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PARECER 
 

Para: Senhor Presidente da Assembleia de Delegados da Ordem dos Arquitectos 

 

Objecto do Parecer:  

Foi-nos solicitada opinião jurídica sobre a seguinte questão: o impedimento pontual de 

um membro efectivo da Assembleia de Delegados dá origem à sua substituição e, caso 

assim seja, como se processa essa substituição. 

 

Enquadramento Legal:  

No âmbito deste parecer foi objecto de análise o Estatuto da Ordem dos Arquitectos 

(EOA), aprovado pelo aprovado pelo Decreto-Lei n.º 176/98, de 3 de julho, na 

redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 113/2015, de 28 de Agosto. 

Por outro lado, a Lei n.º 2/2013, de 10 de Janeiro, que estabelece o regime jurídico de 

criação, organização e funcionamento das associações públicas profissionais é também 

importante para a análise jurídica efectuada neste parecer. 

Importou também apreciar o disposto no Capítulo II, do Subtítulo I, do Título II, do 

Livro I do Código Civil, dedicado às pessoas colectivas, assim como o disposto no 

Decreto-Lei n.º 594/74, de 7 de Novembro, que reconhece e regulamenta o direito de 

associação. 

Mais foi analisado o disposto no art.º 42.º do Código do Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro. 

 

Do Regime da Substituição: 

Antes de mais, importa compreender e determinar o regime da substituição dos 

membros dos órgãos. A substituição pode ocorrer a título definitivo ou temporário, 

mediante a causa que determina essa substituição tenha efeitos perenes ou 

circunscritos no tempo. 

Entende-se por substituição definitiva aquela que é consequência de um motivo que 

determina a cessação do mandato do membro do órgão e que é irreversível. Assim, a 

substituição definitiva ocorre em situações de renúncia ao mandato, de demissão, de 

morte, de doença incapacitante, entre outras que impeçam o titular do mandato de, 

por vontade própria ou por circunstâncias exógenas à sua vontade, cumprir o mandato 

que lhe foi conferido.  

Por seu turno, a substituição temporária ocorre para suprir as situações em que o 
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membro do órgão se encontra momentaneamente impossibilitado de cumprir o seu 

mandato. Este tipo de substituição ocorre, por exemplo, em situações de baixa média; 

de ausência momentânea; de falta a reunião, previamente comunicada perante quem 

tem competência para convocar a mesma; na sequência de pedidos de suspensão do 

mandato, entre outras, que não têm um carácter definitivo, antes sim se encontra 

balizada no tempo. Findo o motivo que causa substituição, o mandato poderá ser 

retomado pelo seu titular. 

 

Do Regime da Substituição na Assembleia de Delegados da Ordem dos Arquitectos: 

Importa verificar, primeiramente, se a matéria da substituição dos membros da 

Assembleia de Delegados ou, genericamente, dos membros dos órgãos da Ordem dos 

Arquitectos (OA) tem previsão no EOA.  

Compulsado o Estatuto constata-se que o art.º 18.º, dedicado à Assembleia de 

Delegados é omisso face a esta questão. Apenas o art.º 12.º do EOA, que estabelece as 

regras gerais e comuns a todos os órgãos da Ordem, aborda esta matéria, no seu 

número 5 e da seguinte forma: 

“A renúncia, a morte ou impedimento prolongado de um membro de qualquer órgão 

determina a sua substituição pelo candidato sucessivo na mesma lista do último ato 

eleitoral ou pelo candidato indicado como suplente, se for esse o caso, aplicando-se as 

limitações à renovação de mandatos previstas nos n.ºs 1 e 2.”. 

Mais nenhuma norma no EOA trata este tema. Assim, verifica-se que no EOA apenas se 

encontra prevista a substituição a título definitivo e é omissa a substituição a título 

temporário. 

Porém, como anteriormente se afirmou, o regime de substituição definitivo e 

temporário são distintos e, por isso, importa verificar se na legislação subsidiariamente 

aplicável se encontra a previsão normativa desta matéria da substituição por 

impedimento pontual.  

