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SEC<::AO I 

Policia adrninistrativa geral: autoridades e cornpeH!ncias 

Sao inumeras as autoridades de polfcia administrativa geral existentes no 
nosso pafs. A nossa analise incidira sabre as principais autoridades de polfcia 
administrativa geral e especial nos p lanos nacionai2, distrital e autarquico3. 

1. Governo 

0 Governo, coma 6rgao de condw;ao da polftica geral do pafs e 6rgao 
superior da Administra<_;ao publica (art. 185. o CRP), e a principal entidade res
ponsavel pela polftica nacional de seguran<;a4 e pela polfcia geral nacional 
(interna)S, sendo pais a autoridade de polfcia geral nacional por exceh~ncia6 . 

2 0 Presidente da Republica disp6e de uma significativa competencia policial, sobre
tudo no dominio da policia externa. Cfr. espec. art. 137.0

, a! d) (declarar o estado de sitio e o 
estado de emergencia) e al. e) (pronunciar-se sobre todas as emergencias graves para a vida da 
Republica). Tambem a Assembleia da Republica pode aprovar leis em importantes dominios 
policiais. Nomeadamente, e da exclusiva competencia da Assembleia da Republica legislar 
sobre o regime do estado de sitio e do estado de emergencia; a aquisi<;ao, perda e reaquisi<;ao 
da cidadania portuguesa; a restri<;ao do exercicio de direitos por agentes militarizados dos 
quadros permanentes em servi<;o efectivo; legislar sobre direitos, liberdades e garantias; sobre 
a defini<;ao de medidas de seguran<;a; sobre as bases do sistema de protec<;ao da natureza, do 
equilibrio ecol6gico e do patrim6nio cultural; sobre o regime dos servi<;os de informa<;6es e do 
segredo de Estado; sobre as garantias dos administrados e a responsabilidade civil da Admi
nistra<;ao, etc. (artigos 167. 0 e 168.° CRP). 

3 As Regi6es Aut6nomas tambem sao autoridades de policia geral, competindo-lhes, 
nomeadamente, aprovar os seus regulamentos de policia administrativa. Relativamente a 
Madeira, o Decreta Legislativo Regional n. 0 13/95/M, de 1 de Julho, estabeleceu normas sobre 
os regulamentos de policia administrativa a aprovar pelo Governo Regional. A razao porque 
nao fazemos aqui uma amilise das Regi6es Aut6nomas como autoridades policiais deve-se 
apenas ao facto de nao se descortinarem especificidades dignas de registo, pois estes regula
mentos assemelham-se aos regulamentos policiais dos distritos. 

4 A lei n.0 3-A/2000 (que aprovou as Grandes Op<;6es do Piano para 2000) estabelece 
como objectivo do Governo fazer da sociedade portuguesa <<uma sociedade globalmente mais 
segura» (2." Op<;ao). Para o ano 2000, o Governo prop6e-se uma serie de objectivos como 
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A Constitui<;ao de 1976 e clara quanto a competencia policial geral do 
Governo, tanto no ambito da sua competencia legislativa (art. 201. 0

), como da 
competencia <<para fazer os regulamentos necessarios a boa execu<;ao das leis» 
(art. 202. 0

, al. c), admitindo-se a possibilidade dos regulamentos do Governo 
serem independentes (art. 115.0

, n .0 6)7. Os poderes de polfcia administrativa 

aumentar a eficiencia dos sistemas de seguran~a interna, promover a qualifica~ao dos recursos 
humanos e <<Uma nova identidade do servi~o publico de seguran~a», promover a inova~ao 
tecnol6gica e organizacional. Importante no domfnio do funcionamento das for~as de segu
ran~a e o objectivo de aprovar uma lei de programa~ao de meios para as for~as e servi~os de 
seguran~a; aprovar a lei de bases de forma~ao das for~as de seguran~a; aprovar uma nova lei 
organica da GNR (continuando corn a missao de seguran~a interna e ordem publica); uma 
nova lei organica do SIS, uma nova lei organica do MAl; apoiar as policias municipais, como 
forma de diminuir as tarefas administrativas das for~as de seguran~a; desenvolver urn Pro
grama Integrado de Policiamento de Proximidade, refor~ando os programas ja existentes 
(<<Escola Segura>>), <<Apoio65/Idosos em seguran~a>>, <<INOVAR -apoio a vftimas de violencia>>. 
Implementar urn novo programa <<Comercio Seguro - seguran~a em estabelecimentos comer
ciais>>, prtomover a articula~ao funcional entre as for~as de seguran~a e a nova Estrategia 
Nacional de Preven~ao da Droga, desenvolver o programa <<seguran~a maxima-Tolerancia 0>>, 
intervir na sinaliza~ao ap6s auditorias as dimaras, desenvolver o CIRPOR (Centro de Infor
ma~ao e Gestao de Trafego), desenvolver a educa~ao rodoviaria nas escolas; dinamizar o 
Observat6rio de Seguran~a Rodoviaria; reformular o Estatuto do Governadores Civis. 

5 No seio do Governo, ocupa particular destaque o Ministro da Administra~ao Interna, 
o qual tern a fun~ao de garantir aos cidadaos o livre e pacffico exercfcio dos seus direitos indi
viduais e sociais, proporcionando-lhes a ordem e seguran~a exigidas portal exercfcio. 

6 Sao muitos os organismos da Administra~ao central que exercem, exclusiva ou essen
cialmente, uma fun~ao de policia administrativa. Cite-se a titulo de exemplo a Inspec~ao-Geral 

das Actividades Econ6micas (verdadeira policia econ6mica), a Direc~ao-Geral dos Especta
culos, a Direc~ao-Geral de Turismo, etc. Frequentemente sao tomadas medidas que visam nao 
s6 a ordem, mas tambem a seguran~a publica, como e o caso, por exemplo, da Portaria 
n .0 371/91, de 30 de Abril, que preve dispositivos especiais de protec~ao nos recintos desporti
vos. No Governo, enquanto autoridade policial, ha que distinguir: o Governo como urn todo, 
o Primeiro-Ministro e os Ministros per se. Por exemplo, o Ministro da Administra~ao Interna 
determinou, por despacho de 8.6.1983, que certas maquinas electricas de diversao ficassem 
sujeitas ao regime das maquinas "Flipper", s6 podendo ser exploradas nas "zonas de jogo" a 
partir de 30.6.1985. 

7 0 poder regulamentar de policia geral do Governo exerce-se atraves de <<regulamentos 
aut6nomos>>, enquanto que o poder regulamentar de policia especial se exerce atraves de regula
mentos ditos <<complementares>>, <<derivados>> ou <<subordinados>>. A partir do regime constitu
cional de 1976 tende-se a esbater a oposi~ao policia geral - policia especial. Porem, esta tenden
cia nao se deve ao proprio fen6meno policial, mas sim a crescente incerteza que caracteriza a 
oposi~ao regulamento aut6nomo- regulamento derivado. A questao central que hoje se coloca em 
materia de competencia policial geral do Governo consiste na determina~ao dos limites da 
competencia da autoridade regulamentar de policia geral. Fundamentalmente, trata-se de 
saber se o Governo tera urn poder geral de emitir regulamentos aut6nomos e, em caso afirma
tivo, se este poder tera absorvido o poder de policia geral, se a policia geral constituira uma 
categoria especffica no seio do poder regulamentar aut6nomo apresentando alguma especi-
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sao exercidos nao s6 directamente pelo Governo e seus membros, coma sobre
tudo atraves de servi<;os especializados da Administra<;ao central, geralmente as 
Inspec<;6es-Gerais8, Direc<;6es-Gerais9, Institutos, etc.lO. Tambem os Governado
res Civis exercem, na area do seu Distrito, poderes policiais do Estado. 

A Constitui<;ao nao se refere expressamente a ordem publica nacional, mas 
emprega uma formula que para este efeito deve ser considerada equivalente: 
«defender a legalidade democratica>> [art. 202, al. f)]. 

No que respeita a lei ordinaria, a habilita<;ao em materia policial do 
Governo no dominio da salvaguarda da ordem e seguran<;a publicas e clara na 
lei n. 0 20/87 (dita Lei de Seguran9a Intema), cujo art. 8. 0

, n .0 1, determina que «a 
condu<;ao da politica de seguran<;a interna e da competencia do Governo>>. 

Por outro lado, compete ao Governo, em Conselho de Ministros, definir as 
linhas gerais da politica governamental de seguran<;a interna, bem coma a sua 
execu<;ao, programar e assegurar os meios destinados a execu<;ao da politica de 
seguran<;a interna e garantir o regular funcionamento dos respectivos sistemas, 
e, fixar as regras de classifica<;ao e controlo de circula<;ao dos documentos ofi
ciais e de credencia<;ao de pessoas que devem ter acesso aos documentos classi-

ficidade? Relativamente a esta questao, existe uma tese, dita da especificidade das normas de deli
mitar;iio de competencia em materia policial que, partindo essencialmente da amllise do direito 
positivo, apresenta duas tendencias. Para uns, e unicamente a noo;:ao de policia que desenca
deia a aplicao;:ao de normas especfficas; para outros, porem, s6 os actos de policia geral deter
minam este regime espedfico. A primeira tendencia desta tese desconhece a especificidade da 
noo;:ao de policia geral e a distino;:ao entre policia geral e policia especial. Por sua vez, a 
segunda tendencia nao da uma explicao;:ao satisfat6ria pois, ao reter uma noo;:ao material de 
policia, nao consegue distinguir corn suficiente clareza a policia geral da polfcia especial. 

8 E o caso da Inspeco;:ao-Geral dos Servio;:os de Saude, da Inspeco;:ao-Geral das Activida
des Econ6micas, da Inspeco;:ao-Geral do Trabalho, da Inspeco;:ao-Geral de Jogos, da Inspeco;:ao
-Geral de Finano;:as. 0 Dec.-Lei n. 0 227/95, d e 11 de Setembro, alterado pelo Dec.-Lei 
n .o 154/96, de 31 de Agosto, criou a Inspeco;:ao-Geral da Administrao;:ao Interna (IGAE), que e 
urn servio;:o central de inspeco;:ao e fiscalizao;:ao da aco;:ao policial. A IGAE e, no fundo, uma poli
cia administrativa que fiscaliza as foro;:as policiais, assinalando de certo modo a supremacia da 
primeira sobre as segundas. Esta supremacia resulta do facto de tambem as foro;:as de 
segurano;:a serem parte da Administrao;:ao publica, pelo que estao subordinadas aos 6rgaos e 
servio;:os superiores, embora tenham uma missao propria que nao pode ser violada, mas 
apenas fiscalizada. 

9 Por exemplo, a Direco;:ao-Geral das Alfandegas tern funo;:oes de verdadeira policia, na 
media em que !he compete prevenir o trafico de droga nao s6 atraves de informao;:ao, mas 
tambem atraves do controlo de mercadorias e meios de transporte (o que compreende aco;:oes 
policiais de busca), na importao;:ao, exportao;:ao e transito, nas vias rodoviaria, maritima, aerea 
e postal (art. 2. 0

, n .0 2, do Dec. Lei. n. 0 81/95, de 22 de Abril). E tambem o caso, entre outras, 
da Direco;:ao-Geral de Turismo. 

10 E tambem o caso da Comissao Nacional de Coordenao;:ao e Fiscalizao;:ao, criada para 
coordenar e fiscalizar as medidas destinadas a combater a violencia nos espectaculos desporti
vos (Dec.-Lei n. 0 270/89, de 18 de Agosto). 
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ficados (art. 8. 0
, n. 0 2). Ao Primeiro-Ministro, enquanto responsavel politico pela 

direc<;ao da polftica de seguran<;a interna, compete: coordenar e orientar a ac<;ao 
dos membros do governo nos assuntos relacionados corn a seguran<;a interna; 
convocar o Conselho Superior de Seguran<;a Interna e presidir as respectivas 
reuni6es; propor ao conselho de ministros o plano de coordena<;ao das for<;as e 
servi<;os de seguran<;a; dirigir a actividade interministerial tendente a adop<;ao, 
em caso de grave amea<;a da seguran<;a interna, das providencias julgadas ade
quadas, incluindo, se necessaria, o emprego operacional combinado de pessoal, 
equipamento, instala<;6es e outros meios atribufdos a cada uma das for<;as e ser
vi<;os de seguran<;a; e, informar o Presidente da Republica acerca dos assuntos 
respeitantes a condu<;ao da polftica de seguran<;a interna (art. 9. 0

, n. 0 1). Por sua 
vez, compete ao Conselho Superior de Seguran<;a Interna, enquanto 6rgao inter
ministerial de ausculta<;ao e consulta em materia de seguran<;a interna, nomea
damente, emitir parecer sobre a defini<;ao das linhas gerais de polftica de segu
ran<;a interna, bem como sobre as bases gerais de organiza<;ao, funcionamento e 
disciplina das for<;as e servi<;os de seguran<;a. 

2. Governador Civil 

2.1. Funroes do Governador Civil 

0 Governador Civil do Distrito e urn magistrado administrativo, corn 
amplos poderes policiaisll. No exercfcio das suas fun<;6es de polfcia, compete ao 
Governador Civil assegurar a observancia das leis e regulamentos e garantir a 
execu<;ao dos actos administrativos e das decis6es judiciais. Por outro lado, 
compete-lhe propor ao Ministro da Administra<;ao Interna a elabora<;ao dos 
regulamentos necessarios a boa execu<;ao das leis que estabelecem o modo de 
exercfcio das suas competencias. No domfnio das suas competencias policiais 
especfficas, compete ao Governador Civil: tomar todas as providencias necessa
rias para manter e repor a ordem, a seguran<;a e a tranquilidade publica. Por 
outro lado, compete-lhe conceder diversos tipos de autoriza<;6es ou licen<;as 
previstas na lei, tais como: explora<;ao de estabelecimentos hoteleiros e simila
res, guarda nocturno, vendedor ambulante de lotaria, arrumador de autom6-

11 0 governador civil e uma importante autoridade de policia administrativa, como 
expressamente resulta do Dec.-Lei n.0 316/95, de 28 de Novembro, diploma que !he confere 
amplos poderes de licenciamento (de actividades, maquinas de jogo, etc.). Neste sentido, cfr. 
tambem o ac. do STA de 26.2.1998. No entanto, cumpre assinalar que, corn o D.-L. n. 0 316/95, 
de 28 de Novembro, o Governador Civil deixou de ter poder regulamentar em materia de 
policia administrativa (poder que foi transferido para o Ministro da Administrac;ao Interna), 
conforme previa o D.L. n. 0 252/92, de 19 de Novembro. Cfr. STA, ac. de 2.2.2000. 
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veis, realiza<;ao de acampamentos ocasionais, explora<;ao de maquinas mecani
cas, electricas ou electr6nicas de diversao, realiza<;ao de espectaculos desporti
vos e de divertimentos publicos, venda de bilhetes para espectaculos ou diverti
mentos publicos em agencias ou postos de venda, realiza<;ao de fogueiras e 
queimadas, realiza<;ao de leil6es, etc. Proximo destas competencias policiais 
estao as competencias do Governador Civil no domfnio da protec<;ao civil, 
domfnio em que sobre ele recai o clever de desencadear e coordenar, na iminen
cia ou ocorrencia de acidente grave, catastrofe ou calamidade, as ac<;6es de pro
tec<;ao civil de preven<;ao, socorro, assistencia e reabilita<;ao adequada as cir
cunstancias do caso concreto. Compete ainda ao Governador Civil, aplicar as 
medidas de polfcia e as san<;6es contra-ordenacionais previstas na lei. Emite 
passaportes, legaliza alarmes e concede ou renova alvaras de armeiro. Para 
alem destas competencias especfficas, o Governador Civil possui ainda uma 
competencia generica para as situa<;6es excepcionais ou urgentes, podendo pra
ticar todos os actos ou tomar todas as providencias administrativas que se reve
lem indispensaveis, embora tenha o clever de, logo que possfvel, submeter a 
ratifica<;ao dos seus actos e medidas ao 6rgao normalmente competente. 

2.2. 0 Governador civil enquanto autoridade de policia da ordem, segu
ran~a e tranquilidade publicas 

0 Governador Civil e tambem uma autoridade de polfcia da ordem, segu
ran<;a e tranquilidade publicas. Nomeadamente, o art. 20. 0

, n. 0 3, do Dec.-Lei 
n. 0 316/95, do referido diploma determina que o governador civil pode recusar, 
em despacho fundamentado, a concessao ou a renova<;ao de licen<;a de explora
<;ao, sempre que tal «medida de polfcia>> seja justificada para fins de <<protec<;ao 
a infancia e juventude>>, <<preven<;ao da criminalidade>>, e <<manuten<;ao ou repo
si<;ao da seguran<;a, da ordem ou da tranquilidade publicaS>>. 

0 Governador Civil pode ordenar o encerramento de salas de dan<;a e 
estabelecimentos de bebidas ou a redu<;ao do seu horario de funcionamento, 
quando esse funcionamento se revele susceptfvel de <<violar a ordem, a segu
ran<;a e a tranquilidade publicas>>12. Por outro lado, o governador civil pode 
revogar licen<;as que tenha concedido para o exercfcio de certas actividades no 
caso desta <<medida de polfcia>> se justificar para a <<manuten<;ao ou reposi<;ao da 
seguran<;a, da ordem ou da tranquilidade publicaS>>13. Esta competencia do 
governador civil e delegavel nos representantes das for<;as de ordem e segu
ran<;a publicas14. 

12 art. 48. 0
, n. 0 1 do Dec.-Lei n. 0 316/95, de 28 de Novembro. Cfr. STA, ac. de 24.6.1993. 

13 art. 48, n. 0 3 do Dec.-Lei 11. 0 316/95, de 28 de Novembro. 
14 art. 48. 0

, n. 0 4 do Dec.-Lei !1. 0 316/95, de 28 de Novembro. 
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2.3. 0 Governador Civil enquanto entidade tutelar e representante do 
Governo 

No exercfcio dos seus poderes de tutela, compete ao Governador Civil 
velar pelo cumprimento das leis e regulamentos par parte dos 6rgaos autarqui
cos. Neste ambito, pode promover inqueritos aos 6rgaos e servi<;os das autar
quias locais e associa<;6es de municfpios do distrito. Deve participar ao M0 P. 0 

junta dos tribunais competentes as irregularidades de que, indiciariamente, 
pade<;am os aetas dos 6rgaos e servi<;os das autarquias locais e associa<;6es de 
municfpios ou dos seus titulares. 

Enquanto representante do Governo no Distrito, compete ao Governador 
Civil manter o Governo informado sabre quaisquer assuntos de interesse para o 
Distrito. Por outro lado, deve encaminhar para o Governo ou outros 6rgaos 
administrativos os requerimentos, exposi<;:6es ou peti<;:6es que sejam entregues 
no Governo Civil, mas nao se dirijam a ele. 0 Governador Civil desenvolve 
ainda a coopera<;ao entre os servi<;os publicos desconcentrados, cumprindo as 
orienta<;6es do Governo da Republica. 

