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Resumo 

 

O presente trabalho tem como objecto de estudo a Polícia Municipal, um novo modelo 

de polícia que veicula a almejada descentralização territorial da segurança, 

consagrada constitucionalmente em 1997 com a IV Revisão à Constituição da 

República Portuguesa. Para se obter uma maior percepção do desempenho desta 

polícia no terreno, recorreu-se a uma amostra de estudo que compreende as Polícias 

Municipais inseridas na área metropolitana do Porto. 

Pretende-se a concretização de determinados objectivos, sendo o primeiro dar a 

conhecer os contextos e conceitos históricos/jurídicos subjacentes à sua criação, em 

seguida demonstrar que a Polícia Municipal, apesar de possuir uma natureza 

essencialmente administrativa, tem como atribuição a cooperação com as Forças de 

Segurança na manutenção da tranquilidade pública e protecção das comunidades 

locais, e deriva da prossecução das suas atribuições e competências o contacto 

directo e permanente com o crime, ainda que restrito ao flagrante delito, 

desempenhando a tão afamada subsidiariedade e complementaridade com as Forças 

de Segurança. Pretende-se, ainda, demonstrar que a limitação imposta por Lei, ao 

desempenho de competências de órgão de Polícia Criminal, no estrito cumprimento 

das suas funções, retira operacionalidade e aumenta o volume de trabalho nas Forças 

de Segurança, dado que são estas últimas que têm que efectuar todo o procedimento 

processual penal inerente à detenção do autor do crime, e o dever de colaborarem no 

inquérito promovido pelo Ministério Público. 

O trabalho encontra-se dividido em três capítulos, sendo o primeiro relativo ao 

enquadramento teórico da Polícia Municipal no ordenamento jurídico português; o 

segundo patenteia a materialização desta polícia e os seus serviços em alguns 

Municípios que compreendem a área metropolitana do Porto; e o terceiro compreende 

o estudo avaliativo entre as diferentes personalidades jurídicas que cooperam no 

terreno com a Polícia Municipal e, ainda, a filosofia do policiamento de proximidade, a 

sua potencialidade na sociedade portuguesa e a sua possível realização através da 

Polícia Municipal. 

O estudo permite extrair as principais conclusões de que a legitimidade de actuação e 

autoridade das Policias Municipais residem não só da letra da Lei, como se encontram 

ainda justificadas historicamente. Após a análise jurídica, não se vislumbra 
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impedimento ao desempenho de órgão de Polícia Criminal no estrito cumprimento das 

suas competências. Este modelo existe em mais países Europeus, tendo evoluído em 

todas as frentes acabando por lhes ser reconhecido o estatuto de polícia mais próxima 

do cidadão.  

Já em Portugal, julga-se existir pouca vontade política para que as Polícias Municipais 

evoluam. Volvidos onze anos da existência de Polícia Municipal em alguns Concelhos, 

constata-se que, a associação nacional de municípios portugueses, representante dos 

interesses dos municípios, não pretende uma uniformização do modelo das Polícias 

Municipais em Portugal e os Ministérios que detém a tutela não promovem a 

regulamentação da lei na sua plenitude.  
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Abstract 

The present work has as object of study the Municipal Policy, a new model of policy 

that propagates the longed for territorial decentralization of the security, consecrated 

constitutionally in 1997 with IV the Revision to the Constitution of the Portuguese 

Republic. To get a bigger perception of the performance of this policy in the terrain, a 

sample of study was appealed to it that understands the inserted Municipal Policies in 

the area metropolitan of the Porto. 

It is intended concretion of definitive objectives being the first one to give to know the 

historical contexts and underlying legal concepts to concerning its creation, in followed 

to demonstrate that the Municipal Policy, although to possess an essentially 

administrative nature, has as attribution the cooperation with the Forces of Security in 

the maintenance of the public tranquility and protection of the local communities, and 

drift of the prosecution  of its attributions and abilities the direct and permanent contact 

with the crime, despite restricted to the crime detected in the act, in performance the so 

famous subsidiary and complementarities with the Security Forces. One intends, still, 

to demonstrate that the limitation imposed by Law to the performance of abilities of the 

group of Criminal Policy, in the strict accomplishment of its functions, removes 

operationalization and increases the volume of work in the Forces of Security, facts 

that are these last ones that they have to all effect the inherent criminal procedural, 

process to the detention of the author of the crime, and the duty to collaborate in the 

inquiry promoted for the Public prosecution service. 

The work is divided in three chapters, being the first one relative to the theoretical 

framing of the Municipal Policy in the Portuguese legal system, the second as its 

patents the materialization of this policy and it’s services in some Cities that understand 

the area metropolitan of the Porto, and third it understands the evaluated study 

between the different legal figures that cooperate in the land with the Municipal Policy 

and, still, the philosophy of the proximity policing, its potentiality in the Portuguese 

society and its possible accomplishment all throughout the Municipal Policy. 

The study allows to extract as main conclusions, that the legitimacy of performance 

and Municipal authority of Policies not only of the letter of the Law, but also is justified 

historically. After the legal analysis, if does not glimpse obstruction to the performance 

of the Agency of Criminal Policy in the strict realization of its functions and 
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competences. This model exists in more European countries, having evolved in all the 

fronts finishing for them to be recognized the statute of policy next to the citizen.  

Already in Portugal, it is judged to exist little will politics, so that the Municipal Policies 

do not evolve. After eleven years of the existence of Municipal Policy in some cities, 

evidences that, the national association of Portuguese cities, representative of the 

interests of the cities, do not intend the unified of the model of the Municipal Policies in 

Portugal and the Ministries that the guardianship withholds they do not promote the 

regulation of the law in its fullness.   
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Résume 

Le présent travail a comme objet d'étude la Police Municipale, un nouveau modèle de 

police qui propage la convoitée décentralisation territoriale de la sécurité, consacrée 

constitutionnellement en 1997 avec la IV Révision à la Constitution de la République 

portugaise. Pour s'obtenir une plus grande perception de la performance de cette 

police dans le terrain, il s'est fait appel à un échantillon d'étude qui comprend la Police 

Municipale insérée dans le zone métropolitain de Porto. 

Se prétend la concrétisation de certains objectifs en étant premier, faire connaître les 

contextes et les concepts historiques/juridiques sous-jacents à sa création, suivante 

démontrer que la Police Municipale, nonobstant posséder d'une nature essentiellement 

administrative, a pareillement attribution la coopération avec les Forces de Sécurité 

dans la manutention de la tranquillité publique et la protection des communautés 

locales, et dérive de la continuation de leurs attributions et compétences le contact 

direct et permanent avec le crime, malgré restreint à l'instant délit, en jouant la aussi 

célèbre subsidiarité et complémentarité avec les forces de sécurité. Il se prétend, 

encore, démontrer que la limitation imposée par Loi, à la performance de compétences 

d'Agence de Police Criminelle, dans le strict accomplissement de leurs fonctions 

enlève utilisation opérationnelle et augmente le volume de travail dans les Forces de 

Sécurité, elles étant donné que sont ces dernières ils qu'ont qu' effectuera tout la 

procédure processive criminelle inhérente à la détention de l'auteur du crime, et le 

devoir de collaborer dans l'enquête promue par le Ministère Public. 

Le travail se trouve divisé à trois chapitres, en étant premier concernant l'encadrement 

théorique de la Police Municipale dans l'ordre juridique portugais, comme il brevette la 

matérialisation de cette police et leurs services dans quelques Villes qui comprennent 

le secteur métropolitain de Porto, et le troisième comprend l'étude évaluées entre les 

différentes figures juridiques qui coopèrent dans le terrain avec la Police Municipale et, 

encore, la philosophie de la surveillance de proximité, sien potentialité dans la société 

Portugaise et sien possible réalisation à travers la Police Théâtre municipal. 

L'étude il permet d'extraire les principales conclusions, dont la légitimité d'action et 

l'autorité de Police Municipale habitent non seulement de la lettre de la Loi, mais aussi 

justifiées historiquement. Après l'analyse juridique, ne s'aperçoit pas empêchement à 

la performance d'Agence de Police Criminelle dans le strict accomplissement de leurs 

compétences. Ce modèle existe dans plus pays Européens, en ayant évolué dans 
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toutes les devants en finissant par eux être reconnu le statut de police plus proche du 

citoyen.  

Déjà au le Portugal, il se juge exister peu de volonté politique pour que la Police 

Municipale évolue. Passés onze ans de l'existence de Police Municipale dans 

quelques Communes, se constate que, l'association nationale de villes portugaises, le 

représentant des intérêts des villes, ne prétendent pas une uniformisation du modèle 

de la Police Municipale au le Portugal et les Ministères lesquels retient la tutelle ils ne 

promeuvent pas la réglementation de la loi dans sa plénitude. 
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Introdução 

 

O presente trabalho de investigação insere-se no âmbito do curso de Mestrado em 

Direito na área da Ciência Jurídico-Política, leccionado na Faculdade de Direito da 

Universidade do Porto.  

Desde o início do Curso, que o objectivo foi estudar a Polícia Municipal, uma nova 

Polícia que surgiu no ordenamento jurídico português no final do Século XX e objecto 

de pouca atenção científica. Se por um lado, existem vários estudos sobre a Polícia 

em geral, sob a forma de teses, artigos e monografias. Por outro lado, existe uma 

única tese de mestrado portuguesa, cujo tema versa sobre as polícias municipais e a 

autora é Catarina Sarmento e Castro. Percepcionar como e o porquê da sua existência 

motivou a dedicação deste trabalho a esta instituição policial, procurando estabelecer 

uma correlação entre o pensamento político do legislador, a aplicabilidade da Lei e a 

sua efectiva implementação no terreno. 

O tema insere-se na discussão actual quanto à descentralização territorial da 

segurança, da utilidade da Polícia Municipal na prossecução do interesse púbico em 

prol do cidadão. As Polícias Municipais, pesem embora serem uma realidade 

incipiente em muitos municípios, foram sendo criadas a partir de 2000.  

Os novos desafios impostos pela realidade europeia, na qual a democracia 

portuguesa, ainda jovem, está inserida, revela a urgência em se elaborar estudos 

científicos sobre uma nova conceptualização de polícia (pensar globalmente agindo 

localmente) à qual não será alheia a organização policial, a formação dos seus 

recursos humanos, e efectivação na prática do modelo de policiamento de 

proximidade, no qual o conceito de cooperação com as comunidades deverá ser o 

primeiro passo a dar na mediação e resolução de conflitos.  

O objecto do estudo é a Polícia Municipal e o seu serviço, e a amostra compreende as 

Polícias Municipais inseridas na área metropolitana do Porto. Um modelo novo de 

polícia, concretizado através da IV Revisão Constitucional e da Lei nº 140/99, de 28 de 

Agosto, que permitiu a sua criação.  

Os objectivos deste trabalho passam pela demonstração de que a Polícia Municipal, 

apesar de possuir uma natureza essencialmente administrativa, realiza efectivamente 

funções de segurança, como é o caso da vigilância de edifícios e espaços públicos ou 

abertos ao público, efectua um policiamento/patrulhamento na comunidade, o que faz 
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parte das suas atribuições e, consequentemente, sujeita de forma permanente ao 

confronto directo, em caso de flagrante delito, com o crime, desempenhando a 

subsidiariedade e complementaridade com as Forças de Segurança.  

Pretende-se, ainda, demonstrar que a competência de órgão de Polícia Criminal 

poderá ser desempenhada no estrito cumprimento das suas atribuições e 

competências como é o exemplo da fiscalização rodoviária, como já acontece com 

outras polícias europeias, por exemplo, a espanhola e a francesa. Não se encontrando 

fundamento histórico que sustente as actuais limitações e que decorrem da Lei 

orgânica da Polícia Municipal.  

Procura-se, assim, com o presente estudo fundamentar as respostas às questões 

levantadas diariamente no terreno, como seriam: 

 Poderão as Polícias Municipais exercer funções de órgão de Polícia Criminal 

no sentido estrito da prossecução das suas atribuições e competências, ainda 

que concorrentes com outras polícias, mas sem prejuízo das suas 

competências exclusivas? 

 De que modo, poderão as polícias municipais libertarem-se das Forças de 

Segurança no desenvolvimento das suas competências administrativas, se no 

exercício das suas funções e por causa delas, os agentes de Polícia Municipal 

estão sujeitos a presenciarem crimes, sendo obrigados posteriormente a 

passarem todos os trâmites processuais penais para os órgãos de polícia 

criminal? 

 

A metodologia aplicada no desenvolvimento deste trabalho compreende uma pesquisa 

bibliográfica sobre o tema, um estudo avaliativo usando uma metodologia de 

investigação qualitativa baseada nas ciências sociais, que consiste na aplicação de 

questionários e entrevistas semi-estruturadas aos elementos de polícia e civis que 

prestam serviço nas Polícias Municipais. A formulação concreta das questões de 

investigação é orientada pelo objectivo de evidenciar a realidade de cada Polícia 

Municipal e pela análise das diferentes perspectivas dos participantes, o que permitirá 

depois percepcionar globalmente o funcionamento desta polícia. 
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Capítulo I 

Enquadramento histórico/jurídico das Polícias Municipais 

 

1.1. Perspectiva histórica 

A designação “polícia”, ao longo dos séculos, possuiu vários significados. Na 

Antiguidade clássica significava governo da cidade - a polis - mas também ao nível 

teológico onde a vigilância da ética e moral competia ao bom pai de família1. Maria 

José M. Santos2 alude a uma importante transformação funcional da polícia, entre os 

fins do século XVIII e século XIX, muito influenciada pela Revolução Francesa e os 

princípios por ela defendidos (igualdade, fraternidade entre os Homens). Segundo esta 

autora, a “polícia” reduz o seu campo de acção e passa a dar primazia às acções de 

prevenção, que se manifestavam em vigilâncias, manutenção da ordem pública e 

combate ao crime. Observa ainda que a “polícia” enquanto instituição corporizada e 

hierarquizada, remunerada pelo Estado para desempenhar estas tarefas, constituiu 

“de facto uma invenção do século XIX.”3 Em Portugal, depois de ter passado por 

grandes momentos conturbados nas áreas políticas, económicas e sociais, no início 

do século XIX, surge um período de acalmia política, designado por Regeneração4. 

Neste contexto reformista, foi aprovada a Carta de Lei de 2 de Julho de 18675, que 

permitiu a criação da Polícia Civil, desprovida de características militares. Um novo 

modelo de polícia surgia à semelhança do que já acontecia em alguns países 

europeus, e afastava-se das instituições tradicionais que zelavam pela ordem pública, 

                                                
1
 CATROGA, Fernando – O poder paroquial como “polícia” no século XIX português, in: ALMEIDA, Pedro Tavares de; 

MARQUES, Tiago Pires (codr) – Lei e Ordem. Justiça Penal, Criminalidade e Polícia Séculos XIX-XX. Lisboa: Livros 

Horizonte, 2006, p.105. 

 

2
  A introdução da polícia civil em Portugal: entre projectos e realidades, os equívocos de uma política de segurança, in: 

ALMEIDA, Pedro Tavares de; MARQUES, Tiago Pires (cord) – Lei e Ordem. Justiça Penal, Criminalidade e Polícia 

Séculos XIX-XX. Lisboa: Livros Horizonte, 2006, P. 131. 

3
 Ob, Cit., p. 131. 

 

4
 DICIONÁRIO DE HISTÓRIA DE PORTUGAL – Dir. Joel Serrão. Vol. V. Paróquia-Sintra. Porto: Livraria Figueirinhas, 

2002, pp. 251 a 255. 

 

5
 COLLECÇÃO OFFICIAL – Legislação Portuguesa. Ano de 1867. Lisboa: Imprensa Nacional, 1968, pp. 450-453. 
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como as Regedorias e Guardas Municipais6, estas últimas segundo a autora, apesar 

de terem sido criadas durante o período liberal, não se adaptaram às realidades da 

sociedade da época, devido essencialmente à sua formação militar, o que ditava a sua 

substituição pela nova Polícia Civil. 

Segundo a Carta de Lei de 2 de Julho de 18677, D. Luiz Rei de Portugal e as cortês 

geraes decretaram para fazer e valer como Lei a criação nas cidades de Lisboa e 

Porto de um corpo de polícia Civil. Para tal concederam autorização ao Governo, que 

conforme o seu art. 1º preceitua, que essa força estaria subordinada hierarquicamente 

ao governo do distrito, e dividida em “tantas divisões policiaes, quanto forem os bairros 

das respectivas cidades”8.   

Atentemos, agora, ao exposto no art. 12º da citada Lei, o qual indica a natureza desta 

nova polícia, referindo que os comissários de polícia são agentes de polícia 

administrativa e oficiais de polícia judicial. Nessa primeira qualidade, aos comissários 

eram confiadas responsabilidades na polícia geral e municipal, com a atribuição das 

seguintes competências: 

 “A determinação e execução das providencias necessárias para manter a 

ordem e a segurança publica; 

 A fiscalisação das licenças para uso e porte de armas; 

 A fiscalisação immediata sobre os estrangeiros residentes na capital; 

 A fiscalisação dos estabelecimentos de venda; 

 A fiscalisação sobre o uso dos pesos e medidas; 

 A policia relativa ás casas de jogo, hospedarias, estalagens e similhantes; 

 A policia sobre mendigos, vadios e vagabundos; 

  A policia sanitária; 

  Manter a ordem nos templos e em todas as solemnidades e festas públicas; 

 A Policia dos theatros  e mais espectáculos públicos; 

 Providenciar immediatamente em todos os casos extraordinários de policia; 

 Fazer executar todas as posturas e regulamentos municipaes e de 

administração, e encoimar ou multar os transgressores, assentar as coimas ou 

                                                
6
 CHAGAS, João & COELHO, Ex-Tenente – História da Revolta do Porto de 31 de Janeiro de 1891. Depoimento de 

dois cúmplices. Lisboa: Empreza Democrática de Portugal, 1901, pp. 38, 46, 82, 248.  