A Lei n.º 2/2013, de 10 de Janeiro, que estabelece o regime jurídico de criação, 

organização e funcionamento das associações públicas profissionais, não estabelece 

qualquer regra sobre esta matéria da substituição dos membros dos órgãos.  

Todavia, resulta do n.º 2 do artigo 4.º da referida Lei n.º 2/2013, de 10 de Janeiro, o 

seguinte:  

“Em tudo o que não estiver regulado na presente lei e na respetiva lei de criação, bem 

como nos seus estatutos, são subsidiariamente aplicáveis às associações públicas 

profissionais: 
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a) No que respeita às suas atribuições e ao exercício dos poderes públicos que lhes 

sejam conferidos, o Código do Procedimento Administrativo, com as necessárias 

adaptações, e os princípios gerais de direito administrativo; 

b) No que respeita à sua organização interna, as normas e os princípios que regem as 

associações de direito privado.”. 

A matéria da substituição de um membro de um órgão que esteja temporariamente 

impedido contende com a organização interna da associação pública profissional, o 

que, aliás, também resultaria da sistemática do EOA, na medida em que o art.º 12.º, o 

qual no seu número 5 faz referência à substituição a título definitivo, está inserido no 

Capítulo III dedicado à organização. 

Cumpre, assim, aferir as normas e princípios que regem as associações de direito 

privado, o que equivale a dizer que é necessário chamar à colação o disposto no 

Código Civil, nos seus art.ºs 157.º e seguintes, relativos às pessoas colectivas, muito 

em particular os art.ºs 173.º a 175.º que contendem com a convocação da assembleia, 

forma da convocação e funcionamento. Todavia, também neste conjunto de normas 

não foi possível encontrar a solução para a determinação da regra da substituição em 

caso de impedimento temporário do titular do cargo dirigente.  

Por outro lado, o Decreto-Lei n.º 594/74, de 7 de Novembro, que reconhece e 

regulamenta o direito de associação, é também omisso relativamente a esta matéria. 

Ora, daqui resulta que a matéria da substituição que não em situações de 

impedimento prolongado, ou seja a substituição temporária dos membros da 

Assembleia de Delegados não tem previsão legal, existindo, assim, uma lacuna na lei 

que cumpre integrar. 

No processo de integração desta lacuna voltamos a chamar à colação o disposto no n.º 

2 do art.º 4.º da Lei n.º 2/2013, de 10 de Janeiro, que estabelece os diplomas com 

aplicação subsidiária no âmbito das associações públicas profissionais “[e]m tudo o que 

não estiver regulado na presente lei e na respetiva lei de criação, bem como nos seus 

estatutos (…)”, de modo a tentar encontrar dentro das normas de aplicação subsidiária 

a integração desta lacuna.  

Conforme já observamos, as normas que directamente se aplicariam, e que seriam as 

que regem as associações de direito privado, tendo em conta a al. b) do n.º 2 do art.º 

4.º da Lei n.º 2/2013, de 10 de Janeiro, não nos permitem resolver a presente lacuna. 

Antes de procurar integrar a lacuna no universo jurídico que não é considerado na 

legislação subsidiária, impõe-se analisar a demais legislação subsidiária, ou seja o 

Código do Procedimento Administrativo e os princípios gerais de direito administrativo 

- como resulta da al. a) do n.º 2 do art.º 4.º da Lei n.º 2/2013, de 10 de Janeiro - com 
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vista a aferir se, nesse diploma e/ou conjugado com esses princípios, é possível 

integrar a presente lacuna. Esta solução é adensada pela circunstância de estarmos 

perante uma associação pública profissional, que é uma pessoa colectiva de direito 

público. 

O n.º 1 do art.º 42.º do CPA, sob a epígrafe suplência, estabelece que:  

“Nos casos de ausência, falta ou impedimento do titular do órgão ou do agente, cabe 

ao suplente designado na lei, nos estatutos ou no regimento, agir no exercício da 

competência desse órgão ou agente.”.  