3. Autoridades locais 

3.1. Atribuit;;oes e competencias dos municipios e das freguesias no domi
nio da policia administrativa. 

A Lei n. 0 159 I 99, de 14 de Setembro, estabelece no seu art. 13.0 urn amplo 
leque de atribui<;6es e competencias no dominio da policia administrativa, em 
diversos dominios, dos quais destacamos a protec<;:ao civil, o ambiente e sanea
mento basico, a defesa do consumidor, o ordenamento do territ6rio e urba
nismo. Este preceito consagra ainda como atribui<;ao do municfpio a "policia 
municipal" (em sentido institucional). 0 mesmo acontece corn o art. 14.0 da 
mesma lei, no que se refere as freguesias, que recorre tambem a clausulas gerais 
de dificil delimita<;ao das previstas para os municipios. Fala este artigo em pro
tec<;ao civil, ambiente e salubridade, ordenamento urbana e rural e protec<;ao da 
comunidade. Os artigos 16.0 a 30.0 especificam melhor as competencias policiais 
dos 6rgaos do municfpio. De entre as mais relevantes, destacamos: ruas e arrua
mentos (incluindo sinalizar eventuais obstaculos, e proceder a sua remo<;ao, 
contribuindo assim para aumentar a seguran<;a rodoviaria- cfr. art. 3. 0 do CE); 
cemiterios municipais; mercados e feiras municipais; ilumina<;ao publica, 
urbana e rural; licenciamento e fiscaliza<;:ao de elevadores; licenciamento e fisca
liza<;ao de instala<;:6es de armazenamento e abastecimento de combustiveis, 
salvo as localizadas nas redes viarias regional e nacional; licenciamento de areas 
de servi<;o que se pretenda instalar na rede viaria municipal; concessao de alva-
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ras de vefculos ligeiros de passageiros afectos ao transporte de aluguer; ma
nuten<;ao de estabelecimentos de educa<;ao pre-escolar; manuten<;ao dos estabe
lecimentos das escolas de ensino basico; patrim6nio cultural, paisagfstico e 
urbanfstico; propor ou classificar im6veis, conjuntos ou sftios de interesse muni
cipal e assegurar a sua recupera<;ao e conserva<;ao; participar na conserva<;ao e 
recupera<;ao do patrim6nio das areas classificadas; parques de campismo de 
interesse municipal; licenciar e fiscalizar recintos de espectaculos; cria<;ao de 
corpos de bombeiros municipais; constru<;ao e manuten<;ao de quarteis de bom
beiros voluntarios e municipais; constru<;ao, gestao e manuten<;ao de instala<;6es 
e centros municipais de protec<;ao civil; constru<;ao e manuten<;ao de infra-estru
turas de preven<;ao e apoio ao combate a fogos florestais; limpeza e beneficia<;ao 
de matas e florestas; drenagem e tratamento de aguas residuais urbanas; lim
peza publica (salubridade e higiene publicas) e recolha e tratamento de resfduos 
s6lidos urbanos; rufdo e qualidade do ar; controlo das emiss6es de gases de 
escape nos vefculos autom6veis; limpeza de praias e zonas balneares; licen
ciamento industrial e fiscaliza<;ao de certos estabelecimentos (classes C e D); 
licenciamento e fiscaliza<;ao de empreendimentos turfsticos e hoteleiros; licen
ciamento e fiscaliza<;ao de explora<;6es a ceu aberto de massas minerais; 
controlo metrol6gico de equipamentos; licenciamento e fiscaliza<;ao de povoa
mentos de especies de rapido crescimento; licenciamento e fiscaliza<;ao de 
estabelecimentos comerciais; opera<;6es de loteamento; licenciamentos de cons
tru<;6es nas areas dos portos e praias; entre outras. De salientar que em muitos 
destes domfnios verifica-se uma competencia concorrente ou complementar 
corn a competencia do Governador Civil, como e o caso da higiene e salubri
dade publicas, rufdo, etc. 

3.2. Competencias policiais assembleia municipal 

Embora a assembleia municipal nao seja urn 6rgao tipicamente policial, 
dispoe de algumas competencias policiais No ambito dos poderes de polfcia, 
compete a assembleia municipal, designadamente, elaborar e aprovar o regula
menta do conselho municipal de seguran<;a15 .Compete-lhe, ainda, aprovar pos
turas e regulamentos16 e deliberar sobre a cria<;ao e a institui<;ao em concreto do 
corpo de polfcia municipal17. 

15 art. 53.0
, n .0 1, aLl), da Lei 11. 0 169/99. 

16 art. 3. 0
, n .0 2, al. a), da Lei 11.0 169 / 99 . 

17 art. 53. 0
, n. 0 3, al. a), da Lei 11. 0 169/99. 
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3.3. Competencias policiais da camara municipal 

A lei confere a camara municipal amplos poderes de polfcia municipal. De 
entre estes poderes destacam-se os seguintes: No ambito da sua polfcia interna, 
compete a camara municipal elaborar e aprovar o respectivo regimento, bem 
como proceder a marca<;ao e justifica<;ao das faltas dos seus membros. Compete 
ainda a camara municipal deliberar sobre o estacionamento de veiculos nas ruas 
e demais lugares publicos; estabelecer a denomina<;ao das ruas e pra<;as das 
povoa<;6es e estabelecer as regras de numera<;ao dos edificios; proceder a cap
tura, alojamento e abate de canideos e gatideos; deliberar sobre a deambula<;ao 
e extin<;ao de animais nocivos; declarar prescritos a favor do munidpio os jazi
gos, mausoleus e outras obras, bem como sepulturas perpetuas instaladas nos 
cemiterios propriedade municipal, quando nao sejam conhecidos os proprieta
rios ou relativamente aos quais se mostre que, ap6s notifica<;ao judicial, se man
tern desinteresse na sua conserva<;ao e manuten<;ao, de forma inequivoca e 
duradoura18. Urn dos dominios mais ricos de poderes de polfcia municipal da 
camara e sem duvida o dominio do licenciamento e fiscaliza<;ao. Neste dominio, 
compete, designadamente, a camara municipal: conceder licen<;as para constru
<;ao, reedifica<;ao, utiliza<;ao, conserva<;ao ou demoli<;ao de edificios, bem como 
para estabelecimentos insalubres, inc6modos, perigosos ou t6xicos; realizar vis
torias e executar a actividade fiscalizadora nos termos da lei; ordenar, ap6s vis
toria, a demoli<;ao total ou parcial ou a beneficia<;ao de constru<;6es que amea
cem ruina ou constituam perigo para a saude ou seguran<;a das pessoas; emitir 
licen<;as, matriculas, livretes e transferencias de propriedade e respectivos aver
bamentos e proceder a exames, registos e fixa<;ao de contingentes relativamente 
a veiculos, nos termos da lei19. A camara disp6e ainda de competencia, delega
vel nas juntas de freguesia20, para conservar e limpar valetas, bermas, e cami
nhos; conservar, calcetar e limpar ruas e passeios; gerir e conservar jardins e 
outros espa<;os ajardinados; colocar e manter a sinaliza<;ao toponfmica; gerir, 
conservar, reparar e limpar os mercados retalhistas e de levante; gerir, conservar 
e reparar equipamentos propriedade do municipio (p. ex., equipamentos cultu
rais e desportivos), escolas e estabelecimentos de educa<;ao pre-escolar, creches, 
jardins de infancia, centros de apoio a terceira idade e bibliotecas; conservar e 
reparar escolas do ensino basico e do ensino pre-escolar, gerir, conservar, repa
rar e limpar cemiterios propriedade do munidpio; bem como conceder licen<;as 
de ca<;a. Finalmente, compete ainda a camara municipal elaborar e aprovar pos
turas e regulamentos em materia da sua competencia exclusiva21. 
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18 Cfr. art. 64.0
, !1.0 1, al. u) a z ), da Lei 11.

0 169/99. 
19 art. 64.0

, n. 0 5, al. a) a d), da Lei 11. 0 169/99. 
20 art. 66.0

, n .0 2, da Lei n. 0 169/99. 
21 art. 64. 0

, n. 0 7, al. a), da Lei 11. 0 169/99. 
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3.4. Presidente da cii.mara enquanto autoridade policial 

No domfnio da competencia policial, o presidente da camara disp6e, 
antes de mais, de uma competencia geral de urgencia «Sempre que o exijam 
circunstancias excepcionais e urgentes e nao seja possfvel reunir extraordina
riamente a camara>>, embora estes aetas estejam sujeitos a posterior ratifica<;ao 
pela camara, logo que possfvel22. No domfnio da protec<;ao civil, compete ao 
presidente da camara dirigir, em estreita articula<;ao corn o Servi<;o Nacional de 
protec<;ao Civil, o servi<;o municipal de protec<;ao civil, designadamente em 
opera<;6es de socorro e assistencia, especialmente em situa<;6es de catastrofe e 
calamidade publicas23. Compete-lhe ainda presidir ao Conselho Municipal de 
Seguran<;a24. No domfnio da polfcia das edifica<;6es, compete ao presidente da 
camara conceder, nos casos previstos na lei, licen<;as e autoriza<;6es de utiliza
<;ao de ediffcios, embargar e ordenar a demoli<;ao de quaisquer obras, constru
<;6es ou edifica<;6es efectuadas por particulares ou pessoas colectivas, sem 
licen<;a ou desrespeitando as condi<;6es nela exigidas ou impostas por regula
mentos, posturas municipais, medidas preventivas, normas provis6rias, de 
areas de constru<;ao prioritaria, de areas de desenvolvimento urbana priorita
rio e de pianos municipais do ordenamento do territ6rio25; ordenar o despejo 
sumario de predios cuja expropria<;ao por utilidade publica tenha sido decla
rada ou cuja demoli<;ao ou beneficia<;ao tenha sido deliberada26. No caso deter 
sido ordenada pela camara municipal a demoli<;ao total ou parcial ou a bene
ficia<;ao de constru<;6es que ameacem rufna ou constituam perigo para a saude 
ou seguran<;a das pessoas, e tendo a vistoria conclufdo pela existencia 
de perigo eminente de desmoronamento ou pela impossibilidade de realiza<;ao 
de obras sem grave prejufzo para os moradores dos predios, pode tambem o 
presidente da camara ordenar o despejo sumario27. Por outro lado, compete 
ainda ao presidente da camara conceder licen<;as policiais, de harmonia corn o 
disposto nas leis, regulamentos e posturas. Compete-lhe, ainda, determinar a 
instru<;ao dos processos de contra-ordena<;ao e aplicar as coimas estabeleci
das28. Compete-lhe tambem conceder terrenos nos cemiterios que sejam pro
priedade do respectivo munidpio, para jazigos, mausoleus e sepulturas perpe
tuas29. 

22 Cfr. art. 68.0
, n .0 3, da Lei 11. 0 169 / 99. 

23 Cfr. art. 68. 0
, n. 0 1, al. x), da Lei n .0 169/99. 

24 Cfr. art. 68.0
, n. 0 1, al. z), da Lei n. 0 169 / 99. 

25 Cfr. art. 68. 0
, n .0 2, aLl) em), da Lei n .0 169/99. 

26 Cfr. art. 68. 0
, n .0 2, al. n), da Lei 11.0 169/99. 

27 Cfr. art. 68.0
, n .0 2, al. n), da Lei n .0 169 / 99. 

28 Cfr. art. 68. 0
, n. 0 2, al. o) e p), da Lei n .0 169 / 99. 

29 Cfr. art. 68. 0
, n. 0 2, al. r), da Lei n .0 169 / 99. 
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Finalmente, o recente regime das polfcias municipais coloca-as sob a 
dependencia hierarquica do presidente da camara, o que refon;a substancial
mente a sua posi<;a o de autoridade policial. 

3.5. Competencias policiais da junta de freguesia 

A junta de freguesia detem algumas competencias policiais significativas 
tais como: gerir os servi<;os e os recursos humanos da freguesia; administrar e 
conservar o patrim6nio da freguesia; gerir, conservar e promover a limpeza de 
balnearios, lavadouros e sanitarios publicos; gerir e manter parques infantis 
publicos; gerir, conservar e promover a limpeza dos cemiterios; conservar e pro
mover a repara<;ao de chafarizes e fontam1rios; promover e conservar abrigos de 
passageiros existentes na freguesia e nao concessionados a empresas30. Com
pete ainda a junta de freguesia registar e licenciar canfdeos e gatfdeos31; admi
nistrar ou utilizar baldios, quando nao haja assembleia de compartes. 

3.6. 0 presidente da junta de freguesia enquanto autoridade de policia 

Ainda que corn escassas competencias, o presidente da junta de freguesia 
e, face ao ordenamento jurfdico vigente, uma autoridade de polfcia. Neste 
ambito, para alem dos poderes de polfcia intema de que dispoe32 e do clever 
que sobre ele recai de executar as delibera<;6es da junta de freguesia, compete ao 
presidente da junta de freguesia, nomeadamente, colaborar no domfnio da pro
tec<;ao civil em opera<;6es de socorro e assistencia em situa<;6es de catastrofe e 
calamidade publicas33. Pode ainda exercer amplas competencias policiais no 
caso de se verificar a delega<;ao de competencias expressamente previstas na 
lei34. 

SEC<;AO II 

Policia administrativa especial: objecto, autoridades e competencias 

A expressao "polfcia administrativa especial", por oposi<;ao a polfcia admi
nistrativa geral, de voca<;ao universalista num determinado territ6rio, aponta 
para a ideia de uma polfcia especializada num determinado objecto, mais ou 
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30 art. 34. 0
, n. 0 4, da Lei n. 0 169/99. 

31 art. 34.0
, n. 0 6, al. g), da Lei 11. 0 169/99. 

32 art. 38. 0
, n .0 1, al. b) e e), da Lei 11.0 169/99. 

33 art. 38. 0
, n. 0 1, al. o), da Lein.0 169/99. 

34 Concretamente, no art. 66. 0
, 11. 0 2 da Lei n. 0 169/99. 
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menos determinado. Podemos assim falar numa policia econ6mica, numa poli
cia do ambiente, numa policia sanitaria, numa policia dos transportes, numa 
policia de viac;ao, numa policia do trabalho, numa policia mortuaria, numa poli
cia dos espectaculos, numa policia dos estrangeiros e fronteiras, numa policia 
da cac;a, numa policia da pesca, etc. Todas estas policias35 podem existir a nivel 
local, regional e nacional, de forma aut6noma ou meramente desconcentrada, 
de forma exclusiva ou sobreposta36. Vejamos, a titulo meramente exemplifica
tivo, algumas das principais policias administrativas, frequentemente parcial
mente sobrepostas. 

1. Policia de seguran~a 

A policia de seguranc;a consiste na actividade da Administrac;ao publica 
em geral (Administrac;ao central, regional e local, Administrac;ao directa e indi
recta, Administrac;ao estadual e aut6noma) que visa a manutenc;ao da ordem, 
seguranc;a e tranquilidade publicas (a classica "trilogia municipal"), fins estes 
que sao prosseguidos atraves de medidas da Administrac;ao que incidem sabre 
as pessoas e bens. A acc;ao da Administrac;ao e, neste dominio, essencialmente 
preventiva. Por isso, grande parte das acc;oes da Administrac;ao para a realiza
c;ao da seguranc;a, ordem e tranquilidade publicas sao acc;6es de vigiHincia e 
controlo, por exemplo atraves de aetas de autorizac;ao e licenciamento ou de 
operac;oes de vigiHincia, especialmente de locais e actividades perigosas. Quanta 
aos destinatdrios, as medidas e operac;oes de prevenc;ao policial podem ser gerais 
ou especiais. Prevenr;oes gerais sao, por exemplo, limitac;oes relativas ao fabrico, 
detenc;ao, uso, transporte e comercializac;ao de certos bens (armas, explosivos, 
foguetes, fogo de artificio e materiais perigosos em geral, estupefacientes), limi
tac;6es relativas a circulac;ao na via publica, limitac;oes relativas a exposic;ao e afi
xac;ao de cartazes publicitarios, etc. Prevenr;oes especiais, sao as que se destinam 
especificamente a determinados grupos de pessoas, tais como estrangeiros, 
vagabundos, «Sem-abrigo», meretrizes, rufi6es, etc. Pm·em, grande parte das 
prevenc;6es respeitam a certos aetas ou actividades dos particulares quando pra
ticados ou exercidas em lugares publicos ou abertos ao publico, ou tornados 

35 Nem todas as polfcias (em sentido institucional) sao forr;as e servir;os de seguranr;a. E o 
caso da Polfcia Florestal. Por outro lado, o SIS e considerado por alguns como uma for~a de 
seguran~a, embora nao seja polfcia. Uma das caracteristicas das for~as de seguran~a e a de 
possufrem uma organiza~ao unica para todo o territ6rio nacional. 

36 A doutrina tradicional distingue uma grande variedade de policias administrativas, 
ao lado das for~as de seguran~a PSP (Polfcia de Seguranr;a Publica ou polfcia dvica, tambem cha
mada, polfcia-tipo ou geral) e Guarda Nacional Republicana (GNR). Almeida Ferrao distinguiu 
as seguintes polfcias administrativas especiais: Policia dos caminhos de ferro, polfcia das 
estradas, policia dos servi~os florestais, policia dos estabelecimentos insalubres, perigosos ou 
t6xicos, policia das reunioes e associa~oes, policia dos costumes. 
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publicos, coma acontece, por exemplo, coma expressao do pensamento, as reu
ni6es e manifesta<;6es, as associa<;6es, os cultos ou os espectaculos publicos. 

2. PoHcia dos costumes 

Uma das mais tradicionais, mas tambem das mais polemicas, policias 
administrativas e a policia dos costumes. Pela expressao polfcia dos costumes 
entendemos 0 conjunto de limita<;6es a liberdade individual impostas pela 
Administra<;ao em geral com vista a prevenir praticas viciosas que perturbem 
ou possam vir a perturbar interesses significativos da comunidade em geral. A 
ideia subjacente a polfcia dos costumes e a de que os vfcios e os desvalores 
sociais perturbam a boa ordem na comunidade, conduzindo a inseguran<;a, ao 
crime e a criminalidade. As actividades viciosas predisp6em para o crime e para 
a criminalidade, aos mesmo tempo que o seu exerdcio em lugares publicos ou 
de forma dirigida ao publico perturbam a boa ordem e abalam os fundamentos 
morais da sociedade. Medidas que se inserem na policia dos costumes sao, por 
exemplo, as medidas que imp6em restri<;6es aos locais de venda ao publico de 
bebidas alco6licas e tabaco (coma estabelecimentos de ensino e quarteis), fre
quencia de certos estabelecimentos (coma casas de jogo por menores), afixa<;ao, 
exibi<;ao, venda e circula<;ao de certos escritos ou imagens, especialmente a 
menores37, explora<;ao do ser humano (proibi<;ao da explora<;ao comercial da 
prostitui<;ao e do trafico de pessoas), proibi<;ao de deten<;ao, consumo e comer
cializa<;ao de estupefacientes, etc. E ainda o caso de importantes restri<;6es que 
sao impostas aos jogos de fortuna e azar, por se considerar que tais jogos sao 
fonte de degrada<;ao moral e corrup<;ao social. Por isso, a lei imp6e fortes restri
<;6es a explora<;ao destes jogos e ao acesso do publico a eles, especialmente aos 
menores, domfnio em que os Governadores Civis continuam a ter uma ampla 
competencia policial. Porem, a policia dos costumes abarca muitos outros domf
nios, coma as touradas (os touros de morte estao na ordem do dia), as experien-

37 0 C6digo da Publicidade profbe que a publicidade especialmente dirigida aos meno
res contenha <<elementos susceptiveis de fazer perigar a integridade fisica ou moral dos meno
res>>, bem como a sua saude ou seguran~a, <<nomeadamente atraves de cenas de pornografia 
ou do incitamento a violencia>> (art. 14. 0

). Por outro lado, o mesmo diploma proibe a publici
dade a bens ou servi~os milagrosos, considerando-se como tais os que exploram a ignorancia, 
o medo, a cren~a ou a supersti~ao dos destinatarioS>> (art. 22. 0 -B). 0 mesmo c6digo proibe 
tambem a publicidade que pela sua forma, objecto ou fim, ofenda os valores, principios e ins
titui~6es fundamentais constitucionalmente consagrados, sendo proibido, nomeadamente, 
atentar contra a dignidade da pessoa humana, utilizar linguagem obscena, encorajar compor
tamentos prejudiciais a protec~ao do ambiente, etc. (art. 7. 0

). E ainda proibida a publicidade a 
vefculos autom6veis que contenha situa~6es ou sugest6es de utiliza~ao do vefculo que possa 
por em risco a seguran~a pessoal do utente ou de terceiros ou a sua utiliza~ao de modo a per
turbar o meio ambiente (art. 22.0 -A). 
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cias corn animais e mesmo corn seres humanos, a morte de animais para fins 
cosmeticos e extrao;;ao de peles ou dentes, certos jogos ofensivos da dignidade 
humana (veja-se o caso do jogo do lan<;amento de anao ou das guerras electr6-
nicas para menores e adultos)38. Enfim, o dom1nio da pollcia dos costumes con
tinua a ser extremamente amplo, mas simultaneamente muito sens1vel (aos 
direitos e liberdades dos particulares) e impreciso, pelo que se imp6e urn apu
rado trabalho de clarifica<;ao legislativa. 

3. Policia econ6mica ou das actividades econ6micas 

3.1. Objecto 

A polfcia econ6mica tern por objecto as actividades econ6micas como urn 
todo. Em termos gerais, a pollcia econ6mica compreende as limita<;6es que em 
geral incidem sobre a liberdade individual no domfnio das actividades de satis
fa<;ao das necessidades humanas pela aplica<;ao de bens materiais. A pollcia eco
n6mica previne perigos na produ<;ao e circula<;ao de bens econ6micos. Mas, a 
ac<;ao da pollcia econ6mica tambem se alarga ao consumo, por exemplo em caso 
de medidas de racionamento devido a crise. 