7
 Fonte: COLLECÇÃO OFFICIAL – Legislação Portuguesa. Ano de 1867. Lisboa: Imprensa Nacional, 1968, pp. 450. 

 
8
 Conforme o art. 2º da Carta de Lei de, 2 de Julho de 1867, Ibidem, p. 450. 
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multas, e participar ao ministério publico as transgressões para que este 

requeira em juízo a aplicação das penas; 

 Occorrer a todos os casos de policia não previstos nos regulamentos e 

posturas; 

 Dar todos os dias conta ao commissario geral de policia das occorrencias de 

cada dia, e do procedimento havido; 

 Compete também aos commissarios de policia, na qualidade de agentes de 

policia administrativa, coadjuvar os empregados fiscaes na repressão do 

contrabando.”9   

 

O conceito de “Policia Municipal”, porém, sofreu uma evolução histórica. Foi sobretudo 

a partir do Iluminismo, com Montesquieu e o princípio da separação dos poderes, que 

se processou uma mudança no conceito de polícia. A actividade da polícia foi alvo de 

regulação jurídica e as suas funções passaram por tarefas de defesa perante os 

perigos. Em França, segundo GLEIZAL10, “a Revolução inventa a noção de Polícia 

Municipal”. Mas será somente com a Lei de 18 de Junho de 1837 que é consagrado “o 

poder de polícia municipal, descentralizado” confirmado pela Lei de 5 de Abril de 

1884”. 

Em Portugal existem referências à Polícia Municipal de Lisboa no século XIX11. Mas 

esta foi só criada a 12 de Setembro de 189112 pelo ofício n.º 2045/1891, do 

Governador Civil do Distrito de Lisboa. Contextualizando esta criação, importa referir 

que, foi em 31 de Janeiro de 1891 que se deu a revolta dos Republicanos contra a 

Monarquia reinante, tendo forças militares (regedorias) saído dos aquartelamentos 

para as ruas das cidades de Lisboa e Porto em forte apoio à República, onde 

                                                
9
 Ibidem, p. 451. A enumeração das competências na qualidade de agente de polícia administrativa foi transcrita 

conforme o seu original, o que pode induzir ao pensamento de que o português contém erros ortográficos. Porém, era 

assim que em 1867 se escrevia português. 

 

10
 GLEIZAL, Jean-Jacques – La Police en France. Citado na obra de CASTRO, Catarina Sarmento – A questão das 

polícias municipais. Coimbra: Coimbra Editora, 2003, p. 131. 

11
  História da Polícia municipal de Lisboa. [Em linha]. [Consultado em 10 de Dez. de 2009]. Disponível em: www.cm-

lisboa.pt. 

12
 CHAGAS, João & COELHO, Ex-Tenente – História da Revolta do Porto de 31 de Janeiro de 1891. Depoimento de 

dois cúmplices. Lisboa: Empreza Democrática de Portugal, 1901, pp. 38, 46, 82, 248. 

 

http://www.cm-lisboa.pt/
http://www.cm-lisboa.pt/
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receberam agilizada oposição tanto da Polícia Cívica, então criada pela Carta de Lei 

de 1867, bem como das Guardas Municipais existentes à época e a prestarem serviço 

nas Câmaras Municipais, que veemente demonstraram fidelidade à Coroa e 

terminaram com a prisão de vários revoltosos, entre eles oficiais militares.  

Ora, a 12 de Setembro desse ano quente (devido ao ultimatum inglês vergonhoso para 

Portugal), era criada a Polícia Municipal de Lisboa com recurso a elementos da Polícia 

Cívica, por ofício do Governador Civil de Lisboa. Isto porque à época esta polícia 

dependia dos Governadores do Distrito, que assim colocavam na Câmara Municipal 

de Lisboa 2 guardas do Corpo da Polícia Cívica de Lisboa, passando a partir de 

Outubro, e segundo António Sousa13, a dependerem funcional e hierarquicamente do 

município, do qual auferiam remuneração. 

Analisando a Carta de Lei de 1867, percepciona-se que a polícia cívica era 

implementada em todas as capitais de distrito14, nos termos conferidos pela Lei que 

previa a sua criação. No entanto, o art. 33º da citada lei revela que “[e]m todos os 

municípios do reino, com excepção de Lisboa, deve haver guardas campestres. A sua 

nomeação continuará a ser feita pelas câmaras municipais. A despeza será 

considerada, para todos os effeitos, como despeza obrigatória dos municípios 

respectivos”15. Refere ainda no seu art. 36º que “[o]s guardas campestres têem o 

carácter de agentes de policia civil, e de agentes da força pública. Na primeira 

qualidade têem também a seu cargo a policia municipal, nos termos do artigo 12º, 

nº12 e artigo 17º da presente lei”16.  

Da leitura destas disposições gerais retira-se a natureza e raízes históricas das actuais 

polícias municipais. Mas não só. O diploma, na sua globalidade, demonstra que outras 

polícias tiveram a sua génese neste tronco comum. A enunciação das numerosas 

competências abarca áreas de policiamento económico na fiscalização sobre o uso 

dos pesos e medidas, teatros, espectáculos e diversões, casas de jogos, hospedarias, 

estalagens, estabelecimentos de venda, fiscalização dos estrangeiros residentes, 

exercício de polícia sanitária, judicial descobrindo, os crimes ou delitos e as 

contravenções, recolhimento de provas e entrega dos criminosos aos Tribunais. 
                                                
13

 SOUSA, António Francisco – Polícia Administrativa: Autoridades, Órgãos e competências. Revista de Estudos 

Jurídico-Políticos, nº 9/12. Polis: Porto, 2003, pp.105 e ss. 

14
 Cfr. art. 32º, da Carta de Lei de 2 de Julho de 1867.  

 

15
 As transcrições respeitam o português da época. Cfr. Carta de Lei de 2 de Julho de 1867, p. 452. 

 

16
 Ibidem. 
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Competências que actualmente estão distribuídas pelo SEF, ASAE, PJ, PSP, GNR, 

PM. 

O Estatuto da Polícia de Segurança Pública, aprovado pelo Decreto-Lei nº 39497, de 

31 de Dezembro de 1953, no artigo 54º, criou os Corpos privativos da Polícia 

Municipal nas cidades de Lisboa e Porto, disciplinando a sua dependência hierárquica, 

formativa e equipamento coercivo. Nos termos do novo estatuto, a cargo das Câmaras 

Municipais de Lisboa e Porto, haverá corpos privativos de polícia municipal, “sujeitos à 

disciplina da PSP, que fornecerá o pessoal e bem assim o armamento e o 

equipamento necessários.” “Em caso de alteração da ordem pública, as polícias 

municipais e quaisquer outras que constituem formações militarizadas ficarão na 

dependência directa dos comandos da PSP ”. Essencialmente, o diploma reorganizou 

a PSP, dependente já do Ministério Interior e constituindo um organismo militarizado. 

Esta era a polícia das grandes metrópoles17, encontrando-se dividida em Comando-

Geral e Polícias distritais.  

 

1.2. A criação da Polícia Municipal 

A descentralização territorial da segurança18 gerou acesos debates políticos na 

Assembleia da República. A Polícia Municipal e sua criação revelaram ser matéria que 

não era pacífica, uma vez que estava em causa a consagração constitucional de uma 

nova polícia. Em 1997, com a IV Revisão da Constituição, o legislador prevê, pela 

primeira vez, a criação das Polícias Municipais, enquadradas constitucionalmente no 

campo de acção do Poder Local. O posicionamento da Polícia Municipal, no quadro de 

acção do Poder Local, vai determinar a respectiva dependência hierárquica, 

apontando o caminho para uma progressiva descentralização administrativa da 

segurança, delegando nos municípios responsabilidades em matéria de segurança e 

protecção das comunidades locais, através da criação dos Conselhos Municipais de 

Segurança.  

Após a criação da Polícia Municipal no concelho, permite-se agora, aos municípios 

recorrer à actuação/prevenção da Polícia Municipal no domínio da segurança, 

conforme dispõe a Constituição, no nº 3 do art. 237º - “As polícias municipais 

cooperam na manutenção da tranquilidade pública e na protecção das comunidades 

                                                
17

 Cfr. o art. 4º do Estatuto da Polícia de Segurança Pública, aprovado pelo Decreto-Lei nº 39497, de 31 de Dezembro, 

de 1953, p. 1651. 
18

 Cfr., preâmbulo da Lei 39/2000, in: Diário da República I série-A, nº 118, de 17 de Março de 2000. 
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locais”. João Raposo19 defende que, embora o fim - protecção da comunidade - seja 

análogo, os serviços de polícia são distintos de outros serviços da Administração 

Pública, e aponta as Forças Armadas, serviços de bombeiros e protecção civil, 

serviços cujas funções revestem a natureza inspectiva.  

Sendo a criação da Polícia Municipal matéria de competência legislativa reservada à 

Assembleia da República, salvo autorização ao Governo20, este só veio a concretizar a 

regulamentação da Lei-quadro, tendo a Assembleia da República usado da sua 

prerrogativa em legislar sobre a matéria ao estabelecer em Lei21 nº 140/99, de 28 de 

Agosto, o regime e forma das Polícias Municipais.  

A Polícia Municipal possui uma natureza essencialmente administrativa. Insere-se no 

organigrama municipal, na dependência hierárquica directa do Presidente da Câmara. 

Está-lhe vedada a gestão associada ou federada22. Porém, não sendo Forças de 

Segurança, exercem funções de segurança na prossecução das suas atribuições.  

 

1.3. Evolução 

O sentido de responsabilidade do legislador ao implementar um modelo novo de 

polícia em Portugal quedou expresso no art. 21º da Lei Orgânica que estabelece o 

regime e forma de criação das Polícias Municipais. Aí se garantia a revisão da Lei ao 

fim dos dois anos de aplicação. Ressalvava-se, ainda, que esta experiência seria 

limitada a um pequeno número de municípios, tendo sido estabelecido um período de 

transição para as Polícias Municipais de Lisboa e Porto, as quais poderiam beneficiar 

de um regime especial, nunca superior a cinco anos23.  

                                                
19

RAPOSO, João – DIREITO POLICIAL I. Centro de Investigação do ISCPSI. Coimbra: Edições Almedina, 2006, p.25.  

 

20
 Cfr. o art. 165º, nº1, al. aa) da CRP. 

 

21
 Refira-se que esta Lei revogou a Lei nº 32/94, de 29 de Agosto, a qual previa a existência de serviços municipais de 

polícia. Porém, apesar das competências destes serviços abrangerem funções de polícia administrativa, não as poderia 

considerar como autênticas polícias municipais, mas sim um serviço que exerceria as atribuições dos municípios em 

matéria de polícia administrativa. 

 

22
 Nos termos do artigo 1º, da Lei nº 19/2004, in: Diário da República I série-A, nº 118, de 20 de Maio. Note-se que a 

Lei ainda não está totalmente regulamentada. O governo iniciou a regulamentação da Lei-quadro actual em 2008, 

quando lhe era imposto legislar no prazo de 90 dias conforme dispõe o art. 20º. Desta iniciativa resultou o diploma que 

revogou parte do Dec. Lei nº 39/2000, de 17 de Março, sendo o Dec. Lei nº 197/2008, de 7 de Outubro.  

23
 Cfr. O artigo 22º da Lei nº 140/99, de 28 de Agosto. 
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Contudo, estes normativos não foram temporalmente cumpridos. Senão veja-se: a Lei 

140/99, de 28 de Agosto, somente foi alvo de revisão volvidos cinco anos. 

Essencialmente, porque terminava o período de transição imposto às Polícias 

Municipais de Lisboa e Porto, sendo necessário proceder a pequenas alterações que 

serviram não só para clarificar determinados preceitos, mas ainda, para vincar o 

carácter de coordenação com as Forças de Segurança quando as Polícias Municipais 

exercessem funções concorrentes, como é o caso da vigilância dos espaços 

circundantes das escolas.  

Importa, pois, aferir a evolução desta polícia24 no quadro legislativo. Nesse sentido, 

efectuamos uma análise comparativa entre: a Lei nº 32/94, de 29 de Agosto, que 

disciplinava as atribuições e competências dos serviços municipais de polícia e os 

limites da respectiva actuação; a Lei nº 140/99, de 28 de Agosto, que estabeleceu o 

regime e forma da criação das polícias municipais, tendo revogado o anterior quadro 

legal; e a Lei nº 19/2004, de 20 de Maio, que veio revogar a primeira Lei orgânica da 

Polícia Municipal. 

Nesta observação, consideramos as atribuições dos municípios, as atribuições das 

polícias municipais, limites de actuação, funções de polícia, competências, poderes de 

autoridade, uso e porte de arma, estatuto dos funcionários, uniforme e meios de 

identificação e a norma transitória. Redunda este estudo em três aspectos 

fundamentais, dos quais destacamos: 

 A Lei nº 32/94, de 29 de Agosto, não previa atribuições para agentes de polícia 

municipal, nem as suas funções de polícia, mas as atribuições dos municípios 

em matéria de polícia administrativa. A norma transitória explicitava como os 

municípios se deviam adaptar ao regime adoptado. Principalmente, definiu 

regras de transição dos elementos afectos à PSP, a prestar serviço nos 

municípios de Lisboa e Porto, esclarecendo quanto à forma e tempo 

necessários para estes corpos de polícia municipal se converterem nos 

respectivos serviços de polícia; 

 

 Já a Lei 140/99, de 28 de Agosto, veio revogar a anterior Lei e pela primeira 

vez previa a criação das Polícias Municipais. Agora, existia normativo para as 

atribuições dos municípios, mas também para as polícias municipais. Surgiam 

as novas carreiras e funções policiais dos elementos que passavam a integrar 

este novo modelo de polícia. No entanto, as competências não só integraram 

                                                
24

 Veja-se no anexo 3 a tabela legislativa evolutiva das Policias Municipais. 
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as que estavam anteriormente cometidas aos serviços municipais de polícia, 

como agora integravam um vasto campo, onde as polícias municipais 

passaram a deter competência, sobretudo em matéria de segurança de 

pessoas e bens (polícia de viação, polícia ambiental, vigilância espaços 

públicos ou abertos ao público, policiamento das áreas circundantes das 

escolas, etc.). Quanto à norma transitória prevê, neste diploma, um regime 

especial transitório para as polícias municipais de Lisboa e Porto por um 

período máximo de cinco anos. O legislador25, ao contrário do disposto na 

anterior Lei, não estabeleceu a forma como os elementos requisitados à PSP 

deviam transitar nesse período de excepção. 

 

 Com a Lei nº 19/2004, de 20 de Maio, ficou estabelecido que é atribuição 

prioritária dos municípios a fiscalização das normas nas quais possuiu 

competência. Ainda, no âmbito das atribuições das Polícias Municipais, surge 

um novo número no artigo 2º que esclarece a actuação desta polícia em 

cooperação com as Forças de Segurança. 

Continua a figurar o impedimento do exercício de competências próprias dos 

órgãos de polícia criminal. Porém, a evolução sentiu-se mais no exercício das 

competências das polícias municipais instituindo, agora, o artigo 3º a 

competência para o levantamento de auto ou o desenvolvimento de inquérito 

por ilícito de mera ordenação social, de transgressão ou criminal por factos 

estritamente conexos com a violação da lei. Agora, os polícias municipais já 

podem proceder à identificação e revista de suspeitos de cometimento de 

qualquer crime em flagrante delito. 

Esta lei orgânica devia ter sido regulamentada em noventa dias conforme o 

disposto no artigo 20º. 

Por fim, o legislador continua a prever um regime especial para as Polícias 

Municipais de Lisboa e Porto e desta vez sem aplicar temporalmente um 

regime transitório. 

Assim, com este enquadramento legal o legislador procurou clarificar a coordenação 

das polícias municipais com as forças de segurança. No entanto, não esclarece como 

estas polícias vão desenvolver inquéritos criminais, quando lhes continua a vedar o 

exercício de competências de órgão de polícia criminal por actos estritamente conexos 

com a sua actividade.  

                                                
25

 Refira-se que o estatuto especial para as Polícias Municipais de Lisboa e Porto, a que a Lei orgânica da Polícia 

Municipal alude, nunca foi legislado até ao presente. 
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Capítulo II 

 

Polícia Administrativa, Segurança, Criminal 

 

2.1. Funções e competências  

Polícia Administrativa 

A Polícia Municipal tem uma natureza essencialmente administrativa. Insere-se no 

âmbito municipal, na dependência hierárquica do Presidente da Câmara, sendo-lhe 

vedada a gestão associada ou federada26.  

Partindo de uma breve análise à Lei, poderemos observar o seu carácter repressivo, 

nomeadamente, nas atribuições preceituadas no seu artigo 2º, que estabelece como 

missão prioritária a fiscalização e cumprimento das leis nacionais e municipais em 

matérias para as quais são competentes:  

“1- No exercício de funções de polícia administrativa é atribuição prioritária dos 

municípios fiscalizar, na área da sua jurisdição, o cumprimento das leis e 

regulamentos que disciplinem matérias relativas às atribuições das autarquias e à 

competência dos seus órgãos.” 

