9 de Abril, atinente ao Estatuto Remunerat6rio dos 
Titulares dos Cargos Politicos em geraP5; 

- da Lei n. 0 29 I 87, de 30 de Junho, atinente ao Estatuto dos Eleitos Locais16
; 

- da Lei n. 0 9/91, de 9 de Abril, atinente ao Estatuto do Provedor de Jus-
ti<;:a 17; 

- da Lei n.0 7/93, de 1 de Mar<;:o, atinente ao Estatuto dos Deputados a 
Assembleia da Republica18

; 

- do Decreto-Lei n. 0 252/92, de19 de Novembro, atinente ao Estatuto dos 
Governadores e Vice-Governadores Civis19

. 

11. No plano das altera<;:6es introduzidas na Lei n. 0 4/85, de 9 de Abril, ap6s 
a entrada em vigor da Lei n. 0 52-A/2005, assinala-se a revoga<;:ao massiva de 
muitos dos seus preceitos, tal como os mesmos incorporavam o Titulo II daquele 
diploma legislativo, corn a epigrafe "Subven<;:6es dos titulares dos cargos poli
ticos"20. 

A unica subven<;:ao que permanece em vigor e a que se destina a proteger 
os titulares de cargos politicos em situa<;:ao de incapacidade, tal como se disp6e 
no respectivo preceito: "Quando, no decurso do exerdcio das fun<;:6es referidas 
no artigo 1.0

, ou por causa delas, o titular do cargo se incapacitar fisica ou psi
quicamente para o mesmo exerdcio tern direito a uma subven<;:ao mensal corres
pondente a 50% do vencimento do respectivo cargo enquanto durar a inca
pacidade, desde que o incapacitado nao aufira, por continuar titular do cargo, 
ou por o ter sido, nos termos deste decreto, vencimento ou subsidio superiores 
aquela subven<;:ao"21 . 

Ill. Todavia, a Lei n. 0 52-A/2005 nao se limitou a elimina<;:ao das subven<;:6es 
vitalicias ou as subven<;:6es de reintegra<;:ao na actividade profissional, uma vez 
que do mesmo modo estabeleceu limita<;:6es fortes no tocante a acumula<;:ao de 
remunera<;:6es e de pens6es ou quaisquer ganhos pecuniarios publicos em geral. 

Para o efeito, assume relevo fundamental o preceito que tern por epigrafe 
"Limites as cumula<;:6es": "Nos casos em que os titulares de cargos politicos em 

15 Cfr. o art. 1.0 da Lei n.0 52-A/2005. 
16 Cfr. o art. 2.0 da Lei n .0 52-A/2005. 
17 Cfr. o art. 3.0 da Lei n. 0 52-A/2005. 
18 Cfr. o art. 4.0 da Lei n .0 52-A/2005. 
19 Cfr. o art. 5.0 da Lei n.0 52-A/2005. 
2° Cfr. os arts. 24.0 a 28.0

, 30.0 e 31.0 da Lei n ." 4/85, de 9 de Abril, revogados pela Lei n. 0 52-A/2005. 
21 Art. 29.0 da Lei n." 52-A/2005. 
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exercicio de fun~oes se encontrem na condi~ao de aposentados, pensionistas, 
reformados ou reservistas, independentemente do regime publico ou privado 
que lhes seja aplicavel, e-lhes mantida a pensao de aposenta~ao, de reforma ou 
a remunera~ao na reserva, sendo-lhes abonada uma ter~a parte da remunera~ao 
base que competir a essas fun~oes, ou, em alternativa, mantida a remunera~ao 
devida pelo exercicio efectivo do cargo, acrescida de uma ter~a parte da pensao 
de aposenta~ao, de reforma ou da remunera~ao na reserva que lhes seja 
devida"22

• 

6. 0 ambito subjectivo de aplica~ao aos titulares de cargos politicos nao 
regionais 

I. Corn vista a facilitar a compreensao das altera~oes introduzidas, a Lei 
n. 0 52-A/2005 operou ainda a republica~ao dos dois principais diplomas 
legislativos alterados: 

- a Lei n.0 4/85, de 9 de Abril, que define o Estatuto Remunerat6rio dos 
Titulares de Cargos Politicos23

; 

- a Lei n. 0 29/87, de 30 de Junho, que define o Estatuto dos Eleitos Locais24
. 

Porem, apenas interessa agora averiguar do ambito subjectivo de aplica~ao 
da primeira lei, depois de a mesma ter sido alterada pela edi~ao da Lei n. 0 52-A/ 
/2005. 