Tradicionalmente, distinguem-se diversos ramos de pollcia econ6mica, 
destacando-se a polfcia industrial (que incide sobre a actividade industrial, pro
curando a concilia<;ao dos interesses da industria corn os interesses sociais em 
geral) ea polfcia rural (que incide sobre a propriedade rural, sementeiras, planta
<;6es, marcos, valas, cercados de predios rusticos, matas, florestas e respectivos 
produtos). A pollcia econ6mica abarca a pollcia da ca<;a39 e da pesca, a pollcia 

38 Por exemplo, nos termos da lei, serao expulsos do territ6rio nacional os cidadaos 
estrangeiros que <<atentem contra a segurano;:a nacional, a ordem publica ou os bans costumes>> 
(art. 99. 0 do Dec.-Lei n.0 244/98, de 8 de Agosto). 0 mesmo acontecera se a sua preseno;:a cons
tituir «ameao;:a aos interesses ou a dignidade do Estado Portugues». Por outro !ado, a Direco;:ao
-Geral do Comercio e da Concorrencia licencia e fiscaliza a actividade de prestamista (Dec.-Lei 
n .0 366/99, de 17 de Setembro), regime este que nao permite que sejam dados em penhor 
<<objectos ofensivos dos bans costumes». Por sua vez, o art. 278. 0

, n.0 1, do Decreta Regulamentar 
n.0 8/89, de 21 de Maro;:o (segurano;:a dos hoteis contra riscos de incendio), determina que <<no 
revestimento dos pavimentos, paredes e tectos e na decorao;:ao destes estabelecimentos pode
rao ser usados quaisquer tipos de materiais, desde que o estabelecimento satisfao;:a os requisi
tos exigidos neste regulamento e nao constituam perigo para a saude publica ou dos clientes e 
empregados ou ofensa aos costumes ea moral publica». 

39 0 Dec.-Lei n. 0 274-A/88, de 3.8., fala expressamente em policia da cao;:a. A seco;:ao IV 
deste diploma intitula-se <<Policia e fiscalizao;:ao da cao;:a». 0 art. 122.0

, n. 0 1 deste diploma diz 
que a policia e fiscalizao;:ao da cao;:a compete a PSP, GNR, Policia Maritima, guardas florestais 
<<OU outros funcionarios e agentes da DGF corn funo;:oes de policia florestal», vigilantes da 
natureza do SNPRCN, aos guarda-rios da DGRAH e aos funcionarios e Agentes da IGAE corn 
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industrial das industrias extractivas (actividade mineira), as industrias insalu
bres, inc6modas e perigosas, fundamentalmente nos aspectos de seguran<;a e 
salubridade. Para tal e adoptado urn regime de licenciamento e fiscaliza<;ao, por 
vezes bastante rigoroso. 

3.2. Autoridades e competencias 

A Inspec<;ao-Geral das Actividades Econ6micas40, autoridade e 6rgao de 
policia criminal, e urn servi<;o de inspec<;ao corn compeh~ncias na area da fiscali
za<;ao econ6mica41. 0 seu objectivo e velar pelo cumprimento das normas que 
disciplinam as actividades econ6micas. A IGAE exerce a sua actividade em todo 
o territ6rio continental. Nas Regi6es Aut6nomas, as IRAE exercem a sua activi
dade ao nfvel da respectiva Regiao42, funcionando na dependencia directa do 
Secretario Regional da Economia, o qual pode delegar competencias no Director 
Regional do Comercio, Industria e Energia, gozando de independencia e auto
nomia tecnica no exercfcio das suas competencias. Entre as competencias da 
IGAE destacam-se as seguintes: a) promover ac<;6es de natureza preventiva e 
repressiva em materia de infrac<;6es antiecon6micas e contra a saude publica; b) 
coadjuvar as autoridades judiciarias; c) proceder a investiga<;ao e instru<;ao dos 
processos por contra-ordena<;ao cuja competencia lhe esteja legalmente atri
bufda; d) proceder a realiza<;ao dos inqueritos preliminares relativos as infrac-

funt;:5es de inspect;:ao. 0 mesmo acontece corn os guardas florestais auxiliares. Estas autorida
des e agentes podem verificar a posse de licent;:as e demais documentos exigidos (controlo de 
autorizat;:ao), identificar os infractores e o seu equipamento, ordenar a paragem de vefculos 
para proceder a verificat;:ao dos objectos neles transportados (buscas no autom6vel e eventual 
revista do corpo), proceder a buscas e revistas em predios rusticos, locais de comercio de cat;:a, 
meios de transporte publicos, aquando da detent;:ao em flagrante por crime de cat;:a a que cor
respondam penas de prisao. Daqui resulta que tambem podem proceder a detent;:ao em fla
grante por crimes de cat;:a a que correspondam penas de prisao. 

40 A nfvel regional, existem Inspect;:5es Regionais das Actividades Econ6micas - cfr., p. 
ex. o Decreta Regulamentar Regional n. 16/97 I A 

41 Para responder cabalmente as sofisticadas formas de ilfcitos contra a economia, foi 
publicado o Decreto-Lei n. 14 /93, de 18 de Janeiro, que alterou o regime das carreiras de ins
pect;:ao das actividades econ6micas, criando uma carreira de inspect;:ao superio1~ corn quadros 
possuidores de licenciatura adequada ao exercfcio das respectivas funt;:5es e altamente qualifi
cadas por uma especializat;:ao e format;:ao permanentes. 0 Decreto-Lei n. 14/93, de 18 de 
Janeiro, foi entretanto substitufdo pelo Decreto-Lei n. 269-A/95, de 19 de Outubro. Nomeada
mente, compete a IGAE fiscalizar a actividade de mutuo garantido por penhor (art. 37.0 do 
Dec.-Lei n. 0 365/99, de 17 de Setembro) ea actividade de industria e comercio de artefactos de 
metal precioso (art. 13. 0 do Dec.-Lei n.0 171/99, de 19 de Maio). 

42 Na Regiao Aut6noma da Madeira, a IRAE encontra-se regulamentada no Dec. Regul. 
Regional n. 0 2/ /96/M, de 24 de Fevereiro, alterado pelo Dec. Regul. Regional n. 0 20/97 /M, 
de 22 de Setembro, e pelo Dec. Regul. Regional n. 0 19/2000, de 22 de Mart;:o. 
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c;:oes contra a saude publicae contra a economia; e) efectuar a recolha de dados 
atraves de inqueritos ou de outras modalidades de recolha de informac;:ao que 
lhe permitam manter urn conhecimento sempre actualizado dos sectores da eco
nomia em que a sua acc;:ao se exerce. A IGAE exerce a sua acc;:ao de fiscalizac;:ao 
em todos os locais onde se exerce qualquer actividade industrial, comercial, 
agrfcola, piscat6ria ou de prestac;:ao de servic;:os (armazens, escrit6rios, estabele
cimentos comerciais, estabelecimentos hoteleiros e similares, cantinas e refeit6-
rios, recintos de diversao ou de espectaculos, gares, aerogares e meios de trans
porte terrestre. Para o cabal exercfcio das func;:6es da IGAE (e das IRAE), os 
proprietarios, administradores, gerentes, directores, encarregados, ou seus 
representantes, dos estabelecimentos e escrit6rios, associac;:6es, cooperativas, 
cantinas e demais locais sujeitos a inspecc;:ao sao obrigados a facultar a entrada 
do pessoal devidamente identificado nos locais referidos. Devem, alem disso, 
facultar-lhes toda a documentac;:ao, livros de contabilidade, registos e quaisquer 
outros elementos que lhes sejam exigidos, devendo ainda prestar as informa
c;:oes e declarac;:6es que lhes forem solicitadas. 

A IGAE deve cooperar corn os demais organismos, servic;:os ou entidades 
corn func;:6es de prevenc;:ao e investigac;:ao criminal e contra-ordenacional. 0 pes
soal da IGAE deve, em geral, exercer vigiL'l.ncia sobre as actividades suspeitas, 
no ambito das atribuic;:6es da IGAE; proceder ao levantamento dos autos de 
notfcia respeitantes as infracc;:6es antiecon6micas e contra a saude publica que 
constatem. Aos agentes da IGAE compete proceder as vigilancias ou capturas e 
recolher informac;:ao de natureza criminal ou contra-ordenacional. Para o born 
exercfcio das suas func;:6es, os agentes da IGAE podem utilizar meios tecnicos e 
instrumentais que se revelem necessarios a execuc;:ao das tarefas pastas por lei a 
seu cargo. Os funcionarios e agentes da IGAE, que tern livre transito e uso de 
porte de arma, estao sujeitos ao segredo de justic;:a e ao sigilo profissional. De 
igual forma, todas as reclamac;:6es, queixas ou denuncias dirigidas aos servic;:os 
da IGAE sao estritamente confidenciais. 

Outra autoridade de policia econ6mica e o Instituto do Consumidor. Efec
tivamente, Instituto do Consumidor e uma verdadeira autoridade de policia 
administrativa na medida em que e competente para «ordenar medidas cautela
res de cessac;:ao, suspensao ou interdic;:ao de fornecimentos de bens ou presta
c;:6es de servic;:os que ... , pelo seu objecto, forma ou fim, acarretem ou possam 
acarretar riscos para a saude, a seguranc;:a e os interesses econ6micos dos consu
midores>>43. 

43 Cfr. art. 21. 0
, da Lei n. 0 24/96, de 31 de Julho - Lei de Defesa do Consumidor. 
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4. Policia da publicidade 

A actividade publicitaria constitui urn domfnio extremamente amplo e 
poderoso, desempenhando urn papel central na economia da sociedade 
moderna. Nao admira pais que esteja sujeito a uma regulamenta<;ao bastante 
intensa, nos seus multiplos aspectos, podendo-se em geral dizer que se trata de 
uma actividade sujeita a fortes restri<;6es, nao s6 quanta ao objecto, mas tarn
hem quanta ao local. Desde logo, nao pode ser colocada publicidade em ediff
cios, monumentos ou locais de interesse hist6rico, cultural, arquitect6nico ou 
paisagfstico; locais em que se sobreponha a certos elementos decorativos (pila
res, cornijas, pinturas, paineis de azulejos, ou outros elementos de interesse 
arquitect6nico ou decorativo); em im6veis classificados ou em vias de classifica
<;ao; em nucleos de interesse hist6rico; em azinhagas; em templos e cemiterios; 
em im6veis onde funcionam exclusivamente Servi<;os Publicos; entre outros. 
Por outro lado, nao podem ser colocados suportes publicitarios44 sempre que 
estes possam originar obstru<;6es ou intrus6es visuais que degradem substan
cialmente as vistas e valores visuais mais significativos de cada paisagem; 
prejudiquem panora.micas de relevante interesse; nas cidades, prejudiquem a 
leitura das placas toponfmicas e numeros de polfcia e ainda quando impossibi
lite ou dificulte substancialmente a conserva<;ao das areas verdes ou contribua 
para a degrada<;ao da qualidade destas areas. Estas restri<;6es gerais poderao, 
pelo menos em certos casos, ser afastadas atraves de urn licenciamento especial 
(por exemplo nos jardins hist6ricos ou nas areas verdes de recreio e lazer). 
Outro tipo de restri<;6es de coloca<;ao de suportes publicitarios diz respeito as 
situa<;6es em que dessa coloca<;ao resulte a afecta<;ao da estetica e do ambiente. 
Tambem nao deve ser permitida publicidade nos semaforos, sinais de transito, 
sinaliza<;ao de obras ou perigos, placas toponfmicas e numeros de polfcia. 

0 c6digo de publicidade45 profbe alguns comportamentos «imorais>> ou 
<<depreciativos>>, ou que de alguma forma representem desvalores sociais, tais 
coma: utiliza<;ao <<depreciativa>> de institui<;6es, sfmbolos nacionais ou religiosos 
ou personagens hist6ricas; linguagem obscena; encorajamento de comporta
mentos prejudiciais ao ambiente; atentados a dignidade da pessoa humana; estf-

44 Suportes publicitarios aut6nomos sao pe<;as de mobiliario urbana ou dispositivo 
corn estrutura propria de fixa<;ao ao solo, para fins de afixa<;ao de mensagens publicitarias. Ha 
varios tipos de suportes publicitarios aut6nomos: paineis (superficies de afixa<;ao publi
citaria), mupis (corn duas faces e iluminados internamente), colunas publicitarias (de forma 
cilindrica, corn ilumina<;ao interior, estaticas ou dinamicas), mastros-bandeira (urn mupi num 
mastro), direccionadores (mupis - suportes de setas direccionais, nao luminosas), rel6gio
-term6metro (dispositivo biface num poste que informa a hora e a temperatura local, para 
alem de servir de suporte publicitario), anuncio electr6nico (sistema computorizado de ima
gem e mensagem, eventualmente ligado a circuitos de video e tv). 

45 Aprovado pelo Dec.-Lei n. 0 61/97, de 25 de Mar<;o. 
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mulo ou apelo a violencia ou a actividades ilegais ou criminosas; discrimina<;6es 
de sexo ou ra<;a46; a publicidade enganosa47; encorajamento de comportamentos 

prejudiciais a satide e seguran<;a do consumidor (p. ex. por deficiente informa

<;ao sobre a perigosidade do produto). Este diploma profbe tambem a publici

dade nao deve conter elementos susceptfveis de par em perigo a integridade 

ffsica ou moral do menor, nomeadamente atraves do incitamento a violencia48. 

Na mesma linha esta a proibi<;ao de qualquer tipo de material pornografico em 
estabelecimentos de ensino, bem como em publica<;6es, programas ou activida

des especialmente destinadas a menores49. A lei profbe a publicidade que tenha 

por objecto essencial da mensagem os jogos de fortuna e azarSO. A polfcia da 

publicidade e pois, em larga medida, tambem uma polfcia dos costumes. 

5. Policia sanitaria 

5.1. Objecto 

A polfcia sanitaria51, que geralmente se exerce preventivamente atraves de 

uma licen<;a sanitaria52, abarca a actividade da Administra<;ao orientada a salva-

46 art. 7. 0
, n. 0 1, Dec.-Lei n.0 61/97, de 25 de Man;o. 

47 art. 11 .0
, Dec.-Lei n.0 61/97, de 25 de Mar<;o. 

48 art. 14.0
, n. 0 1, al. c), Dec.-Lei n .0 61/97, de 25 de Mar<;o. 

49 art. 20. 0
, Dec.-Lei n .0 61/97, de 25 de Mar<;o. 

50 art. 21. 0
, Dec.-Lei n. 0 61/97, de 25 de Mar<;o. 

51 A expressao <<polfcia sanitaria» e usada corn frequencia. E este o caso do Dec.-Lei 
n. 0 415/99, de 19 de Outubro, que <<estabelece as regras de polfcia sanitaria» a que devem 
obedecer as importa<;6es de certos animais. 

52 A licen<;a sanitaria e formalmente exigida, pelo menos desde o prindpio do sec. XX. 
Foi o caso do Regulamento Geral dos Servi<;os de Saude e Beneficencia Publica, aprovado pelo 
Decreto n .0 24.12.de 1901, que confiou aos servi<;os de saude a missao de <<vigiar e estudar 
quanto diz respeito a sanidade publica, higiene social e a vida da popula<;ao, promovendo ... a 
salubridade dos lugares e habita<;6es ... e quaisquer outras aplica<;6es de higiene publica>> (art. 
10.0

) . Os servi<;os externos estavam a cargo dos medicos e funcionarios dos corpo de saude 
publica, dos corpos administrativos, magistrados e autoridades administrativas e policiais 
(art. 49. 0

). 0 medico sanitaria vigiava o estado sanitaria, fiscalizava e promovia a execu<;ao 
das leis, regulamentos e posturas referentes a sanidade publica (art. 50. 0

). Em materia sanita
ria, as autoridades aadministrativas exerciam os actos coercitivos e executives pr6prios da 
autoridade civil, como concessao de licen<;as, autua<;6es, intima<;6es, imposi<;6es de multas e 
interven<;ao da for<;a policial (art. 51. 0

). Por sua vez, o Governador civil concedia licen<;as para 
a labora<;ao de estabelecimentos insalubres, inc6modos e perigosos (art. 52. 0

). Por sua vez, os 
administradores do concelho exerciam a polfcia sanitaria do concelho, participando nas visitas 
e inspec<;6es sanitarias determinadas pelo subdelegado de saude ou de iniciativa administra
tiva. Esta ac<;ao incidia especialmente sobre escolas, hospitais, asilos, farmacias, drogarias, 
habita<;6es colectivas e lugares de reuniao. 0 subdelegado de saude inspeccionava periodi-
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guarda da saude publica, fazendo exigencias e impondo limita<;6es especial
mente na limpeza de ruas e locais publicos ou abertos ao publico, mas tambem 
nas condi<;6es de seguran<;a e higiene das casas de saude. Nao menos impor
tante e a ac<;ao desenvolvida na preven<;ao (e combate) de doen<;as, especial
mente as mais perigosas e mais facilmente transmissiveis53, podendo em casos 
mais extremos imp or o tratamento (incluindo o internamento compulsivo) a os 
portadores de certas doen<;as. Portugal tern uma longa tradi<;ao na policia de 
saude publica, que remonta aos prim6rdios da nossa Hist6ria. Gafarias54, hospi
taisSS, miseric6rdias56 foram (e, em parte, sao) institui<;6es que contribuiram 

camente o estado de salubridade das habita~6es colectivas e lugares de reuniao de qualquer 
ordem, podendo requisitar o concurso e a interven~ao da autoridade (art. 74. 0

). 0 Decreto 
n. 0 4351, de 29.5.1918, classificou em tres classes as industrias insalubres perigosas, segundo o 
maior ou menor grau das suas condi~6es de insalubridade, inc6modo, perigo ou toxidez .. A 
explora~ao destas actividades estava reservada a licen~a do Secretario de Estado do Trabalho 
(artigos 1. 0 e 3. 0 

- Este diploma vigorou ata a entrada em vigor do Dec.-Lei n. 0 46923, de 
28.1.1966). 0 Dec. n. 0 12477, de 12.10.1926 promulgou a Reorganiza~ao Geral dos Servi~os de 
Saude Publica, atribuindo a Direc~ao-Geral de Saude, sob a autoridade do Ministro, a gerencia 
tecnica e administrativa dos servi~os publicos de sanidade e h igiene. 0 Dec.-Lei n. 0 13166 de 
28.1.1927, regulamentado pela da Portaria n .0 6065, de 30.3.1929 (art. 40. 0 a 45. 0

- para as hos
pedarias e hoteis) es tabeleceu a obrigatoiedade de alvara de licen~a sanitaria. Por sua vez, o 
Decreto n .0 14096, de 9.8.1927 determinou que o «licenciamento sanitario das casas de especta
culos e lugares de reuniao, de hoteis e hospedarias, de restaurantes, cafes, tabernas e estabele
ciementos insalubres e da exclusiva competencia das inspec~6es e subinspec~6es de saude» 
(art. 1.0

). 0 C6digo Administrativo de 1936-40 determinou no seu art. 49. 0
, no tocante as atri

bui~6es de salubridades publica das camaras pertencer a estas deliberar sobre «fiscaliza~ao 
dos estabelecimentos insalubres, inc6modos e perigosos ou t6xicos, nos tennos da lei». Nos 
termos do art. 51. 0

, competia as camaras «conceder licen~as para a edifica~ao, reedifica~ao ou 
quaisquer obras em terrenos confinantes corn as ruas ou lugares publicos sujeitos a jurisdi~ao 
municipal ou paroquial», competia-lhes ainda «conceder alvaras de licen~a aos estabelecimen
tos insalubres, inc6modos, perigosos ou t6xicos, nos termos da lei» (n. 0 23 ). A Lei 79 I 77, de 25 
de Outubro, que revogou nesta materia o CA, determinou no seu art. 62, n.0 3, al. f) que com
petia a camara municipal «passar alvaras de licen~a para estabelecimentos insalubres, inc6mo
dos, perigosos ou t6xicos, nos termos da lei>> . Esta reda~ao foi mantida, quase ipsis verbis, no 
art. 51. 0 , n . o 2, al. j) do Dec. Lei n. 0 100 I 84, de 29 de Mar~o, que revogou a Lei n. o 79 I 77. 