Como funções de polícia, o articulado do artigo 3º, refere no seu nº1, que “[a]s polícias 

municipais exercem funções de polícia administrativa dos respectivos municípios, 

prioritariamente nos seguintes domínios:  

a) Fiscalização do cumprimento das normas regulamentares municipais; 

b) Fiscalização do cumprimento das normas de âmbito nacional ou regional cuja 

competência de aplicação ou de fiscalização caiba ao município; 

c) Aplicação efectiva das decisões das autoridades municipais.” 

 

Ainda no domínio administrativo, detém a competência para instruir processos de 

contra-ordenação cuja atribuição compete ao município, de levantar autos de contra-

ordenação com remessa ao órgão competente para dele decidir. E, ainda, procedem a 

notificações, comunicações e pedidos de averiguações por ordem das Autoridades 

Judiciárias27. 

                                                
26

 Conforme a Lei-quadro que descreve esta natureza no seu artigo 1º. 
27

 Cfr. Artigo 4º nº 3 da Lei nº 19/2004, in: Diário da República I série-A, nº 118, de 20 de Maio. 
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Polícia de Segurança 

 

A Polícia Municipal, apesar de não ter o estatuto de Força de Segurança, exerce 

funções de segurança na prossecução das suas atribuições. No âmbito da cooperação 

entre as polícias que actuam no concelho, em matéria de manutenção da tranquilidade 

pública e protecção das comunidades locais, a coordenação decorre em articulação 

com o Presidente da Câmara e Comandantes das polícias competentes na área do 

município28.  

O disposto do nº 2 do artigo 3º da Lei-orgânica29 expressa as funções de segurança 

preconizadas por esta polícia: 

 “Vigilância de espaços públicos ou abertos ao público, designadamente de 

áreas circundantes de escolas, em coordenação com as forças de 

segurança; 

 Vigilância nos transportes urbanos locais, em coordenação com as forças 

de segurança; 

 Intervenção em programas destinados à acção das polícias junto das 

escolas ou de grupos específicos de cidadãos; 

 Guarda de edifícios e equipamentos públicos municipais, ou de outros 

temporariamente à sua responsabilidade; 

 Regulação e fiscalização do trânsito rodoviário e pedonal na área de 

jurisdição municipal.” 

 

Em matéria de protecção das comunidades locais, a cooperação com as Forças de 

Segurança terá sempre de respeitar reciprocamente “as esferas de actuação próprias” 

de cada polícia.  

 

Policia Criminal 

 

Para o cumprimento do nº1 do artigo 3º, refere o nº3 do mesmo artigo30, que os órgãos 

das Polícias Municipais são competentes no: 

 

                                                
28

 Conforme decorre do artigo 6º da citada Lei. 
29

 Ibidem. 

30 Lei nº 19/2004, in: Diário da República I série-A, nº 118, de 20 de Maio. 
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“Levantamento de auto ou o desenvolvimento de inquérito por ilícito de mera 

ordenação social, de transgressão ou criminal por factos estritamente conexos com a 

violação de lei ou recusa da prática de acto legalmente devido no âmbito das relações 

administrativas”. 

 

Mas, se o agente de Polícia Municipal, no exercício das suas funções, verificar o 

cometimento de qualquer crime terá que agir em conformidade com o nº 4 e 5 do 

art.3º: 

“Quando por efeito do exercício dos poderes de autoridade previstos nos nºs 1 e 2, os 

órgãos de polícia municipal directamente verifiquem o cometimento de qualquer crime 

podem proceder à identificação e revista dos suspeitos no local do cometimento do 

ilícito, bem como à sua imediata condução à autoridade judiciária ou ao órgão de 

polícia criminal competente.  

Sem prejuízo do disposto nos nºs anteriores é vedado às polícias municipais o 

exercício de competências próprias dos órgãos de polícia criminal. ” 

 

Já o artigo 4º da referida Lei31 define as demais competências das Polícias Municipais. 

Os seus agentes exercem as funções devidamente uniformizados, podendo possuir 

arma de fogo 32, e detêm poderes de autoridade conferidos em Lei de acordo com o 

disposto no art. 14º: 

“1 – Quem faltar à obediência devida a ordem ou mandado legítimos que tenham sido 

regularmente comunicados e emanados do agente de polícia municipal será punido 

com a pena prevista para o crime de desobediência. 

2 – Quando necessário ao exercício das suas funções de fiscalização ou para 

elaboração de autos para que são competentes, os agentes de polícia municipal 

podem identificar os infractores, bem como solicitar a apresentação de documentos de 

identificação necessários à acção de fiscalização, nos termos da lei.”  

Esta norma foi, recentemente, interpretada pela Procuradoria-Geral da República que 

emanou um parecer33 (nº 28/2008) sobre a Lei-quadro das Polícias Municipais. Neste 

                                                
31

 Ibidem. 
32

 Importa referir que deriva deste texto legal a prerrogativa concedida aos Presidentes de Câmara de optar por armar 

ou não as suas polícias municipais. 
33

 PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA – Parecer nº 28/2008 sobre as Polícias Municipais, in: Diário da 

República, 2ª série, Nº155, de 12 Agosto 2008. [Em linha]. (2008), p. 35875. [Consultado em 21 de Abr. 2009]. 

Disponível em: http://www.dre.pt/pdf2sdip/2008/08/155000000/3585935875.pdf. 

http://www.dre.pt/pdf2sdip/2008/08/155000000/3585935875.pdf
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se refere que se “atribui aos agentes de polícia municipal poderes que o Código de 

Processo Penal recusa aos polícias em geral, obrigando aos procedimentos previstos 

no referido art. 250º”. Por outro lado, as conclusões 7ª, 8ª, 9ª e 10ª do citado parecer, 

esclarecem quanto ao sentido e alcance da norma. No entanto, é defendido no 

parecer que “[a] interpretação das normas dos artigos 14º, nº1 e nº2 da Lei 19/2004, 

artigo 5º, nº2 do Dec. Lei 40/2000, de 17 de Março, artigo 4º, nº1 do Código da 

Estrada (…) viola, deste modo, o princípio da subsidiariedade da intervenção penal, 

consagrado no art. 18º, nº2 da Constituição da República Portuguesa.”34   

Assim, a Polícia Municipal, tendo como missão prioritária a fiscalização do 

cumprimento das normas, adopta um comportamento repressivo, e o carácter 

preventivo passa a segundo plano. Neste sentido, poderá esta polícia esperar o apoio 

do público? Defende Sunshine e Tyler35, que a punição é essencial quando as regras 

são quebradas. O reconhecimento da legitimidade da autoridade passa, também, pela 

eficácia da instituição. Isso vai permitir “definir o grupo e a forma comportamental dos 

seus membros”. O apoio do público à polícia é alcançado através da partilha de uma 

moral solidária, na qual existem valores comuns. 

 

2.2. Concretização no quadro da Polícia Municipal da área metropolitana do 

Porto  

A área metropolitana do Porto possuiu na actualidade uma área geográfica composta 

por 16 Concelhos, sendo que 8 municípios já possuem Polícia Municipal: Vila Nova de 

Gaia, Trofa, Maia, Póvoa de Varzim, Vila do Conde36, Santo Tirso37, Matosinhos, 

Gondomar e o caso especial da Polícia Municipal do Porto. A amostra seleccionada 

                                                
34

 Ibidem. 

 

35
 SUNSHINE, Jason; TYLER, T.R – Moral Solidarity, Identification with the community, and the importance of 

procedural justice: The Police as prototypical representatives of a group’s moral values, in: Society Psychology 

Quarterly. [Em linha]. 66 (2003), p. 154 [Consultado em 2 de Jun. 2009]. Disponível em: 

http://www.soc.iastate.edu/soc522a/PDF%20readings/Sunshine.pdf.  

36
 Apesar de se efectuar pedidos de colaboração, atempadamente, para desenvolver este estudo, o município de Vila 

do Conde só respondeu afirmativamente no momento da entrega deste trabalho, pelo que não foi considerado na 

presente investigação. 

 

37
 Ibidem. Mas no caso das Polícias Municipais de Santo Tirso, de Gondomar e Matosinhos nem sequer responderam 

ao pedido. Curiosamente, são serviços comandados por elementos das Forças de Segurança. 

 

http://www.soc.iastate.edu/soc522a/PDF%20readings/Sunshine.pdf.
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para o desenvolvimento do estudo compreende, portanto, estes Concelhos que 

possuem características diferentes entre si. Nesta mancha geográfica denota-se que 

as realidades urbanas são substancialmente diferentes, a própria dimensão do 

Município vai influenciar a actuação da polícia municipal. 

 

Polícia Municipal de Vila Nova de Gaia 

O concelho de Vila Nova de Gaia é o maior da área metropolitana do Porto. Com uma 

grande costa de mar e rio, vê na época balnear engrandecer significativamente a 

população, acrescentando o facto de na última década ter aumentado o número de 

residentes. É nesta área que a Polícia Municipal de Vila Nova de Gaia actua de acordo 

com as suas atribuições e competências. 

Segundo a investigação que desenvolvemos neste serviço, à criação da Polícia 

Municipal no município estiveram subjacentes necessidades que se prendiam, 

sobretudo, com o ordenamento do trânsito no perímetro urbano. Actualmente, a 

Polícia Municipal de Vila Nova de Gaia38 é composta por um efectivo de vinte e nove 

agentes de polícia municipal adstritos ao serviço operacional auxiliados no serviço de 

reboque por quatro colaboradores civis, outros quatro agentes colocados no serviço 

administrativo e coadjuvados por quatro elementos civis, compondo ainda o mapa de 

pessoal quatro técnicos superiores de polícia municipal, dois agentes graduados, uma 

chefe administrativa e um director de departamento39. Esta polícia, no organigrama da 

Câmara Municipal, depende directamente do Presidente da Câmara, mas com 

delegações de poderes na pessoa do Vice-presidente coadjuvado, ainda, no pelouro 

por Vereadora.   

                                                
38

 Importa referir que esta polícia foi uma das pioneiras, já conteve mais elementos no seu quadro de pessoal, mas que 

o desânimo dos agentes face à carreira da Polícia Municipal originou a saída para outras carreiras, principalmente por 

razões relacionadas com a discriminação das Polícias Municipais de Lisboa e Porto, sustentado ainda nas omissões 

legislativas, que promove o marasmo e a indefinição da carreira no seio da Administração Local.   

 

39
 Estes dirigentes são oriundos da carreira de técnico superior de polícia municipal, tendo adquirido inicialmente a 

formação de agentes de PM, posteriormente reclassificados na carreira de técnico superior de PM e obtido o curso 

necessário ministrado pelo CEFA e ISCPSI, e que agora se encontram na carreira geral de técnico superior, conforme 

decorre do mapa I, do diploma que veio ditar a transição de várias carreiras na função pública. Cfr. Decreto – lei nº 

121/2008, in: Diário da República I série, nº 113, de 11 de Julho. Porém, a norma revogada por este diploma foi alvo de 

repristinação através do Decreto - lei nº 197/2008, in Diário da República I série, nº 194, de 7 de Outubro, nas suas 

disposições finais. 
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Segundo o resultado da entrevista e inquéritos40 distribuídos aos agentes, ficou claro 

que esta polícia desenvolve a sua actividade maioritariamente na fiscalização e 

regularização do trânsito e sobretudo abrangendo as três freguesias inseridas no 

grande centro urbano. No entanto, outras actividades são desenvolvidas em todo o 

concelho, como organização de eventos culturais e desportivos, por vezes cooperando 

com as Forças de Segurança, mas em outros por iniciativa própria. Responde às 

solicitações das outras polícias que actuam no terreno, colaborando principalmente na 

remoção de viaturas abandonadas e que constam para apreender, por vezes 

ordenado pelo Tribunal mas, também, pelos órgãos de polícia criminal. O policiamento 

em locais com maior afluência de pessoas (Avenida da República, zona da beira-rio, 

orla marítima), a fiscalização da venda ambulante, em feiras e mercados, assim como 

a fiscalização de estabelecimentos de restauração e bebidas. Outras competências 

são desenvolvidas, ainda, e geralmente têm início numa denúncia do particular, como 

é o caso da fiscalização ambiental, do ruído e outras como é a missão de cumprimento 

de mandados emanados pela Autoridade administrativa.  

 

Polícia Municipal da Maia 

No decurso da investigação ao serviço de Polícia Municipal da Maia, a aplicação de 

entrevistas à classe de dirigentes e inquéritos à classe dos agentes, permitiu subtrair 

as diversas perspectivas destes dois grupos que formam a Polícia Municipal da Maia, 

composto por um corpo de 20 efectivos na carreira de Agente de polícia municipal, um 

Chefe de Divisão Administrativa e um Director de Departamento municipal, sob a 

dependência directa do Presidente da Câmara, mas com poderes delegados em 

Vereador. 

Esta polícia exerce a sua actividade incidindo mais na fiscalização de 

estabelecimentos, de edificações urbanas, do ambiente em apoio ao serviço municipal 

incumbido desta tarefa e residualmente na fiscalização do trânsito. Porém, segundo os 

seus dirigentes é uma polícia que coopera em muitas ocasiões com a PSP e GNR, 

colaborando em solicitações destes últimos, como é o caso, por exemplo, da remoção 

de viaturas abandonadas. 

 

                                                
40

  LINO, Heleni Barreiro Fernandes de Paiva – Gestão da Segurança Pública em Santo André: e percepção dos 

agentes da Guarda Civil Municipal acerca da ampliação das suas atribuições. Tese de Mestrado. Universidade 

Municipal de São Caetano do Sul. 2005. [Em linha]. [Consultado em 18 de Jan. 2010]. Disponível em: 

http://scholar.google.pt/scholar?cluster=12777550326589607944&hl=pt-PT&as_sdt=2000.  

http://scholar.google.pt/scholar?cluster=12777550326589607944&hl=pt-PT&as_sdt=2000
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Polícia Municipal da Trofa 

O concelho da Trofa situa-se entre o Porto e o Minho, estrategicamente entre o litoral 

e o interior da região norte do país. 

A criação da Polícia Municipal da Trofa concretizou-se através de Resolução de 

Conselho de Ministros nº 18/2002 de 29 de Janeiro. Num município onde só existe 

uma Força de Segurança – GNR, a Polícia Municipal constitui uma mais-valia para o 

concelho, em larga medida devido à sua boa colaboração com este órgão de polícia 

criminal, mas também porque coopera com a mesma na manutenção da tranquilidade 

pública. 

Com um efectivo composto por treze agentes, a Polícia Municipal da Trofa desenvolve 

maioritariamente a sua actividade em matéria de fiscalização e regulação do trânsito, 

cooperando sempre que necessário com a Guarda Nacional Republicana (GNR). 

Neste sentido, o estudo a este serviço comprova o bom relacionamento com esta 

Força de Segurança, quer institucionalmente quer pessoalmente entre os profissionais 

de ambos serviços. Exemplo que contraria o revelado pelos inquéritos efectuados às 

polícias municipais de Vila Nova de Gaia, Maia, Póvoa de Varzim, em que varia o 

resultado conforme a perspectiva, se do agente ou do dirigente. 

Relacionado com a sua actividade, constatamos que nos questionários e nas 

entrevistas, os crimes que mais ocorrem na presença desta polícia, são: condução 

sem habilitação legal, condução sob o efeito do álcool, crime por desobediência a 

ordem emanada pelo agente de autoridade e ainda o crime por injúrias. 

 

Polícia Municipal da Póvoa de Varzim 

O Concelho da Póvoa de Varzim tem aproximadamente 50 mil habitantes, e no 

decurso da época balnear pode duplicar este número, com o aumento da afluência de 

turistas a esta região. Possui uma linha de costa que fomenta o turismo no município 

constituindo, assim, uma grande fonte de receita para o comércio regional. Ora, é 

neste terreno que a Polícia Municipal da Póvoa de Varzim desenvolve a sua actividade 

policial. Possuiu um efectivo composto por dezanove agentes, dois administrativos 

civis e um técnico superior de polícia municipal41, que comanda o serviço de polícia 

                                                
41

 Esta carreira transitou, nos termos do art., do Dec. Lei nº 121/2008, de 11 de Julho, para a carreira técnica superior 

generalista da função pública. No entanto, refira-se que estes técnicos superiores de polícia municipal continuam a 
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municipal, dependendo hierarquicamente do Presidente da Câmara que delegou no 

Vice-presidente este poder. 

Segundo a investigação, o espírito político que esteve na base da sua criação foi a 

necessidade de concretizar o conceito de polícia de proximidade, proactiva, aumentar 

o sentimento de segurança ao colocar agentes fardados no exterior, sobretudo porque 

a região vive essencialmente do turismo. 

Contudo, são polícias fardados que desenvolvem a sua actividade desarmados. Neste 

sentido, é pertinente abordar a questão num estudo comparado, como é o caso da 

polícia metropolitana inglesa que, à semelhança da Polícia Municipal da Póvoa de 

Varzim e da Polícia Municipal de Matosinhos, não possuem arma de serviço para 

exercer a sua actividade policial. Atendendo às realidades distintas dos dois países, 

não se pode comparar o que não é comparável, senão vejamos a dotação de outros 

meios que a polícia metropolitana inglesa42 tem para colmatar a falta da arma: 

 Patrulham cidades que possuem um sistema de vigilância em todas as artérias, 

com câmaras abrangendo todas as direcções, que permitem a identificação de 

qualquer pessoa, o que promove segurança efectiva, pois é um elemento 

dissuasor do cometimento de ilícitos criminais; 

 Os meios coercivos são mais eficazes e menos letais, como é caso do gás 

pimenta, electrotaser e outros; 

 São polícias bem apetrechadas em termos de material de protecção, como é o 

caso de coletes à prova de bala. 

