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PROCESSO N.º 
398/15.6BEBJA 

            

ACÇÃO ADMINISTRATIVA COMUM 
 

CLS.: 06.07.2020 

 
  

 
 
 
 

SENTENÇA 
  
 
 
 

I RELATÓRIO 
 
 O Ministério Público, actuando em defesa do Estado-Colectividade, da legalidade 

e do interesse público, intentou a presente acção contra APROSOL – Associação de 

Proprietários em Tróia, com sede na Urbanização da Soltróia, Carvalhal, 7570-788 

Grândola, pedindo o seguinte: 

“Termos em que a acção deve ser julgada procedente e, em consequência, declarar-se 

a ineficácia do “Regulamento de Trânsito – Normas do Livre Acesso e do Estacionamento de 

Duração Limitada na Urbanização de Soltróia – Núcleo C1”, aprovado pela R. na assembleia-

geral de 25-05-2002, condenando-se a R. a proceder à publicação da decisão junto dos seus 

associados e demais utentes da Urbanização da Soltróia.” 

Em síntese, alega que tal regulamento é ineficaz por falta de aprovação pelo 

concedente e por omissão de publicação. 

Juntou documentos 

* 

 

A Ré contestou, admitindo os factos constantes dos artigos 1.º a 12.º da petição 

inicial, e defendendo-se por impugnação, dizendo, em síntese, que as normas constantes 

do “Regulamento de Trânsito – Normas de livre acesso e do estacionamento de duração 

limitada da Urbanização de Soltróia – Núcleo C 1”, aprovado na sua assembleia geral de 

25.05.2002, embora não ratificado pela Assembleia Municipal de Grândola, consistem no 

desenvolvimento daquelas que tinham sido publicadas no diário da República e aprovadas 

pela Câmara Municipal e pela Assembleia Municipal. 
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Juntou documentos e arrolou testemunhas. 

 

* 

Foi dispensada a realização de audiência prévia, foi fixado o valor da causa, foi 

proferido despacho saneador, foi indeferida a prova testemunhal, foram notificadas as 

partes para apresentarem alegações escritas, em virtude de o estado do processo permitir 

proferir de imediato decisão de mérito. 

O Ministério Público exerceu essa faculdade, reiterando tudo o que havia alegado 

na petição inicial. 

* 
  

Ao tribunal decidir se o regulamento objecto da presente acção, goza de eficácia 

jurídica.  

* 

 A instância mantem-se regular, nos termos do despacho saneador proferido em 

audiência prévia. 

 * 

 

 II FUNDAMENTAÇÃO 
 
II.I De facto 
 
Factos provados. 
  
a) A APROSOL – Associação de Proprietários em Tróia, é uma associação de 

direito privado, cujos estatutos foram publicados no Diário da República III 

Série n.º 98 de 27.04.1995, e tem como objecto “ a defesa dos direitos e 

interesses dos proprietários da Urbanização Soltróia, podendo para o efeito 

assumir a Gestão, Conservação e Administração das infraestruturas, espaços 

verdes, lagos, bem como gerir e disciplinar, pela forma que entenda mais 

conveniente, a circulação automóvel e pedonal, nos acessos, estradas e caminhos 

da urbanização.”; admitido, documento 1 junto à petição inicial, constituído pelos próprios 

estatutos da Ré. 

b) Em 25.05.1998, a Câmara Municipal de Grândola e a Aprosol assinaram um 

documento designado de “Acordo de Colaboração”, com o teor que consta do 
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doc 1 junto à contestação, o qual aqui se dá por integralmente reproduzido, e 

do qual consta, além do mais, o seguinte: 

(…) 

 

(…) 

c) Em 18.03.1999, a Câmara Municipal de Grândola e a Aprosol – Associação de 

Proprietários em Tróia, assinaram um documento designado de contrato de 

concessão, com o teor que consta do documento 2 junto à petição inicial, o qual 

aqui se dá por integralmente reproduzido, dele constando, designadamente, as 

seguintes cláusulas: 

“… 

 

 

 

(…) 
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(…) 

 

 

 

 

(…) 

 

 (…) 
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(…) 

 

(…) 

Admitido, doc 2 junto à petição inicial 

d) Em 02.09.2005, a Assembleia Municipal de Grândola, aprovou o Regulamento 

de Trânsito da Urbanização Soltróia – Núcleo C1, o qual foi publicado no Diário 

da República n.º 135 – II Série N.º 196, de 12.10.2005, com o teor que consta 

do documento 4 junto à petição inicial, o qual aqui se dá por integralmente 

reproduzido, e do qual consta, além do mais, o seguinte: 

Nota Justificativa (nos termos do artigo 116.º do Código do Procedimento 

Administrativo) 

A denominada Urbanização Soltróia – Núcleo C1, situada na área do município de 

Grândola, tem conhecido, nos últimos anos, um aumento significativo de moradores e 

utilizadores das suas infra-estruturas. 