53 Urn recente e importante diploma neste domfnio eo Dec.-Lei n.0 18312001, de 21 de 
Junho, que aprovou o regime geral das politicas de preven~ao e redu~ao de riscos e minimiza
~ao de danos. 

54 A leprosaria de Coimbra foi institufda e mantida fundamentahnente pelo Rei, enquanto 
a de Lisboa (deS. Lazaro ou Lazareto) foi de adminish·a~ao municipal. Outras houve que, como 
a de Santarem (1217), foram institufdas e administradas por comunidades de leprosos. 

55 No sec. XVI, a saude publica portuguesa atingiu nfveis fmpares a nfvel mundial. Por 
exemplo, em Goa existia no sec. XVI urn medico por cada 2000 habitantes, apoiados por urn 
avan~ado centro de investiga~ao. Formalmente, o ensino da medicina come~ou em Portugal 
no anode 1534, pela mao de Garcia da Horta, por incumbencia de D. Joao III. 

56 A Misericordia de Lisboa foi fundada pela Rainha D." Leonm~ esposa de D. Joao II, 
que tambem fundou as Termas das Caldas da Rainha (daf o nome). D. Joao II fundou o Hospi-
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decisivamente para uma policia sanitaria, embora algumas vezes nao tenha sido 
possfvel evitar o alastramento de epidemias. Os pr6prios agentes policiais ja 
foram incumbidos de medidas como vigiar postos e cisternas de agua potavel, 
queimar lixo57 ou mesmo lavar ruas58. Ainda hoje nao se pode dizer que os 
agentes policiais estejam completamente alheados destas fun<;6es. 

A policia sanitaria abarca diversos dominios especificos, cada urn deles 
formando uma «policia>> bastante aut6noma. As principais <<policiaS>> da policia 
sanitaria sao: pollcia higienica (que pode ser nacional ou internacional- contr6is 
fitosanitarios e outros)59, corn vista a preven<;ao de doen<;as endemicas e epide
micas; polfcia bromatol6gica OU da alimenta9if0 publica60; polfcia medica, incidindo 
sobre 0 exercicio das profiss6es ligadas a saude publica; e pollcia dos medicamen
tos, incidindo sobre o fabrico, comercializa<;ao e conserva<;ao dos medicamentos. 
Cada uma destas policias possui urn campo de ac<;ao extremamente amplo. 

A pollcia higienica compreende diversas <<policias>>, tais como: a polfcia das 
industrias insalubres e inc6modas (impondo fortes restri<;6es ao exercicio de certas 
industrias, como coloca<;ao de filtros de purifica<;ao dos gases lan<;ados para a 
atmosfera, cria<;ao de esta<;6es de tratamento de aguas, etc.); a pollcia preventiva 
dos focos de injec9ao e agentes transmissores de doen9as (proibi<;ao de aglomerados 
de residuos s6lidos urbanos, restri<;ao as sucatas, fiscaliza<;ao de esgotos, tra
tamento de aguas de consumo publico, captura de caes vadios, desratiza<;ao, 
fiscaliza<;ao de estabulos de animais); a desinjec9ao de lugares e objectos (onde este
jam ou tenham estado portadores de doen<;as contagiosas); a vigilancia profilric
tica de portadores de doen9as contagiosas (p. ex. hepatite B ou HIV, que poderao, em 
casos extremos, ser compulsivamente internados ou isolados nos locais de trata
mento ); a vacina9ao obrigat6ria contra certas doen<;as; preven9ao e comb ate de epide
mias (podendo em casos extremos exigir o isolamento de certos locais, impondo 

tal de Todos-os-Santos , entao o maior da Europa. Alguns anos volvidos, foi fundado em Goa 
o Hospital Real do Espfrito Santo, o maior e mais completo do mundo de entao. 

57 As autoridades de policia dos resfduos, a quem compete fiscalizar o cumprimento da 
lei nesta materia, sao o Instituto dos Resfduos, a Direc<;ao-Geral do Ambiente, as direc<;6es 
regionais do ambiente, as for<;as policiais, entre outros. 0 Ministro da Saude ou o Minis tro do 
Ambiente, em caso de urgencia ou perigo grave para a saude publica ou o ambiente, podem 
adoptar medidas cautelares adequadas, como a suspensao de opera<;6es em curso (O Dec.-Lei 
n .0 239 / 97, de 9.9). 

58 Numa epoca em que a lei da "agua vai", pela falta de esgotos, deixava as ruas da 
cidade de Lisboa bastante conspurcadas. 

59 0 Dec.-Lei n. 0 191/97, de 29 de Julho, que transp6e para a ordem interna a Directiva 
n. 0 95/70/ CE, a tribui a Direc<;ao-Geral de Veterinaria ea IGAE (qualificada de autoridade fis
calizadora e de 6rgao de polfcia criminal) poderes de polfcia sanitaria (controlo sanitaria d os 
moluscos bivalves) (cfr. art. 3. 0

, 4.0 e 9.0
). 

60 Por exemplo, a Portaria n .0 522/95, de 31 de Maio, aprovou o Regulamento das Con
di<;6es de policia Sanitaria que Regem a Introdu<;ao no Mercado de Ani.mais e d e Produtos d a 
Aquicultura. Este diploma fala expressamente em polfcia sanitaria (art. 1. 0

). 
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uma forte restri<;ao a liberdade de <<ir e vir>>); a polfcia mortucfria ( cria<;ao e funcio
namento de cemiterios, verifica<;ao de 6bitos, inuma<;6es, translada<;ao e exuma
<;ao de cadaveres e restos mortais). No plano das rela<;6es corn o exterior, a polf
cia sanitaria abarca a fiscaliza<;ao sanitaria de fronteiras terrestres e marftimas, 
incidindo sobre pessoas e mercadorias. Exerce-se fundamentalmente atraves de 
«vistas de saude>> (pessoas e animais) e de certificados sanitarios (incidindo 
sobre a aptidao para o consumo de bens de consumo). 

De relevancia crescente e tambem a polfcia bromatol6gica, a pollcia sanitaria 
da alimenta{:iio, especialmente devido ao fen6meno da globaliza<;ao do comercio. 
Esta polfcia esta especialmente a cargo dos medicos sanitarios, veterinarios 
municipais, e inspectores de fiscaliza<;ao dos generos alimentfcios (especial
mente pessoal da Inspec<;ao-Geral das Actividades Econ6micas). Ao nfvel da 
Uniao Europeia, sao muitas as disposi<;6es de polfcia bromatol6gica corn aplica
<;ao em Portugal e pelas autoridades portuguesas. Sao efectuados analises qui
micas, biol6gicas e bacteriol6gicas dos generos alimentfcios em geral, tanto no 
momento da produ<;ao, coma no momento da comercializa<;ao. Urn domfnio 
particularmente importante da polfcia bromatol6gica e 0 da inspec<;ao de reses 
para abate, dos matadouros, dos a<;ougues, dos talhos, das salsicharias e de 
fabricas congeneres61. 

A pol(cia medica compreende actos de preven<;ao sanitaria e, em geral, a 
actividade dos profissionais de saude publica no exerdcio da sua profissao. 0 
m6bil e a salvaguarda da saude da popula<;ao em geral. Sao "procurados" os 
falsos profissionais de saude ( «falsos clfnicos>> ), curandeiros e outros profissio
nais que poem em risco a saude publica. Por outro lado, e fiscalizado o exerdcio 
zeloso da actividade de profissional de saude (sob 0 efeito do alcool, de drogas, 
etc.), o respeito pelas normas estatutarias (das respectivas ordens profissionais) 
e de deontologia profissional, bem coma a higiene nos locais onde sao prestados 
servi<;os de saude, bem coma a conserva<;ao dos medicamentos que se encon
tram nesses locais. 

5.2. Autoridades de saude publica ou de policia sanitaria 

Nos termos da Lei de Bases da Saude, as autoridades de saude 62, a nfvel 
nacional, regional e concelhio, sob a hierarquia do Ministro da saude, atraves do 

61 Esta materia encontra-se hoje, em larga medida, regulada no Regulamento das Con
di<;6es sanitarias e de Policia Sanitaria Relativas a Importa<;ao de Animais das Especies 
Bovina, Sufna, Ovina e Caprina, de Carnes Frescas e de Produtos a Base de Came Provenien
tes de Pafses Terceiros, que consta do Anexo A ao Dec.-Lei n. 0 415/99, de 19 de Outubro. 

62 Do conceito de autoridades de saude publica fazem parte autoridades policiais, 
coma os directores, oficiais, inspectores e sub-inspectores de policia e todos os funcionarios 
policiais a quem as leis respectivas reconhecerem esta qualifica<;ao. Cfr. art. 7.0

, al. f) da Lei de 
Saude Mental. 
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Director-Geral, tern amplas competencias policiais, nao s6 em caso de urgencia 
(no caso de grave risco para a saude publica), coma tambem nas situa<;6es nor
mais, competindo-lhes exercer amplas fun<;6es de vigila.ncia das decis6es dos 
6rgaos executives do Estado em materia de saude publica, coma tambem na 
vigiHincia do nfvel sanitaria dos aglomerados populacionais, dos servi<;os, esta
belecimentos e locais de utiliza<;ao publica para defesa da saude publica, 
podendo mandar suspender a actividade ou encerrar estes servi<;os, estabeleci
mentos e locais sempre que funcionem em «Condi<;6es de grave risco para a 
saude publica». Estas autoridades de saude publica podem ainda ordenar o 
internamento ou a presta<;ao compulsiva de cuidados de saude a indivfduos em 
situa<;ao de prejudicarem a saude publica (por exemplo portadores de doen<;as 
graves facilmente transmissfveis). As autoridades de saude exercem ainda a 
vigilancia sanitaria das fronteiras63. 

Sao tambem, entre muitas outras, importantes autoridades sanitarias, no 
domfnio dos animais e vegetais, a Direc<;ao-Geral de Veterinaria, Direc<;ao-Geral 
de Fiscaliza<;ao e controlo da Qualidade Alimentar, bem coma as direc<;6es 
regionais de agricultura. 

6. Policia dos espechiculos 

A realiza<;ao de espectaculos e divertimentos publicos (desportivos, 
cinema, teatro, variedades, audi<;6es musicais, bailes ou outros) s6 podem ser 
anunciados ou realizados ap6s o vista (e nao licen<;a) previa da Direc<;ao-Geral 
dos Espectaculos ou das suas delega<;6es. 0 vista e posto num documento do 
qual constam os elementos do espectaculo ou divertimento e, sendo esse o caso, 
sua classifica<;ao, os artistas que actuarao, horas, dias e locais de realiza<;ao, 
pre<;o de entrada no recinto, empresa ou entidade responsavel. A Direc<;ao
-Geral dos Espectaculos e urn servi<;o do Ministerio da Cultura, ao qual com
pete, essencialmente, superintender e fiscalizar os espectaculos e divertimentos 
publicos recintos a eles destinados64. 

A realiza<;ao de quaisquer espectaculos ou divertimentos publicos carece 
de classifica<;ao, que nunca podera ser denegada. Os espectaculos ou diverti
mentos publicos sao classificados nos seguintes escal6es etarios: maiores de 
4 anos; maiores de 6 anos; maiores de 12 anos; maiores de 16 anos; maiores de 

63 Cfr. espec. a Base XIX, d a Le i d e Bases d a Sa tide - Lei n. o 48 /90, d e 21 d e 
Agosto. 

64 Efectivamente, compete a Insp ec<;ao-Geral das Actividades Culturais (IGAC), na 
dependencia do Ministro da Cultura, assegurar o exerd cio da tutela fiscalizadora do Governo 
sobre os espectaculos de natureza artistica e os direitos de au tor e conexos, e de inspec<;ao 
superior e auditoria junto dos 6rgaos, servi<;os e demais institui<;6es, dependentes ou tutela
dos pelo Ministro da Cultura. Cfr. art. 1.0 do Dec.-Lei n .0 80 / 97, de 8 de Abril. 
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18 anos65. Por outro lado, serao ainda classificados, sendo esse o caso, em <<De 
Qualidade» ou <<Pornogra£ico»66. Os criterios de classifica<;ao dos espectaculos 
sao publicados no Diario da Republica, os quais sao propostos pela Comissao 
de Classifica<;ao de Espectaculos, ap6s o que sao homologados por Portaria do 
Ministerio da Cultura67. Sao espectaculos <<para maiores de tres anos>> os espec
taculos desportivos e de circo, os concertos musicais e similares e os especta
culos de 6pera e bailado; <<para maiores de 4 anoS>> os espectaculos de curta 
dura<;ao e de facil compreensao que nao provoquem reac<;6es de pavor e que 
nao colidam corn a fantasia e corn o sentido lucido desta idade; os espectaculos 
tauromaquicos sao classificados <<para maiores de seis anos>> e os espectaculos 
que pela sua tematica e ou extensao nao integrem os criterios fixados para os 
nfveis etarios inferiores68; a frequencia de lugares publicos destinados a bailes 
populares e classificada <<para maiores de 12 anOS>> e OS espectaculos que pela 
sua extensao e complexidade possam provocar nos espectadores mais novos 

65 A protee<;ao da juventude contra perigos que possam afectar a sa forma<;ao e desen
volvimento da sua personalidade e uma das preocupa<;5es tradicionais do Estado de direito. 
Neste sentido, na tentativa de melhorar o regime anterim~ a Resolu<;ao do Conselho de Minis
tros n. 0 108/2000, de 14 de Setembro, aprovou urn Programa de Ac<;ao para a Entrada em 
Vigor da Reforma do (novo) Direito de Menores. Este Direito de Menores e constitufdo, nomeada
mente, pela Lei de protec<;ao de crian<;as e Jovens em perigo (L. 11.

0 147/99, de 1 de Setembro) 
e pela Lei n. 0 166/99, de 14 de Setembro, que aprovou a Lei Tutelar Educativa. Este ultimo 
diploma determinou, nomeadamente, a adapta<;ao dos tradicionais «colegios de acolhimento, 
educa<;ao e forma<;ao» ao modelo de «centros educativos>> em regime fechado, semiaberto e 
aberto. 

66 Cfr. Dec.-Lei n. 0 396/82, de 21 de Setembro. 
67 As delega<;oes concelhias da D.-G. dos Espectaculos classificam os espectaculos e 

divertimentos publicos a realizar no respectivo concelho, de harmonia corn as decisoes da 
Comissao de Classifica<;ao dos Espectaculos. Estas delega<;oes concelhias tambem visam os 
reclamos e demais formas de publicidade dos espectaculos e divertimentos, bem como os 
alvaras das empresas em digressao ou dos ambulantes que realizem espectaculos no concelho, 
para alem de organizarem e manterem actualizado o cadastro dos recintos de espectaculos e 
divertimentos publicos do concelho. Em geral, sabre os regime jurfdico dos espectaculos, ver 
X AVIER/MELO, Espectticulos e Divertimentos P~lblicos. Regime furfdico, 1987, 476. 

68 Os espectaculos para maiores de 4 ou 6 anos sao por vezes classificados <<para todos>> 
ou «para crian<;aS>>. Sao classificados como "para todos" (maiores de 6 anos ou, excepcional
mente, maiores de 4 anos), os espectaculos e divertimentos que <<nao ofere<;am inconveniente 
a forma<;ao morale intelectual dos jovens e nao terminem depois das 22 horas>> (art. 3. 0

, n. 0 1, 
do D.-L. n .0 263/71, de 18 de Junho ). Este horario pode ser prorrogado ate as 24 horas nos 
sabados e vesperas de feriados, com meia hora de tolenincia. Os espectaculos especialmente 
destinados as crian<;as devem conter assuntos variados, proporcionar recrea<;ao adequada e 
aumentar os seus conhecimentos uteis. Devem evitar a fadiga e ser falados ou legendados em 
portugues (artigos 4. 0 e 5. 0

, do D.-L. n. 0 263/71, de 18 de Junho). Os menores de tres anos nao 
podem assistir a quaisquer espectaculos ou divertimentos publicos. A entrada destas crian<;as 
podera ser negada, em caso de duvida sabre a idade (nao apresenta<;ao de documento com
provativo), apenas com base em criterios de aparencia. 
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fadiga excessiva ou traumatismo psfquico; a frequencia de discotecas e similares 
e classificada <<para maiores de 16 anos» e os espectaculos que explorem em ter
mos excessivos aspectos de sexualidade e violencia fisica e ou psfquicas; e, a fre
quencia de clubes nocturnos e similares e classificada << para maiores de 
18 anos>>. Sao tambem para maiores de 18 anos os espectaculos pornograficos 
ou que explorem formas patol6gicas de violencia fisica e ou psfquica. Se do 
mesmo espectaculo fizerem parte elementos classificados em escaloes diferen
tes, a classifica<;ao global e a do elemento mais elevado. Nos termos da lei, 
<<espectaculo pornografico e aquele que explora situa<;6es e actos sexuais corn o 
objectivo primordial de excitar o espectador, para alem de apresentar <<baixa 
qualidade estetica>>. Os <<espectaculos pornograficos>> podem ainda ser de 
1. 0 escalao (hard-core) ou de 2. 0 escalao (soft-core). No primeiro caso, apresentam 
uma << descri<;ao ostensiva e insistente de actos sexuais realmente praticados, 
corn exibi<;ao dos 6rgaos genitais>>; no segundo caso, apresentam uma <<descri
<;ao ostensiva e insistente de actos sexuais simulados>>(artigos 6. 0 e 7. 0 do Anexo 
ao Dec.-Lei n. 0 396/82, de 21 de Setembro). Corn base nos seus aspectos artis
tico, tematico, pedag6gico e tecnico, os espectaculos podem ser classificados 
como <<de qualidade>>. 

Do conceito de <<espectaculo>>, para efeitos de classifica<;ao, fazem parte os 
filmes. Por conseguinte, todos os filmes destinados a exibi<;ao publica devem ser 
classificados pela Comissao de Classifica<;ao de Espectaculos. Da classifica<;ao 
desta comissao cabe recurso, caso em que havera entao novo visionamento e 
nova decisao, nao estando excluido o recurso aos tribunais. Tambem as repre
senta<;6es teatrais sao <<espectaculos>>, estando sujeitas a classifica<;ao. 

A realiza<;ao de espectaculos ou divertimentos publicos exige a presen<;a 
da for<;a policial ou de urn piquete de bombeiros, sob pena de pagamento de 
coima69. 

Durante os espectaculos, os espectadores nao podem permanecer de pe, , 
devendo manter-se nos seus lugares de cabe<;a descoberta e sem perturbarem os 
artistas ou incomodarem o publico corn actos, gestos, conversas ou comentarios. 
Os prevaricadores sao primeiramente advertidos. Se persistirem na sua atitude 
serao obrigados a abandonar o recinto, sem direito a reembolso do pre<;o do 
bilhete, sem prejufzo de outras san<;6es aplicaveis (cfr. art. 59 do Regul. Dos 
Espectaculos). Se nao abandonarem voluntariamente, poderao ser evacuados a 
for<;a . Cfr. tambem a ordem policial de abandono de locale a ordem de evacua
<;ao das galerias do Presidente da Assembleia da Republica. 

69 Cfr. art. 50 do respectivo Regulamento. 
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7. Policia de via.;ao 

7.1. Objecto 

A polfcia de via<;ao tern por objecto o uso (circula<;ao) dos meios de comu
nica<;ao (vias de comunica<;ao e meios de transporte), em geral, trate-se de pes
soas ou mercadorias. As vias de comunica<;ao podem ser estradas, canais de 
navega<;ao, rios, lagos e mar, caminhos de ferro e espa<;o aereo. A polfcia das 
estradas, especialmente regulada no C6digo de Estrada, incide essencialmente 
no transito rodoviario, e regulada a circula<;ao, o estacionamento, a velocidade, 
os sinais sonoros e luminosos, a sinaliza<;ao de estradas, o registo de viaturas e 
as condi<;6es exigidas aos condutores. A polfcia de navega9ao, que durante muito 
tempo se regeu pelo regulamento dos servi<;os hidraulicos de 1892, encontra-se 
hoje regulada numa grande diversidade de diplomas. Em termos gerais, a polf
cia da navega<;ao, que incide sobre a navega<;ao nas aguas interiores (rios, lagos 
e canais), regula aspectos considerados indispensaveis para assegurar a "boa 
ordem" na navega<;ao, tais como as matrfculas, salubridade e condi<;6es de 
seguran<;a dos meios de transporte (fragatas, faluas, barcos, bateis, vapores e 
outras embarca<;6es), as obriga<;6es das suas tripula<;6es e aspectos fundamen
tais da propria circula<;ao, tais como o fundeamento, os sinais (luminosos e 
sonoros), as cargas e descargas, etc. A polfcia dos caminhos de ferro ou polfcia ferro
vidria70, tradicional em toda a Europa, incide sobre a guarda das linhas, passa
gens de nfvel, velocidade das locomotivas, sinais, paragens, freios, pessoal de 
transporte e, em geral, condi<;6es de seguran<;a, higiene e comodidade no trans
porte de pessoas, bem como a seguran<;a no transporte de mercadorias, espe
cialmente das mercadorias consideradas perigosas, documenta<;ao que deve 
acompanhar o transporte de mercadorias, etc .. A polfcia da circula9ao aerea, de 
significado cada vez maior na sociedade moderna, ocupa-se das condi<;6es de 
seguran<;a, regras de transito, especialmente na aterragem e descolagem dos 
aparelhos, rufdo, sinaliza<;ao, higiene e comodidade dos aparelhos, documenta
<;ao dos passageiros, etc. 