11. 0 ambito subjectivo de aplica~ao da mencionada Lei n. 0 52-A/2005 e 
directamente definido, apresentando-se o seguinte elenco de "cargos politicos", 
assim tipologicamente se preenchendo o respectivo conceito: 
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a) Os Deputados a Assembleia da Republica; 
b) Os membros do Governo; 
c) Os Representantes da Republica; 
d) 0 Provedor de Justi~a; 

e) Os governadores e vice-governadores civis; 
£) Os eleitos locais em regime de tempo inteiro; 
g) Os deputados ao Parlamento Europeu; 
h) Os juizes do Tribunal Constitucional que nao sejam magistrados de 

carreira25
. 

22 Art. 9.0
, n. 0 1, da Lei n.0 52-A/2005. 

23 Anexo I a Lei n. 0 52-A/2005. 
24 Anexo II a Lei n." 52-A/2005. 
25 Cfr. o art. 10.0 da Lei n.0 52-A/2005. 
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Eis urn conceito de "cargo politico" restrito, dado que se apresenta direc
cionado aos efeitos revogat6rios e limitativos que os preceitos da Lei n. 0 52-A/ 
/2005 produziram, como eo caso dos limites a cumula<;ao de remunera<;6es ou 
a elimina<;ao das subven<;6es vitalicias. 

Ill. Da leitura desta tipologia de cargos politicos, para os mencionados 
efeitos remunerat6rios, percebe-se bem que se excluem os 6rgaos regionais fun
dados em legitimidade democratica regional, directa ou indirecta: a Assembleia 
Legislativa e o Governo Regional. 

Se os titulares destes dois 6rgaos das Regi6es Aut6nomas estivessem abran
gidos, teriam de ser ali inclufdos. Mas a verdade e que nao o foram, pelo que nao 
fazem parte de tal conceito, sendo esta tipologia, obviamente, de natureza 
taxa tiva. 

Nem sequer se pode alegar uma eventual lacuna do legislador ordinaria 
porque o problema nao deixou de ser equacionado, ate porque se faz uma alusao 
a urn 6rgao corn projec<;ao nas Regi6es Aut6nomas, mas que nao e urn 6rgao 
regional, antes urn 6rgao do Estado: o Representante da Republica, urn para cada 
Regiao Aut6noma. 

0 legislador da Lei n. 0 52-A/2005 teve decerto bem presente a realidade 
polltico-legislativa regional: mas simplesmente entendeu nao proceder a 
introdu<;ao de qualquer altera<;ao no regime existente, nao incluindo assim os 
deputados das Assembleias Legislativas ou os membros dos Governos Regionais 
no conceito legal de cargo politico, para os espedficos efeitos remunerat6rios e 
de outras regalias que teve em mente. E fez muito bem!26 

IV. Contudo, a propria Lei n .0 4/85, de 9 de Abril, mesmo depois de alterada 
e republicada pela Lei n. 0 52-A/2005, trabalha corn urn outro conceito, algo 
diverso, de cargo politico, integrando os seguintes tipos27: 

a) 0 Presidente da Republica; 
b) Os membros do Governo; 
c) Os Deputados a Assembleia da Republica; 
d) Os Representantes da Republica nas Regi6es Aut6nomas; 
e) Os membros do Conselho de Estado. 

De acordo ainda corn outro preceito deste mesmo diploma, "Sao equipa
rados a titulares de cargos pollticos para os efeitos da presente lei os juizes do 
Tribunal Constitucional"28

• 

26 Por razoes que adiante serao explicitadas e que se prendem com a inconstitucionalidade 
organizat6ria de se proceder a altera~6es nesse regime fora do quadro constitucionalmente estabelecido 
para se alterar os estatutos politico-administrativos das Regioes Aut6nomas, onde tal regime se encontra 
radicado, tanto para os A~ores como para a Madeira. 

27 Cfr. o art. 1.", n." 2, da Lei 11.
0 4/85. 

28 Art. 1.0
, 11.

0 3, da Lei n.0 4/85, depois da versao introduzida pela Lei n.0 52-A/2005. 
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A razao de ser para a manuten<;ao desta outra lista de cargos politicos para 
efeitos remuneratorios prende-se corn o facto de ela se encontrar ao servi<;o das 
normas que ja estavam inclufdas neste diploma legislativo de 1985, a alguns 
destes cargos- como e manifestamente o caso do Presidente da Republica- nao 
se pretendendo aplicar as drasticas redu<;6es operadas pela Lei n. 0 52-A/2005. 

Mesmo nesta outra tipologia de cargos politicos, e que tern sido a tipologia 
originat desde que a Lei n. 0 4/85 foi elaborada, os orgaos das Regioes Autonomas, 
como se percebe pela sua ausencia, persistem em nao se encontram abrangidos. 