Assim, não se afigura que este argumento possa servir ao político para decidir se deve 

dotar a Polícia Municipal de arma ou não. Na nossa perspectiva, esta prerrogativa 

devia estar no poder do legislador, bastando somente alterar a Lei Orgânica43. 

O cidadão quando se encontra numa situação de perigo, normalmente, procura o 

apoio da polícia e naquele momento serve a que está mais próxima. Se, por um lado, 

ter agentes de Polícia Municipal fardados a patrulhar a cidade faz aumentar o 

                                                                                                                                          
figurar no diploma que regulamenta as carreiras da polícia municipal – decreto-lei nº 39/2000, de 17 de Março, no seu 

capítulo IV e seus anexos: II, III e IV.  

 

42
 Ver meios coercivos da polícia metropolitana inglesa.  

 

43
 Cfr. o art. 17º, nº1 da Lei nº 19/2004, in: Diário da República I série-A, nº 118, de 20 de Maio. O porte de arma em 

serviço depende da vontade política do órgão da Câmara Municipal em dotar de arma (ou não) a Polícia Municipal do 

seu Concelho.   
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sentimento de segurança nas populações. Por outro lado, pensamos que será uma 

falsa expectativa gerada no cidadão, isto porque, numa situação limite em que está em 

perigo a vida, valor de primazia nos direitos fundamentais, esta não se encontra 

devidamente acautelada, pois estes polícias desarmados nem a sua própria vida 

podem defender, muito menos a de terceiros. 

Numa análise mais profunda verifica-se que em determinadas matérias, como por 

exemplo, as actividades desempenhadas por esta polícia diariamente divergem um 

pouco quando confrontadas ambas as perspectivas. Se, por um lado, a instituição 

chama a si o exercício de todas as competências consignadas na Lei 19/2004, de 20 

de Maio, por outro lado, quem as executa no terreno limita-se a exercer as actividades 

determinadas superiormente, perdendo-se aqui um pouco a autonomia e liberdade de 

acção dos agentes. Se considerarmos que as patrulhas já possuem uma missão 

específica quando vão para o exterior, estas limitam-se a cumprir o que está em 

escala de serviço, não tendo por iniciativa fiscalizar todas as outras normas sejam 

nacionais ou locais.   

Os questionários permitem-nos observar que não há unanimidade na execução das 

competências. Demonstra que nos Agentes Graduados elas são exercidas na sua 

totalidade, enquanto nos Agentes de 1ª classe nem todos elementos as concretizam. 

Duas razões podem estar subjacentes: os elementos mais experientes, 

necessariamente, são chamados às mais diversas ocorrências, já com elementos mais 

novos e com pouco à vontade em fiscalizar determinadas matérias não se verifica o 

exercício de todas as competências. 

Quanto à questão da segurança que o policiamento da Polícia Municipal incute nas 

populações, a perspectiva dos agentes colhe opiniões divergentes. Se uns apontam 

para uma clara afirmação que este policiamento é útil e vantajoso ao cidadão, porque 

a presença de polícia fardada e armada (seja qual for a cor do fardamento) ainda é 

elemento dissuasor de cometimento de crimes, o que aumenta o sentimento de 

segurança nas pessoas, prestam um bom apoio social e cultural na divulgação de 

informação profícua, pela maior proximidade entre o polícia e a população, apesar de 

não ser força de segurança. A Polícia Municipal, ao exercer estas funções de 

segurança, de forma preventiva, aumenta a sensação de segurança no cidadão. No 

campo das desvantagens a este tipo de policiamento efectuado pela Polícia Municipal, 

surgem vários argumentos: uns por falta de meios e de formação dos agentes, a 

população ainda não vê a Polícia Municipal como uma polícia na verdadeira acepção 

da palavra, outros apontam que a Polícia Municipal é mais uma polícia que só veio 
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prejudicar quem trabalha, tendo competência limitada (no âmbito da cooperação com 

as Forças de Segurança) para efectuar policiamento de segurança, pela contínua 

retirada de autoridade a todas as polícias incluindo à Polícia Municipal que limita o 

bom desempenho, e, por fim, a Polícia Municipal ainda hoje luta para que lhe seja 

reconhecida a autoridade manifestada na Lei mas que a população desconhece na 

sua grande maioria e mais grave, ainda, é isso acontecer no seio das outras polícias.  

 

Polícia Municipal do Porto 

Aqui importa abordar o enquadramento jurídico da Polícia Municipal do Porto44. A 

existência da Polícia Municipal do Porto remonta ao ano de 194045. Criada através de 

protocolos estabelecidos entre o Município e a Direcção Nacional da PSP, e à 

semelhança da Policia Municipal de Lisboa, na génese da Polícia Municipal do Porto 

estiveram necessidades de fiscalização de normas, cuja competência cabia às 

Câmaras Municipais. Assim, o recurso a elementos oriundos de uma polícia civil (PSP) 

foi a solução para este problema.  

No entanto, se até à entrada em vigor da Lei 140/99, de 28 de Agosto, existia 

enquadramento legal para a sua criação, não se afigura que tal possa continuar a 

persistir sob a égide deste modelo. Segundo António Francisco de Sousa46, estas 

polícias municipais perduraram até 1997, em Lisboa e no Porto. Portanto, após a 

vigência da Lei que estabelece o regime e a forma de criação das polícias municipais, 

todas sem excepção devem cumprir com o estipulado na lei. Aliás, o parecer da 

Procuradoria-geral da República, emitido 4 anos após a revisão da Lei-quadro, no 

sentido de esclarecer a situação jurídica em que as Polícias Municipais de Lisboa e 

Porto exerciam a sua actividade, revela que apesar da previsão de um regime especial 

na Lei 19/2004, art. 21º, o mesmo nunca foi concretizado legislativamente. Defende, 

ainda o Parecer que o “regime jurídico quanto às atribuições e limites das suas 

                                                
44

 Assim, como a Polícia Municipal de Lisboa que se encontra na mesma situação. 

45
 Breve resenha histórica da Polícia Municipal do Porto [em linha]. [consultado em 14 de Jan. de 2010]. Disponível em:

http://www.cm-porto.pt/gen.pl?p=stories&op=view&fokey=cmp.stories/10187. 

 
46 SOUSA, António Francisco – Polícia Administrativa: Autoridades, Órgãos e competências. Revista de Estudos 

Políticos, nº 9/12. Polis: Porto, 2003, p. 105. 
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competências deverá ser o que se encontra definido na Lei 19/2004”47. E os 

regulamentos municipais dessas polícias têm que obedecer ao princípio da legalidade 

e hierarquia das leis, sendo a Constituição a Lei suprema. 

Se, por um lado, o regime especial das Polícias Municipais de Lisboa e Porto nunca foi 

concretizado por via legislativa, nem as suas regras especiais regulamentadas e 

vertidas48, então, à luz da Constituição torna-se legítimo questionar o exercício da 

actividade destas polícias. Parece-nos oportuno indagar como podem estes elementos 

afectos à Polícia Municipal do Porto e Lisboa usarem fardamento da PSP, sendo 

confundidos com as Forças de Segurança, o que contraria o disposto no art. 7º da Lei 

19/2004, de 20 de Maio, o qual refere no seu nº 2, que: 

 “O modelo de uniforme do pessoal das polícias municipais é único para todo o 

território nacional e deverá ser concebido de molde a permitir identificar com facilidade 

os agentes de polícia municipal, distinguindo-os, simultaneamente, dos agentes das 

forças de segurança.” 

Mais: como podem usar e deter arma de calibre superior ao autorizado às Polícias 

Municipais? Quando o disposto na Lei orgânica refere que “o armamento das polícias 

municipais não pode ser de calibre igual ou superior ao detido pelas Forças de 

Segurança”.49  

Atentemos, agora, à figura jurídica de emprego público, a comissão de serviço, 

exemplo muito comum que ocorre na Administração Pública. Ora, os Agentes da PSP 

que prestem serviço nas Polícias Municipais de Lisboa e Porto encontram-se em 

comissão de serviço nas Câmaras Municipais, dependendo da Direcção Nacional da 

PSP, tutelada pelo Ministério da Administração Interna, quer para progressão e 

promoção na carreira, quer no plano disciplinar, quer no que toca a fardamento e 

armamento, a respectiva remuneração depende de verbas provenientes das 

transferências do Orçamento do Estado às Câmaras Municipais (POCAL50), auferindo 

                                                
47

 PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA – Parecer nº 28/2008 sobre as Polícias Municipais, in: Diário da 

República, 2ª série, Nº155 de 12 Agosto 2008. [Em linha]. (2008). [Consultado em 21 de Abr. 2009]. Disponível em: 

http://www.dre.pt/pdf2sdip/2008/08/155000000/3585935875.pdf. 

 

48
 Conforme o disposto no art. 21º da Lei orgânica da Polícia Municipal. 

 

 
49

 Cfr. Artigo 9º, nº 4, da Lei nº 19/2004, in: Diário da República I série-A, nº 118, de 20 de Maio. 

 

50
 POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais. 

http://www.dre.pt/pdf2sdip/2008/08/155000000/3585935875.pdf


_____________Polícia Municipal – Contributo para uma revisão da Lei orgânica__________________ 

22 
 

salários com o índice da PSP, acrescidos de todos os suplementos, no caso das 

“Forças de Segurança”, e ainda de um subsídio extra por prestarem serviço naquela 

Polícia Municipal, procedente dos cofres da autarquia. 

Os polícias municipais dependem operacionalmente dos Oficiais da PSP, que 

desempenham os cargos de dirigentes no organigrama da Câmara para as questões 

de serviço, embora sob orientação (política) do Presidente da Câmara.  

Para melhor compreendermos esta problemática, que envolve o exercício de 

competências de órgão de polícia criminal por parte dos elementos afectos às Polícias 

Municipais de Lisboa e Porto, recorremos a um exemplo concreto, designadamente, a 

hipótese de um inspector da Polícia Judiciária ser nomeado em comissão de serviço 

por requisição da Direcção Nacional da PSP à PJ, para prestar serviço num núcleo de 

investigação criminal da PSP. Poderá este inspector desempenhar as competências e 

atribuições exclusivas da PJ naquele serviço? Poderá este elemento oriundo da PJ, 

mas a prestar serviço na PSP, investigar o crime de homicídio se, por exemplo, este 

ocorrer no pleno exercício de funções?  

Parece-nos que tal não é possível. O facto dos elementos afectos às Forças de 

Segurança possuírem um estatuto especial, esse estatuto não os acompanha quando 

esses profissionais se encontrem a prestar serviço num outro organismo do Estado. 

Será que na hipótese de um Juiz desempenhar funções, por exemplo, no Conselho da 

Liga de Futebol, pode chamar a si um processo judicial e levá-lo a julgamento? 

A Lei da Organização da Investigação Criminal (LOIC51) identifica no seu nº1, do 

art.3º, quais os órgãos de polícia criminal de competência genérica, sendo estes a PJ, 

GNR e PSP. No entanto, prevê no nº 2 do mesmo artigo que “são órgãos de polícia 

criminal de competência específica todos aqueles a quem a lei confira esse estatuto.” 

Ressalvadas as questões concernentes à dependência hierárquica na direcção da 

investigação criminal, preceitua o nº 4 do art. 2º da mesma Lei52, que: “Os órgãos de 

polícia criminal actuam no processo sob a direcção e na dependência funcional da 

autoridade judiciária competente, sem prejuízo da respectiva organização hierárquica”. 

                                                
51

 LOIC – Lei nº 49/2008, in: Diário da República, I série, nº 165, de 27 de Agosto.  
52

 Ibidem. 
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 Nesta linha interpretativa, determina o Código de Processo Penal, nos artigos 55º e 

56º53 as competências deste órgão, sua orientação e dependência funcional, no 

âmbito do processo, das autoridades judiciárias. 

 

 2.3. O que não existe 

Actualmente a regulamentação da Lei-quadro, no que diz respeito às carreiras, 

vínculos e remunerações, ainda não está concluída, o que leva à desmotivação dos 

elementos que compõem o efectivo das Polícias Municipais. Acrescentando as 

promoções que não surgem, apesar dos elementos profissionais desta polícia 

reunirem os requisitos há vários anos, como é o caso da Polícia da Póvoa de Varzim, 

que mantém actualmente, ainda, agentes de 2ª classe que entraram no primeiro Curso 

de Polícia Municipal a nível nacional, enquanto outros com o mesmo tempo de serviço 

já se encontram em duas categorias acima (agentes graduados), como acontece na 

Polícia Municipal da Maia. Esta situação, na nossa perspectiva, promove a 

desigualdade remuneratória entre profissionais que reúnem cumulativamente o 

mesmo tempo na categoria e a mesma avaliação de serviço. 

Quando uma Câmara promove os seus funcionários dentro de prazos razoáveis, 

procura estabelecer um princípio de igualdade de tratamento entre todas as carreiras 

que compõem o seu quadro de pessoal. Ora nem todas procedem da mesma forma ou 

tão pouco têm essa sensibilidade, conforme demonstram os resultados nos inquéritos 

desenvolvidos aos agentes de polícia municipal.   

Com a reforma legislativa em curso, o Governo deixou cair a oportunidade de as 

Polícias Municipais possuírem um estatuto próprio, que produziu através de 

desenvolvimentos de estudos e em cooperação com as propostas avançadas pelo 

único sindicato nacional das polícias municipais – SNPM. No entanto, permaneceu a 

vontade da associação nacional dos municípios portugueses – ANMP, que emitiu 

parecer desfavorável a esta evolução, o que deverá ter-se por estranho, já que esta 

associação defende os interesses dos municípios e devia ser, na nossa perspectiva, a 

primeira a exigir um diploma que iria dignificar não só a instituição policial, mas 

também - e finalmente – a criação de condições favoráveis à transição das Polícias 

Municipais de Lisboa e Porto para um modelo único das Polícias Municipais a aplicar 

em todo o território nacional.  
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 GONÇALVES, Manuel Lopes Maia - Código Processo Penal Anotado. Legislação complementar. 17ª Edição. 

Coimbra: Almedina, 2009, pp. 178, 179, 180, 181. 
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No ensinamento de Gomes Canotilho54, observa-se o processo de verificação 

constitucional quando: está em causa a desigualdade de tratamento ou igualdade de 

tratamento de qualquer acto legislativo ou administrativo; apontando para um modelo 

argumentativo que denomina de “Metódica de «controlo» do Principio da Igualdade”. 

 De facto, se tivermos em consideração esta linha de orientação, verificamos que as 

Polícias Municipais de Lisboa e Porto gozaram até ao presente, de um tratamento 

privilegiado. A proporcionalidade do tratamento desigual excedeu os limites da 

razoabilidade e da temporalidade. Desta luz, defendemos que o tempo estabelecido 

na Lei 140/99, de 28 de Agosto, para um período de transição de 5 anos, imposto pelo 

legislador, para se chegar a um modelo de uniformização das Polícias Municipais a 

nível nacional era já suficiente. No entanto, inexplicavelmente, não foi isso que 

aconteceu aquando da revisão da Lei Orgânica das Polícias Municipais em 2004, 

continuando a figurar no articulado legal (art. 21º) que “o Regime das Polícias 

Municipais de Lisboa e Porto é objecto de regras especiais a aprovar em decreto-lei”. 

Mas desta vez sem a mínima alusão a um período que terminasse com esta 

discriminação. Em nosso entendimento, este não passa só pelos profissionais de 

polícia afectos a este serviço. Em última análise, trata-se de uma discriminação face 

aos outros municípios do resto do país, se atendermos à taxa de ocupação 

urbanística, nos índices de criminalidade que ocorrem nas cidades periféricas desses 

grandes centros urbanos como, por exemplo, as cidades de Vila Nova de Gaia, 

Oeiras, Amadora, densamente povoadas e constituindo autênticos dormitórios das 

cidades de Lisboa e Porto. Cidades com encargos financeiros suportados 

maioritariamente pelos respectivos municípios, de acordo com os contratos de 

segurança estabelecidos entre a Administração Central e a Administração Local. 

 José Casalta Nabais55, ao analisar a jurisprudência do Tribunal Constitucional - o “ 

princípio da igualdade como proibição de arbítrio”, conclui que o sentido negativo 
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 CANOTILHO, José Joaquim Gomes – Direito Constitucional. 7ª Edição. Coimbra: Edições Almedina, 2003, pp. 1295 

a 1298. 
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 NABAIS, José Casalta – Os Direitos Fundamentais na Jurisprudência do Tribunal Constitucional. Coimbra: Coimbra. 

Editora, 1990, pp. 43 a 49.  
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deste princípio constitucional estruturalmente impede distinções destituídas de 

justificação racional ou de fundamento material suficiente. 

Se, por um lado, o que existe de facto no terreno56 é uma descaracterização dos 

modelos de uniformes, dos cartões de identificação, de Polícias Municipais que 

desempenham as suas funções armados e outros por obstinação política desarmados, 

estando estes elementos fardados e a exercer funções no exterior, o que gera, em 

nossa opinião, um completo desvirtuamento do sentimento de segurança que estes 

polícias deviam transmitir ao cidadão.    

Por outro lado, a inconstitucionalidade por omissão57 a que se faz referência, pode ser 

total ou parcial, apresenta-se como a mais nefasta das consequências jurídicas que 

afectam a Polícia Municipal. E, nas palavras de Jorge Miranda58, a violação da 

Constituição que provém da “completa inércia do legislador”.  