70 0 Dec.-Lei n .0 39.780, de 21 de Agosto, de 1954, aprovou o Regulamento para a 
Explora<;ao e Policia dos Caminhos de Ferro - que ainda esta parcialmente em vigor, nomea
damente no que limita a ac<;ao dos proprietarios junta dos caminhos de ferro. 
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7.2. Autoridades e competencias 

a) No dom{nio das estradas e caminhos 

No domfnio das estradas nacionais existe uma importante polfcia de 
constrw;ao e conservac;ao. Actualmente, esta polfcia esta a cargo do ICERR, do 
ICOR e do IEP71. Estes institutos sao pessoas colectivas, dotadas de personali
dade jurfdica, autonomia administrativa e financeira e patrim6nio proprio, 
sujeitos a tutela e superintendencia do Ministro do Equipamento, do Planea
mento e da Administrac;ao do Territ6rio. Sobretudo o ICERR e uma verdadeira 
autoridade de polfcia administrativa, especialmente no domfnio da polfcia da 
conservac;ao. No ambito das suas vastas competencias policiais, compete-lhe, 
nomeadamente, «zelar pela manutenc;ao permanente de condic;oes de infra
estruturas e conservac;ao e de salvaguarda do Estatuto de Estrada, que permi
tam a livre e segura circulac;ao>>; embargar administrativamente e demolir 
construc;oes efectuadas em zonas non aedificandi (polfcia das edificac;oes) ou em 
zonas de protecc;ao, proteger as suas instalac;oes, regulamentar e fiscalizar os 
servic;os prestados e a aplicac;ao das respectivas sanc;oes, <<determinar, .. . , a 
suspensao ou cessac;ao de actividades ou encerramento de instalac;oes que po
nham em risco a circulac;ao rodoviaria, causem dano ou ameacem causa-lo a 
estrada», identificar pessoas ou entidades que promovam actividades em con
travenc;ao as leis e regulamentos de protecc;ao a estrada ou ao patrim6nio 
publico afecto a sua explorac;ao, especialmente a seguranc;a rodoviaria, solicitar 
a colaborac;ao das autoridades administrativas e policiais para impor o cumpri
mento das normas e determinac;oes que devam ter execuc;ao imediata, ordenar 
a imediata remoc;ao de ocupac;oes indevidas de bens do domfnio publico admi
nistrados pelo ICERR, para o que podera solicitar a colaborac;ao das autorida
des policiais (cfr. art. 5. 0

). Pode tambem executar coercivamente decis6es de 
autoridade, podendo, por exemplo, proceder a liquidac;ao coerciva de taxas ou 
rendimentos da sua actividade. Por sua vez, o IEP tern por func;ao, nomeada
mente, definir as normas regulamentares corn vista a assegurar a qualidade e 
as condic;oes de boa circulac;ao, seguranc;a, e conforto e a salvaguarda de valo
res patrimoniais e ambientais nas estradas portuguesas, promover, supervisio
nar e controlar a conservac;ao da rede de estradas. 0 presidente do Conselho de 
Administrac;ao do IEP exerce o poder disciplinar, fiscaliza e inspecciona os ser
vic;os e, <<sempre que o exijam circunstancias excepcionais e urgentes e nao seja 
possfvel reunir extraordina-riamente o Conselho de Administrac;ao», pode 
<<praticar quaisquer actos do conselho de administrac;ao, os quais deverao ser 

71 0 Dec.-Lei n. 0 237/99, de 25 de Junho, que criou, em substitui~ao da JAE, o Instituto 
para a Constru~ao Rodoviaria (ICOR), o Instituto para a Conserva~ao e Explora~ao da Rede 
Rodoviaria (ICERR) eo Instituto das Estradas de Portugal (IEP). 
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no entanto ratificados na primeira reuniao ordinaria do conselho realizada 
ap6s a sua pratica>>. 

Importantes poderes policiais no domfnio da polfcia das estradas estao 
confiados as diversas empresas concessionarias de auto-estradas, como e o caso, 
por exemplo, da AENOR-Auto-Estradas do Norte, S.A72, poderes e deveres que 
em geral compreendem a conserva<;ao das Auto-Estradas em born estado de cir
cula<;ao, a conserva<;ao do sistema de ilumina<;ao , sinaliza<;ao e seguran<;a nos 
tro<;os das vias nacionais ou urbanas que contactam corn os n6s de liga<;ao, a 
vigilancia da auto-estrada, a assistencia aos seus utentes, a vigilancia das condi
<;6es de circula<;ao, nomeadamente no que respeita a sua fiscaliza<;ao e a preven
<;ao do acidente. 

No domfnio das estradas municipais, a titularidade das mesmas, bem 
como os deveres de constru<;ao, conserva<;ao e, em geral, do policiamento 
(orienta<;ao do transito, ocupa<;ao do espa<;o publico, etc.) e da competencia das 
respectivas autarquias. 

b) No domfnio da viac;ao 

A Direc<;ao-Geral de Via<;ao73 e urn servi<;o da Administra<;ao central que, 
na dependencia directa do Ministerio da Administra<;ao Interna, tern por missao 
promover a melhoria da seguran<;a rodoviaria. E essencialmente uma autori
dade de polfcia administrativa, pois compete-lhe fundamentalmente, emitir 
licen<;as (de centros de inspec<;ao, "cartas de condu<;ao", licen<;as de directores 
de escolas de condu<;ao, licen<;as de instrutores de condu<;ao, alvaras de escolas 
de condu<;ao, credenciais de examinadores de condu<;ao), procede a exames (de 
condutores, de directores de escolas de condu<;ao, de instrutores de condu<;ao, 
de examinadores de condu<;ao), a ac<;6es de inspec<;ao e fiscaliza<;ao (do ensino 
da condu<;ao e de centros de exame), cancela matrfculas e apreende cartas de 
condu<;ao e vefculos. No domfnio da preven<;ao rodoviaria, a Direc<;ao-Geral de 
Via<;ao realiza campanhas de seguran<;a rodoviaria, emite orienta<;6es relativas 
ao ordenamento, sinaliza<;ao e fiscaliza<;ao do transito, procede a estudos de 
sinistralidade rodoviaria e prop6e medidas preventivas e apoia as autarquias no 
ordenamento e seguran<;a rodoviaria. 

A Direc<;ao-Geral de Via<;ao verifica ainda a conformidade da sinaliza<;ao 
das vias publicas (corn a legisla<;ao aplicavel e corn os prindpios do born orde
namento e seguran<;a da circula<;ao rodoviaria) e, em certas situa<;6es, determina 
o ordenamento do transito, como acontece em festividades, manifesta<;6es 

72 Concretamente, o Dec.-Lei n. 0 248-A/99, de 6 de Julho. 
73 Cfr. Dec.-Lei n .0 61/94, de 26 de Fevereiro, alterado pelo Dec.lei n. 0 120/95, de 31 de 

Maio, pelo Dec.-Lei n .0 114/94- art. 4. 0
- e pelo Dec.-Lei n. 0 2/98, de 3 de Janeiro. 
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publicas, provas desportivas, « OU outros acontecimentos que obriguem a adop
tar providencias excepcionais»74. 

No ambito das autoridades de polfcia de via.;ao, cumpre destacar o Conse
lho Nacional de Seguran.;a Rodoviaria e as Comiss6es distritais de seguran.;a 
rodoviaria. Quanto a estas, por despacho conjunto dos Ministros da Adminis
tra.;ao Interna, da Saude e das Obras Publicas, Transportes e Comunica.;6es75, 
foi criada em cada distrito uma comissao distrital com a finalidade de contribuir 
para a solu.;ao dos problemas de seguran.;a rodoviaria. As Comiss6es distritais 
de seguran.;a rodoviaria sao constitufdas pelas seguintes personalidades: 
a) Governador civil, que preside; b) Comandante distrital da Guarda Nacional 
Republicana (GNR); c) Comandante do destacamento de transito da Brigada de 
Transito da GNR; d) Comandante distrital da Polfcia de Seguran.;a Publica 
(PSP); e) Director distrital de estradas; f) Presidentes das camaras municipais do 
distrito; g) Director de servi.;os de via.;ao ou delegado distrital da Direc.;ao
-Geral de Via.;ao (DGV) Presidente do conselho da administra.;ao regional de 
saude; i) Director regional de educa.;ao; j) Representante do Instituto Nacional 
de Emergencia Medica; 1) Delegado distrital de protec.;ao civil; m) Director do 
hospital do distrito; n) Inspector regional de bombeiros; o) Presidente da federa
.;ao distrital de bombeiros; p) Representante da Preven.;ao Rodoviaria Portu
guesa, que secretaria. 

Entre as competencias das Comiss6es distritais, destacam-se as seguintes: 
a) apreciar e aprovar o p lano de actividades anual; b ) acompanhar a execu.;ao 
do plano de actividades; c) Apreciar e aprovar os relat6rios de actividades anual 
e trimestrais; d) apreciar e aprovar eventuais ac.;oes nao consagradas no plano; 
e) aprovar a constitui.;ao de grupos de trabalho destinados a desenvolver pro
jectos ou estudos especificos. A comissao reline trimestralmente. No ambito de 
cada comissao distrital de seguran.;a rodoviaria existe uma comissao executiva, 
que reline mensalmente, corn a seguinte composi.;ao: a) Governador civil, que 
preside; b) Director de servi.;os de via.;ao ou delegado distrital da DGV; c) 
Comandante distrital da PSP; d) Comandante distrital da GNR; e) Comandante 
do destacamento de transito da Brigada de Transito da GNR; f) Director distrital 
de estradas; g) Director regional de educa.;ao; h) Presidente do conselho da 
administra.;ao regional de saude; i) Inspector regional de bombeiros; j) Repre
sentante da Preven.;ao Rodoviaria Portuguesa. Poderao ser convidados a parti
cipar nas reuni6es da comissao executiva os presidentes das camaras munici
pais, sempre que os assuntos a tratar justifiquem a sua presen.;a. Sao atribui.;oes 
da comissao executiva: elaborar o plano de actividades anual; promover a exe
cu.;ao do plano de actividades; elaborar os relat6rios de actividades anual e tri
mestrais; d) propor a comissao distrital ac.;oes e grupos de trabalho; Identificar 
pontos de acumula.;ao de acidentes, causas dos acidentes e solu.;oes para a sua 

74 Cfr. art. 9. 0 do CE. 
75 Resolw;ao do Conselho de Ministros n. 41/97, 
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elimina<;ao; elaborar pareceres tecnicos sobre os projectos a apresentar a DGV 
no ambito do apoio financeiro as autarquias locais. 

Da policia de via<;ao faz parte, como vimos, a Policia Ferroviaria, que tern 
no Instituto Nacional do Transporte Ferroviario (INTF)76 uma das suas mais 
importantes autoridades na medida em que possui amplas atribui<;6es que per
mitem qualifica-lo de autoridade de policia ferroviaria. 0 INTF possui persona
lidade jurfdica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, e esta 
sujeito a tutela e superintendencia do Ministro do Equipamento, do Planea
mento e da Administra<;ao do Territ6rio. Sao atribui<;6es do INTF, nomeada
mente, regular e fiscalizar o sector ferroviario, supervisionar as actividades nele 
desenvolvidas e intervir em materia de concess6es de servi<;os publicos. Para o 
exercfcio das suas atribui<;6es o INTF detem «poderes, prerrogativas e obriga
<;6es» conferidos ao Estado, nomeadamente no que respeita a liquida<;ao e 
cobran<;a, voluntaria ou coerciva, de taxas e rendimentos provenientes da sua 
actividade; a execu<;ao coerciva das demais decisoes de autoridade; ao uso 
publico dos servi<;os e a sua fiscaliza<;ao. 0 INTF concede, prorroga, altera, sus
pende ou revoga as licen<;as das empresas e entidades que prossigam activida
des de transporte ferroviario; garante a normaliza<;ao e especifica<;ao tecnica de 
infra-estruturas, material circulante, equipamentos, instala<;6es e dispositivos 
diversos relativos a explora<;ao ferroviaria; fiscaliza os servi<;os prestados pelas 
empresas e entidades sujeitas as suas atribui<;6es de regula<;ao, bem como os 
locais destinados ao exercfcio da respectiva actividade, e proceder a inspec<;6es 
de infra-estruturas e material circulante; promove a seguran<;a, aprovando ou 
recusando a aprova<;ao dos sistemas de gestao da seguran<;a que lhe sejam sub
metidos pelas empresas e entidades sujeitas as suas atribui<;6es de regula<;ao, 
determina a respectiva modifica<;ao ou revisao e aplica penalidades por insu
ficiencia de desempenho em materia de seguran<;a; promove ou coordena a 
elabora<;ao de inqueritos tecnicos sobre os acidentes ferroviarios; promove a 
qualidade e os direitos dos passageiros e clientes. 

8. Policia das actividades desportivas e recreativas 

Sao muitas as actividades que se integram na policia das actividades des
portivas e recreativas. Entre elas, destaca-se a policia dos, que tern por 6rgao de 
central a Inspec<;ao-Geral de Jogos, que e uma autoridade essencialmente poli
cial, a quem compete, nomeadamente, classificar os jogos77. Nao menos impor-

76 Criado pelo Decreto-Lei n. 0 299-B/98. 
77 Cfr., nomeadamente, o art. 19. 0

, do Dec.-Lei n. 0 316/95, de 28 de Novembro. A Ins
peo;ao-Geral de Jogos compete, nomeadamente, au torizar o fabrico, exportac;ao e importac;ao, 
a venda e o transporte de material e utensilios destinados a jogos de fortuna e azar. Compete-
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tante e a polfcia do desporto e dos espectaculos desportivos. A realiza<;ao de 
provas desportivas na via publica, corridas de velocidade ou outras provas des
portivas de vefculos, animais ou pe6es, depende de autoriza<;ao do Governador 
Civil do Distrito onde a prova terminara, mediante parecer favoravel da DGV, 
ouvida a JAE ou a camara municipal e autoriza<;ao do Ministro da Cultura. Tra
tando-se de provas desportivas de veiculos autom6veis, o seu regulamento esta 
sujeito a aprova<;ao do ACP78. A for<;a policial nao deve permitir o infcio ou a 
continua<;ao de provas desportivas na via publica que nao estejam devidamente 
autorizadas79. 

As licen<;as para a realiza<;ao de provas desportivas sao concedidas pela 
Direc<;ao-Geral dos Espectaculos80. 

Uma das mais importantes quest6es que se colocam no ambito da polfcia 
dos espectaculos desportivos e a seguran<;a e protec<;ao nos recintos desporti
vos. Toda a veda<;ao de recintos desportivos deve constituir urn conjunto solido 
e resistente sem quaisquer deteriora<;6es que a enfraque<;am, nomeadamente 
resultantes de oxida<;ao, soldaduras ou remendos81. No que respeita a segu
ran<;a fora do recinto, devera existir junto dos complexos desportivos urn 
parque devidamente vedado, destinado prioritariamente ao estacionamento de 
viaturas afectas ao transporte de praticantes e componentes da equipa de 
arbitragem, bem como vefculos das for<;as de seguran<;a, bombeiros e servi<;os 
medicos82. 

Corn vista a garantir a necessaria seguran<;a nos recintos desportivos, a lei 
considera contra-ordena<;ao a simples introdu<;ao (corn ou sem utiliza<;ao) de 
certos objectos nos recintos e complexos desportivos, como e o caso de material 
produtor de fogo-de-artiffcio ou objectos similares, bem como buzinas de ar ou 
outros utensflios estridentes, buzinas alimentadas por baterias, corrente elec
trica ou outras formas de energia e quaisquer instrumentos de rufdo instalados 
de forma fixa. E ainda contra-ordena<;ao o simples arremesso de quaisquer 
objectos, mesmo que do arremesso nao resultem ofensas corporais83. 0 mesmo 
e valido para a introdu<;ao, venda e consumo de bebidas alco6licas. 

Ainda para garantir a seguran<;a nos recintos desportivos e nos ajunta
mentos por eles provocados, pode haver requisi<;ao da for<;a policial quando os 
organizadores de espectaculos desportivos considerem ser necessaria a sua pre-

-!he ainda exercer a tutela inspectiva do Estado sobre a explora~il.o e pratica de jogos de 
fortuna ou azar e sobre a execu~il.o das obriga~6es das concessionarias. 

78 art. 4. 0 do CE. 
79 Cfr. 0 S n.0 171176, de 26 de Outubro. 
80 art. 94.0 do Decreto n .0 32 496, de 3 de Agosto, de 1943. 
81 A protec~ao (designadamente veda~6es) nos recintos desportivos encontra-se disci

plinada na Portaria n. o 371 I 91, de 30 de Abril. Cfr. n. o 5 desta Portaria. 
82 Portaria n . o 371 I 91, de 30 de Abril. Cfr. n. o 14 desta Portaria 
83 art. 21. 0

, da Lei n .0 38198, de 4 de Agosto. 
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sen<;a. A requisi<;ao e feita em impressa proprio, pelos organizadores. Se nao 
tiver havido requisi<;ao da for<;a policial, a responsabilidade pela manuten<;ao 
da ordem dentro do respectivo recinto e pelos acontecimentos de altera<;ao da 
ordem recai sobre os organizadores. Em certos casos, no entanto, e obrigat6ria a 
requisi<;ao de for<;a policial84. 

A PSP s6 deve atender pedidos de pessoal para policiamento em desafios 
de futebol nao oficiais, quando os interessados apresentem autoriza<;ao para a 
realiza<;ao do jogo85. Compete a PSP proibir todas as competi<;oes desportivas 
em que os seus organizadores nao exibam a competente autoriza<;ao86. A indica
<;ao do pessoal para policial os desafios de futebol e da compeh~ncia do coman
dante da esquadra respectiva, o qual devera fixar esse numero de acordo corn o 
criteria da indispensabilidade, de modo a nao sobrecarregar os clubes. Se nao 
tiver pessoal suficiente, podera pedir urn refor<;o ao respectivo Comando Distri
tal87. Se as entradas nos recintos desportivos88 nao forem pagas, o servi<;o pres
tado pelos agentes da PSP e gratuito. Se durante ou depois do espectaculo des
portivo, dentro ou fora do recinto, se verificarem incidentes nao previstos, que 
obriguem a refor<;os da for<;a policial actuante (ou ao prolongamento da sua 
actua<;ao), a for<;a policial deixa de estar a cargo da entidade requisitante, pois a 
for<;a policial passa a estar no cumprimento da sua fun<;ao normal de salva
guarda da ordem e seguran<;a publicas89. Os agentes nomeados para policia
mento devem estar virados para o publico, a fim de «detectarem os desordeiros 
que se comportem agressivamente e que corn atitudes reprovaveis, pretendam 
alterar a ordem publica90. 0 pessoal policial deve ser isento no servi<;o de policia
mento nos recintos desportivos, mantendo rigorosa neutralidade e s6 actuando 
quando para garantir a ordem publica91. Por sua vez, o comandante da for<;a 
policial no recinto desportivo deve <<providenciar junto dos dirigentes responsa
veis no sentido de se certificarem se as instala<;6es destinadas as equipas de 
arbitragem ou das equipas em prova oferecem as necessarias condi<;oes de 
seguran<;a e estao guardadas por pessoal privativo dos clubes, a fim de evitar a 
pratica de quaisquer danos ou furtos nos artigos de vestuario, objectos ou valo-

84 Cfr. art. 2. 0 do Dec.-Lei n .0 238/92 de 29 de Outubro. 
85 0 S. n .0 16, do C.G., de 28.11.1950. 
86 0 S. n. 0 26 do C.G., de 18.5.1961. 
87 Cfr. Circular 11. 0 OI 1660/3.a Rep., de 10 de Setembro, de 1970; Offcio n. 0 1199/66, da 

3! Rep., de 31 de Maio, de 1966 do CG; 0 S n. 0 12, de 31 de Julho de 1954, do C. G .. 
88 Recinto desportivo e <<O espa<;:o criado exclusivamente para a pra.tica do desporto, 

com canicter fixo e com estruturas de constru.;:ao que !he garantam essa afecta.;:ao e funcionali
dade, dotado de lugares permanentes e reservados a assistentes, sob controlo de entrada>> -
(art. 1. 0

, n. 0 2, al. a) do Dec.-Lei 11. 0 238/92, de 29 de Outubro). 