Numa palavra: uma vez mais o legislador ordinaria reiterou o born enten
dimento de manter fora do conceito de cargo politico, nos seus planos de defi
ni<;ao de urn estatuto remuneratorio, os titulares de cargos regionais, noutro lugar 
tal materia sendo equacionada. 

7. A nao aplica~ao subjectiva aos titulares dos "6rgaos de governo 
proprio" das Regioes Aut6nomas 

I. Mas a nossa resposta ao problema formulado nao pode cingir-se a uma 
verifica<;ao meramente omissiva, uma vez que interessa ainda construir o con
ceito de cargo politico no contexto espedfico da organiza<;ao politica das Regioes 
Autonomas. 

E nesse contexto que se afigura constitucionalmente relevante o conceito 
de "orgao de governo proprio", e naturalmente os respectivos titulares, em varios 
passos o texto constitucional ao mesmo se referindo: 

- "Os orgaos de soberania asseguram, em coopera<;ao corn os orgaos de 
governo proprio, o desenvolvimento economico e social das regioes auto
nomas, visando, em especiat a correc<;ao das desigualdades derivadas 
da insularidade"29

; 

- "Sao orgaos de governo proprio de cada regiao autonoma a Assembleia 
Legislativa e o Governo Regional"30

; 

- "Dissolu<;ao e demissao dos orgaos de governo proprio" como epfgrafe 
de urn dos preceitos constitucionais integrados no Titulo VII da Parte Ill 
da CRP, sabre o estatuto das Regioes Autonomas31

• 

II. Destes diversos passos, percebe-se que a organiza<;ao regional decisoria 
nao enfrenta qualquer duvida na qualifica<;ao dos respectivos orgaos publicos 
como integrando a qualidade de "orgaos de governo proprio": 
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29 Art. 229.0
, n. 0 1, da CRP. 

30 Art. 231.0
, n. 0 1, da CRP. 

31 Cfr. a epigrafe do art. 234.0 da CRP. 
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- a Assembleia Legislativa, que e um orgao colegial de tipo parlamentar, 
cujos deputados sao eleitos com base em sufragio directo e universal 
pelos cidadaos portugueses residentes nos territorios insulares, para um 
mandato de 4 anos; e 

- o Governo Regional, que e um orgao colegial de tipo governativo, 
escolhido na base da confian~a polftica nele depositada pela Assembleia 
Legislativa, de acordo com a maioria politica que nela se formar, sendo 
perante ela politicamente responsavel. 

Dai que se esteja perante a afirma~ao positiva da exclusao dos titulares 
destes orgaos de governo proprio- sejam deputados das Assembleias Legislativas, 
sejam membros dos Governos Regionais - do conceito legal de cargos politicos, 
nos termos em que ao mesmo aludem a Lei n. 0 52-A/2005 ea Lei n. 0 4/85. 

Ill. Claro que daqui nao se pode inferir a conclusao - que seria profunda
mente absurda- de nao considerar aqueles referidos cargos regionais como cargos 
politicos lata sensu, sendo certo que naquelas duas leis se colocam nesse conceito 
tipos de cargos estaduais e locais, correspondendo a dois dos niveis do exerdcio 
do poder publico que o texto constitucional portugues conhece. 

Os cargos que os titulares dos "orgaos de governo proprio" das Regioes 
Autonomas desempenham tem tambem de ser considerados como cargos 
politicos numa sua acep~ao ampla, pois que dizem respeito ao exerdcio de fun
~oes publicas, de indole polltica, legislativa e administrativa, dos respectivos 
orgaos32

, ate com maior relevancia do que alguns dos cargos politicos stricto 
sensu, sejam nacionais ou locais, dada a amplitude dos respectivos poderes 
funcionais. 

Simplesmente, o facto dos os cargos regionais dos titulares dos "orgaos de 
governo proprio" serem cargos politicos nao significa que o regime das suas 
situa~oes funcionais- a come~ar pelos seus direitos e regalias- seja definido por 
aqueles dois diplomas, antes encontrando a sua sede normativa noutro lugar, 
pelo que podemos pensar na existencia, pelo menos, de duas modalidades de 
cargos politicos para efeitos de defini~ao daquele regime de direitos e regalias: 

- os cargos politicos stricto sensu, cujo regime se encontra definido pelas 
leis ordinarias; 

- os cargos politicos regionais, cujo regime se encontra desenhado nos 
estatutos polltico-administrativos regionais. 