Segundo Gomes Canotilho59, este “reconhecimento da possibilidade de não 

cumprimento da Constituição em virtude de um silêncio inconstitucional dos órgãos 

legislativos assenta no pressuposto da superioridade formal e material” da norma 

constitucional em relação à lei. Isto é, não só o legislador deve produzir leis 

respeitando as normas e princípios consignados na Constituição, como deve cumprir 

                                                                                                                                          
 

 

56
 Ver projectos de lei datados de 25/03/2009 e de 29/06/2009 e a posição defendida do SNPM através dos 

comunicados emitidos em 3/07/2009 e 24/07/2009, publicado no link Notícias do site oficial. [Em linha].[consultado em 

4 de Maio de 210]. Disponível em: www.snpm.pt. 

 

57
 Cfr. artigo 283º da CRP. 

 

58 
MIRANDA, Jorge – JURISPRUDÊNCIA CONSTITUCIONAL Escolhida. Vol. III. Lisboa: Universidade Católica Editora, 

p.589. 

 

 
59

 CANOTILHO, José Joaquim Gomes – Direito Constitucional. 7ª Edição. Coimbra: Edições Almedina, 2003, pp. 918 a 

919. 
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 constitucionalmente com medidas legislativas necessárias60 que, no caso concreto da 

Lei orgânica da Polícia Municipal, devia ter sido regulamentada no prazo de 90 dias61.  

O ordenamento jurídico das Polícias Municipais tem permitido às autarquias e ao seu 

poder autónomo emitir regulamentos e posturas municipais, que procuram não apenas 

integrar as lacunas da lei respeitantes às Polícias Municipais, mas ainda inovar face à 

lei, o que corresponde a verdadeiras aberrações legislativas, as quais não se 

compadecem no domínio da autonomia de que gozam os municípios. Exemplo do que 

se acaba de afirmar, podemos encontrá-lo no recente regulamento da Polícia 

Municipal de Loures62, ratificado em Conselho de Ministros, que destaca normas 

orientadoras e disciplinadoras de carácter militar (honras e continências), de limitação 

dos direitos fundamentais dos profissionais desta polícia, designadamente, não 

podendo estes beber ou se alimentar em público! E, também, de regulamentos como é 

o caso de Vila Nova de Gaia, que limita o número de vagas a categorias de dotação 

global, só sendo permitido este tipo de situação quando chegados à categoria de 

coordenador de Polícia Municipal63.   
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 QUEIROZ, Cristina – Direito Constitucional. As Instituições do Estado Democrático e Constitucional. Coimbra: 

Coimbra Editora, 2009, pp. 314 a 318. 

61
 Conforme decorre do artigo 20º, da Lei nº 19/2004, de 20 de Maio. 

 

 

62
 Observe-se o disposto no art. 28º nº 1 al. e) e f) do Regulamento de organização e funcionamento do serviço de 

Polícia Municipal da Câmara Municipal de Loures, aprovado por ratificação ministerial através da Resolução do 

Conselho de Ministros nº 14/2010, in: Diário da República, 1ª série, Nº 29, de 11 de Fevereiro de 2010. 

 

63
 O art. 11º, nº 2 do Decreto-lei nº 39/2000, de 17 de Março, explicita a norma, indicando que só poderá ser criada a 

categoria de graduado-coordenador no quadro do mapa pessoal, quando existir 10 agentes de PM para coordenar, 

sendo a regra de densidade 1 coordenador para cada 10 agentes. Refira-se que até ao presente momento ainda estão 

vigentes os anexos II, III e IV, referentes às carreiras de Polícia Municipal, do citado Decreto - lei. 
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2.4. O que devia ser implementado  

O legislador quando avançou com o quadro jurídico das Polícias Municipais, 

pensamos que não foi tarefa fácil. Os debates na Assembleia da República64, 

envolvendo a aprovação da Lei do Regime e Criação da PM, assim o demonstram. A 

expressão “…será a polícia do Xerife!” reflecte o receio instaurado em mentes 

políticas, adversas à criação de mais uma polícia, que por estar sob a alçada do 

Presidente de Câmara, gozaria da autonomia consagrada à Administração Local, e 

talvez por essa razão a Polícia Municipal tenha sido criada com limitações nas 

competências criminais, condicionando a sua operacionalidade e controlando a sua 

acção.  

Importa agora reflectir sobre a problemática que induziu este estudo. A Polícia 

Municipal, apesar de possuir uma natureza essencialmente administrativa, deriva da 

prossecução das suas atribuições e competências a fiscalização, 

vigilância/policiamento, regularização e fiscalização do trânsito - exercício de funções 

de segurança. Neste sentido, António Francisco de Sousa65 concluiu que a actividade 

da Polícia Municipal, também, é “de prevenção do perigo para a ordem e segurança 

públicas (…) agindo se necessário, com recursos a meios de coacção ”. 

Segundo este autor, a Polícia Municipal “possuiu uma competência própria de 

urgência”, isto é, deriva das suas competências a obrigação de actuar, aquando o 

conhecimento de um crime no exercício das funções e de praticar os actos cautelares 

necessários e urgentes para assegurar os meios de prova, nos termos da lei 

processual penal, até à chegada do órgão de polícia criminal competente66, além do 

dever de cooperar com outras forças policiais, autoridades administrativas, integra 

ainda a protecção civil em casos de calamidade pública. 

Em nosso entendimento, partilhamos desta interpretação, pois resulta do exercício das 

suas funções e por causa delas, que a Polícia Municipal está exposta ao crime, ainda 

que cometido em flagrante delito, desempenhando desta forma o principio da 

subsidiariedade e complementaridade com as forças de segurança. 

                                                
64

 No site parlamentar é possível observar o debate subjacente à aprovação da Lei Orgânica da PM [Em linha]. 

[consultado em 2 de Dez. 2009]. Disponível em: 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=4601. 

65
 SOUSA, António Francisco – Polícia Administrativa: Autoridades, Órgãos e competências. Revista de Estudos 

Jurídico-Políticos, nº 9/12. Polis: Porto, 2003, p. 111. 

66
 Cfr. o art. 4º, nº1, al.f), da Lei nº 19/2004, in: Diário da República I série-A, nº 118, de 20 de Maio. 
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Esta subsidiariedade, no âmbito policial, pressupõe que na primeira linha avança a 

força policial que possui um nível “letal” mais baixo, para avançar depois um superior, 

munido de equipamento mais eficaz na manutenção da ordem pública, o que acaba 

por corresponder ao sentido previsto na proposta de lei e que termina por ser retirada 

na redacção final, depois da audição da Comissão dos Assuntos Constitucionais. 

Mas essa prática contraria o disposto na Lei do Regime e Criação das Polícias 

Municipais. Senão veja-se, no decurso das entrevistas aos dirigentes das Polícias 

Municipais, foi possível perceber como estes serviços respondem às solicitações dos 

cidadãos seja por questões de ordem contra-ordenacional, seja por acudir a situações 

de perigo iminente, que numa primeira avaliação não revelava grau de perigosidade 

considerável, mas que a posteriori se tornou arriscada para os agentes da Polícia 

Municipal, por estes não possuírem equipamento capaz de travar a agressão. Ora, são 

estes elementos, em última instância, que no local avaliam a necessidade de estar 

presente uma Força de Segurança. E enquanto não chegar esse reforço só dispõem 

de parcos recursos coercivos (bastão, arma de defesa de 6,35 mm, gás, algemas67) 

para se proteger. Não se encontrando regulamentado, por exemplo, materiais de 

protecção, como é o caso dos coletes à prova de bala, manifestamente indispensáveis 

quando ocorrem situações de despejo, de policiamento em bairros sociais que à 

partida são conhecidos como fontes geradoras de ameaças contra os direitos 

fundamentais dos cidadãos. 

Atentemos, por exemplo, à potencialidade da futura Polícia Municipal de Loures 

patrulhar bairros como o da Quinta da Bela Vista, onde num passado recente a 

comunicação social divulgou imagens de um tiroteio, de violência extrema, envolvendo 

diferentes etnias residentes nesse bairro. Consideramos que não é uma utopia, até 

porque faz parte das atribuições, funções e competências o desenvolvimento desta 

actividade policial. Porém, questionamos se nesta perspectiva a polícia municipal 

detém as condições materiais necessárias para a prossecução da sua missão. Neste 

sentido, defendemos que estas polícias devem actuar em cooperação com as Forças 

de Segurança, não de uma forma subsidiária mas sim complementar.  

                                                
67

 Refira-se que estes meios só foram admitidos e permitidos com a regulamentação da Lei-quadro, concretizada no 

Decreto-Lei nº 239/2009, de 16 de Setembro. 
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Observe-se o que se passa com o caso espanhol, em concreto com a Polícia Local ou 

Municipal. Segundo a Estanilau Gil Sacristan68, a Polícia Local desenvolve 

competência de polícia judicial em matéria de trânsito, investigando os acidentes de 

viação e outros trâmites processuais inerentes aos processos crimes detectados em 

ilícitos relacionados com o trânsito. À semelhança do que acontece no nosso 

ordenamento jurídico, também no espanhol a polícia judicial está sob a dependência 

funcional da Autoridade Judiciária.   

António Francisco de Sousa69 demonstra que a CRP “proíbe a criação de polícias 

locais ou regionais independentes”, reforçado ainda pela Lei Orgânica que veda às 

Polícias Municipais gestão associada ou federada 70. Contudo, parece-nos importante 

esclarecer a diferença que existe entre estes dois conceitos de polícia e força de 

segurança. O primeiro não tem que ser necessariamente estatuído como Força de 

Segurança, até porque as polícias que detém actualmente este estatuto estão 

enunciadas na Lei da Segurança Interna71 (PJ, PSP, GNR, SEF, SIS), e neste 

articulado não são referenciadas outras tantas forças policiais, ainda que 

administrativas especiais, como a ASAE72, o IGAC, IGAI, IGA, IRAR, IGT, sendo todas 

elas designadas polícias apesar de não possuírem o estatuto de forças de 

Segurança73. 

No entanto, o citado autor, à luz da interpretação do art. 272º da C.R.P., refere que as 

“polícias municipais não são nem podem ser nem polícias, nem forças de segurança”, 

porque não possuem a característica de “organização única para todo o território 

nacional”, o que nos permite discordar. Ora, se por um lado, as Polícias Municipais 

são criadas sob proposta da Câmara, deliberada e aprovada em Assembleia 

                                                
68

 SACRISTAN, Estanilao Gil – Los Cuerpos Y Fuerzas de Seguridade de Las Entidades Locales. Tesis Doctoral. Vol. 

II. Universidad Complutense. Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Administrativo. Madrid, 1998. [Em linha], 

pp. 546 e ss. [Consultado em 16 Jan. 2010]. Disponível em: http://eprints.ucm.es/tesis/der/ucm-t23350.pdf. 

69
 SOUSA, António Francisco – Polícia Administrativa: Autoridades, Órgãos e competências. Revista de Estudos 

Jurídico-Políticos, nº 9/12. Polis: Porto, 2003, p. 107. 

70
 Cfr. o disposto  art. 1º, nº2 da Lei nº 19/2004, in: Diário da República I série-A, nº 118, de 20 de Maio. 

71
 Cfr. decorre do artigo 25º, da Lei nº 53/2008, in: Diário da República, I série, nº 167, de 29 de Agosto.  

 

72
 Ver o recente Acórdão Nº 84/2010, de 3 de Março, do Tribunal Constitucional, que se pronunciou sobre a 

constitucionalidade orgânica da ASAE, essencialmente a questão de determinar se podia ser considerada Força de 

Segurança ou não. Disponível em: www.tribunalconstitucional.pt. 

  

73
 Ver obra do autor SOUSA, António Francisco – Polícia Administrativa: Autoridades, Órgãos e competências. Revista 

de Estudos Jurídico-Políticos, nº 9/12. Polis: Porto, 2003. 
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Municipal, esta depende sempre da ratificação ministerial para obter eficácia jurídica. 

Logo, apesar de serem polícias locais, não são independentes nem no acto da sua 

criação nem num momento posterior, devido à Tutela Governamental na defesa da 

Legalidade Democrática face à Autonomia da Administração Local, realizada através 

do poder fiscalizador e inspectivo do Ministério das Cidades, Ordenamento do 

Território e Ambiente com a sua Secretaria de Estado da Administração Local e do 

Ministério das Finanças. Por outro lado, apesar das polícias municipais exercerem 

funções de segurança, o que na perspectiva de Catarina Sarmento e Castro reflecte o 

desempenho de tarefas próprias da segurança interna do país, uma vez que está em 

causa a protecção de pessoas e bens, quando a C.R.P no seu art. 237º refere que as 

polícias municipais cooperam na protecção das comunidades locais e na manutenção 

da tranquilidade pública, auxiliando as outras forças policiais que detém esta 

competência (FS), estas não se podem definir como Forças de Segurança porque a 

sua organização é de âmbito municipal e não nacional. 

Contudo, também se aplica a cláusula geral de polícia às polícias municipais não só 

porque decorrem da Lei-quadro competências ao nível da segurança mas, sobretudo, 

o dever de intervenção consagrado constitucionalmente. E consiste, segundo António 

F. Sousa, em “simultaneamente proteger o cidadão e a legalidade democrática”74.  

Aliás, posição que é partilhada por mais autores.  

Alguns dirigentes apontam que as Polícias Municipais para evoluírem têm que passar 

para um patamar de coordenação superior ao nível do município. É essa, também, a 

nossa perspectiva. Historicamente, com a carta de Lei de 1867, as polícias civis 

dependiam do governador do distrito. Neste sentido, partilhamos da opinião de 

Catarina Sarmento e Castro75, de que a Polícia Municipal portuguesa não tem 

evoluído, diferindo bastante do desempenho de “grande relevo” demonstrado pela 

Polícia Municipal Francesa desde a instauração do Liberalismo. 

No entanto, se atentarmos ao modelo de Lisboa e Porto, operacionalmente é mais 

eficaz porque desenvolvem competências de órgãos de polícia criminal. Então, 

questiona-mos porque não adoptar este modelo a nível nacional, passando as Polícias 

Municipais a deter dupla tutela, como já acontece com a GNR, por exemplo. Conforme 
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 SOUSA, António Francisco – A polícia como garante da ordem e segurança públicas. Separata da Revista do 

Ministério Público Nº 90. Lisboa: Editorial Minerva, 2002, p. 80. 
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 CASTRO, Catarina Sarmento – A questão das polícias municipais. Coimbra: Coimbra Editora, 2003, p. 131. 
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a sua Lei orgânica76, a GNR é designada por Força de Segurança, cuja natureza é 

militar. Porém, depende do Ministério da Administração Interna e ainda do Ministério 

da Defesa em matéria de uniformização, normalização da doutrina militar, armamento 

e equipamento. 

Assim, nesta perspectiva, defendemos uma dupla tutela para as Polícias Municipais 

passando a depender do Ministério da Administração Interna, para efeitos formação, 

uniformes, carteiras profissionais, de armamento e equipamento e ainda de carreiras, 

vínculos e remunerações. Na tutela da Administração local, estariam os seus quadros, 

inseridos numa cadeia de comando, onde existiria pessoal policial a desempenhar a 

função de execução, outros de coordenação e, por fim, outros a desempenhar a 

função de comando sob a dependência directa do Presidente de Câmara, mas sem 

poderes de delegação. Isto porque, no âmbito municipal, quem é a Autoridade 

Administrativa é o Presidente de Câmara. E quer-nos parecer que o legislador ao 

colocar dessa forma, no texto legal, a questão da tutela, pretendeu salvaguardar a 

responsabilidade pela tutela de uma polícia, no caso, a Polícia Municipal. Entendemos, 

assim, que seria essa a sua orientação pelo que defendemos que o legislador devia 

ter sido mais explícito na Lei orgânica, porque isso só promoveria a uniformização a 

nível nacional das hierarquias das polícias municipais.  
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 Ver art. 2º, da Lei nº 63/2007, in: Diário da República, I série, nº 213, de 6 de Novembro de 2007. 
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 Capitulo III 

 

Estudo avaliativo 

3.1. Policia Municipal e Forças de Segurança 

A investigação revelou que entre a Polícia Municipal, Polícia de Segurança Pública e 

Guarda Nacional Republicana, existem níveis de relacionamento distintos: o 

institucional entre estas forças policiais; e o interpessoal entre os agentes da Polícia 

Municipal e os restantes profissionais das Forças de Segurança. Se, por um lado, a 

cooperação institucional entre estas forças policiais funciona muito bem, observando 

os resultados das entrevistas efectuadas aos dirigentes das Polícias Municipais em 

que foram unânimes em o afirmarem.  

Por outro lado, a partilha de informação prevista na lei orgânica da Polícia Municipal77, 

não se encontra instituída através de protocolos, mas funciona na base das boas 

relações entre os comandantes das diversas forças policiais. Esta partilha de 

informação baseia-se, por exemplo, na consulta da base de dados das viaturas onde 

constam como furtadas, a sinalização de indivíduos perigosos e armados, sobretudo 

aqueles que residem em habitação social, onde a Polícia Municipal cumpre mandados 

de despejo e efectua policiamento. Ou seja, não se encontra regulamentada a forma 

como essa partilha da informação deve ocorrer entre as diversas forças policiais, 

perdurando a boa vontade de quem comanda estes serviços, em prestarem uma boa 

colaboração com as polícias municipais.   