O aumento populacional é particularmente notório nos meses de Verão que, por sua vez, 

determina um acréscimo significativo da circulação automóvel. 

Tal facto tem vindo a evidenciar a necessidade de criar a aprovar um regulamento de 

trânsito aplicável naquela Urbanização, adaptado à sua especificidade e de forma a 

garantir a segurança de todos aqueles que utilizam a via pública. 

(…) 

CAPÍTULO VI 

Fiscalização 

Artigo 24.º 

1 – A fiscalização do cumprimento das disposições do presente Regulamento e das 

disposições do Código da Estrada e legislação complementar incumbe à Câmara 

Municipal e à Guarda Nacional Republicana, sem prejuízo do disposto no número 

seguinte. 
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2 – Durante a vigência do contrato de concessão celebrado com a APROSOL – Associação 

de Proprietários em Tróia, considera-se sub-rogada a concessionária, e o seu pessoal, nas 

competências da Câmara Municipal de Grândola para fiscalizar o cumprimento do 

presente Regulamento no que se refere a zonas de estacionamento reservado e ao 

estacionamento de duração limitada, na via pública, bem como para a cobrança das 

taxas previstas e fixadas pelo art.º 21.º. 

(…)” admitido, doc. 4 junto à petição inicial. 

e) Na acção administrativa especial n.º 341/06.3BEBJA, transitada em julgado, foi 

proferida sentença que deu como provado, além do mais, que na assembleia-

geral da APROSOL de 17.12.2005, foi distribuído aos associados e aos residentes 

nos prédios inseridos na área concessionada em documento intitulado 

“Regulamento de Trânsito – Normas do Livre Acesso e do Estacionamento de 

Duração Limitada na Urbanização de Soltróia – Nucleo C1, e em cujo rosto, 

constava a menção “Aprovado em Assembleia Geral da APROSOL de 

25/05/2002”, e a menção “Ratificado em Assembleia Municipal de Grândola de 

02/09/2005 Republicado no Diário da República II Série – n.º 196 – 12/11/2005 

Apêndice n.º 135”; admitido  

f) O documento elaborado pela APROSOL, designado de “Regulamento de 

Trânsito – Normas do Livre Acesso e do Estacionamento de Duração Limitada 

da Urbanização de Soltróia – C1, tem o teor que consta do documento 5 junto à 

petição inicial, do qual consta, além do mais, o seguinte: 

 

 

(…) 
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(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

 

Cfr doc 5 junto à petição incial 

g) Este documento foi aprovado em assembleia geral da Aprosol realizada em 

25.05.2002, e não foi ratificado pela Assembleia Municipal de Grândola; 

confessado pela Ré na sua contestação 
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h) Através de documento datado de 12.03.2006, a APROSOL emitiu uma 

convocatória para uma Assembleia Geral Ordinária a realizar em 22.04.2006, 

com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

Cfr doc 6 junto à petição incial 

i) Na assembleia-geral de 22.04.2006, foi disponibilizado aos associados da 

Aprosol um documento com o seguinte teor: 

 

Cfr doc 7 junto à petição incial 

j) Com data de 03.04.2006, a Aprosol divulgou o documento com a referência 

50/2006, com o seguinte teor: 

 

Cfr doc 8 junto à petição inicial 

k) Em Junho de 2006 o Comandante do Destacamento Territorial de Grâncola da 

Guarda Nacional Republicana, dirigiu ao Presidente da Câmara Municipal de 

Grândola um ofício respeitante ao assunto “Acesso e fiscalização no âmbito do 

regulamento de Trânsito da Urbanização Soltróia”, com o teor que consta do 

documento 18 junto à petição inicial, o qual aqui se dá por integralmente 

reproduzido;  
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l) Em junho de 2006, o Presidente da Câmara Municipal de Grândola remeteu à 