A indisponibilidade pontual de um membro da Assembleia de Delegados corresponde 

a uma situação de ausência e/ou falta à reunião daquele órgão.  

Nessa medida, importa agora verificar se a lei designa o suplente. O CPA não regula 

esta matéria, pelo que se impõe o recurso ao EOA para aferir se designa quem é o 

suplente. 

Previamente, cumpre assinalar, nos termos do n.º 1 do art.º 18.º do EOA, que a 

Assembleia de Delegados é composta por 21 membros, eleitos pelo sistema de 

representação proporcional segundo o método da média mais alta de Hondt, nos 

círculos territoriais previstos no n.º 3 do artigo 2.º. Aliás, sublinhe-se que a ideia de 

representação proporcional perpassa a todo o art.º 18.º do EOA, bem como tem 

acolhimento nos n.ºs 7 e 8 do art.º 15.º da Lei n.º 2/2013, de 10 de Janeiro. 

O n.º 5 deste mesmo artigo determina que “[a]s listas devem incluir, para cada círculo 

eleitoral, os candidatos nele inscritos ao respetivo número de lugares e ainda o número 

de suplentes estabelecido.”, o que induz um sistema amplo de efectuar as 

substituições, pois se assim não fosse não se exigia um número de suplentes igual ao 

dos membros efectivos do órgão.  

Por seu turno, o nº 9 deste artigo reforça a ideia de necessidade de participação dos 

membros do órgão nas suas reuniões, ao exigir um quórum deliberativo que exige a 

presença da maioria dos seus membros. 

Do n.º 5 do art.º 12.º do EOA, que, recorde-se, se trata de uma regra geral, também se 

retira que a substituição em lista opera “(…) pelo candidato sucessivo na mesma lista 

do último ato eleitoral ou pelo candidato indicado como suplente, se for esse o caso.” o 

que na tarefa interpretativa da lei não poderá ser descurado. 

Acresce que, nos termos da al. b) do art.º 34.º da Lei n.º 2/2013, de 10 de Janeiro, é 

um direito dos membros das associações públicas profissionais reguladas por esta lei, 

participar nas actividades da associação. O que corresponde, também, a um dever de 
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participar na vida da associação, como resulta da al. a) do art.º 35.º do diploma citado.  

Ou seja, desta conjugação de normas, verifica-se que o substituto do membro ausente 

ou faltoso é o elemento seguinte da lista pela qual foi eleito, cabendo-lhe exercer as 

funções do membro faltoso e/ou ausente. 

 

Conclusões: 

1- O EOA apenas prevê a substituição dos membros dos órgãos em caso de 

substituição definitiva, como resulta da regra geral prevista no n.º 5 do art.º 

12.º do EOA, ou seja a da substituição pelo candidato sucessivo da lista pela 

qual foi eleito o membro substituído. 

 

2- Todavia, além das situações de substituição definitiva existem também 

situações de substituição temporária, para circunstâncias temporalmente 

circunscritas em que o membro do órgão se encontra momentaneamente 

impossibilitado de exercer o seu mandato e a sua não previsão no EOA e na 

legislação subsidiária consubstancia uma lacuna da lei que importa integrar.   

 

3- A impossibilidade momentânea para o exercício do mandato de um membro da 

Assembleia de Delegados dá origem à sua substituição temporária, pelo 

elemento seguinte da lista pela qual foi eleito e até que cesse o motivo gerador 

dessa impossibilidade pontual, por aplicação do art.º 42.º do CPA, interpretado 

conjuntamente com disposto nos art.ºs 12.º e 18.º do EOA e os art.º 34.º e 35.º 

da Lei n.º 2/2013, de 10 de Janeiro, integrando-se, desta forma, a referida 

lacuna. 

 

Salvo melhor opinião, este é o meu parecer.  

 

Porto, 6 de Setembro de 2018 

 

 

O Advogado, 

 

 

Frederico Bessa Cardoso 
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