Na perspectiva dos agentes da Polícia Municipal, a cooperação nem sempre decorre 

com o devido respeito profissional na esfera das competências concorrentes entre 

estas polícias, existindo por vezes a tentativa de as Forças de Segurança assumirem o 

controlo da situação e ordenarem tarefas à Polícia Municipal sem terem em atenção 

que não se trata de uma polícia que se encontra hierarquicamente subordinada aos 

seus comandos. No tratamento desta questão colocada em inquérito aos agentes da 

Polícia Municipal, ficou demonstrado que a qualidade do relacionamento entre estes 

profissionais e o das restantes forças policiais decorre do nível da razoabilidade. 

Foram observadas fundamentações que espelham esta realidade. Por exemplo, surge 

uma resposta que é pertinente e obriga-nos a ampliar esta ideia de disputa pela 

primazia entre as forças policiais: “todas as polícias não simpatizam umas com outras 

e nenhuma aprecia a PM ”. Constata-se este mesmo mau estar quando observamos o 
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 Cfr. art. 2º, nº3, da Lei nº 19/2004, in: Diário da República I série-A, nº 118, de 20 de Maio. 
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relacionamento entre a PJ, GNR e PSP, que as sucessivas reformas legislativas78 

instalaram, ao alargar as competências criminais às duas últimas em detrimento da 

Polícia Judiciária.  

Refira-se ainda que, no caso espanhol, também, o mau estar se instalou nas Forças 

de Segurança quando foram atribuídas competências em polícia judicial à Polícia 

Local.79   

 

3.2. Policia Municipal e Autoridade Judiciária 

O estudo desenvolvido demonstra que a relação institucional entre a Polícia Municipal 

e o Ministério Público da respectiva comarca decorre dentro dos parâmetros 

aceitáveis. As entrevistas realizadas, junto dos dirigentes e comandantes das Polícias 

Municipais, traduzem a perspectiva de cada polícia municipal no procedimento com o 

Ministério Público. Assim, se por um lado, existem comandantes que defendem a 

entrega do detido em flagrante delito80 à Autoridade Judiciária81, afigurando a primazia 

deste órgão de soberania, solução com a qual concordamos. Por outro lado, existe 

uma outra possibilidade enquadrada no mesmo artigo que remete a entrega do 

cidadão detido pela Polícia Municipal ao órgão de polícia criminal competente da área 

do cometimento do ilícito criminal. 

Ora, o legislador ao optar pelo articulado “os órgãos de polícia municipal directamente 

verifiquem o cometimento de qualquer crime podem proceder à identificação e revista 

de suspeitos no local do cometimento do ilícito, bem como à sua imediata condução à 

autoridade judiciária ou órgão de polícia criminal ”, corrobora a nossa opinião de que o 

órgão de polícia criminal82 surge como uma segunda opção face às polícias municipais 

quanto à entrega dos ora detidos. Isto, na eventualidade do Tribunal e o Ministério 
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 Veja-se, sobre a disputa de competências entre PJ, GNR e PSP, o artigo “MP e PJ em cimeira pela paz”, in Jornal de 

Notícias, de 29 de Abril 2010, paginas 12 e 13. 
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 SACRISTAN, Estanilao Gil – Los Cuerpos Y Fuerzas de Seguridade de Las Entidades Locales. Tesis Doctoral. Vol. 

II. Universidad Complutense. Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Administrativo. Madrid, 1998. [Em linha], 

p. 577. [Consultado em 16 Jan. 2010]. Disponível em: http://eprints.ucm.es/tesis/der/ucm-t23350.pdf. 

80
 Cfr. art.3º, nº 4 da Lei-quadro, da Lei nº 19/2004, in: Diário da República I série-A, nº 118, de 20 de Maio.  

  

81
 Refira-se que a designação Autoridade judiciária consta no texto legal, de acordo com o disposto no artigo 3º, nº 4 da 

citada Lei. 
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 OPC – órgão de polícia criminal. 
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Público não se encontrarem em horário de expediente que permita receber os detidos 

pela Polícia Municipal, possibilitando desencadear todos os trâmites processuais no 

âmbito do CPP, designadamente, a constituição do arguido com a respectiva leitura 

dos direitos e deveres e medida de coacção a aplicar no caso concreto. Um 

entrevistado aponta, ainda, a existência de impedimentos físicos e materiais, que 

coíbem a concretização dessa medida em todas as comarcas. Para tal, os Tribunais83, 

necessariamente, teriam de adaptar um espaço, onde existiriam computadores à 

disposição dos agentes da PM, recursos indispensáveis para a elaboração dos autos 

de notícia relativos ao detido.  

Este constrangimento decorre do próprio texto legal, que dispõe que a Polícia 

Municipal deve de imediato conduzir o detido em flagrante delito à autoridade judiciária 

ou órgão de polícia criminal, não prevendo o legislador a passagem pelos serviços da 

Polícia Municipal, a fim de se elaborar todo o expediente e, deste modo, proceder à 

entrega directa do detido junto do Tribunal. 

Não obstante, é possível afirmar que a relação da Polícia Municipal/Ministério Público 

não decorre da existência de protocolos formais e rígidos, antes se baseia na 

realização de reuniões onde se estabelece acordos de cavalheiros, que deliberam 

para uma cooperação aceitável e saudável. O estudo, nos concelhos analisados, 

permitiu percepcionar que a relação entre o Ministério Público e a Polícia Municipal 

decorre de diferentes procedimentos. 

 Se por um lado, no caso da Polícia Municipal da Trofa, o Ministério Público opera com 

esta força policial como se um órgão de polícia criminal se tratasse, indicando o 

contacto do procurador do Ministério Público de serviço para a hipótese de ocorrer 

alguma detenção, neste caso a Polícia Municipal transmite de imediato ao Procurador 

que confirmará a detenção e fornece o número único de identificação de processo 

crime84necessário à peça de expediente - auto de notícia que reporta os factos da 

detenção. Por outro lado, no caso de Vila Nova de Gaia, a condução do detido é 

sempre efectuada junto do órgão de polícia criminal competente da área do 

cometimento do ilícito criminal por determinação do Ministério Público, situação que 

não é inédita em outros concelhos. Mesmo a Polícia Municipal da Trofa entrega ao 

órgão de polícia criminal quando o Tribunal se encontra encerrado.  

                                                
83

 Importa, neste sentido, averiguar uma curiosa sentença emanada pelo Tribunal de Aveiro, da qual recorreram para o 

Tribunal da Relação de Coimbra, ver Acórdão de 25, de Maio de 2008, Proc. Nº 1792/04.3 PBAVR.C1. Disponível em: 

http://www.dgsi.pt.    
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 NUIPC – Número Único de Identificação de Processo Crime. 

http://www.dgsi.pt/


_____________Polícia Municipal – Contributo para uma revisão da Lei orgânica__________________ 

35 
 

3.3. Polícia de proximidade 

A polícia municipal surge no âmbito de uma alteração à organização policial 

portuguesa e que se justifica, dado o aumento do sentimento de insegurança dos 

cidadãos, que obrigou o Estado a tomar medidas legislativas concretas.  

Perante este quadro, de clima de insegurança e medo, a Administração perfilhou três 

filosofias, que se consideram complementares: 

 “Aumentou o número de efectivos policiais; 

 Aproximou a polícia do cidadão; 

 Desenvolveu mecanismos para harmonização da acção policial em diversas 

áreas.”85 

 

Inerente à criação desta polícia nos concelhos não é alheia a necessidade de 

protecção das comunidades locais. Isto mesmo se deduz do disposto no artigo 237º 

da Constituição. A esta luz, alguns autores defendem que não será suficiente 

aumentar os recursos humanos no sentido de implementar um policiamento de 

proximidade mais eficaz. Este necessita de efectivos policiais com experiência 

suficiente, de forma a conhecerem a comunidade que servem. Neste sentido, em 

nossa opinião, as polícias municipais possuem uma vantagem face a outras polícias, 

como é o caso das Forças de Segurança. Estas ao possuírem carácter nacional e 

sujeitas à transferência dos seus agentes, para comunidades diferentes daquelas 

onde tinham prestado serviço, não permitem estabelecer laços de confiança mútua de 

proximidade com as populações. Ainda que, alguns dos problemas sociais tenham 

características semelhantes em todo o país, naturalmente que muitos deles serão 

específicos de cada localidade e, ainda no seio desta, eles divergem conforme as 

comunidades. Nesta perspectiva, entendemos que a Polícia Municipal ao recrutar, na 

sua maioria, elementos oriundos do Concelho tem a vantagem intrínseca de acolher 

profissionais que à partida conhecem não só a comunidade que vão servir, como os 

problemas sociais e ainda o próprio Concelho com todas as suas artérias.    

Neste ponto, a existência de Polícia Municipal no município promove, no decurso do 

tempo, um aumento no conhecimento recíproco polícia/cidadão. Mas para se tornar 

numa relação de proximidade será necessário estabelecer a confiança mútua. 
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 SARMENTO E CASTRO, Catarina – A questão das Polícias Municipais. Coimbra: Coimbra Editora, 2003, p.165.  
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Neste sentido, resulta deveras importante acolher teses de especialistas na matéria de 

policiamento de proximidade/comunitário, que Dennis Rosenbaum explica como sendo 

um conceito polissémico. O movimento reformador do modelo de policiamento, levado 

a cabo nos E.U.A, surge na sequência do esgotamento do policiamento tradicional86, 

chegando à conclusão que mesmo as cidades sendo patrulhadas com viaturas e 

respondendo às chamadas não resolvia, nem aliviava, os problemas da comunidade. 

Segundo Pierre Rosanvallon87, a noção de proximidade só terá êxito quando se 

reunirem três elementos fundamentais: 

 Posição, isto é, presença, atenção; 

 Interacção, promovendo uma relação entre governados e governantes, assente 

na receptibilidade, acessibilidade, na audição, mas também na reacção;  

 Intervenção, agindo de forma transparente e considerando a vontade da 

sociedade. 

 

 A proximidade advoga a particularidade, isto é, cada caso é um caso. A situação 

específica requer uma atenção particular e um tratamento humanizado ao invés da 

submissão a um procedimento mecânico de uma regra abstracta88. Diversas 

investigações, um pouco por todo o mundo, atestam a importância dessas pretensões. 

Por exemplo, uma consulta referendária. Isso aproxima as pessoas do poder, ou seja, 

entre governantes e governados. A proximidade revela-se como um conceito que 

identifica o tipo de relação ideal que cada cidadão deseja estabelecer com os seus 

governantes. 

A este propósito, defende Tom R.Tyler89 que a polícia necessita do apoio e 

cooperação das populações para ser mais eficaz na sua função de protecção das 

comunidades. Este apoio voluntário e a cooperação do cidadão baseiam-se na 

legitimidade da polícia como autoridade legal e na forma como a sua acção é exercida 

na base de procedimentos. O autor questiona, ainda, a importância desta cooperação, 

apontando para duas razões pertinentes: a polícia, mesmo apetrechada com recursos 
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 ROSENBAUM, Denis P. – The Challenge of Community Policing. Testing the promises. Chicago, Illinois: Sage 

Publications, 1994, p.3. 

87
 ROSANVALLON, Pierre – La légitimité démocratique. Impartialité, réflexivité, proximité. Les livres du nouveau 

monde. Paris: Éditions du Seuil, 2008, p. 269. 

88
 Ibidem. 
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 TYLER, Tom R. – Enhancing Police Legitimacy. Annals of the American Academy of Political. W. G. Skogan Ed. [Em 

linha]. (2004), p. 84. [consultado a 2 de Jun. 2009]. Disponível em: http://ann.sagepub.com/cgi/reprint/593/1/84. 
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materiais, não consegue ser omnipresente; quando as pessoas não obedecem à lei, a 

polícia tem mais dificuldades em manter a paz social. 

Por outro lado, Tyler sustenta que o apoio do cidadão à polícia passa por identificar os 

criminosos e a denúncia de crimes. Além deste apoio, o cidadão poderá desenvolver 

esforços em conjunto com a polícia, tomar medidas ainda que informais para combater 

o crime e identificar através das associações de bairro90 (“neighborhood watch”) os 

problemas locais da comunidade. Ou, ainda, as reuniões com a polícia local têm o 

objectivo de procurar em conjunto soluções para esses problemas. Sunshine e Tyler 

defendem que será utópico idealizar uma sociedade que seguirá as normas e regras 

impostas pela mesma, sem existir um controle social dos seus membros. Na 

perspectiva destes autores, o papel das autoridades mostra-se fundamental na 

adopção de condutas em conformidade com a lei por parte dos cidadãos. 

 A Polícia como a instituição de controlo social e o seu mecanismo foi objecto do 

estudo desenvolvido pelos autores citados. A investigação compreendia a legitimidade 

da polícia e, ainda, como o cidadão respondia ao controlo social. Para tal, realizaram 

um inquérito denominado “voice of the community”91, numa amostra de habitantes da 

cidade de Nova York, onde foi testado a legitimidade da polícia como um factor 

importante na influência do apoio que o cidadão poderá prestar. O argumento da 

legitimidade92, porém, não é exclusivo da polícia. Este já foi alvo de estudos por Freud 

e Durkheim, autores que se debruçaram sobre os valores morais das pessoas e a 

obrigação de obedecer às regras da sociedade. Assim, a legitimidade é a base para o 

exercício de qualquer autoridade. Para Sunshine e Tyler93, a aceitação e cooperação 

do cidadão com a polícia estão relacionadas com a avaliação da actividade policial e 

com juízos que formulam sobre a justiça equitativa. Defendem, ainda, que a 

credibilidade da polícia assenta na forma repressiva como actuam, penalizando o 

infractor, o que não cumpre lei, combatendo e prevenindo eficazmente o crime, e 

revelando os respectivos serviços distribuídos equitativamente pelas comunidades. 
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 SOUSA, António Francisco - Para uma polícia do Séc. XXI. ESTUDOS EM COMEMORAÇÃO dos cinco anos (1995-

2000) da Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Separata. Coimbra: Coimbra Editora, 2001, pp. 369 e ss. 
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Segundo P. Rosanvallon, que cita as investigações desenvolvidas por Tom Tyler e 

seus colaboradores, onde a polícia foi objecto de estudo, demonstra através dos seus 

resultados que o cidadão sente-se, mais ou menos, satisfeito dependendo das 

medidas de polícia, e se estas o afectam directamente. Mas, sobretudo, a avaliação da 

“legitimidade” da instituição será fundamentada na justiça de todo o processo, desde o 

seu início até ao seu termo, e dependendo da qualidade dessa justiça. 

Neste sentido, defendemos que a Polícia Municipal se mostra como o modelo de 

polícia que corresponde às particularidades deste tipo de policiamento de proximidade, 

no sentido de que na organização dos serviços de polícia é adoptada uma forma 

descentralizada. Autoridade e responsabilidade passam para um patamar hierárquico 

mais baixo, privilegiando-se o comando horizontal em detrimento do vertical, a fim de 

que este adopte as medidas necessárias com mais celeridade, adequadas às 

especificidades do espaço. Esta posição é ainda defendida por Catarina Sarmento e 

Castro94, ao referir que “a criação das polícias municipais favorece a criação de um 

policiamento de proximidade”. 

 Adoptando esta filosofia de policiamento é possível numa democracia interventiva e 

participativa consultar as populações, obter informações úteis, que promovam a 

identificação dos perigos e o seu saneamento numa determinada área geográfica, 

onde se procura desenvolver métodos de resolução de problemas através de 

parcerias com entidades públicas ou privadas. 

A nossa investigação demonstra que o policiamento/actuação da polícia municipal não 

influencia a decisão do eleitorado na sua escolha política, ao contrário do que defende 

Catarina S. Castro95, que aponta para os perigos da instrumentalização da Polícia 

Municipal em benefício de um bom resultado eleitoral, conforme constatamos no 

estudo realizado aos municípios que compõem a amostra. Somente o concelho da 

Trofa mudou de cor política. E, mesmo assim, na perspectiva dos entrevistados, que 

assumem a direcção política e coordenação desse serviço defendem que a actividade 

da Polícia Municipal da Trofa não contribuiu para essa mudança política/ideológica.  

Neste sentido, alguns entrevistados sustentam os seus argumentos nas perspectivas 

do infractor e do cidadão cumpridor das normas. Se, por um lado, o infractor não 

aprecia que seja alvo de um processo de contra-ordenação e, consequentemente, o 

poder político receie perder mais um voto. Por outro lado, está o cidadão respeitador 
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 CASTRO, Catarina Sarmento – A questão das polícias municipais. Coimbra: Coimbra Editora, 2003, p. 341. 
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 Atente-se à conclusão dezoito. Ibidem, p. 399.  
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dos normativos legais, a observar a operância e a eficácia desta polícia que 

legitimamente actuou e lhe aprouve por cumprirem com o dever de actuação perante a 

infracção, quer revista a forma de ilícito de mera ordenação social ou de ilícito criminal. 

Portanto, partilhamos esta perspectiva e defendemos que acção política até pode 

influenciar a actividade da polícia municipal, mas conforme aponta um outro dirigente, 

será sempre no estabelecimento das opções de grande plano para este serviço, isto é, 

na determinação das competências que a PM vai exercer maioritariamente. O que de 

resto é permitido a cada município, através do seu regulamento limitar as 

competências da sua PM, adaptando-a às necessidades e realidades daquele 

concelho, nos termos do art. 12º da Lei orgânica da Polícia Municipal.     
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Conclusões 

 

O presente estudo permite-nos extrair, antes de mais, duas conclusões de que o poder 

político pode permitir às Polícias Municipais portuguesas evoluir à semelhança das 

suas congéneres europeias. Para tal é indispensável a revisão da Lei Orgânica e da 

conclusão da reforma legislativa, que ainda está em curso.  