"Para uma caracteriza~ao do tipo das fun~6es juridico-publicas atribuidas as Regi6es Aut6nomas 
Portuguesas, v., por todos, JoRGE BACELAR GouvEIA, Manual ... , ll, pp. 965 e ss. 
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8. A natureza material da remissao estatutaria para o regime geral dos 
direitos dos titulares de cargos politicos nao regionais 

I. Se nao foi dificil perceber que a Lei n. 0 52-A/2005, par si s6, numa 
delimitac;ao tanto positiva coma negativa, nao bole corn os direitos dos titulares 
dos "6rgaos de governo proprio" das Regioes Aut6nomas, a mesma linearidade 
porventura nao se pode obter imediatamente na interpretac;ao do alcance das 
revogac;oes operadas no Titulo II da Lei n. 0 4/85 sabre o EPARAM. 

Pergunta-se muito justamente: o facto de os direitos previstos no Titulo 11 
da Lei n. 0 4/85 terem sido quase todos revogados, e sendo certo que tais direitos 
tambem pertenciam aos titulares dos cargos politicos regionais par forc;a da 
norma remissiva do art. 75.0

, n. 0 19, do EPARAM, implica que estes tambem 
deixaram de usufruir desses direitos, exactamente nos mesmos moldes em que 
tal sucedeu para os cargos politicos nao regionais, definidos pela Lei n .0 52-
-A72005? 

11. A nossa resposta e negativa, surgindo logo como primeiro argumento o 
facto de a norma remissiva, inserta no EPARAM e acolhendo a Lei n.0 4/85, ter 
operado a sua incorporac;ao na lei estatutaria regional, coma se a tivesse repro
duzido integralmente. 

Estamos assim em face de uma remissao normativa material, que se define 
par o acolhimento da lei para que se remete se cristalizar no momento do infcio 
da vigencia da norma remissiva, mantendo-se tal qual era nesse momento, nao 
obstante a lei, no futuro, poder sofrer alterac;oes, as quais nunca afectarao aquele 
regime, que naquele momento se consolidou. 

E verdade que as remissoes normativas nao tern sempre de possuir esta 
natureza, pais que podem ser formais, no sentido de se acolher pela norma 
remissiva, nao o regime regulado, mas a fonte de poder que, em cada momento, 
gera novas normas. 

Nao e esse o caso: o legislador estatutario do EPARAM nao estava a pensar, 
abstractamente, no regime geral dos direitos dos titulares dos cargos politicos 
nao regionais, mas p elo contrario tinha em mente urn regime concreto e 
determinado, precisamente nas mencionadas versoes da Lei n. 0 4/85. 

Ill. Mas ha outro argumento tao forte quanta este e que se p rende corn os 
termos par que a CRP admite a alterac;ao dos estatutos politico-administrativos 
das Regioes Aut6nomas. 

E que se fosse aceitavel a conclusao de que corn a Lei n. 0 52-A/2005 teria 
ocorrido a alterac;ao do regime aplicavel aos direitos dos titulares dos cargos 
politicos regionais, indirectamente teria havido urn alterac;ao do EPARAM. 

Ora, do panto de vista constitucional, a alterac;ao dos estatutos politico
-administrativos das Regioes Aut6nomas - e o EPARAM nao e, certamente, 
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qualquer excep<;;ao - nao se pode fazer senao pelas regras espedficas que sao 
assinaladas pela CRP. 

Tal nunca aconteceria validamente neste caso, uma vez que a feitura da 
Lei n.0 52-A/2005, que alterou a Lei n.0 4/85, ocorreu em condi<;;oes diferentes 
daquelas que se impoem no caminho a percorrer para constitucionalmente se 
alterar os estatutos politico-administrativos. 

Se esta pretensa conclusao pudesse vingar, enfrentariamos uma altera<;;ao 
"selvagem" ou na "sombra" dos estatutos politico-administrativos, algo que 
constitucionalmente se revelaria sempre inadmissfvel. 

IV. A RESERVA DE ESTATUTO POLITICO-ADMINISTRATIVO NA 
DEFINI~AO DOS DIREITOS DOS TITULARES DOS "ORGAOS DE 
GOVERNO PROPRIO" DAS REGIOES AUTONOMAS 

9. A importancia dos estatutos politico-administrativos para a 
organiza~ao e o funcionamento das Regioes Aut6nomas e dos 
respectivos "6rgaos de governo proprio" 

I. Se pela primeira via da promana<;;ao da Lei n. 0 52-A/2005, de 10 de 
Outubro, nao se suscitaram duvidas a respeito da sua nao aplica<;;ao subjectiva 
aos titulares dos "6rgaos de governo proprio" da Regiao Aut6noma da Madeira, 
resta agora saber em que termos tal modifica<;;ao pode vir a ser executada, 
designadamente saber quem tern a competencia para tal no futuro, sendo certo 
que o EPARAM inclui uma remissao material nesse domfnio, que se cristalizou 
no momento da sua edi<;;ao. 