Aprosol o ofício com a referência 003457, com o teor que consta do documento 

10 junto à petição inicial, o qual aqui se dá por integralmente reproduzido; 

m) Em 20.07.2006, foi enviado um email à Câmara Municipal de Grândola com o 

teor que consta do documento 11 junto à petição inicial, o qual aqui se dá por 

integralmente reproduzido; 

n) Em Julho de 2006, deu entrada na Câmara Municipal de Grândola um 

requerimento dirigido ao respectivo presidente, com o teor que consta do 

documento 12 junto à petição inicial, o qual aqui se dá por integralmente 

reproduzido; 

o) Em Julho de 2006, deram entrada na Câmara Municipal de Grândola outros 

dois requerimentos dirigidos ao respectivo presidente, com o teor que consta 

dos documentos 13 e 15 juntos à petição inicial, os quais aqui se dão por 

integralmente reproduzidos; 

p) Em Agosto de 2006, deu entrada na Câmara Municipal de Grândola um 

requerimento dirigido ao respectivo presidente, com o teor que consta do 

documento 12 junto à petição inicial, o qual aqui se dá por integralmente 

reproduzido; 

q) Em Junho de 2016, foi publicado na imprensa um artigo com o teor que consta 

do documento 17 junto à petição inicial, o qual aqui se dá por integralmente 

reproduzido; 

r) Em data concreta não apurada, foi publicitado na imprensa um artigo com o 

teor que consta do documento 16 junto à petição inicial, o qual aqui se dá por 

integralmente reproduzido; 

s) Em 15.09.2006, foi publicado na secção local do jornal Público, um artigo com o 

título “Taxa para entrar na Soltróia motiva contestação”, e com o teor que 

consta do documento 9 junto à petição inicial, o qual aqui se dá por 

integralmente reproduzido; 

* 

 Não ficaram provados quaisquer outros factos alegados, com relevância para a 

decisão a tomar. 

* 
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 A convicção do Tribunal sobre a matéria de facto fundou-se na análise crítica dos 

documentos juntos aos autos pelas partes, não impugnados, tal como se foi fazendo 

menção em cada uma das alíneas antecedentes.  

  

* 

 II.II De Direito 

 A Administração Pública, ou melhor, a função administrativa do Estado, pode ser 

exercido através de diferentes instrumentos de actuação. Designadamente, através de 

normas jurídicas, constantes de regulamentos administrativos. 

 Na definição de Diogo Freitas do Amaral, os regulamentos administrativos “são as 

normas jurídicas emanadas no exercício do poder administrativo por um órgão da 

Administração ou por outra entidade pública privada para tal habilitada por lei.”1 

 Para além da sua natureza normativa, o regulamento caracteriza-se, também, pela 

natureza das entidades habilitadas à sua emissão, e pelo poder de que o mesmo é 

manifestação. 

 Não obstante o poder regulamentar poder ser delegado em entidades privadas, 

nos termos e condições previstas na lei, e quando chamadas ao exercício de funções 

administrativas, em regra, são as entidades integradas na Administração Pública que 

emitem regulamentos, e, quando o fazem, fazem-no como forma de exercer o poder 

administrativo.  

 As Autarquias locais, isto é, “as pessoas colectivas territoriais dotadas de órgãos 

representativos, que visam a prossecução de interesses próprios das populações respectivas”, 

são, no contexto de toda a Administração Pública, uma das entidades a quem a própria 

Constituição da República Portuguesa atribui poder regulamentar. 

 Nos termos do art.º 241.º da CRP, “As autarquias locais dispõem de poder 

regulamentar próprio nos limites da Constituição, das leis e dos regulamentos emanados das 

autarquias de grau superior ou das autarquias com poder tutelar.” 

  Dentro do Município enquanto autarquia local, é à Assembleia Municipal que se 

encontra legalmente atribuída a competência para exercer esse poder regulamentar, como 

resulta do art.º 53.º n.º 2 a) da Lei 169/99 de 18.09., na versão vigente à data dos factos. 

                                                           
1
 Curso de Direito Administrativo, Volume II, 2014, 2.ª edição, Almedina, página 177 e 179 
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 Já a competência para regular o estacionamento de veículos nas ruas e lugares 

públicos do município, bem como para as redes de circulação no espaço rodoviário, 

pertence à Câmara Municipal, que, quando pretenda exercer essa competência através de 

normas jurídicas, terá que propor e submeter à aprovação da Assembleia Municipal as 

suas deliberações nessas matérias para que possam adquirir natureza regulamentar, a não 

ser que se trate de exercer a sua própria competência regulamentar exclusiva, no âmbito 

da administração do domínio público municipal, como estabelece o art.º 64.º n.º 7 b) da 

mesma Lei.  

 Neste quadro, e no que respeita à administração dos interesses locais no âmbito 

dessas matérias, pode dizer-se que é aos órgãos municipais que cabe exercer o poder 

regulamentar próprio e autónomo. 