A Polícia Municipal detém fundamentos históricos que lhe permite invocar legitimidade 

no exercício dos poderes de autoridade. Não só como polícia administrativa, mas 

também como polícia judicial, conforme atesta a Carta de Lei de 2 de 1867, relativa à 

comparação para este efeito do guarda campestre à polícia civil. Estanilao Gil 

Sacristan, na sua tese de doutoramento, defende a reposição das competências dos 

municípios, exercidas em matéria de segurança, no século XIX. Nesta linha de 

pensamento, a nossa investigação permitiu-nos observar que as competências em 

matéria de educação, actualmente a ser transferidas para a alçada das Câmaras 

Municipais, também no passado (século XIX), já se encontravam sob a 

responsabilidade dos municípios, nomeadamente, em matéria concursal dos 

professores, conforme se pode verificar nas publicações Oficiais, semelhantes ao 

actual Diário da República. Por isso, não é de todo estranho que o mesmo esteja 

acontecer em matéria de segurança, ao promover a descentralização da mesma. 

O Tribunal Constitucional, recentemente, emanou o Acórdão nº 84/2010, de 3 de 

Março, que apesar de reflectir a realidade da ASAE, torna inevitável a sua comparação 

à Polícia Municipal, isto porque ambas são polícias administrativas especiais, dadas 

as suas funções. Damião da Cunha, citado nesse Acórdão, refere que “o que define a 

actividade de um órgão, enquanto órgão de polícia criminal, é não a sua qualificação 

orgânica ou institucional, mas sim a qualidade dos actos que pratica”. Sob esta 

orientação, defendemos que à semelhança do estatuto de órgão de polícia criminal 

concedido por via de decreto-lei à ASAE, também o mesmo pode acontecer à Polícia 

Municipal. Mesmo em matéria de armamento, não faz sentido a ASAE usar e deter 

porte arma de todas as classes, excepto as de classe A, com dispensa da respectiva 

licença de uso e porte de arma, valendo somente o cartão de identificação. Enquanto 

para a Polícia Municipal, o legislador apenas prevê que esta só pode deter arma de 

defesa pessoal (6,35mm), nada idónea, e com imensos entraves legais e 

administrativos, em serviço e fora dele.  
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Concluímos, que existem dois pesos e duas medidas no que diz respeito à dignidade 

de cada instituição policial quando é chegada a hora de legislar e regulamentar a sua 

actividade. Como entender a disparidade entre ASAE e PM, se até são polícias que 

em muitas das funções se apresentam como concorrentes, com a agravante das 

Polícias Municipais usarem farda e terem como atribuição secundária a cooperação na 

segurança de pessoas e bens, contribuindo para uma maior segurança das 

comunidades locais. 

À luz do que acontece com a Polícia Local ou Municipal, como é designada em 

Espanha, a Polícia Municipal portuguesa tem condições para exercer competência em 

matéria de polícia judicial quanto ao trânsito. Mas não só. A nossa visão alcança que 

esta polícia poderá desempenhar funções de órgão de polícia criminal no estrito 

cumprimento das suas competências num futuro próximo. Basta para tal o contributo 

precioso do legislador em alterar esta realidade caótica em que se encontram as 

Polícias Municipais em Portugal. 

Ainda o autor espanhol que citamos, denota uma perspectiva das Polícias Locais que 

não podemos deixar de partilhar: “ La ampliacion de las competências de la Policia 

Local em matéria de seguridade ciudadana e su consideracion como plena Polícia 

Judicial debe ir admitiéndose, porque lo impone la lógica de las cosas y no puden 

prevalecer corporativismos equivocados en este punto, puesto que cuantas más 

polícias participen en la tarea de auxiliar a la administración de Justicia y en el 

mantenimiento de la seguridade pública y de la paz social, mejor ejercitarán sus 

derechos los ciudadanos”96. Estas palavras reflectem a ideia que deve nortear a 

reforma legislativa da nossa Polícia Municipal. 

Assim, julgamos que a Polícia Municipal deixaria de sobrecarregar as Forças de 

Seguranças com as detenções e trâmites processuais penais inerentes à constituição 

de arguido e participação no inquérito criminal. 

A criação das Polícias Municipais não libertou as Forças de Seguranças, na sua 

plenitude, das funções administrativas, sobretudo para aqueles que o pretendiam. 

Conforme alude Catarina Sarmento e Castro97, restava “a esperança de ver as polícias 

municipais deixarem mais tempo às Forças de Segurança para os aspectos da 

criminalidade”. Pelo contrário, aumentou o volume de trabalho enquanto órgãos de 
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polícia criminal, órgãos competentes para efectivarem a detenção accionada pela 

Polícia Municipal, junto da autoridade judiciária e formalizarem todos os procedimentos 

processuais.   

As Polícias Municipais encontram-se mais próximas dos cidadãos. A sua actuação 

passa essencialmente pelo contacto directo com as populações. É a organização 

policial que mais se identifica com a nova concepção do modelo de policiamento de 

proximidade. 

 Ao nível institucional insere-se no âmbito municipal. Daí decorre uma maior 

capacidade de integração e intervenção na comunidade. 

Neste sentido, as Câmaras Municipais são as instituições democráticas que detêm 

maior conhecimento dos problemas reais que afectam os cidadãos dos respectivos 

concelhos. Por isso, a actividade policial das Polícias Municipais poderá enquadrar-se 

nesta nova concepção de policiamento, no qual predomina uma maior orientação para 

a resolução de conflitos, e em que é estabelecido um diálogo constante com as 

populações. Estas últimas terão um papel fundamental, activo e de co-

responsabilização, na procura de soluções para a sua segurança e outros problemas 

sociais. Bastando, para tal, que a associação que representa os interesses dos 

municípios portugueses (ANMP) alcance a postura da sua congénere espanhola que 

defende a dignidade institucional da Polícia Local, reclamando para esta mais 

competências ao nível da polícia judicial, e que seria expectável que o mesmo 

defendesse a ANMP. 
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Quadro legal Lei nº 32/94, de 29 de Agosto. 

Disciplina as atribuições e competências dos serviços 

municipais de polícia e os limites da respectiva 

actuação. 

Lei nº 140/99, de 28 de Agosto. Estabelece o regime e 

forma de criação das polícias municipais. 

Revogou a Lei nº 32/94, de 29 de Agosto. 

Lei nº 19/2004, de 20 de Maio 

Revisão da Lei-quadro que define o regime e forma de 

criação das polícias municipais Revogou a Lei nº 140/99, 

de 28 de Agosto.  

Atribuições dos 

municípios em 

matéria de 

polícia 

administrativa 

Art. 1º - No exercício de funções de polícia 

administrativa, cabe aos municípios fiscalizar, na área 

da sua jurisdição, o cumprimento das leis e dos 

regulamentos que disciplinem matérias relativas às 

atribuições das autarquias e à competência  dos seus 

órgãos.  

Capitulo I 

Art. 1º, nº 1 – As polícias municipais são serviços 

municipais especialmente vocacionados para o exercício 

de funções de polícia administrativa, com as 

competências, poderes de autoridade e inserção 

hierárquica definidos na presente lei. 

Art. 1º nº 2 – As polícias municipais têm âmbito municipal 

e não são susceptíveis de gestão associada  ou federada. 

 

Capitulo I 

Art.1º, nº1 – As polícias municipais são serviços 

municipais especialmente vocacionados para o exercício 

de funções de polícia administrativa, com as 

competências, poderes de autoridade e inserção 

hierárquica definidos na presente lei. 

Art.1º, nº 2 – As polícias municipais têm âmbito municipal 

e não são susceptíveis de gestão associada ou federada. 

Atribuições das 

PM’s 

A Lei não refere.  Capitulo II 

Art. 2º, nº1 – No exercício de funções de polícia 

administrativa, cabe aos municípios fiscalizar, na área da 

sua jurisdição, o cumprimento das leis e regulamentos 

que disciplinem matérias relativas às atribuições das 

autarquias e à competência dos seus órgãos. 

Art. 2º, nº 2 – As polícias municipais cooperam com as 

forças de segurança na manutenção da tranquilidade 

pública e na protecção  das comunidades locais. 

Capitulo II 

Art.2º, nº 1 – No exercício de funções de polícia 

administrativa, é atribuição prioritária dos municípios 

fiscalizar, na área da sua jurisdição, o cumprimento das 

leis e regulamentos que disciplinem matérias relativas às 

atribuições das autarquias e à competência dos seus 

órgãos. 

Art.2º, nº 2 – As polícias municipais cooperam com as 

forças de segurança na manutenção da tranquilidade 

pública e na protecção  das comunidades locais. 

Art.2º, nº 3 – A cooperação referida no número 

anterior exerce-se no respeito recíproco pelas 

esferas de actuação próprias, nomeadamente, 

através da partilha da informação relevante e 

necessária para a prossecução das respectivas 

atribuições e na satisfação de pedidos de 

colaboração que legitimamente forem solicitados. 
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Limites de 

actuação 

Art. 2º, nº 2 – Aos municípios é vedado o exercício 

das actividades previstas na legislação de segurança 

interna e nas leis orgânicas das forças e serviços. 

Art. 4º, nº 1 – As competências dos serviços 

municipais de polícia restringem-se à mera 

fiscalização da legalidade e à elaboração do auto de 

notícia de infracção. 

Art. 2º, nº 3 – Aos municípios é vedado o exercício das 

actividades previstas na legislação sobre segurança 

interna e nas leis orgânicas das forças de segurança, sem 

prejuízo do disposto na presente lei. 

 

Art.2º, nº 4 – As atribuições dos municípios previstas na 

presente lei são prosseguidas sem prejuízo do disposto 

na legislação sobre a segurança interna e nas leis 

orgânicas das forças de segurança. 

Art.3º nº 5 – Sem prejuízo do disposto nos números 

anteriores é vedado às polícias municipais o 

exercício de competências próprias dos órgãos de 

polícia criminal. 

 

Funções de 

polícia 

A Lei nada refere quanto a este ponto. Art. 3º, nº 1 - As polícias municipais exercem funções de 

polícia administrativa dos respectivos municípios, 

nomeadamente em matéria de: 

a) Fiscalização do cumprimento das 

normas regulamentares municipais; 

b) Fiscalização do cumprimento das 

normas de âmbito nacional ou 

regional cuja competência de 

aplicação ou de fiscalização caiba ao 

município; 

c) Aplicação efectiva das decisões das 

autoridades municipais. 

Art. 3º, nº 2 – As polícias municipais exercem, ainda, 

funções (de segurança) nos seguintes domínios: 

a) Vigilância de espaços públicos ou 

abertos ao público, designadamente 

de áreas circundantes de escolas; 

b) Guarda de edifícios e equipamentos 

públicos municipais; 

c) Regulação e fiscalização do trânsito 

Art.3º, nº 1 – As polícias municipais exercem funções de 

polícia administrativa dos respectivos municípios, 

prioritariamente nos seguintes domínios: 

a) Fiscalização do cumprimento das 

normas regulamentares municipais; 

b) Fiscalização do cumprimento das 

normas de âmbito nacional ou 

regional cuja competência de 

aplicação ou de fiscalização caiba ao 

município; 

c) Aplicação efectiva das decisões das 

autoridades municipais. 

Art. 3º, nº 2 – As polícias municipais exercem, ainda, 

funções (de segurança) nos seguintes domínios: 

a) Vigilância de espaços públicos ou 

abertos ao público, designadamente 

de áreas circundantes de escolas, 

em coordenação com as forças de 

segurança; 

b) Vigilância nos transportes urbanos 
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rodoviário e pedonal na área de 

jurisdição municipal. 

 

locais, em coordenação com as 

forças de segurança; 

c) Intervenção em programas 

destinados à acção das polícias 

junto das escolas ou de grupos 

específicos de cidadãos; 

d) Guarda de edifícios públicos e 

equipamentos municipais, ou outros 

temporariamente à sua 

responsabilidade; 

e) Regulação e fiscalização do trânsito 

rodoviário e pedonal na área de 

jurisdição municipal. 

 

 

Competências Art. 4º, nº 2 – compete aos serviços municipais de 

polícia: 

a) verificar a conformidade entre a utilização 

de bens ou a fruição de serviços prestados 

e as normas aplicáveis; 

b) verificar as condições de utilização das 

licenças atribuídas por órgãos do município; 

c) Fiscalizar o exercício da actividade 

cinegética nas zonas de caça sociais de 

que os municípios ou empresas municipais 

sejam concessionários; 

d) Fiscalizar o cumprimento das deliberações 

dos órgãos dos municípios e das 

disposições legais e regulamentares sobre 

o ordenamento, a segurança e comodidade 

Competências das polícias municipais 

Art. 4º, nº1 – As polícias municipais, no exercício das 

suas funções, são competentes em matéria de: 

a) Fiscalização do cumprimento das 

normas de estacionamento de 

veículos e de circulação rodoviária, 

incluindo a participação de acidentes 

de viação; 

b) Vigilância nos transportes urbanos 

locais; 

c) Execução coerciva, nos termos da lei, 

dos actos administrativos das 

autoridades municipais; 

d) Adopção das providências 

organizativas apropriadas aquando 

Competências das polícias municipais 

Art.3º, nº 3 – Para os efeitos referidos no nº 1 

(fiscalização das normas), os órgãos de polícia 

municipal têm competência para o levantamento de 

auto ou o desenvolvimento de inquérito por ilícito de 

mera ordenação social, de transgressão ou criminal 

por factos estritamente conexos com a violação de 

lei ou recusa da prática de acto legalmente devido no 

âmbito das relações administrativas. 

Art.3º nº 4 – Quando, por efeito do exercício dos 

poderes de autoridade previstos nos nº 1 (exercício 

de funções de fiscalização) e 2 (exercício de funções 

de segurança), os órgãos de polícia municipal 

directamente verifiquem o cometimento de qualquer 

crime podem proceder à identificação e revista de 
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do trânsito, quando essa competência não 

esteja exclusivamente cometida a outros 

órgãos ou entidades; 

e) Participar no serviço municipal de 

protecção civil; 

f) Providenciar pela guarda das instalações 

municipais; 

g) Cooperar, no âmbito dos seus poderes, 

com os demais serviços do município e 

com quaisquer outras entidades públicas 

que o solicitem, designadamente as forças 

de segurança, nos termos da lei; 

h) Elaborar autos de notícia de contra-

ordenação e de contravenção; 

i) Instruir processos de contra-ordenação, nos 

termos do regime que regula aquele tipo de 

ilícito, mediante delegação da câmara 

municipal. 

 

 

da realização de eventos na via 

pública que impliquem restrições à 

circulação, em coordenação com as 

forças de segurança competentes, 

quando necessário; 

e) Detenção e entrega imediata, a 

autoridade judiciária ou a entidade 

policial, de suspeitos de crime punível 

com pena de prisão, em caso de 

flagrante delito, nos termos da lei 

processual penal; 

f) Denúncia dos crimes de que tiverem 

conhecimento no exercício das suas 

funções, e por causa delas, e prática 

dos actos cautelares necessários e 

urgentes para assegurar os meios de 

prova, nos termos da lei processual 

penal, até à chegada do órgão de 

policia criminal competente; 

g) Elaboração dos autos de notícia, 

autos de contra-ordenação ou 

transgressão por infracções às 

normas referidas no art. 3º; 

h) Elaboração de autos de notícia por 

acidente de viação, quando o facto 

não constituir crime; 

i) Elaboração dos autos de notícia, com 

remessa à autoridade competente, 

por infracções cuja fiscalização não 

seja da competência do município, 

suspeitos no local do cometimento do ilícito, bem 

como à sua imediata condução à autoridade 

judiciária ou o órgão de polícia criminal competente.  

 
Art.4º, nº 1 – As polícias municipais, na prossecução das 
suas atribuições próprias, são competentes em matéria 
de: 

a) Fiscalização do cumprimento dos 

regulamentos municipais, e da aplicação das 

normas legais, designadamente nos domínios 

do urbanismo, da construção, da defesa e 

protecção da natureza e do ambiente, do 

património cultural e dos recursos cinegéticos; 

b) Fiscalização do cumprimento das normas de 

estacionamento de veículos e de circulação 

rodoviária, incluindo a participação de 

acidentes de viação que não envolvam 

procedimento criminal; 

c) Execução coerciva, nos termos da lei, dos 

actos administrativos das autoridades 

municipais; 

d) Adopção das providências organizativas 

apropriadas aquando da realização de eventos 

na via pública que impliquem restrições à 

circulação, em coordenação com as forças de 

segurança competentes, quando necessário; 

e) Detenção e entrega imediata, a autoridade 

judiciária ou a entidade policial, de suspeitos 

de crime punível com pena de prisão, em caso 

de flagrante delito, nos termos da lei 

processual penal; 

f) Denúncia dos crimes de que tiverem 



 Tabela legislativa evolutiva das Polícias Municipais                                                   Anexo 3 
 

5 
 

nos casos em que a lei o imponha ou 

permita; 

j) Instrução dos processos de contra-

ordenação e de transgressão da 

respectiva competência; 

l) Acções de polícia ambiental; 

m) Acções de polícia mortuária; 

n) Fiscalização do cumprimento dos 

regulamentos municipais, e da 

aplicação das normas legais, 

designadamente nos domínios do 

urbanismo, da construção, da defesa 

e protecção dos recursos cinegéticos, 

do património cultural, da natureza e 

do ambiente; 

o) Garantia do cumprimento das leis e 

regulamentos que envolvam 

competências municipais de 

fiscalização. 

