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I – As polícias municipais gozam hoje, e desde 1997, de expresso acolhi-
mento constitucional.2 Assim, dispõe, por um lado, o artigo 237.º, n.º 3 da
Constituição que “[a]s polícias municipais cooperam na manutenção da tran-
quilidade pública e na proteção das comunidades locais”. E, por outro lado, es-
tabelece o artigo 165.º, n.º 1, alínea aa) da Lei Fundamental que o “[r]egime
e forma de criação das polícias municipais” se inscreve na reserva relativa de
competência legislativa da Assembleia da República.

Cada uma destas previsões tem, naturalmente, a sua ratio própria: a pri-
meira norma pretende, essencialmente, “salientar a relevância do poder mu-
nicipal quanto à quantia da segurança e tranquilidade públicas e a proteção
das comunidades locais”3; já a segunda, por sua vez, assume- se como (i) uma
norma de competência, que “torna clara a reserva de lei da Assembleia (embora
relativa) para a definição do regime e forma de criação destas polícias”, e como
(ii) uma norma de legitimação, isto é, “uma norma de legitimação das próprias
polícias municipais que não tinham guarida no texto constitucional (cfr. agora
artigo 237.º- 3) e se revelavam em dessintonia com o princípio da unidade de
organização para todo o território das forças de segurança (artigo 272.º- 4)”.4

2 Diga-se, no entanto que “[a] atribuição de funções de polícia administrativa aos municí-
pios não é resultado da alteração constitucional”, pois o que o legislador constituinte fez
em 1997 foi, por um lado, “permitir expressamente a criação de serviços organicamente
estruturados como corpos de polícia na dependência dos municípios” e, por outro lado,
“autorizar uma abertura material-funcional, permitindo que se destinem novas atribuições nos
domínios de polícia aos municípios”, uma vez que “a lei já concedia aos municípios algumas
atribuições em matéria de polícia”: cf. CATARINA SARMENTO E CASTRO, A questão das Polícias
Municipais, Coimbra, 2003, p. 267.
3 Cf. GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, Constituição da República Portuguesa Anotada, 4.ª
edição, Volume II, Coimbra, 2010, p. 727.
4 Cf. GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, Constituição..., Volume II, cit., p. 335.



As polícias municipais, por conseguinte, são uma figura constitucional-
mente prevista, que, apesar de cooperar com as forças de segurança (regu-
ladas no artigo 272.º, n.º 4 da Constituição), porém não se confunde com
elas5 – aliás, esta distinção constituiu inclusivamente um dos pontos mais
acentuados durante os debates da quarta revisão constitucional (1997), na
qual as polícias municipais passaram a estar consagradas na Constituição.6

Na verdade, é possível vislumbrar entre ambas (pelo menos) as seguin-
tes diferenças:

(i) As forças de segurança destinam- se à defesa da legalidade de-
mocrática, da segurança interna e dos direitos dos cidadãos, en-
quanto as polícias municipais se limitam à fiscalização, na área
da sua jurisdição, do cumprimento das leis e dos regulamentos
que disciplinem matérias relativas às atribuições das autarquias
e às competências dos seus órgãos;

(ii) As forças de segurança têm organização única para todo o território
nacional, enquanto as polícias municipais têm atuação restrita à
área do respetivo município;

(iii) As forças de segurança são de existência constitucionalmente ob-
rigatória; as polícias municipais, de criação meramente facultativa7;

(iv) O regime das forças de segurança insere- se na reserva absoluta de
competência legislativa da Assembleia da República, ao passo que

5 Neste sentido, cf. GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, Constituição..., Volume II, pp. 335 e
862, bem como JORGE MIRANDA e RUI MEDEIROS, Constituição Portuguesa Anotada, Tomo III,
Coimbra, 2007, pp. 458 e 681.
No mesmo sentido, cf. igualmente o Parecer n.º 28/2008 do Conselho Consultivo da
Procuradoria-Geral da República (conclusão n.º 4), publicado no Diário da República, II
série, n.º 155, de 12 de agosto de 2008.
6 Cf., designadamente, o Diário da Assembleia da República, I série, n.º 103, de 30 de
julho de 1997, em especial pp. 51 a 54.
Os debates parlamentares permitem igualmente concluir que a iniciativa da consti-
tucionalização das polícias municipais coube ao Partido Socialista; a exclusão destas
polícias do conceito constitucional de “forças de segurança” deveu-se, sobretudo, ao
Partido Social-Democrata: além da referência feita no parágrafo anterior, vide ainda
o Diário da Assembleia da República, II série-RC, n.º 115, de 5 de julho de 1997, pp. 19
e 20.
7 Sem prejuízo disso, e como melhor se detalhará adiante, tal regime não é, em princí-
pio, aplicável ao regime especial das polícias municipais.



o regime das polícias municipais se inclui, como já vimos acima,
na reserva relativa de competência legislativa parlamentar8.