94 

89 Neste sentido, cfr. o Despacho do Comandante-Geral da PSP, de 29 .6.1977. 
90 0 S n. 0 23, de 4.9.1967. 
91 0 S. do C.G., de 1.3.1952. 
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res,,92. A pedido do arbitro, os agentes da policia presentes deverao intervir 
para fazer cumprir as suas determina<;6es quanto ao pessoal que se encontra 
nos bancos dos tecnicos ou por factos relacionados corn o comportamento do 
publico. Se urn jogador expulso se recusar a sair do campo, o arbitro deve pedir 
a interven<;ao do capitao da equipa e, depois, do delegado ao jogo. Em ultima 
instancia deve terminar corn o jogo, nao podendo para este efeito pedir a inter
ven<;ao do agente policiai93. 

A lei estabelece determinadas medidas preventivas da violencia nos 
espectaculos desportivos, que deverao ser adoptadas de acordo corn o grau de 
risco em causa. Entre essas medidas destacam-se as seguintes: refor<;o do poli
ciamento; cria<;ao de pianos de interven<;ao; separa<;ao de grupos de adeptos 
em zonas distintas; controlo da venda de bilhetes (nomeadamente, o numero 
de bilhetes emitidos nao pode ex ceder a lota<;ao do recinto ); adop<;ao de medi
das de vigilancia e controlo, evitando-se o excesso de lota<;ao de qualquer zona 
do recinto e assegurando-se a fluidez nas vias de acesso; controlo de acesso 
corn vista a impedir a introdu<;ao de objectos proibidos ou susceptfveis de pos
sibilitar actos de violencia; controlo de estado de alcoomia e utiliza<;ao de estu
pefacientes; acompanhamento e vigilancia de grupos de adeptos, especial
mente nos jogos fora do recinto proprio. Nesta ac<;ao preventiva, participa 
tambem a comunica<;ao social, a qual devera divulgar as informa<;6es (acessos, 
etc.) que lhe sejam facultados pelos encarregados da seguran<;a. Em geral, estas 
medidas podem ser adoptadas por encarregados de seguran<;a privados, mas 
algumas terao de ser asseguradas pelos agentes policiais, como e o caso do 
controlo da alcoomia, do uso de estupefacientes, de opera<;6es de revista ou de 
busca. 

A lei adopta dois padr6es de espectaculos de risco: nacional e internacio
nai94. Sao espectaculos de risco, a nfvel internacional, os que correspondem a 
fase final de urn campeonato europeu ou mundial; os que sejam como tal decla
rados pelas organiza<;6es internacionais, europeias ou mundiais, das respectivas 
modalidades, corn base em incidentes ocasionados pelos adeptos de pelo menos 
uma das equipas ou por outras raz6es excepcionais; aqueles em que os adeptos 
da equipa visitante presumivelmente ultrapasse 10% da capacidade do recinto 
ou 3000 espectadores; aqueles em que o recinto esteja presumivelmente repleto 
ou tenha mais de 50.000 espectadores. Por sua vez, a nfvel nacional, sao especta
culos de risco elevado aqueles cujos espectadores previstos perfa<;a pelo menos 
65% da lota<;ao do recinto ou o numero de adeptos da equipa visitante perfa<;a 
pelo menos 20% dos espectadores; aqueles em que se verifique urn clima de 
declarada hostilidade entre os clubes intervenientes; aqueles cujo arbitro seja 

92 0 S n .0 52, do C.G., de 25.8.1966. 
93 Deliberac;ao da F.P.F., de 13.6.1970. 
94 Dec.-Lei n .0 238/92 de 29 de Outubro. 
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alvo de forte contesta<;:ao; aqueles cujos adeptos dos clubes intervenientes 
tenham causado incidentes graves em anteriores jogos; aqueles que sejam deci
sivos para ambas as equipas. Os restantes sao considerados espectaculos de 
risco normal. 0 numero de agentes policiais a destacar, que nunca podera ser 
inferior a tn?s, sera de 1 I 200 se o espectaculo for de risco elevado e de 1 I 400 ou 
1 I 500 nos de risco normal. 

Outra importante questao que se coloca e a do papel que deverao desem
penhar os organizadores de espectaculos desportivos no domfnio da seguran<;:a. 
Ainda que de forma nao muito clara, a lei confere-lhes competencias policiais, 
ao mesmo tempo que lhes imp6e o clever coopera<;:ao corn as for<;:as de ordem e 
seguran<;:a presentes no local95. Desde logo, os organizadores de espectaculos 
desportivos (federa<;:6es, ligas) devem designar urn coordenador de seguran<;:a 
que, em coopera<;:ao corn as autoridades policiais, deve zelar pela seguran<;:a do 
espectaculo desportivo. 

Quem organiza provas desportivas devera adoptar determinadas medidas 
preventivas da violencia associada ao desporto. 0 regime jurfdico portugues 
distingue o "organizador da competi<;:ao desportiva, do promotor do especta
culo desportivo e do coordenador de seguran<;:a: o primeiro, pode ser a federa
<;:ao ou a liga; 0 segundo, sao os clubes ou sociedades desportivas; 0 terceiro e 
urn elemento designado pelo organizador da competi<;:ao que, em coopera<;:ao 
corn as autoridades policiais, zela pela seguran<;:a do espectaculo desportivo. 
Por outro lado, este diploma estabelece os deveres dos promotores do especta
culo desportivo, preve determinados procedimentos preventivos da violencia e 
estabelece determinadas medidas de controlo e fiscaliza<;:ao. Os promotores de 
espectaculos desportivos devem tambem adoptar medidas contra os seus asso
ciados envolvidos em desordens (expulsando os que, comprovadamente, prati
quem ou incitem a pratica de violencia nos recintos desportivos) e proteger os 
indivfduos alvo de amea<;:as, p . ex., facilitando-lhe, em coordena<;:ao corn as for
<;:as policiais, uma safda segura do recinto desportivo. Os organizadores de 
espectaculos desportivos (federa<;:6es, ligas) devem tambem designar urn coor
denador de seguran<;:a que, em coopera<;:ao corn as autoridades policiais, deve 
zelar pela seguran<;:a do espectaculo desportivo. A fim de se ocupar corn o preo
cupante e complexo problema da violencia, foi criado o Conselho Nacional 
Contra a Violencia no Desporto (CNVD-), que funciona na dependencia do 
Governo96 e que tern por incumbencia de <<promover e coordenar medidas de 

95 art. 15.0
, da Lei n.0 38/98, de 4 de Agosto. 

96 Lei n. 0 38/98, de 4 de Agosto, art. 28. 0 e segs. Esta Lei aprovou normas corn vista a 
preven<;ao e controlo da violt'\ncia associada ao desporto e normas de disciplina e ordena<;ao 
dentro dos recintos. 0 Conselho Nacional Contra a Violencia no Desporto, na dependencia do 
Ministro da Tutela, promove e coordena medidas de combate as manifesta<;6es de violencia 
associadas ao desporto e fiscaliza a su a execu<;ao. Os promotores de espectaculos desportivos 
devem adoptar certas medidas de seguran<;a e protec<;ao. Tambem as for<;as policiais devem 
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combate as manifestat;6es de violencia associadas ao desporto, bem coma fisca
lizar a sua execut;ao». 

Os promotores de espectaculos desportivos estao obrigados a, nomeada
mente: a) incentivar o espfrito etico e desportivo dos seus adeptos, especial
mente dos grupos organizados de apoiantes; b) adoptar medidas contra os seus 
associados envolvidos em desordens (expulsando os que, comprovadamente, 
pratiquem ou incitem a pratica de violencia nos recintos desportivos); c) prote
ger os indivfduos alvo de ameat;as, nomeadamente facilitando-lhe, em coor
denat;ao corn as fort;as policiais, uma safda segura do recinto desportivo. Sao 
proibidos nas manifestat;6es desportivas todo o tipo de sinais, sfmbolos ou 
express6es de incitamento a violencia, ao racismo e a xenofobia. Por outro lado, 
compete ao promotor do espectaculo desportivo fiscalizar as associat;6es de 
grupos de adeptos, corn vista a garantir que nas instalat;6es cedidas a esses gru
pos nao sejam depositados objectos proibidos ou susceptfveis de possibilitar ou 
agravar aetas de violencia97. A lei estabelece determinadas medidas preventivas 
da violencia nos espectaculos desportivos, que deverao ser adoptadas de acordo 
corn o grau de risco em causa. Entre essas medidas destacam-se as seguintes: 
refort;o do policiamento; criat;ao de pianos de intervent;ao; separat;ao de grupos 
de adeptos em zonas distintas; controlo da venda de bilhetes; adopt;ao de medi
das de vigiHl.ncia e controlo, evitando-se o excesso de lotat;ao de qualquer zona 
do recinto e assegurando-se a fluidez nas vias de acesso; controlo de acesso corn 
vista a impedir a introdut;ao de objectos proibidos ou susceptfveis de possibili
tar actos de violencia; controlo de estado de alcoomia e utilizat;ao de estupefaci
entes; acompanhamento e vigilancia de grupos de adeptos, especialmente nos 
jogos fora do recinto proprio. Nesta act;ao preventiva, participa tambem a 
comunicat;ao social, a qual devera divulgar as informat;6es (acessos, etc.) que 
lhe sejam facultados pelos encarregados da segurant;a. Em geral, estas medidas 
podem ser adoptadas por encarregados de segurant;a privados, mas algumas 
terao de ser asseguradas pelos agentes policiais, coma e o caso do controlo da 
alcoomia, do uso de estupefacientes, de operat;6es de revista ou de busca. 

9. Policia das edifica~oes 

A polfcia das edificac;oes incide sabre todo o tipo de construt;6es, abarcando 
reconstrut;6es, obras de conservat;ao e beneficiat;ao, construt;ao ediffcios, muros 
e valas. Esta polfcia esta sobretudo a cargo das autoridades municipais. No caso 

adoptar certas medidas, como controlar o estado de alcoomia e utiliza<;ao de estupefacientes, 
podendo controlar acessos, vigiar grupos de adeptos mais perigosos, etc. Nos recintos despor
tivos onde se disputem competi<;6es profissionais deve haver urn sistema de vigilancia e con
trolo por circuito fechado de televisao (art. 11.0

). 

97 art. 6. 0 , n. o 3 da Lei n. 0 38 I 98, de 4 de Agosto. 
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de constrw;:ao de habita<;6es, a polfcia das edifica<;6es abarca todos os aspectos 
de seguran<;a, higiene, comodidade das habita<;6es. A lei preve urn rigoroso 
regime de licenciamento e fiscaliza<;ao das constru<;6es, impondo inumeras res
tri<;6es e proibi<;6es. Porem, a polfcia das edifica<;6es compreende tradicional
mente tambem aspectos de estetica urbana e de protec<;ao de monumentos e 
zonas hist6ricas. 

Compete a camara municipal licenciar todas as obras de constru<;ao civil, 
salvo as exceptuadas por lei, como por exemplo novos ediffcios e reconstru<;ao, 
amplia<;ao, altera<;ao, repara<;ao ou demoli<;ao de edifica<;6es98. Todos os pedi
dos de licenciamento de obras devem ser publicitados sob a forma de aviso, a 
colocar pelo requerente no prazo de quatro dias, de forma bem visfvel, no pre
dio abrangido pelo projecto 0 mesmo devera acontecer corn o alvara de licen<;a, 
no caso de esta vir a ser concedida99. 

Em prindpio, a realiza<;ao de obras de conserva<;ao sao urn 6nus que recai 
sabre o cidadao proprietario (ou do ocupante de espa<;o publico, relativamente 
aos respectivos elementos), nao estando sujeitas a qualquer licenciamento, mas 
a simples comunica<;ao a autoridade. No entanto, em certos casos, as simples 
obras de conserva<;ao tambem estao sujeitas a licenciamento. E este o caso, 
por exemplo, das obras de conserva<;ao a levar a efeito em mobiliario urbana, 
suportes publicitarios e outro equipamento de apoio, mesmo que sejam de pro
priedade privada, desde que tenham sido qualificados previamente pela respec
tiva dimara municipal coma "antigos" ou "pitoresco". 

Na aprecia<;ao dos projectos de arquitectura submetidos a aprova<;ao 
(licen<;a de obras), deve ser considerada a sua inser<;ao no ambiente urbana e na 
paisagem100. 

10. Policia dos estabelecimentos 

A polfcia dos estabelecimentos esta fundamentalmente a cargo do gover
nador civil, do presidente da camara e de outras entidades coma a Direc<;ao
-Geral do Turismo. Em geral, os estabelecimentos necessitam de autoriza<;ao 
para funcionar, devendo respeitar determinadas exigencias durante o funciona
mento. 

0 poder para a adop<;ao da medida policial de encerramento de urn esta
belecimento sujeito a licenciamento nao esta na discricionariedade da autori-

98 Cfr. art. 1.0 e 2. 0 do Dec.-Lei n. 0 445/91, de 20 de Novernbro, corn as altera<;:6es intro
duzidas pelo Dec.-Lei n. 0 250/94, de 15 de Outubro. 

99 Cfr. art. 8.0 e 9.0 do Dec.-Lei n .0 445/91, de 20 de Novernbro, corn as altera<;:6es intro
duzidas pelo Dec.-Lei n. 0 250/94, de 15 de Outubro. 

lOO Cfr. art. 17. 0
, n. 0 1 do Dec.-Lei n. 0 445/91, de 20 de Novernbro, corn as altera<;:6es 

introduzidas pelo Dec.-Lei n. 0 250/94, de 15 de Outubro. 
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dade administrativa, como resulta de forma bem evidente do art. 4. 0
, n. 0 1 do 

Regulamento Policial da Madeira101, que determina que «O membra do 
Governo Regional que tenha a seu cargo o sector da Administra<;ao publica 
regional e local determinara o encerramento dos estabelecimentos que se encon
trem a funcionar sem qualquer das licen<;as exigidas pelo presente Regula
menta>>. Esta compeh::>ncia pode ser delegada no Comandante Regional da PSP 
(que no en tanto deve informar a entidade delegante da providencia adoptada 
no prazo de dois dias). 

11. Policia do trabalho 

A Inspec<;ao-Geral do Trabalho (IGT)102 e urn servi<;o de polfcia adminis
trativa que, designadamente, fiscaliza o cumprimento da lei, regulamentos e 
conven<;6es respeitantes as condi<;6es de trabalho, emprego e desemprego e 
seguran<;a, higiene e saude no trabalho. A actividade inspectiva da IGT e pros
seguida por funcionarios dotados de amplos poderes de autoridade. No ambito 
da IGT existe uma Divisao de Higiene, Seguran<;a e Saude no Trabalho, 6rgao 
nuclear de interven<;ao a jusante, especialmente vocacionado para a fiscali
za<;ao e promo<;ao das condi<;6es de saude, seguran<;a e salubridade dos traba
lhadores103 e uma Divisao de Preven<;ao de Riscos Profissionais e uma Sec<;ao 
Tecnica de Contra-Ordena<;6es Laborais (STCOL), a qual compete, nomeada
mente, proceder a coordena<;ao da actividade dos servi<;os em materia de 
contra-ordena<;6es laborais, seguran<;a e saude dos aparelhos e sistemas de pro
tec<;ao destinados a ser utilizados em atmosferas potencialmente explosivas104. 
A Inspec<;ao Geral do Trabalho (IGT) desenvolve a sua ac<;ao de acordo corn os 
prindpios constantes das Conven<;6es n. 81 e 129 da Organiza<;ao Internacional 
do Trabalho (OIT). Sao competencias da IGT, nomeadamente, fiscalizar o cum
primento das disposi<;6es legais, regulamentares e convencionais e dos contra
tos individuais de trabalho respeitantes as condi<;6es de trabalho, ao apoio ao 

101 Portaria 1I95IM. No Continente portugues o regime e ientico. 
102 0 Dec.-Lei n. 0 10912000, de 30 de Junho, aprovou em anexo o «Regime de Organi

za<;ao e Funcionamento das actividades de Seguran<;a, Higiene e Saude no Trabalho>>. Nas 
Regi6es Aut6nomas existem Inspec<;6es Regionais, como e o caso da Inspec<;ao Regional do 
Trabalho dos At;ores, aprovada pelo Decreta Regulamentar Regional n. 19 I 97 I A 

103 Tambem importante e a Sect;ao Tecnica de Contra-Ordenat;6es Laborais, a qual e 
responsavel pela coordenat;ao da actividade dos diversos servi<;os, para alem da gestao do 
produto das coimas aplicadas e tratamento estatfstico do movimento processual das contra
-ordena<;6es. 

104 Decreto-Lei n. 112196, de 5 de Agosto, que estabeleceu as disposil;oes relativas a 
seguran<;a e saude dos aparelhos e sistemas de proteq:ao destinados a ser utilizados em 
atmosferas potencialmente explosivas, transpondo para a ordem juridica nacional a Directiva 
n. 94I9ICE, de 23 de Mart;o. 
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emprego e a proteo;ao no desemprego; fiscalizar o cumprimento das normas 
relativas a seguran<;a, higiene e saude no trabalho; aprovar e fiscalizar 0 cumpri
mento dos regulamentos internos das empresas; verificar os requisitos legais 
relativos ao exercicio das actividades profissionais, mapas de horarios de traba
lho e quadros de pessoal, bem coma conceder as autoriza<;6es atinentes as rela
<;6es de trabalho; determinar ac<;6es de inspec<;ao; proceder a confirma<;ao, a nao 
confirma<;ao e a desconfirma<;ao dos autos de notfcia submetidos a sua aprecia
<;ao, conceder as autoriza<;6es legalmente exigfveis no ambito das rela<;6es de 
trabalho; Sao competencias da Divisao de Higiene, Seguran<;a e Saude no Traba
lho (DHSST), nomeadamente, assegurar o cumprimento da legisla<;ao relativa a 
higiene, seguran<;a e saude no trabalho e promover ac<;6es tendentes a realiza
<;ao, nos locais de trabalho e nos prazos fixados, das modifica<;6es estruturais 
que assegurem a observa<;ao estrita das disposi<;6es legais respeitantes a saude, 
seguran<;a e comodidade dos trabalhadores. 