  Como se disse, desde que chamada ao exercício de uma função administrativa de 

âmbito municipal, poderá ainda configurar-se o exercício do poder regulamentar 

municipal através de entidades privadas, e com base em delegações desse poder 

regulamentar a favor dessas entidades privadas. 

Como explica Ana Raquel Gonçalves Moniz, “Pode acontecer que o poder 

regulamentar não seja directamente exercido pelo órgão a quem o legislador o conferiu, na 

medida em que este autorizou a possibilidade do respectivo exercício por outro órgão 

administrativo ou por outra entidade privada: estaremos, nestas hipóteses, perante uma 

situação de delegação do poder regulamentar.”2. 

 Esse fenómeno pode derivar não só de um acto mas, também, de um contrato 

administrativo entre a entidade pública titular do poder regulamentar próprio e a 

entidade privada chamada a exercer esse poder, no âmbito ou com vista ao exercício de 

uma função ou tarefa administrativa. 

Neste último caso, também o próprio contrato passa a conformar o poder 

regulamentar da entidade privada delegada e, naturalmente, a eficácia das normas por 

esta emitida. 

A emissão de normas regulamentares por parte de entidades privadas delegadas 

fica assim sujeita aos limites do próprio contrato, mas, não deixa de se manter sujeita a 

todo o bloco legal que vincula o exercício do poder regulamentar legalmente atribuído à 

entidade pública delegante. 

                                                           
2
 Estudos sobre os Regulamentos Administrativos – 2016, 2.ª edição, página 121. 
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A infracção dos limites impostos por este bloco legal afectará a validade e, ou, a 

eficácia das normas regulamentares emanadas pela entidade privada, e a infracção dos 

limites da delegação do poder regulamentar derivados do contrato, colocam em causa a 

própria natureza das normas emtidas.  

Como explica uma vez mais Ana Raquel Gonçalves Moniz 3, “… a infracção das 

cláusulas contratuais que, como parâmetros de vinculação dos regulamentos, fixam os 

requisitos para a emissão destes últimos não conduz à invalidade das normas emanadas, mas 

à exclusão da sua natureza pública-regulamentar, quer dizer, a tais actuações falece o 

elemento de autoridade inerente ao regulamento enquanto forma de actuação 

administrativa” 

Como vimos já, em face do quadro legal que acima ficou enunciado, era ao 

Município de Grândola que pertencia o poder regulamentar próprio e autónomo, no 

âmbito da regulação do trânsito, e do acesso e estacionamento na Urbanização Soltróia, 

por se tratar de uma área integrada na sua circunscrição territorial. 

Como decorre da matéria de facto provada, em 1999 foi celebrado entre o 

Município de Grândola e o Município de Grândola e a Aprosol um contrato de concessão do 

primeiro à segunda da gestão de espaços verdes, lagos artificiais e equipamentos de lazer 

e de utilização colectiva, arruamentos, caminhos pedonais e parques de estacionamento 

que servem a Urbanização da Soltróia, integrados no domínio público municipal. (CFr alínea c) 

da matéria de facto provada) 

No âmbito dessa concessão, foi instituída como obrigação da Aprosol, a elaboração 

de um ou mais regulamentos, mencionando os direitos e obrigações recíprocos de utentes 

e concessionária, o regime dos serviços e fornecimentos de equipamentos que hajam de 

ser prestados pela concessionária, bem como o regime dos espaços de utilização colectiva 

e dos serviços de fiscalização e segurança, como ficou estabelecido no n.º 2 da cláusula 

quarta. (CFr alínea c) da matéria de facto provada) 

Porém, como ficou expresso nesse mesmo número dessa mesma cláusula, os 

regulamentos que assim viesse a ser aprovados pela Concessionária, estavam sujeitos à 

prévia aprovação do Concedente. (CFr alínea c) da matéria de facto provada) 

Aliás, nos termos da cláusula oitava n.º 5 b) ii), o Concedente manteve o poder de 

aprovar quaisquer regulamentos emitidos pela Concessionária. (CFr alínea c) da matéria de facto 

provada) 

                                                           
3
 Estudos sobre os Regulamentos Administrativos – 2016, 2.ª edição, página 166. 
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Assim, antes dessa aprovação, qualquer norma que viesse a ser aprovada e emitida 

pela Concessionária no âmbito e em execução daquele contrato de concessão, não revestia 

ainda, a natureza nem a força jurídica de regulamento administrativo, nem como tal 

poderia ser aplicada aos seus destinatários.  