II – Dando cumprimento aos imperativos constitucionais, a Assembleia
da República viria a aprovar a Lei n.º 140/99, de 28 de agosto, que estabele-
ceu o regime e a forma de criação das polícias municipais e cujo artigo 22.º
permitia que as polícias municipais de Lisboa e do Porto beneficiassem de
um regime especial transitório por um período não superior a cinco anos.9

E, com efeito, cerca de cinco anos depois, seria aprovada a Lei n.º
19/2004, de 20 de maio, que veio revogar a Lei n.º 140/99 e definir o regime
e forma de criação das polícias municipais. Não obstante, este diploma pre-
via que o regime das polícias municipais de Lisboa e do Porto fosse “objeto
de regras especiais a aprovar em decreto- lei” (cf. artigo 21.º). Isto significa que,
ao lado das polícias municipais ditas “de regime comum”, as polícias muni-
cipais de Lisboa e do Porto sempre se assumiram como polícias municipais
de regime especial.

O diploma aqui anotado, que aprova o regime especial das polícias mu-
nicipais de Lisboa e do Porto, não surge isolado, antes resulta de um pro-
cesso histórico próprio, na medida em que o legislador sempre regulou as
especificidades destas polícias.

8 Cf. JORGE MIRANDA e RUI MEDEIROS, Constituição..., Tomo III, cit., p. 458.
9 A Lei n.º 140/99, de 28 de agosto, revogou a Lei n.º 32/94, de 29 de agosto, que deter-
minava a possibilidade de criação de serviços municipais de polícia administrativa. Para
os Municípios de Lisboa e do Porto prescrevia no n.º 2 do artigo 13.º o seguinte: 
“2 – Os municípios de Lisboa e Porto procederão, no prazo máximo de três anos a contar
da data da entrada em vigor do decreto regulamentar previsto no n.° 2 do artigo 9.°, à con-
versão dos seus corpos de polícia municipal nos correspondentes serviços municipais de
polícia da seguinte forma: 
a) Os agentes da Polícia de Segurança Pública em funções naqueles corpos podem optar
pela integração no novo serviço ou pelo regresso à entidade requisitada; 
b) Anualmente, será fixado por despacho do Ministro da Administração Interna, sob pro-
posta do presidente da câmara municipal, o número de agentes a regressar à entidade re-
quisitada, que corresponderá ao quantitativo de vagas a preencher por recrutamento em
substituição; 
c) Os agentes da Polícia de Segurança Pública que, tendo optado pelo regresso à entidade
requisitada, se mantenham ao serviço dos municípios, nos termos da alínea b), continuam
a usufruir do estatuto pessoal que lhes vem sendo aplicado”.



Com efeito, para não recuar a um passado anterior à Constituição de 1933,
quanto ao regime das polícias municipais de Lisboa e do Porto, recorda- se
apenas que no Decreto- Lei n.º 39497 – publicado no Diário do Governo, n.º
290/1953, série I, de 31 de dezembro de 1953 –, que aprovou a reorganização
da Polícia de Segurança Pública (adiante “PSP”), já se definia, dentro da estru-
tura da PSP, um regime próprio para estas polícias. Mais concretamente,
dispunha o seu artigo 54.º o seguinte: “a cargo das Câmaras Municipais de Lisboa
e Porto há corpos privativos da polícia municipal, sujeitos à disciplina da PSP, que
fornecerá o pessoal”. No § único do citado artigo 54.º não deixava ainda de se
apontar que, em caso de alteração da ordem pública, as polícias municipais
ficavam na dependência direta dos comandos da PSP.

O Regulamento da PSP – aprovado pelo Decreto n.º 39550 e publicado
no Diário do Governo, n.º 42/1954, série I, de 26 de fevereiro de 1954 – regu-
lava, no seu artigo 82.º, os corpos privativos de polícia municipal de Lisboa e
do Porto a cargo das respetivas câmaras municipais, sujeitos à disciplina da
PSP, e cujos encargos eram da responsabilidade das mesmas. O comandante
da polícia municipal era nomeado pelo Ministro do Interior, sob proposta do
presidente da câmara municipal, ouvido o comandante- geral da PSP.

Também o regulamento de funcionamento e organização das câmaras mu-
nicipais de Lisboa e do Porto – aprovado pelo Decreto- Lei n.º 38065, publicado
no Diário do Governo, n.º 241/1950, série I, de 24 de novembro de 1950 (intro-
duzindo um regime especial ao regulado no Código Administrativo), alterado
pelo Decreto- Lei n.º 45248, publicado no Diário do Governo, n.º 218/1963, série
I, de 16 de setembro de 1963 – determinava, nos seus artigos 15.º, alínea d) e
26.º, alínea b), que o provimento do comandante da polícia municipal seria
feito pelo Ministro do Interior, sob proposta do presidente da câmara munici-
pal respetivo, ouvido o comandante- geral da PSP, sendo que os comandantes
e demais pessoal das polícias municipais exerciam funções em comissão de
serviço – sendo o serviço prestado nas polícias municipais contado como se
fosse prestado no quadro da PSP.