Em geral, a polfcia do trabalho consta de diversos diplomas regulam 
aspectos coma a protec<;ao da seguran<;a e I ou da saude dos trabalhadores con
tra determinados riscos105. Este diplomas preveem urn exaustivo regime contra-

105 Por exemplo, o Dec.-Lei n. 0 273 / 89, de 21 de Agosto, relativo a protee<;ao da saude 
dos trabalhadores contra os riscos decorrentes da exposi~ao ao cl01·eto de vinilo mon6mero; o 
Dec.-Lei n. 0 274/89, de 21 de Agosto, relativo a protec~ao da saude dos trabalhadores contra 
os riscos decorrentes da exposi~ao ao chumbo; o Dec.-Lei n. 0 284/89, de 24 de Agosto (na 
redac~ao dada pelo Dec.-Lei n. 0 389/93), relativo a protec~ao da saude dos trabalhadores con
tra os riscos decorrentes da exposi~ao ao amianto; o Dec.-Lei n.0 275/91, de 7 de Agosto, rela
tivo a protec~ao da saude dos trabalhadores contra os riscos decorrentes da exposi~ao a algu
mas substancias qufmicas; o Dec.-Lei n.0 72/92, de 28 de Abril, relativo a protec~ao da saude 
dos trabalhadores contra os riscos decorrentes da exposi~ao ao rufdo; o Dec.-Lei n. 0 330/93, de 
25 de Setembro relativo a protec~ao da saude dos trabalhadores na movimenta~ao manual de 
cargas; o Dec.-Lei n.0 82/99, de 16 de Mar~o, relativo a protec~ao da seguran~a e da saude dos 
trabalhadores na utiliza~ao de equipamentos de trabalho; o o Dec.-Lei n.0 347 / 93, de 1 de 
Outubro, relativo as prescri~oes mfnimas de seguran~a e de saude dos trabalhadores para os 
locais de trabalho; o Dec.-Lei n .0 348/93, de 1 de Outubro, relativo a protec~ao da seguran~a e 
da saude dos trabalhadores na utiliza~ao de equipamentos de protec~ao individual; o Dec.-Lei 
n. 0 349/93, de 1 de Outubro, relativo a protec~ao dos trabalhadores na utiliza~ao de equipa
mentos dotados de visor; o Dec.-Lei n. 0 390 / 93, de 20 de Novembro, relativo a protec~ao da 
saude dos trabalhadores contra os riscos decorrentes da exposi~ao a agentes cancerfgenos; o 
Dec.-Lei n.0 141 / 95, de 14 de Junho, relativo a sinaliza~ao de seguran~a e de saude no traba
lho; o Dec.-Lei n. 0 155/95, de 1 de Julho, relativo a protec~ao da seguran~a e da saude dos tra
balhadores nos estaleiros tempon\rios ou m6veis; o Dec.-Lei n .0 274/95, de 23 de Outubro, 
relativo a assistencia medica dos trabalhadores a bordo dos navios; o Dec.-Lei n. 0 324/95, de 
29 de Novembro, relativo a protec~ao da seguran~a e da saude dos trabalhadores nas indus
trias extractivas; o Dec.-Lei n. 0 84 / 97, de 16 de Abril, relativo a protec~ao da saude dos traba
lhadores contra os riscos decorrentes da exposi~ao a agentes biol6gicos; o Dec.-Lei n. 0 116/97, 
de 12 de Maio, relativo a protec~ao da seguran~a e da saude dos trabalhadores a bordo de 
navios de pesca. 
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ordenacional, distinguindo contra-ordena<;6es muito graves, contra-ordena<;6es 
graves e contra ordena<;6es leves106. 

12. Policia das aguas e residuos 

Importante domfnio de polfcia administrativa, cada vez mais aut6nomo, e 
o das aguas e resfduos. Neste domfnio, existem pianos de ac<;ao107, em larga 
medida por imposi<;ao da Uniao Europeial08, e urn vastfssimo acervo de diplo
mas que visam a preven<;ao de perigos para a sociedade e para o cidadao109. 
Para o cidadao, a existencia destes pianos e regula<;6es implica, antes de mais, a 
proibi<;ao de abandono, descarga em lixeira e outros destinos finais nao contro
lados. Entre os muitos objectivos visados destacam-se o respeito pela saude 
humana e pelo ambiente. No piano dos organismos encarregues da polfcia 
das aguas e resfduos destaca-se 0 Instituto Regulador de Aguas e Resfduos 
(IRAR)llO, que e uma pessoa colectiva de direito publico, dotada de personali
dade jurfdica, corn autonomia administrativa e financeira e patrim6nio proprio, 
sujeita a superintendencia e tutela do Ministro do Ambiente e que tern por 
objecto assegurar a qualidade dos servi<;os prestados pelos sistemas multimuni
cipais e municipais de agua de abastecimento publico, de aguas residuais urba
nas e de resfduos s6lidos urbanos. Compete-lhe, nomeadamente, supervisionar 
a concep<;ao, execu<;ao, gestao e explora<;ao dos sistemas. Compete-lhe, ainda, 
regulamentar, orientar e fiscalizar a concep<;ao, execu<;ao, gestao e explora<;ao 
dos sistemas multimunicipais e municipais concessionados, bem como a activi
dade das respectivas entidades gestoras e assegurar a regula<;ao dos respectivos 
sectores e o equilfbrio entre a sustentabilidade econ6mica dos sistemas e a qua
lidade dos servi<;os prestados, de modo a salvaguardar os interesses e direitos 

106 0 regime geral das contra-ordena~oes laborais encontra-se desenvolvido e cm·acteri
zado na Lei n. 0 113 /99, de 3 de Agosto, que tipificou e classificou as contra-ordena~oes corres
pondenste a vioia~ao da Iegisla~ao especffica de seguran~a, higiene e saude no trabalho em 
certos sectores de actividades ou a determinados riscos profissionais. 

107 Por exempio, a Resoiu~ao do Cons. de Min. n. 0 38/95, de 21 de Abrii, aprovou o 
Piano Nacional de Resfduos e o Dec.-Lei n. 0 516/99, de 2 de Dezembro, aprovou o Piano 
Estrategico de Gestao dos Residuos Industriais. 

108 A Directiva Quadro dos Residuos n. 0 75/ 442/CEE, de 15 de Julho de 1975, exige, no 
seu art. 7. 0

, que os Estados membros eiaborem urn ou mais pianos de gestao dos seus residuos 
industriais. 

109 0 Dec.-Lei n. 0 239/97, de 9 de Set., sobre gestao, recolha, transporte, armazenagem, 
tratamento, valoriza~ao e elimina~ao de residuos, distingue os seguintes tipos de residuos: 
perigosos para a saude ou para o ambiente, residuos insdustriais, residuos urbanos, residuos 
hospitalares. 

no 0 Decreto-Lei n. 0 362/98, aprovou o Estatuto do IRAR e extinguiu o Observat6rio 
Nacional de Ambiente. 
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dos cidadaos no fornecirnento de bens e servi~os essenciais, o IRAR pode solid
tar as entidades gestoras dos sisternas rnultirnunicipais e rnunicipais as inforrna
~6es e os docurnentos necessarios para a prossecu~ao das suas atribui~6es, as 
quais devern a fornecer as inforrna~6es e docurnentos solicitados 

13. Policia do ambiente 

A lei portuguesa reconhece forrnalrnente a existencia de urna policia do 
arnbiente. Do ponto de vista organico, o Governo, especialrnente atraves do 
Ministro e do Secretario de Estado do Arnbiente, e verdadeira autoridade poli
ciailll. Tarnbern os governos regionais (atraves das cornpetentes secretarias 
regionais), as carnaras rnunicipais (espec. atraves do presidente da carnara e, 
eventualrnente, do vereador do correspondente pelouro) e as juntas de freguesia 
sao autoridades de policia arnbiental. Norneadarnente, a lei confere as policias 
rnunicipais o poder-dever de praticar <<ac~6es de policia arnbiental»112. Por 
outro lado, a Direc~ao-Geral do Arnbiente e urna verdadeira autoridade de poli
cia arnbiental, pois tern arnplos poderes de fiscaliza~ao arnbientai113. 

A Inspec~ao-Geral do Arnbiente (IGA) e urn servi~o central do Ministerio 
do Arnbiente, dotado de autonornia tecnica e adrninistrativa. Entre as cornpe
tencias da IGA, destacarn-se as seguintes: garantir o curnprirnento das leis, 
regularnentos, instru~6es, despachos e dernais norrnas jurfdicas ou contratuais 

111 Assim, o Ministro ou o Secretario de Estado do Ambiente podem, p. ex., mandar 
encerrar certos estabelecimentos ou instala<;6es, nomeadamente quando estejam em causa 
«graves riscos para o ambiente e para a saude publica», o que envolve <<grave lesao do inte
resse publico>>, como aconteceu num conhecido caso que foi objecto do ac. do STA de 
29.10.1991 (caso esc6rias de alumfnio), no qual o Secretario de Estado do Ambiente havia man
dado encerrar uma instala<;iio, corn base na <<grave urgencia para o interesse publico>>, por se 
ter constatado a <<existencia de urn deploravel estado de insalubridade, corn odores altamente 
incomodativos e intensos, interior e exteriormente, corn insectos aereos e rastejantes muito 
abendantes, resfduos e maquinaria por todo o !ado, ediffcio e maquinaria muito degradados, 
sem evidentes cuidados de manuten<;iio e higiene mfnimos, estando os produtos para trans
forma<;iio, em grande quantidade, em adiantado estado de decomposi<;iio, cobertos corn uma 
camada minima de cab>. E, continua: << ... no mesmo quarteirao industrializado estao situados 
blocos habitacionais de grande densidade, alem de escolas ... >>. Neste sentido, cfr. tambem o 
ac. do STA de 27.12.1995 (proc. n. 0 38.999). 

112 Cfr. art. 4. 0
, n. 0 1, aLl) da Lei n. 0 140199, de 28 de Agosto. Por outro !ado, a linea j) 

do Anexo Ill do Dec.-Lei n. 0 3912000, de 17 de Mar<;o, confere as policias municipais poderes 
para exercerem «fun~i'ies de policia do ambiente>>. 

113 Como os que resultam da Portaria n. 0 281195, de 7 de Abril. Neste ambito pode fis
calizar o <<perigo para a saude humana>> ou os <<metodos susceptiveis de prejudicar o 
ambiente>>. Cfr. tambem o Dec.-Lei n. 0 16412001, de 23 de Maio (que aprova o regime jurfdico 
da preven<;iio e controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substancias 
perigosas, transpondo para a ordem jurfdica interna a Directiva 96 I 82 ICE. 
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de natureza ambiental e proceder ao levantamento de autos sempre que se veri
fiquem infrac<;6es e instruir processos de contra-ordena<;ao114. A IGA tern sob a 
sua tutela o Instituto da Agua, o Instituto de Meteorologia (ao qual compete, 
nomeadamente, prosseguir as politicas nacionais nos domfnios da meteorolo
gia, sismologia e qualidade do ar), o Instituto da Conserva<;ao da Natureza (ao 
qual compete prosseguir as politicas nacionais de conserva<;ao da natureza), o 
Instituto de Promo<;ao Ambiental (ao qual compete prosseguir as politicas naci
onais no domfnio da educa<;ao, sensibiliza<;ao, forma<;ao e informa<;ao dos cida
daos e de apoio as organiza<;6es nao governamentais de ambiente), o Instituto 
do Consumidor (ao qual incumbe prosseguir as politicas de salvaguarda dos 
direitos dos consumidores, bem coma coordenar e executar medidas de protec
<;ao , informa<;ao e de apoio as organiza<;6es de consumidores), o Instituto dos 
Resfduos (ao qual incumbe a prossecu<;ao da politica nacional no domfnio dos 
resfduos), o Instituto Regulador de Aguas e Resfduos (ao qual incumbe exercer 
fun<;6es reguladoras nos sectores da agua de abastecimento publico, das aguas 
residuais comunitarias e dos resfduos s6lidos urbanos)115. 

No plana do regime jurfdico da policia do ambiente ha toda uma serie de 
diplomas de fundamental importancia, dos quais se destacam aqui dais: a Lei 
de Bases do Ambiente eo Regulamento (que e Dec.-Lei) Geral do Rufdo116. Este 
ultimo diploma e uma autentica lei policial, pais, coma nele se diz, <<tern por 
objecto a preven<;ao do rufdo e o controlo da polui<;ao sonora, tendo em vista a 
salvaguarda da saude e o bem-estar das popula<;6es», donde tambem resulta 
que a policia do ambiente esta, em larga medida, sobreposta a policia da saude 
(a par de outras, coma a policia da higiene). Para efeitos de policia do ambiente, 
ja e rufdo (rufdo de vizinhan<;a e de actividades perigosas) causador de pertur-

114 Cfr. tambem os artigos 8. 0 e 37. 0 do Dec.-Lei n. 0 164/2001, de 23 de Maio. 
115 A IGA tern ainda, como 6rgaos de consulta, o Conselho Nacional do Ambiente 

e do Desenvolvimento Sustentavel (6rgao independente que funciona junto do MA e a 
quem compete, por sua iniciativa, por solicita<;:ao dos membros do Governo responsaveis 
pela area do ambiente ou de outras entidades, emitir pareceres e recomenda<;:6es sobre todas 
as quest6es relativas a politica de ambiente e de desenvolvimento sustentavel) o Conselho 
Nacional do Consumo (que e urn 6rgao independente, de consulta, de ac<;:ao pedag6gica e 
preventiva, exercendo a su a ac<;:ao em todas as materias relacionadas corn o interesse dos 
consumidores), o Conselho Nacional da Agua (ao qual compete acompanhar e apreciar a 
elabora<;:ao de pianos e de projectos, corn especial relevancia nos meios hidricos, propor 
medidas que permitam melhor desenvolvimento e articula<;:ao das ac<;:6es deles decorrentes 
e formular ou apreciar op<;:6es estrategicas para a gestao sustentavel dos recursos hidricos 
nacionais). 

116 A Lei de Bases do Ambiente foi aprovada pela Lei 11.0 11/87, de 7 de Abril, eo Regu
lamento Geral do Ruido foi aprovado pelo Dec.-Lei n. 0 292/2000, de 14 de Novembro. Este 
ultimo diploma obriga os municipios, em certos casos, a aprovar pianos municipais de redu
<;:ao do ruido, ao mesmo tempo que lhes permite emitir uma «licen<;:a especial de ruido>> a con
ceder, consoante os casos, pelo presidente da camara ou pelo governador civil. 
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bac;:ao aquele que provoca <<incomodidade». Coma iremos ver, este criteria nao e 
o mesmo para a intervenc;:ao das forc;:as policiais (perigo policial desencadeador 
da interven c;:ao das forc;:as de ordem e seguranc;:a). 

0 6nus de reposi~iio da situac;:ao anterior a instalac;:ao de uma industria polu
ente recai, sem direito a qualquer indemnizac;:ao ou restituic;:ao, sabre a entidade 
licenciada, ap6s finda ou revogada a respectiva licenc;:a. Urn exemplo evidente 
consta do art. 13.0

, do Dec.-Lei n .0 117/94, de 3 de Maio, relativo a licenc;:a de 
explorac;:ao de parques de sucata. A reposic;:ao pode ser ordenada pelos presi
dentes das respectivas dimaras municipais. Tambem no caso de obras nao devi
damente licenciadas, o presidente da camara pode ordenar a demolic;:ao da obra 
e ou a reposic;:ao do terreno nas condic;:6es em que se encontrava antes da data 
do inicio das obras em causa, fixando para o efeito urn prazo razoavel117. Verifi
cando-se raz6es de reconhecido interesse publico, tal faculdade tambem assiste 
ao Ministro do Plane amen to e ordenamento do Territ6rio (n. o 2). 

14. Policia das actividades culturais 

A Inspecc;:ao-Geral das Actividades Culturais (IGAC)118, e urn servic;:o 
dotado de autonomia administrativa, na dependencia do Ministro da Cultura, 
corn o objectivo de assegurar o exercfcio da tutela fiscalizadora do Governo 
sabre os espectaculos de natureza artfstica e os direitos de autor e conexos, e de 
inspecc;:ao superior e auditoria junta dos 6rgaos, servic;:os e demais instituic;:6es, 
dependentes ou tuteladas pelo Ministro da Cultura119. No domfnio policial, as 
principais atribuic;:6es da IGAC sao: assegurar o cumprimento da legislac;:ao da 
area da cultura, nomeadamente atraves da divulgac;:ao de normas e da realiza
c;:ao de acc;:6es de verificac;:ao e de inspecc;:ao; assegurar o cumprimento da legis
lac;:ao sabre espectaculos e licenciamento de recintos que tenham por finalidade 
principal a actividade artfstica, nomeadamente atraves da divulgac;:ao de nor
mas e da realizac;:ao de acc;:6es de verificac;:ao e de inspecc;:ao; superintender no 

117 Cfr. art. 58. 0 do Dec.-Lei n. 0 445 / 91, de 20 de Novembro, corn as altera~6es introdu
zidas pelo Dec.-Lei n. 0 250/94, de 15 de Outubro. 

118 Cfr. o Decreto-Lei n. 0 80/97 de 8 de Abril. Remonta a 1836, ano em que, por pro
pasta de Almeida Garrett, D. Maria II criou a Inspec~ao-Geral dos Teatros, a origem de fun
~6es de inspec~ao na area dos espectaculos. Tais fun~6es encontram-se actualmente cometidas 
a Direc~ao-Geral dos Espectaculos, a qual, corn a reforma recentemente operada pelo Decreto
-Lei n. 0 315/95, de 28 de Novembro, deixou, no ambito do licenciamento de recintos, deter 
actua~ao na area dos divertimentos publicos e espectaculos desportivos, restringindo a sua 
actividade aos espectaculos de natureza artfstica. Tern tambem incumbido a Direc~ao-Geral 
dos Espectaculos assegurar o cumprimento da legisla~ao sobre direitos de autor e direitos 
conexos. 0 Ministerio da Cultura foi criado pela Lei Organica do XIII Governo Constitucional, 
aprovada pelo Decreto-Lei n. 0 296-A / 95, de 17 de Novembro. 

119 Art. 2. 0
, n .0 1, al. c) do Dec.-Lei 11. 0 80/97, de 8 deAbril. 
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exercicio das actividades de importac;ao, fabrico, produc;ao, edic;ao, distribuic;ao 
e exportac;ao de fonogramas, bem como de edic;ao, reproduc;ao, distribuic;ao, 
venda, aluguer ou troca de videogramas; assegurar o cumprimento da legisla
c;ao sobre direitos de autor e direitos conexos; efectuar inqueritos, sindicancias e 
peritagens determinadas pelo Ministro da Cultura, necessarios a prossecuc;ao 
das suas competencias; instaurar processos de averiguac;6es e disciplinares; 
levantar autos de notfcia, adoptar as medidas de polfcia necessarias a investiga
c;ao e coadjuvar as autoridades judiciarias; proceder a fiscalizac;ao de entidades 
que se dedicam ao fabrico, duplicac;ao e distribuic;ao de videogramas e fonogra
mas; assegurar a troca de experiencias e de informac;ao corn todas as autorida
des corn competencia fiscalizadora na area dos espectaculos e dos direitos 
de autor e conexos, nomeadamente a Guarda Nacional Republicana, Polfcia de 
Seguranc;a Publica e servic;os fiscalizadores das autarquias locais, tendo em vista 
uma actuac;ao coordenada no sector. A Direcc;ao de Servic;os de Licenciamento, 
atraves da Divisao de Recintos de Espectaculos, compete, nomeadamente, veri
Hear o cumprimento das normas relativas a manutenc;ao das condic;6es tecnicas 
e de seguranc;a dos recintos de espectaculos de natureza artfstica, atraves da rea
lizac;ao de vistorias tecnicas e da emissao das respectivas licenc;as. 0 pessoal de 
inspecc;ao, bem como todos os funcionarios da IGAC, em servic;o de apoio a ins
pecc;ao, devem guardar especial sigilo sobre os factos de que tenham conheci
mento em resultado do exercicio das suas func;6es. 

SEC<;:AO III 

Policia municipal institucional 

1. Origem, evolw;ao e caracteriza~ao 

0 aparecimento de urn corpo de polfcia municipal nos moldes da actual 
"polfcia municipal" recua a 1891, data em que o Governador Civil Interino de 
Lis boa colocou naquela autarquia, pelo Offcio n. o 204 I 75, de 12 de Setembro, 
dois guardas do Corpo de Polfcia Cfvica de Lisboa, guardas estes que passaram 
a estar na total dependencia (funcional, hierarquica e salarial) da respectiva 
autarquia. No entanto, ainda que a experiencia nao tenha dado maus resulta
dos, ela nao se alargou nos anos imediatos nem no seio do proprio municipio, 
nem a outros municipios. 56 algumas decadas volvidas, mais precisamente em 
1931, surgiu em Lisboa uma Polfcia Municipal mais alargada, constitufda por 
agentes recrutados da Polfcia Cfvica e comandados por urn oficial do Exercito. 
Estas polfcias municipais subsistiram ate 1997, em Lisboa e no Porto. Corn a 
4." revisao constitucional, de 1997, a existencia de polfcias municipais passou a 
estar prevista na Constituic;ao (art. 237, n. 0 3). 
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A Lei n. 0 32194, de 29 de Agosto previu a cria<;:ao de servi<;:os municipais 
de policia. Segundo este diploma, eram fun<;:6es desta policia, nomeadamente, 
fiscalizar obras particulares (licenciamento e execu<;:iio), fiscalizar feiras e merca
dos (salubridade, licen<;:as), fiscalizar estabelecimentos comerciais, industriais, 
hoteleiros, e similares; fiscalizar a sinaliza<;:iio provis6ria da via publica; fiscali
zar a utiliza<;:ao da via publica (licen<;:as); fiscalizar a habitabilidade (licen<;:as de), 
loteamentos, urbaniza<;:6es e dep6sitos de consbustiveis; fiscalizar zonas agrico
las, reservas naturais, zonas de ca<;:a associativa, zonas non aedificandi e explora
<;:6es de pedreiras. Competia-lhe ainda guardar as instala<;:6es municipais, parti
cipar no servi<;:o de protec<;:ao civil, executar despejos em interven<;:ao directa 
(barracas e outras constru<;:6es clandestinas); desenvolver o processo relativos a 
demoli<;:6es; realizar autua<;:6es, participa<;:6es, notifica<;:6es, entregar intima<;:6es 
e cita<;:6es pessoais; desenvolver ac<;:6es de esclarecimento junto das popula<;:6es 
corn vista a salvaguarda do patrim6nio urbana, arquitect6nico e ambiental. 