Nao e que se queira que essa altera<;;ao ocorra, mas pretende saber-se quais 
os caminhos que tern de ser percorridos para que essa mudan<;;a possa vir a 
suceder, sem ferir a CRP e assim se prevenindo a sua garantia. 

Contudo, antes de ser dada uma resposta directa a essa interroga<;;ao, 
importa perceber a imporhl.ncia do estatuto politico-administrativo para cada 
Regiao Aut6noma, sendo certo que esta lei significa o eixo central da organiza<;;ao 
e funcionamento daquelas unidades politico-territoriais. 

11. A CRP nao contem uma defini<;;ao fechada do sentido constitucional dos 
estatutos politico-administrativos, mas percebe-se por algumas das suas normas 
que ha materias que necessariamente se incluem nos estatutos politico-admi
nistrativos regionais. 

Ha, desde logo, uma defini<;;ao material que se prende corn a fun<;;ao que 
tais estatutos polltico-administrativos desempenham na actividade e na na estru
tura<;;ao da Regiao Aut6noma, pelo que por af se percebe que ha materias 
inevitavelmente inclufdas no respectivo conteudo: "As regioes aut6nomas sao 
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pessoas colectivas territoriais e tern os seguintes poderes, a definir nos respectivos 
estatutos ... "33 . 

Ha, noutra perspectiva, a indica<;ao espedfica de que certas materias sao 
obrigatoriamente perten<;a dos estatutos politico-administrativos, como sucede 
corn a defini<;ao das materias nas quais a Regiao Aut6noma pode livremente 
legislar: "A autonomia legislativa das regi6es aut6nomas incide sob re as materias 
enunciadas no respectivo estatuto politico-administrativo que nao estejam 
reservadas aos 6rgaos de soberania"34

. 

Ill. A importancia dos estatutos politico-administrativos igualmente se afere 
pelo procedimento de elabora<;ao, sendo concebido como uma lei da Assembleia 
da Republica que incorpora urn regime especial por compara<;ao corn as outras 
leis. 

Nao obstante a decisao final deliberativa competir aos 6rgaos de soberania, 
pela aprova<;ao pela Assembleia da Republica, pela promulga<;ao presidencial e 
pela referenda ministerial, o certo e que se assinalam duas importantes 
particularidades nas duas primeiras fases do respectivo procedimento35

: 

- na fase de iniciativa, sucede que as altera<;6es aos estatutos politico-
-administrativos se submetem a uma reserva de iniciativa legislativa 
regional, pelo que a abertura de urn procedimento legislativo na materia 
nao se permite sem o consentimento do 6rgao regional competente, que 
e a Assembleia Legislativa; 

- na fase da instru<;ao, a vontade de introduzir emendas a proposta externa 
apresentada na fase da iniciativa, sujeita-se sempre a urn sub-procedi
mento de consulta ao 6rgao legislativo propulsor, a fim de este poder 
emitir urn parecer, favoravel ou desfavoravel, conquanto nao vinculativo 
quanta as suas conclus6es, em rela<;ao as altera<;6es alvitradas no seio 
da Assembleia da Republica. 

IV. A importancia dos estatutos politico-administrativos afere-se finalmente 
pela fun<;ao parametrica que lhes esta atribuida, dado que certas leis - tanto 
nacionais como regionais - lhe devem obediencia, apesar de nao haver entre 
eles qualquer desnivel hierarquico. 

Dai que tambem os estatutos politico-administrativos sejam leis decisivas 
na constru<;ao da fiscaliza<;ao da legalidade dos actos juridico-publicos que 

33 Art. 227.0
, n.0 1, proemio, da CRP. 

34 Art. 228.0
, n.0 1, da CRP. 

35 Quanto as particularidades do procedimento legislativo de aprova.;ao e de altera.;ao dos estatutos 
politico-administrativos regionais, v. JoRGE BACELAR GouvEIA, 0 regionalismo ... , pp. 64 e 65, e Manual .. . , II, 
pp. 1283 e 1284. 
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contrariem a autonomia polftico-legislativa regional, que ganha uma protec<;:ao 
acrescida pela cristaliza<;:ao das suas conquistas naquela modalidade de actos 
legislativo. 

Nem sequer parece errado dizer que os estatutos polftico-administrativos 
estao para as regi6es autonomas assim como as Constitui<;:6es estao para os 
Estados: os estatutos politico-administrativos sao, vendo bem, "mini-Cons
titui<;:6es", que organizam e estruturam uma boa parte a actividade de cada 
Regiao Autonoma, complementarmente aquilo que disp6e a Constitui<;:ao do 
Estado em que se inserem. 