Embora a propósito da teoria do acto administrativo, ensina Diogo Freitas do 

Amaral, “o acto pelo qual um órgão da Administração exprime a sua concordância com um 

acto anterior existente, já praticado por outro órgão administrativo, e lhe confere eficácia.” 

(…) 

“… no caso da aprovação, antes de esta ser dada, já existe um acto administrativo, só 

que ele não é eficaz.” 

 Também o regulamento administrativo sujeito a aprovação, existe enquanto 

norma jurídica, mas não é, ainda, eficaz. 

 Por outro lado, a emissão de toda e qualquer norma regulamentar, quer ao abrigo 

de poderes próprios quer ao abrigo de poderes delegados, está sujeita, como se disse, aos 

requisitos de validade e de eficácia previstos em todo o bloco legal aplicável ao exercício 

do poder regulamentar. 

E por se tratar de actos de natureza normativa, caracterizados pela generalidade e 

pela abstracção, os regulamentos, e as normas regulamentares devem ser objecto de 

publicação para adquirirem eficácia. 

Diz-nos Diogo Freitas do Amaral que “Dos regulamentos haverá naturalmente que 

dar conhecimento a todos os seus destinatários potenciais. Na verdade, o princípio da 

publicidade dos actos de conteúdo genérico dos órgãos de soberania, das regiões autónomas 

e do poder local é uma exigência do princípio do Estado de direito democrático – noutros 

termos: é indispensável que os cidadãos conheçam e tenham fácil acesso ao direito vigente e 

fiquem a saber das principais decisões do poder político.”. 

No caso das deliberações dos órgãos autárquicos, designadamente daquelas que 

comportem a emissão de normas regulamentares, isso mesmo é expressamente exigido 

pelo artigo 91.º da Lei 169/99 de 18.09, como condição da sua eficácia. 

Ora, como decorre da matéria de facto provada, e como foi aliás reconhecido pela 

própria Ré, o “Regulamento de Trânsito – Normas do Livre Acesso e do Estacionamento de 

Duração Limitada da Urbanização de Soltróia – Núcleo C1”, aprovado na sua assembleia 

geral de 25.05.2002, não foi ratificado pela Assembleia Municipal de Grândola nem foi 
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aprovado por nenhum dos órgãos deste Município, nem foi objecto de publicitação por 

nenhuma das formas legalmente previstas na Lei das Autarquias Locais. 

Neste quadro, independentemente de algumas das normas constantes desse 

documento poderem ser, ou não, meras normas de execução do Regulamento de Trânsito 

da Urbanização Soltróia – Núcleo C1 aprovado pela Assembleia da República de Grândola e 

publicado em Diário da República, elas não adquiriram eficácia, e não poderiam ser 

divulgadas juntos dos seus associados como tal. 

Nestes termos e por estas razões, a acção terá que ser julgada totalmente 

procedente. 

* 

Nos termos do art.º 527.º n.º 1 do CPC, aplicável à situação em apreço nos 

presentes autos por força do disposto no art.º 1.º do CPTA, “ A decisão que julgue a acção 

ou algum dos seus incidentes ou recursos, condena em custas a parte que a elas houver dado 

causa ou, não havendo vencimento da acção, quem do processo tirou proveito.”   

 O número 2 do mesmo art.º 527.º do CPC estabelece ainda que “Entende-se que dá 

causa às custas do processo a parte vencida, na proporção em que o for.”  

Procedendo a acção na totalidade, a responsabilidade pelo pagamento das custas 

processuais cabe à Ré.  

* 

III DECISÃO 

Pelo exposto, julgo a presente acção procedente, e, em consequência, declaro a 

ineficácia do “Regulamento de Trânsito – Normas do Livre Acesso e do Estacionamento de 

Duração Limitada na Urbanização de Soltróia – Núcleo C1”, aprovado pela Ré em 

assembleia geral de 25.05.2002, e condeno a Ré a publicitar esta decisão junto dos seus 

associados e demais utentes da Urbanização da Soltróia, da mesma forma que antes 

publicitou que o mesmo havia sido ratificado pela Assembleia Municipal de Grândola. 

 

Custas a cargo da Ré.  

 

Registe e Notifique 

  15.02.2021 O juiz de direito, António Balsante 

(Texto processado e revisto com recurso a meios informáticos pelo signatário de acordo com a ortografia anterior à resultante 
da Resolução da Assembleia da República nº 35/2008 de 29 de Julho, e com aposição de assinatura electrónica avançada 
através do SITAF, nos termos do art. 7º da Portaria n.º 1417/2003, de 30 de Dezembro, e do art.131º n.º5 do CPC vigente ex vi 
art. 1º do CPTA). 
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