III – Pois bem, embora nos anos subsequentes à aprovação da Lei n.º
19/2004 tenham sido emitidos e publicados diversos outros diplomas com
relevância (direta ou indireta) sobre a matéria das polícias municipais, a ver-
dade é que, por um motivo ou outro, o Decreto- Lei previsto no artigo 21.º



da Lei n.º 19/2004 tardou a surgir, conduzindo a uma falta de regulamenta-
ção que não deixou de originar sérios problemas práticos. Isso mesmo foi
evidenciado, não apenas pelo Parecer n.º 28/2008 do Conselho Consultivo
da Procuradoria- Geral da República, já acima citado (cf. nota 5 supra), mas
também pela Resolução n.º 24/2011, de 21 de janeiro de 2011, através da
qual a Assembleia da República deliberou “recomendar ao Governo que tome
as iniciativas legislativas adequadas à definição de todas as questões relativas
às funções, competências e condições de exercício dos agentes de polícia muni-
cipal que não mereceram regulamentação pelos Decretos- Leis n.os 197/2008, de
7 de Outubro, e 239/2009, de 16 de Setembro”.10

Em resposta (parcial) a estes reptos, no que especificamente respeita às
polícias municipais de regime especial, no início do corrente ano viria, enfim,
a ser publicado o Decreto- Lei n.º 13/2017, de 26 de janeiro, que estabelece
o regime das polícias municipais de Lisboa e do Porto. Regime que, pela sua
importância prática em geral, e pela relevância teórica de algumas questões
suscitadas por uma ou outra das suas disposições em particular, se julgou
merecer uma atenção mais detida, tendo- se aqui reunido, para esse efeito,
o contributo de diversos anotadores que generosamente aceitaram prestar
a sua valiosa colaboração neste projeto. É o resultado dessa análise con-
junta, traduzido numa anotação coletiva ao Decreto- Lei n.º 13/2017, que
agora se apresenta ao público.

IV – Porque a obra deve falar por si, e para não demorar ainda mais o
leitor, encerra- se esta Introdução com algumas breves observações adicio-
nais, para melhor enquadramento dos desígnios e do fio condutor deste
trabalho.

Amtes de mais, para assinalar que, sem prejuízo da discordância de alguns
dos Autores face ao Acordo Ortográfico de 1990, optou- se, por simples razões
de uniformidade, por adaptar a ortografia de todas as anotações à luz daquele
Acordo.

Ressalva- se, contudo, que esta constituiu a única “concessão” aqui feita
a imperativos de harmonização. Quanto ao mais, cada um dos anotadores
gozou de absoluta liberdade na defesa das suas posições – razão pela qual,

10 Cf. Diário da República, I série, n.º 34, de 17 de fevereiro de 2011, p. 828.



no final de cada anotação, vem expressamente identificado o respetivo
autor, que assim assume a plena responsabilidade científica pelo corres-
pondente texto. Os Autores entenderam consensualmente que, apesar de
eventuais repercussões negativas (que se tentou minimizar) sobre a coe-
rência interna da obra, esta seria a forma mais apta a respeitar as diferentes
formações académicas, percursos profissionais, mundividências pessoais e
perspetivas de abordagem de cada anotador.

No presente livro é, pois, possível encontrar posições particulares e até
estilos de escrita distintos em cada anotação, o que resulta do intuito de
pluralismo que expressamente preside a este trabalho coletivo. Pluralismo
que, de resto, decorre do próprio diploma sob anotação, que regula maté-
rias que vão desde as atribuições e competências das polícias municipais
(artigo 4.º) até ao estandarte nacional e símbolos (artigos 7.º e 8.º), o uso de
uniforme (artigo 16.º) e a caraterização de veículos (artigo 17.º), passando
pelo recrutamento (artigo 10.º) e pelo regime remuneratório das polícias
municipais (artigo 12.º), numa multidisciplinariedade que, se por um lado
dificultou o trabalho conjunto, por outro tornou inquestionavelmente o
desafio mais aliciante.

Na revisão final procurou- se apenas evitar, tanto quanto possível, so-
breposições de matérias na abordagem aos diversos preceitos do diploma;
quanto a diferenças doutrinárias entre os anotadores, as mesmas vêm
devidamente assinaladas ao longo da obra, com vista a facilitar a tarefa
ao leitor.

Cientes das limitações e insuficiências que certamente não deixarão de
ser apontadas a este trabalho, e pelas quais desde já se penitenciam, os Au-
tores esperam modestamente que, apesar disso, a presente obra se revele
útil a todos quantos lidam com esta matéria e possa auxiliar os interessados
a compreender e aplicar o regime constante deste recente e importante
diploma legal.

Lisboa, junho de 2017

Os Organizadores,
Marco Caldeira

Luís Alves
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