10. A inclusao da defini~ao dos direitos dos titulares dos "6rgaos de 
governo proprio" na reserva de lei estatutaria regional 

I. Depois de genericamente definida a importancia dos estatutos polftico
-administrativos na organiza<;:ao e no funcionamento das Regioes Autonomas, e 
o momento de responder directamente a pergunta formulada e saber se os 
direitos dos titulares dos "orgaos de governo proprio" dele fazem parte inte
grante. 

A nossa resposta e evidentemente positiva, pois que a CRP o afirma sem 
margem para duvidas, ainda que a interpreta<;:ao desse preceito deva fazer-se 
acompanhar da interpreta<;:ao de outro preceito, bem menos claro e que parcial
mente se sobrep6e a esta materia. 

11. No regime que a CRP estabelece a respeito dos "orgaos de governo 
proprio" das Regi6es Autonomas, a certo passo o texto constitucional afirma 
que "0 estatuto dos titulares dos orgaos de governo proprio das regioes autono
mas e definido nos respectivos estatutos polftico-administrativos"36• 

Eis uma das poucas disposi<;:6es que explicitam o conteudo possfvel dos 
estatutos polftico-administrativos, que assim podem ser decerto bem preenchidos 
corn a incorpora<;:ao desta materia: a defini<;:ao dos direitos dos titulares dos 
"orgaos de governo proprio" das Regioes Autonomas. 

E repare-se que essa e uma alusao abrangente, porquanto nao se especifica 
uma qualquer parte desse estatuto, estatuto que e assim globalmente conside
rado. 

Ill. So que esta certeza interpretativa e parcialmente abalada pelo facto de 
haver outro preceito constitucional que se sobrep6e a este regime, num concurso 
de normas que tern de ser resolvido. 

36 Art. 231.", n." 7, da CRP. 
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Trata-se de uma das materias que sao da reserva absoluta de competencia 
legislativa da Assembleia da Republica, na qual se afirma o seguinte: "E da com
petencia exclusiva da Assembleia da Republica legislar sobre as seguintes 
materias: ( ... ) Estatuto dos titulares dos orgaos de soberania e do poder local, 
bem como dos restantes orgaos constitucionais ou eleitos por sufragio directo e 
universal"37 . 

Nao e dificil perceber a razao por que os direitos dos titulares dos "orgaos 
de governo proprio" se integram na previsao desta norma constitucional: e que 
aqueles orgaos - a Assembleia Legislativa e o Governo Regional - sao orgaos 
constitucionais ao serem consagrados no texto constitucionaP8, para alem de a 
Assembleia Legislativa ser ainda urn orgao eleito por sufragio directo e universal. 

IV. Contudo, em que ponto consiste verdadeiramente o concurso de tftulos 
de habilita<;ao de competencia legislativa, sendo certo que tanto os estatutos 
politico-administrativos como as leis de reserva absoluta de competencia 
legislativa sao sempre da competencia da Assembleia da Republica, em regime 
de competencia indelegavel? 

Na verdade, sobre uma mesma materia que e abrangida por disposi<;6es 
constitucionais distintas, regista-se que as leis que sao produzidas no ambito 
daquela listagem sao leis comuns, ao passo que as leis de aprova<;ao ou de 
altera<;ao dos estatutos politico-administrativos sao leis refor<;adas, refor<;o que 
se assinala nao apenas pela fun<;ao como tambem pelo procedimento. 

11 . A temporaria suspensao da reserva de iniciativa legislativa em 
materia de leis eleitorais e a eventual revisao dos direitos dos 
titulares dos "6rgaos de governo proprio" das Regioes Aut6nomas 

I. Tendo-se chegado a conclusao de que a defini<;ao - bem como, natural
mente, a sua altera<;ao posterior - dos direitos dos titulares dos "orgaos de 
governo proprio" das Regi6es Autonomas e uma materia reservada aos res
pectivos estatutos politico-administrativos, resta ainda apreciar as consequencias 
que derivam do facto de ter sido aprovada uma disposi<;ao constitucional 
transit6ria suspendendo a exclusividade da iniciativa legislativa regional em 
materia de leis eleitorais. 