Posteriormente, a experit'~ncia viria a ser alargada aos demais munidpios, 
passando a depender do proprio presidente da Camara120. Efectivamente, corn 
a Lei n. 0 32194, de 29 de Agosto, que disciplinou as atribui<;:6es e competencias 
dos servi<;:os municipais de policia e os limites da respectiva actua<;:ao, os muni
cfpios passaram a poder criar «servi<;:os especialmente vocacionados para 
o desempenho das suas atribui<;:6es em materia de polfcia administrativa» 
(art. 3. o)121 . 

A Lei n. o 32 I 94, de 29 de Agosto122, viria a ser revogada pela Lei 
n. o 140 I 99, de 28 de Agosto, que estabeleceu urn novo regime e forma de cria<;:ao 
das polfcias municipais. Na sequencia deste diploma, surgiram o Dec.-Lei 
n. o 39 I 2000, de 17 de Mar<;:o, que regulou a cria<;:ao de <<Servi<;:os de polfcia muni
cipal», organizado em duas carreiras, a de polfcia municipal ea de tecnico supe
rior de policia municipal, eo Dec.-Lei n. 0 4012000, da mesma data, que regulou 
as condi<;:6es eo modo de exerdcio de fun<;:6es de agente de policia municipa!l23. 

120 Cfr. art. 8. 0 da Lei n. 0 32/94, de 29 de Agosto. Nalguns munidpios, subsistiram ape
nas servi<;os de fiscaliza<;ao, no lugar dos tradicionais zeladores municipais, servi<;os esses que 
em certos casos se chamaram policias municipais, como foi o caso de Oeiras (art. 30 do Reg. 
Organico da Camara de Oeiras (D.R. n. 0 239, II, de 15.10.1996). 

121 Ate a data, foram criadas diversas policias municipal. Para alem de Lisboa e Porto, 
disp6em de polfcia municipal os munidpios de Braga, Oeiras, Sintra, Aveiro, Maia, P6voa do 
Varzim, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Gondoma1~ Coimbra, Vila do Conde, Cascais, Ama
dora, Ma<;os de Ferreira e Guimaraes. 

122 Regulamentada pelo Dec.-Regul. 20/95, de 18 de Julho. 
123 Surgiu tambem a Portaria n.0 247-A/2000, de 8 de Maio, que criou os cursos de for

ma<;ao para a carreira de tecnico superior de polfcia municipal e para a carreia de polfcia 
municipal. Esta Portaria confere a responsabilidade pela forma<;ao da polfcia municipal ao 
Centra de Estudos e Forma<;ao Autarquica (CEFA) e, nas disciplinas relacionadas corn a for
ma<;ao policial, a PSP. Por sua vez, a Portaria n. 0 533/2000, de 1 de Agosto, aprovou o regula
menta de uniformes e equipamento da carreira de policia municipal. 
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2. Natureza juridicae regime da policia municipal 

A natureza jurfdica das polfcias municipais em Portugal nao resulta clara 
da lei. Por urn lado parece ser uma verdadeira forc;a policial, por outro lado, 
parece ser urn corpo essencialmente de fiscalizac;ao, por outro lado, ainda, con
vive ou pode conviver corn a carreira de fiscal municipal e corn a carreira de 
polfcia administrativa municipal. A Constituic;ao fala, no seu art. 237.0

, n. 0 3, em 
p olfcias municipais e confere-lhes a missao de cooperar na m anutenc;ao da tran
qu ilidade e na p rotecc;ao das comunidades locais. Trata-se pois de 6rgaos de 
cooperac;ao numa actividade materialmente policial. Por outro lado, nos termos 
do preambulo do Dec.-Lei n .0 39/2000, de 17 de M arc;o, as polfcias municipais 
«Sao o vefculo fundamental da territorializac;ao da seguranc;a» e a sua criac;ao 
insere-se «na actualizac;ao dos modelos policiais, tendo em conta as necessida
des das actuais sociedades». Por sua vez, o art. 272.0 da Constitu ic;ao, que trata 
d a polfcia,, profbe a criac;ao de polfcias locais ou regionais indepen dentes . 
Segund o este artigo, a func;ao d a polfcia e «defen der a legalidade democratica e 
garan tir a seguranc;a intema ea seguranc;a dos cidadaos>> (n .0 1). Por outro lad o, 
a organizac;ao de cada forc;a de seguranc;a e «unica para todo o territ6rio nacio
n al» (n. 0 3). Ora daqui parece resultar claramente que as polfcias municip ais n ao 
sao nem podem ser nem p olfcias, nem forc;as de segu ranc;a. A corroborar esta 
ideia, tem os tambem o facto do Dec.-Lei n .0 39 /2000 regular, como nele se diz, a 
criac;ao de «Servic;os de polfcia municipal». Acresce que a formac;ao das polfcias 
municipais esta simultaneamente a cargo do Centra de Estudos de Form ac;ao 
Autarquica (CEFA) e da Escola Pratica de Polfcia ou do Instituto Su perior de 
Ciencias Policiais e Seguranc;a Intema (consoante os casos). 

Face a legislac;ao em vigor, a Polfcia Municipal e urn corpo especializado, 
armado124 e uniformizado125. As camaras superintendem no pessoal da respec
tiva polfcia municipal, mas o Govemo da Republica exerce tutela administrativa 
sobre as autarquias, verificando o cumprimento das leis e regulamentos por 
p arte dos munidpios em materia de organizac;ao e funcionamento das respecti
vas p olfcias m unicipais126. 

124 A policia municipal apenas pode usar arma de defesa (art. 8.0 da Lei n. 0 140 / 99, de 
28 de Agosto). 

125 0 modelo de uniforme do pessoal das policias municipais e unico para todo 0 terri
t6rio nacional (art. 7.0

, n.0 2, da Lei n.0 140 /99, de 28 de Agosto). No regime da Lei n. 0 32/94, o 
pessoal das policias municipais era constitufdo dos oficiais e agentes da PSP, requisitados ao 
C.-G. da PSP. No entanto, este regime foi alterado corn a Lei n.0 140 / 99. 

126 Cfr. art. 9.0 da Lei n. 0 140 / 99, de 28 de Agosto. Em geral, sobre a policia aut6noma, 
cfr. CASTELLS ARTECHE, << La policia aut6noma», in: HAEE/ IVAP, Ofiati, 1988, p. 43ss.; idem, 
<<La policia aut6noma. Problematica actual>>, in: HAEE/ IVAP, Ofiati, 1991, p. 487ss.; idem, 
<<Policias auton6micas y Policias locales», in: Municipios e actividad policial, Gerona 1991, 
p. 195ss.; V. CEBRIAN, <<Las competencias auton6micas en materia de Policia», RAP, n.0 113 
(1987), p. 137ss.; J. CouSELO, Modelo policial espanol y Polidas aut6nomas, Madrid 1995.; I. ALDAZ, 
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Nos termos da Constitui<;ao127 e da lei128, compete as polfcias municipais 
cooperar corn as for<;as e servi<;os de seguran<;a na manuten<;ao da tranquilidade 
publica e na protec<;ao das comunidades locais. 

A polfcia municipal eshi na dependencia hienirquica directa do presidente 
da camara, o qual, conjuntamente corn alguem designado pelo Governo, coor
dena a ac<;ao da polfcia municipal corn a ac<;ao das for<;as de seguran<;a, na area 
do respectivo municfpio. 

3. Fun<;oes das policias municipais 

As fun<;6es das polfcias municipais sao de diversa indole, podendo-se inte
grar nas seguintes grandes areas: fiscaliza<;ao (de habita<;6es, de obras, de esta
belecimentos comerciais, de saude publica, do tn1nsito)129, aplica<;ao efectiva 
das decis6es das autoridades administrativas, vigilancia, guarda de ediffcios e 
equipamentos publicos municipais; orienta<;ao do transito; averigua<;6es e inti
ma<;6es, policiamentos, protec<;ao civil e forma<;ao e esclarecimento do publico 
em geral. 

a) No domfnio da fiscaliza<;ao da habita<;ao, compete a polfcia municipal, 
fundamentalmente, fiscalizar e controlar a habitabilidade, os bairros das zonas 
urbanas, nomeadamente os bairros de barracas (procedendo ao seu controlo 
atraves de registos ), promover a desocupa<;ao em condi<;6es de seguran<;a de 
habita<;6es municipais ocupadas abusivamente; cooperar corn outros servi<;os 
no realojamento; e fiscalizar a ac<;ao dos porteiros. Compete ainda a polfcia 
municipal executar os despejos nos casos de interven<;ao directa de barracas e 
constrw;oes clandestinas. Compete-lhe ainda apoiar os despejos coercivos efec
tuados por oficiais de justi<;a. 

b) No domfnio fiscaliza<;ao das obras, compete a polfcia municipal 
(nomeadamente em brigadas mistas) fiscalizar todo o tipo de obras particulares 
e adoptar as medidas repressivas contra a constru<;ao clandestina; fiscalizar as 
zonas non aedificandi, fiscalizar o cumprimento efectivo dos projectos licencia
dos, bem coma a observancia dos respectivos prazos de execw;ao; adoptar as 

«La actividad administrativa de Policfa y la Policfa municipal», in: LIZARRAGA/ BIURRDN, 
La administraci6n local de Navarra, Pamplona 1987, p. 560ss.; D.-P. Jimenez, «Policia local>>, in: 
M. MACHADO, Tratado de Derecho Municipal, vol. II, Madrid 1988, p. 1433ss. 

127 art. 237.0
, n. 0 3, da CRP - rev. De 1997. 

128 art. 2.0
, n.0 2 da Lei n. 0 140 / 99, de 28 de Agosto, do Dec.-Lei n. 0 39 / 2000, de 17 de 

Man;o e do Dec.-Lei n. 0 40 / 2000 de 17 de Man;o. 
129 Refira-se, no entanto, que, ao nfvel do pessoal autarquico, existe tambem uma 

«Carreira de fiscal municipal>>, competindo ao CEFA ministrar o respectivo curso de formac;ao 
profissional (cfr. Portaria n.0 791/2000, de 20 de Setembro. 

108 Polis: Revista de Estudos Jurfdico-Politicos, n.0 5 9/12 (2003) 



Polfcia Administrativa: autoridades, 6rgaos e competencias, p. 61-111 

medidas necessarias de seguran<;a nas opera<;6es de demoli<;iio, quando estas 
tenham sido determinadas. Neste domfnio, compete ainda a polfcia municipal 
fiscalizar todo o tipo de ocupa<;ao indevida da via publica. 

c) No domfnio fiscaliza<;ao do comercio, a polfcia municipal exerce uma 
ac<;ao essencialmente fiscalizadora, competindo-lhe, nomeadamente, fiscalizar 
os estabelecimentos comerciais (alvaras sanitaria, do Governador Civil, licen<;as, 
condi<;oes de salubridade, metrologia, publicidade, toldos e sanefas), industri
ais, hoteleiros e similares 

d) No domfnio da fiscaliza<;ao da saude publica, compete a polfcia munici
pal, directamente ou conjuntamente corn outros tecnicos, fiscalizar a venda 
ambulante, os produtos alimentares sujeitos a inspec<;ao sanitaria da camara 
(em transito ou ja depositados) eo registo e licenciamento de canfdeos e furoes. 
A polfcia municipal protege ainda a ac<;ao dos servi<;os camararios que captu
ram animais vadios e remove as viaturas abandonadas. 

e) No domfnio da fiscaliza<;ao do transito130, compete a polfcia municipal 
fiscalizar o cumprimento das normas de estacionamento e de circula<;ao rodo
viaria, incluindo a participa<;ao de acidentes de via<;ao. Compete tambem a polf
cia municipal fiscalizar a sinaliza<;ao provis6ria da via publica 

f) No domfnio das averigua<;6es, intima<;6es e comunica<;6es, a polfcia 
municipal e essencialmente urn "6rgao auxiliar", competindo-lhe realizar as 
averigua<;6es e intima<;6es que lhe venham a ser ordenadas pela respectiva 
camara ou por outros municfpios, em domfnios como as obras de beneficia<;ao, 
as obras coercivas, a ocupa<;ao abusiva da via publica ou de terrenos munici
pais, demoli<;6es, despejos, paradeiros, nao pagamento de taxas e impostos, etc. 
Para alem destas fun<;6es, compete-lhe fiscalizar o cumprimento de embargos, a 
ocorrencia de danos e furtos ao patrim6nio do municfpio (promovendo inqueri
tos). Em geral, compete a polfcia municipal fiscalizar o cumprimento de regula
mentos, posturas e editais municipais. Compete ainda a polfcia municipal orga
nizar processos de contra-ordena<;iio. Por outro lado, compete a polfcia 
municipal proceder a execu<;ao de comunica<;6es e notifica<;6es, por ordem dos 
tribunais131. 

g ) No domfnio das fun<;6es de policiamento e vigilancia propriamente 
dita, compete a polfcia municipal policiar (nomeadamente guardando)132 as 
escolas, bem como outros locais como jardins e piscinas, ediffcios municipais, 
cemiterios, mercados, feiras e postos sanitarios. Compete-lhe ainda policiar 
as festas e outras actividades promovidas pelo respectivo municfpio. Final-

130 Cfr. art. 3. 0
, n. 0 2, al. c) da Lei n .0 140 / 99, de 28 de Agosto e Mapas II e III do 

Dec.-Lei n. 0 39/2000, de 17 de Man;o. 
131 Cfr. art. 4.0

, n. 0 3 da Lei n. 0 140/99, de 28 de Agosto e Mapas II e Ill do Dec.-Lei 
n. 0 39/2000, de 17 de Mar<;o. 

132 Cfr. art. 3. 0
, n. 0 2, al. b) da Lei 11. 0 140/99, de 28 de Agosto e Mapas II e III do 

Dec.-Lei n. 0 39/2000, de 17 de Mar<;o. 
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mente, compete a polfcia municipal exercer vigilancia nos transportes urbanos 
locaisl33_ 

h) No domfnio da fiscaliza<;ao do meio rurat compete a polfcia municipal 
fiscalizar as zonas agrfcolas, as reservas naturais, as zonas de ca<;a associativa e 
a explora<;ao de pedreiras. 

i) Em situa<;ao de crise ou calamidade, as polfcias municipais integram os 
servi<;os municipais de protec<;ao civil. No domfnio da protec<;ao civil, compete 
a polfcia municipal nao s6 garantir permanentemente as condi<;6es de acciona
mento do Servi<;o Municipal de Protec<;ao Civil, como tambem apoiar o seu 
desempenho, especialmente em situa<;6es de maior urgencia. 

j) No domfnio da seguran<;a e comodidade do transito134, compete a polf
cia municipal regular o transito rodoviario e pedonal na area do municipio. a 
seguran<;a e comodidade do transito, sempre que esta competencia nao esteja 
exclusivamente cometida a outros 6rgaos ou entidades135. 

Z) No ambito da aplica<;ao efectiva das decis6es das autoridades adminis
trativas, compete a polfcia municipal executar coercivamente, nos limites da lei, 
actos administrativos das autoridades municipaisl36. Assim, as polfcias munici
pais podem recorrer a meios coercivos para repelir uma agressao ilfcita, actual 
ou iminente, de interesses ou direitos juridicamente protegidos, em defesa pro
pria ou de terceiro; veneer a resistencia a execu<;ao de urn servi<;o no exercicio 
das suas fun<;6es, ap6s intima<;ao formal de obediencia e ap6s terem sido «esgo
tados quaisquer outros meios para o conseguin)37 

m) No domfnio da forma<;ao e da preven<;ao gerat compete a policia 
municipal, nomeadamente, exercer ac<;ao pedag6gica e de esclarecimento junto 
da popula<;ao, corn vista a preven<;ao rodoviaria e a salvaguarda do patrim6nio 
urbano, arquitect6nico e ambientall38_ 

Finalmente, como expressamente resulta da lei, as fun<;6es das policias 
municipais sao geralmente subsidiarias quer de outras entidades administrati
vas, quer das for<;as de ordem e seguran<;a publicas. Assim, desde logo, a polfcia 

133 Cfr. art. 4.0
, n .0 1, al. b) da Lei n .0 140 /99, de 28 de Agosto e Mapas II e Ill do Dec.

-Lei n. 0 39/ 2000, de 17 de Man;o. 
134 Cfr. art. 3.0

, n .0 2, al. c) da Lei n. 0 140 /99, de 28 de Agosto e Mapas II e Ill do Dec.
-Lei n.0 39 / 2000, de 17 de Man;o. 

135 Cfr. art. 4.0
, n° 2, a!, d) da Lei n. 0 140 / 99, de 28 de Agosto e Mapas II e Ill do Dec.-Lei 

n .0 39/2000, de 17 de Man;o. 
136 Cfr. art. 4. 0

, no 1, a!, c) da Lei n.0 140/99, de 28 de Agosto e Mapas II e Ill do Dec.-Lei 
n. o 39 / 2000, de 17 de Man;o. 

137 art. 5. 0
, n. 0 1, al. b) do Dec.-Lei n.0 40 / 2000, de 17 de Man;o. 

138 A policia municipal e tambem uma policia do ambiente. Cfr. art. 4. 0
, n.0 1, al. I) da 

Lei n.0 140 / 99, de 28 de Agosto. Nos termos do n.0 2 deste artigo, as policias municipais pro
movem ac~oes de sensibiliza~ao e divulga~ao de «materias de relevante interesse social no 
concelho>>. 
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municipal, que desenvolve tambem ae<;oes de polfcia ambiental e mortuarial39, 
e tambem uma polfcia criminal e contra-ordenacionai140, na medida em que 
detem e entrega imediatamente aos tribunais ou as fon;as de seguran<;a, suspei
tos de crime punivel corn pena de prisao, em caso de flagrante delito, devendo 
ainda denunciar crimes de que tenha conhecimento, assegurar meios de prova, 
elaborar autos de noticia, autos de contra-ordena<;ao, e instruir processos de 
contra-ordena<;ao. 

Em conclusao: Formalmente, a polfcia municipal e urn «servi<;o de polf
cia»; materialmente, porem, trata-se de uma verdadeira polfcia a nivel local. 
Efectivamente, a sua actividade e de preven<;ao do perigo para a ordem e segu
ran<;a publicas (sob a forma camuflada de «Coopera<;ao na manuten<;ao da tran
quilidade publica e na protec<;ao das comunidades locais» ), agindo, se necessa
ria, corn recurso aos meios de coac<;ao. Acresce que, tal como as for<;as policiais, 
possui uma competencia propria de urgencia, para alem da sua posi<;ao de 
6rgao de auxilio e coopera<;ao, tanto das autoridades administrativas e dos ser
vi<;os de protec<;ao civil, como ainda das for<;as policiais. Daqui resultam algu
mas reservas no que concerne a sua compatibilidade corn o principio constitu
cional de que «a polfcia e unica para todo 0 paiS». 

139 Cfr. art. 4. 0
, n .0 1, al. I) em) da Lei n. 0 140/99, de 28 de Agosto e Mapas II em do 

Dec.-Lei n. 0 39/2000, de 17 de Man;o. 
140 Cfr. art. 4. 0

, n. 0 1, al. e) a j) da Lei n. 0 140/99, de 28 de Agosto e Mapas II em do 
Dec.-Lei n. 0 39/2000, de 17 de Marc;o. 
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