Vem esta a ser a disposi<;ao que consta das Disposi<;6es Finais e Transitorias 
da Lei Constitucional n. 0 1/2004, de 24 de Julho de 2004, preceituando o seguinte: 
"A reserva da iniciativa legislativa em materia de leis eleitorais para as Assem-

37 A rt. 164.0
, al. m), da CRP. 

38 Quanta ao conceito de 6rgao constitucional, na sua rela~ao corn os 6rgaos do Estado e os 6rgaos 
de soberania, v. JoRGE BACELAR GouvEIA, Manual ... , II, pp. 1153 e ss. 
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bleias Legislativas, prevista no n.0 1 do artigo 266.0 e na allnea e) do n .0 1 do 
artigo 227.0

, depende da aprova<;ao das altera<;6es as referidas leis nos seis meses 
subsequentes as primeiras elei<;6es regionais realizadas apos a entrada em vigor 
da presente lei constitucional"39 . 

Nao obstante a diferen<;as das materias em causa- uma coisa sao as quest6es 
eleitorais e outra bem diversa ea do estatuto dos titulares dos orgaos de governo 
proprio -, a verdade e que se sente a sua hipotetica interconexao pela circuns
tancia de uma e outra constarem, ate a data, do mesmo texto legislativo, que ea 
lei estatut<iria regional. 

11. A boa resposta, porem, so pode ser a da irrelevancia da mencionada 
disposi<;ao constitucional transitoria, apesar de as materias eleitorais terem sido 
inclufdas - a nosso ver, mal - nos estatutos polftico-administrativos regionais. 

E que a suspensao da reserva de iniciativa legislativa de que se cura apenas 
diz respeito as materias eleitorais, que corn a revisao constitucional de 2004 
definitivamente foram consideradas como estando exclufdas do ambito material 
dos estatutos polftico-administrativos, nesse sentido tendo ja muito antes cami
nhado a doutrina constitucional portuguesa. 

A possibilidade de o Estado, atraves dos seus orgaos legislativos, aceder a 
iniciativa legislativa em materia de leis eleitorais regionais apos o transcurso 
dos 6 meses seguintes a realiza<;ao das ultimas elei<;6es regionais apenas se destina 
a permitir a interven<;ao legislativa nesse domfnio contra uma eventual nao 
vontade propulsora dos orgaos regionais, caso pretendessem obstaculizar essa 
reforma da legisla<;ao eleitoral pertinente. 

Nao so eo proprio art. 47.0 da Lei Constitucional n. 0 1/2004 a individualizar 
somente as materias da legisla<;ao eleitoral como se assinala tambem a distin<;ao, 
que agora passou a ser clara, entre 0 ambito da lei estatutaria regional e 0 ambito 
da lei eleitoral regional. 

Ill. Claro que se poderia sempre pensar na seguinte hipotese: enquanto a 
legisla<;ao eleitoral nao fosse expurgada das leis estatutarias regionais, sempre 
se permitiria ao Estado beneficiar daquele alargamento de iniciativa legislativa 
e este ate aproveitar o ensejo para abrir urn procedimento legislativo que 
simultaneamente extravasasse daquele ambito, tocando noutras materias, como 
as verdadeiramente relacionadas corn os direitos dos titulares dos "orgaos de 
governo proprio" das Regioes Autonomas. 

E seguro que ha em geral uma distin<;ao entre a iniciativa do procedimento 
legislativo ea fase deliberativa do mesmo, no caso do procedimento de altera<;ao 
estatutaria cabendo as Assembleias Legislativas aquela ea Assembleia da Repu-

39 Ar t. 47.0
, n .0 1, da Lei Constitucional n.0 1/2004, de 24 de Julho. 

Lusiada. Direito. Lisboa, n. 0 4/5 (2007) 381 



Jorge Bacelar Gouveia 

blica esta, nao tendo a Assembleia da Republica de ficar vinculada ao parecer 
favoravel dos parlamentos regionais no caso de pretender aprovar normas 
diversas das que tinham sido propostas . . 

Simplesmente, o caso que se apresenta como mero raciocinio hipotetico 
nem sequer pode legitimamente configurar uma valida abertura de iniciativa 
legislativa de altera<;ao estatutaria porque o Estado nao passou a te-la corn a 
disposi<;ao transit6ria do art. 47.0 da Lei Constitucional: o que o Estado passou a 
ter, perante uma eventual inercia regional nos seis meses referidos, foi tao
-somente a faculdade de abrir urn procedimento legislativo de altera<;ao da lei 
eleitoral e nao de altera<;ao da lei estatutaria regional, mesmo considerando que 
as normas eleitorais ainda constam daquela lei estatutaria. 

Se, acaso, isso viesse a suceder, e o Estado aproveitasse o ensejo para, tendo 
como ponto de partida a altera<;ao da legisla<;ao eleitoral, alterar outras materias 
verdadeiramente estatutarias, como a dos direitos dos titulares dos 6rgaos de 
governo regional, naturalmente que o resultado s6 poderia ser o da produ<;ao de 
uma lei procedimentalmente inconstitucional40

, uma vez que se aproveitaria o 
regime do procedimento de altera<;ao da lei eleitoral para se chegar ao pro
cedimento de altera<;ao da lei estatutaria, sendo certo que a mencionada dispo
si<;ao final do art. 47. 0 apenas fala em legisla<;ao eleitoral e nunca em legisla<;ao 
estatutaria ... 

V. CONCLUSOES 

12. Enunciado das conclusoes 

Do exposto, podemos sintetizar as seguintes conclus6es: 

a. Os direitos dos titulares dos "6rgaos de governo proprio" da Regiao 
Aut6noma da Madeira, a semelhan<;a do que sucede corn a hom6loga 
Regiao Aut6noma dos A<;ores, constam do Estatuto Polltico-Adminis
trativo da Regiao Aut6noma da Madeira, no seu Titulo II; 

b. Do elenco das diversas posi<;6es juridicas ai consagradas, evidenciam
-se os direitos atribuidos pelo Titulo II da Lei n. 0 4/85, que sao remis
sivamente acolhidos pelo art. 75.0 do EPARAM; 

c. A Lei n. 0 52-A/2005, corn o intuito de drasticamente eliminar os direitos 
a subven<;ao vitalicia e a reintegra<;ao profissional ap6s 0 termo de fun
<;6es, s6 se aplica aos cargos publicos expressamente referidos, de indole 
nacional e local, considerando-se que a ausencia de uma indica<;ao sobre 

40 Sob reo conceito da inconstitucionalidade procedimental, v., por todos, JoRGE BACELAR GouvETA, 
Manual ... , I!, p. 1304. 
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os cargos publicos dos "orgaos de governo proprio" so pode implicar 
que neles subjectivamente nao se aplica tal diploma legislativo; 

d. Assim tambem tern de se concluir, numa delimita<;ao positiva da questao, 
considerando que os cargos politicos regionais se inscrevem numa cate
goria constitucional propria dada pela locu<;ao "orgaos de governo 
proprio", para a qual a CRP conferiu urn regime especial no plano da 
competencia legislativa, bem como na configura<;ao material de algumas 
das suas op<;6es; 

e. Cumpre ainda referir que a remissao efectuada pelo EPARAM para a 
Lei n .0 4/85 e de indole material, pelo que o regime dos direitos existentes 
aquando da aprova<;ao do EPARAM se consolidou e se manteve fixo, 
nao obstante as altera<;6es posteriores daquela Lei n .0 4/85, mesmo a 
situa<;ao mais drastica de terem aqueles direitos sido revogados ou altera
dos, pelo que a altera<;ao daquele nunca pode ser aceite porque sempre 
configuraria uma altera<;ao "selvagem" de urn estatuto politico-admi
nistrativo regional; 

f. Noutra perspectiva, a nao aplica<;ao subjectiva da Lei n. 0 52-A/2005 aos 
titulares dos "orgaos de governo proprio" das Regioes Autonomas ainda 
se compreende pelo facto de tal materia pertencer a reserva de estatuto 
politico-administrativo regional, so podendo ser legislada dentro desse 
contexto, em que se estabelece urn procedimento especial, e nunca atraves 
de uma lei que nao tenha a natureza de estatuto politico-administrativo; 

g. Dai que tambem deva ser objecto de interpreta<;ao restritiva a amplitude 
corn que a CRP concede a Assembleia da Republica a faculdade de legislar 
sobre os estatutos dos titulares dos orgaos constitucionais, dele for<;osa
mente devendo sair os orgaos regionais- que sao tambem orgaos consti
tucionais - porque beneficiam de uma disposi<;ao especial, conferindo 
urn regime diverso de legifera<;ao nessa mesma materia atraves da sua 
inclusao no estatuto politico-administrativo regional; 

h. Nem sequer faz qualquer sentido invocar o livre acesso que o art. 47.0 

da Lei Constitucional n.0 1/2004 conferiu ao Estado em materia de aber
tura do procedimento legislativo porque o mesmo so diz respeito a 
legisla<;ao eleitoral, e nao as materias verdadeiramente estatutarias, como 
e decerto 0 caso da defini<;ao dos direitos dos titulares dos u orgaos de 
governo proprio", nao obstante ate a data as normas eleitorais estarem 
insertas nos estatutos politico-administrativos. 

Tal e, salvo melhor opiniao, o parecer de 

forge Claudio de Bacelar Gouveia 

Lisboa, 12 de Janeiro de 2006. 
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