Art. 4º, nº 3 – As polícias municipais podem ainda 

proceder à execução de comunicações e notificações por 

ordem das autoridades judiciárias, mediante protocolo do 

Governo com o município. 

 

conhecimento no exercício das suas funções, e 

por causa delas, e competente levantamento 

de auto, bem como a prática dos actos 

cautelares necessários e urgentes para 

assegurar os meios de prova, nos termos da lei 

processual penal, até à chegada do órgão de 

policia criminal competente; 

g) Elaboração dos autos de notícia, autos de 

contra-ordenação ou transgressão por 

infracções às normas referidas no art. 3º; 

h) Elaboração dos autos de notícia, com remessa 

à autoridade competente, por infracções cuja 

fiscalização não seja da competência do 

município, nos casos em que a lei o imponha 

ou permita; 

i) Instrução dos processos de contra-ordenação 

e de transgressão da respectiva competência; 

j) Acções de polícia ambiental; 

k) Acções de polícia mortuária; 

l) Garantia do cumprimento das leis e 

regulamentos que envolvam competências 

municipais de fiscalização. 

Art.4º, nº 2 – As polícias municipais, por determinação da 

câmara municipal, promovem, por si ou em colaboração 

com outras entidades, acções de sensibilização e 

divulgação de matérias de relevante interesse social no 

concelho, em especial nos domínios da protecção do 

ambiente e da utilização dos espaços públicos, e 

cooperam com outras entidades, nomeadamente as 

forças de segurança, na prevenção e segurança 
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rodoviária 

 Art. 4º, nº 3 – As polícias municipais procedem ainda à 

execução de comunicações e notificações e pedidos de 

averiguações por ordem das autoridades judiciárias e 

de outras tarefas locais de natureza administrativa, 

mediante protocolo do Governo com o município. 

 

 

Poderes de 

autoridade 

Art. 5º, nº 1 – Quem faltar à obediência devida a 

ordem ou mandado legítimos que tenham sido 

regularmente emanados de funcionário do serviço 

municipal de polícia será punido com a pena prevista 

para o crime de desobediência. 

Art. 5º, nº 3 – Os funcionários dos serviços municipais 

de polícia estão obrigados a comunicar à autoridade 

judicial ou policial competente qualquer crime público, 

ocorrido ou cuja ocorrência esteja iminente, de que 

tenham conhecimento no exercício das suas funções. 

Capitulo III Poderes de autoridade dos agentes de PM 

Art. 14º, nº1 – Quem faltar à obediência devida a ordem 

ou mandado legítimos que tenham sido regularmente 

comunicados  emanados do agente de polícia municipal 

será punido com a pena prevista para o crime de 

desobediência. 

Art. 14º, nº 2 – Quando necessário ao exercício das suas 

funções de fiscalização ou para elaboração de autos para 

que são competentes, os agentes de polícia municipal 

podem identificar os infractores, bem como solicitar a 

apresentação de documentos de identificação 

necessários à acção de fiscalização, nos termos da lei. 

Capitulo III Poderes de autoridade dos agentes de PM 

Art.14º, n 1 – – Quem faltar à obediência devida a ordem 

ou mandado legítimos que tenham sido regularmente 

comunicados emanados do agente de polícia municipal 

será punido com a pena prevista para o crime de 

desobediência. 

Art. 14º, nº 2 – Quando necessário ao exercício das suas 

funções de fiscalização ou para elaboração de autos 

para que são competentes, os agentes de polícia 

municipal podem identificar os infractores, bem como 

solicitar a apresentação de documentos de identificação 

necessários à acção de fiscalização, nos termos da lei. 
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Uso e porte de 

Arma/Armamento 

e equipamento 

Art. 7º, nº1 – O uso e porte de arma de defesa por 

parte dos funcionários dos serviços municipais de 

polícia fica sujeito ao regime estabelecido no art. 48º 

do Dec. Lei nº 37 313, de 21 de Fevereiro de 1949, 

para os funcionários públicos ou agentes investidos a 

título permanente em funções de carácter policial ou 

fiscal. 

 

Art.8º, nº 2 – As especificações técnicas, como o tipo, o 

calibre, a dimensão e o modelo, bem como o número das 

armas e equipamentos de uso autorizado às polícias 

municipais, nos termos do número anterior, são definidos 

por portaria. 

Art.8º, nº 4 – Em nenhuma circunstância pode o 

armamento das polícias municipais ser de calibre igual ou 

superior ao detido pelas forças de segurança. 

Art. 16º (meios coercivos), nº 1 – Os agentes de PM só 

podem utilizar os meios coercivos previstos na lei que 

tenham sido superiormente colocados à sua disposição, 

na estrita medida das necessidades decorrentes do 

exercício das suas funções, da sua legítima defesa e de 

terceiros. 

Art. 16º, nº 2 – Quando o interesse público determine a 

indispensabilidade do uso de meios coercivos não 

autorizados ou não disponíveis para a polícia municipal, 

os agentes devem solicitar a intervenção das forças de 

segurança territorialmente competentes. (está aqui 

implícito o principio da subsidiariedade). 

Art. 17º - Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, os 

agentes de polícia municipal, quando em serviço, podem 

ser portadores de arma fornecida pelo município. 

Art.9º, nº 3 – As especificações técnicas, como o tipo, o 

calibre, a dimensão e o modelo, bem como o número das 

armas e equipamentos de uso autorizado às polícias 

municipais, nos termos do número anterior, são definidos 

por portaria. 

Art.9º, nº 4 – O armamento das polícias municipais 

não pode ser de calibre igual ou superior ao detido 

pelas forças de segurança. 

Art. 16º (meios coercivos) nº 1 – Os agentes de PM só 

podem utilizar os meios coercivos previstos na lei que 

tenham sido superiormente colocados à sua disposição, 

na estrita medida das necessidades decorrentes do 

exercício das suas funções, da sua legítima defesa e de 

terceiros. 

Art. 16º, nº 2 – Quando o interesse público determine a 

indispensabilidade do uso de meios coercivos não 

autorizados ou não disponíveis para a polícia municipal, 

os agentes devem solicitar a intervenção das forças de 

segurança territorialmente competentes. (está aqui 

implícito o principio da subsidiariedade). 

Art. 17º - Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, os 

agentes de polícia municipal, quando em serviço, podem 

ser portadores de arma fornecida pelo município. 

Art.17º, nº 2 – A Câmara Municipal manterá um 

registo actualizado das armas distribuídas e dos 

agentes autorizados a serem portadores de armas. 
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Estatuto dos 

funcionários dos 

serviços 

municipais de 

polícia  

 

Art. 9º, nº 1 – Os funcionários dos serviços municipais 

de polícia estão sujeitos ao estatuto geral dos 

funcionários das autarquias locais. 

Art. 9º, nº 3 – Para os devidos efeitos desta lei, 

consideram-se funcionários dos serviços municipais 

de policia apenas aqueles que vierem a integrar as 

carreiras específicas referidas no nº 2. 

 

Estatuto dos agentes de polícia municipal 

Art. 19º, nº 1 – Os agentes de PM estão sujeitos ao 

estatuto geral dos funcionários da administração local, 

com as especificidades decorrentes das suas funções, 

nos termos definidos em diploma próprio. 

Art. 19º, nº 2 – As denominações das categorias que 

integrarem a carreira dos agentes da PM não podem, em 

caso algum, ser iguais ou semelhantes aos adaptados 

pelas forças de segurança. 

Estatuto dos agentes de polícia municipal 

Art. 19º, nº 1 – Os agentes de PM estão sujeitos ao 

estatuto geral dos funcionários da administração local, 

com as adaptações adequadas às especificidades 

decorrentes das suas funções e a um estatuto 

disciplinar próprio nos termos definidos em decreto-

lei. 

Art. 19º, nº 2 – As denominações das categorias que 

integrarem a carreira dos agentes da PM não podem, em 

caso algum, ser iguais ou semelhantes aos adaptados 

pelas forças de segurança. 

Uniforme e meios 

de identificação 

 

Art. 10º, nº2 – O uniforme referido no número anterior, 

a aprovar por despacho do Ministro da Administração 

Interna, deve ser de modelo único a utilizar em todo o 

País, não podendo confundir-se com o utilizado pelas 

forças de segurança. 

 

Art.7º, nº 2 – O modelo de uniforme do pessoal das 

polícias municipais é único para todo o território nacional 

e deverá ser concebido de molde a permitir identificar 

com facilidade os agentes de polícia municipal, 

distinguindo-os, simultaneamente, dos agentes das forças 

de segurança. 

Art.7º nº 3 – os distintivos heráldicos e gráficos próprios 

de cada polícia municipal, a exibir nos uniformes e nas 

viaturas, deverão permitir a fácil identificação do 

município a que dizem respeito e distingui-los dos 

utilizados pelas forças de segurança. 

Art. 15º - Os agentes de polícia municipal exercem as 

suas funções devidamente uniformizados e pessoalmente 

identificados. 

Art.7º, nº 2 – O modelo de uniforme do pessoal das 

polícias municipais é único para todo o território nacional 

e deverá ser concebido de molde a permitir identificar 

com facilidade os agentes de polícia municipal, 

distinguindo-os, simultaneamente, dos agentes das 

forças de segurança. 

Art.7º, nº 3 – os distintivos heráldicos e gráficos próprios 

de cada polícia municipal, a exibir nos uniformes e nas 

viaturas, deverão permitir a fácil identificação do 

município a que dizem respeito e distingui-los dos 

utilizados pelas forças de segurança. 

Art. 15º - No exercício das suas funções, o pessoal 

das polícias municipais tem de apresentar-se 

devidamente uniformizado e pessoalmente identificado. 
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Norma transitória 

 

Art. 13º, nº 1 – Os municípios que disponham já de 

serviço municipal de polícia deverão adequá-lo ao 

regime prescrito na presente lei no prazo de 60 dias a 

partir da data da sua entrada em vigor. 

Art. 13º, nº2 – Os municípios de Lisboa e Porto 

procederão ao prazo máximo de três anos a contar da 

data da entrada em vigor do decreto regulamentar 

previsto no nº 2 do art. 9º, à conversão dos seus 

corpos de polícia municipal nos correspondentes 

serviços de polícia da seguinte forma: 

a) Os agentes da Polícia de Segurança 

Pública em funções naqueles corpos 

podem optar pela integração no 

serviço ou pelo regresso à entidade 

requisitada; 

b) Anualmente, será afixado por 

despacho do Ministério da 

Administração Interna, sob proposta 

do presidente da câmara municipal, o 

número de agentes a regressar à 

entidade requisitada, 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 

Capitulo IV 

Art. 20º - O Governo regulamentará a presente lei no 

prazo de 60 dias. 

Art.21º – A presente Lei será revista dois anos após a sua 

aplicação concreta, período durante o qual o Governo 

pode limitar a sua aplicação experimental a um número 

restrito de municípios interessados. 

Art.22º – Regime especial das Polícias Municipais de 

Lisboa e do Porto      

As Polícias Municipais de Lisboa e do Porto poderão 

beneficiar de um regime especial transitório por um 

período não superior a cinco anos. 

 

 

OBS: o legislador em todo o texto legislativo aplicou o 

diminutivo para se referir às “polícias municipais”, no 

entanto, constata-se que no art. 22º teve o cuidado de 

colocar em maiúscula “Polícias Municipais de Lisboa e 

Porto”  

Capitulo IV 

Art.20º – O governo procederá, no prazo de 90 dias, à 

regulamentação da presente lei. 

Art.21º – Regime especial das Polícias Municipais de 

Lisboa e do Porto.     

O Regime das Polícias Municipais de Lisboa e do 

Porto é objecto de regras especiais a aprovar em 

decreto-lei. 
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pessoal que lhes vendo sendo 

aplicado.   
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Entrevista 

 

1. Qual a formação académica e experiência profissional que possuiu para dirigir 

a Polícia Municipal?  

 

2. Considerando a regulamentação da Lei-quadro, na sua opinião como deverá 

ser estruturada a PM hierarquicamente?  

  

3. Observando o Regulamento da Polícia Municipal, as competências 

desenvolvidas por esta policia, no dia-a-dia, prendem-se com que actividades? 

 

4. A cooperação institucional da Polícia Municipal com as Forças de Segurança 

ocorre efectivamente no terreno? E de que forma se concretiza? 

 

 

5. A actuação da Polícia Municipal obedece ao princípio de subsidiariedade? Isto 

é, a PM quando solicitada avança sempre na primeira linha, mesmo quando se 

trata, por exemplo, de distúrbios em locais públicos ou abertos ao público? 

(princípio estabelecido na proposta de Lei 222/VII que deu origem à Lei 149/99, 

de 28 de Agosto, e tendo desaparecido nesta, optou o legislador por manter 

somente a cooperação com as forças de segurança)   

 

6. Os Agentes de Polícia Municipal podem deter nos termos do artigo 2º, nº 4, da 

Lei 19/2004, de 20 de Maio, em flagrante delito, suspeitos de ilícitos criminais. 

Como se concretiza processualmente esta detenção? 

(existem protocolos estabelecidos com o Ministério Público para procederem à entrega 

imediata do detido a um O.P.C.?) 
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Aos responsáveis políticos 

 

7. Na sua perspectiva, qual foi o espírito de criação da Polícia Municipal neste 

Concelho? 

  

8. Considera que a actividade da Polícia Municipal condiciona os resultados 

eleitorais? Reflectiu-se nestas últimas eleições? 
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Questionário 

 

O presente questionário insere-se num estudo de investigação a desenvolver no 

âmbito do Mestrado em Ciência Jurídico-Política, e tem como objectivo auxiliar a 

elaboração da dissertação que se intitula “Polícia Municipal – Contributo para uma 

revisão da Lei Orgânica”. 

 Procure responder a todas as questões de forma sincera. 

Obrigado pela colaboração. 

                                                                                                                        Laura Pais 

 

 

 

Idade____       Sexo              F                M     Formação académica__________ 

 

Idade de entrada na PM__________            Anos de Profissão PM__________ 

 

Categoria Profissional________________  Polícia Municipal de_____________ 

 

 

 

1. As atribuições e competências da Polícia Municipal, consignadas na Lei 

19/2004, de 20 de Maio, são desempenhadas na sua totalidade no município 

onde presta serviço? 

 

         Sim                               Não  

 

Se respondeu negativamente enuncie quais____________________________ 

_______________________________________________________________ 
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2. Assinale, com apenas uma x, a função que exerce diariamente e 

maioritariamente: 

 

       Trânsito (Fiscalização das normas do C.E, bloqueamentos, remoções) 

       Cumprimento de Mandados (Emanados pela Autoridade Administrativa) 

        Actividades Económicas (Fiscalização venda ambulante, Feiras e 

Mercados, Estabelecimentos de restauração e bebidas, outras actividades) 

        Urbanismo (Demolições, Obras de edificação e reconstrução, Aterros e 

Desaterros) 

       Ambiente (Fiscalização das normas ambientais em especial o ruído) 

       Vigilância (Espaços Públicos, Edifícios Públicos Municipais, Escolas) 

 

 

3. Na sua perspectiva, considera que o policiamento efectuado pela Polícia 

Municipal incute segurança nas populações? 

 

 Sim Não 

 

Justifique a sua opção__________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

4. A Polícia Municipal coopera com as forças de Segurança. Qualifique o 

relacionamento profissional estabelecido com estas polícias nas diversas 

ocorrências policiais em que participou? 

 

    Bom               Mau                                        Razoável                                               

   

 

Justifique________________________________________________________ 
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5.  Indique os crimes presenciados no exercício das suas funções de Agente 

de Polícia Municipal no estrito cumprimento das competências e na 

prossecução das atribuições desta polícia: 

 

  Crime de condução sem habilitação legal 

6.   Crime por condução sob o efeito do álcool apresentando uma taxa de 1,20 

g/l ou superior 

7.   Crime de desobediência a ordem emanada por agente de autoridade 

8.   Crime de injúrias 

9.   Crime por ofensas à integridade física 

  Crime por contrafacção 

  Crimes contra o Ambiente 

  Outros:_____________________________________________________ 

 

 

   

 

 

 

 

               Fim 
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Tratamento de dados – Inquérito à PM Vila Nova de Gaia 

 

Idade 29 31 35 36 35 34 34 44 35 32 36 31 37 31 32 32 34 34 34 35 36 36 

Sexo M F F F F M M M M M F M M M M F F M M M M M 

Formação 

académica 

12º 

ano 

Ensino 

Univ. Lic. Lic. Lic. 

12º 

ano 

12º 

ano 12º ano 

12º 

ano Lic. 

12º 

ano 

12º 

ano 

12º 

ano Lic. 

12º 

ano Lic. Lic. 

12º 

ano 

12º 

ano 

12º 

ano 

12º 

ano 

12 º 

ano 

Idade entrada 

na PM 24 22 27 27 25 28 28 39 27 24 27 22 31 25 23 23 24 24 26 27 26 27 

Anos de 

Profissão 6 9 8 9 10 6 6 6 8 8 9 9 6 6 10 9 10 10 8 9 10 8 

Categoria 

Profissional 

Ag. 

1ª Ag. 1ª 

Ag. 

1ª 

Ag. 

1ª 

Ag. 

1ª 

Ag. 

1ª 

Ag. 

1ª 

Ag. Grad. 

Princ. 

Ag. 

1ª 

Ag. 

1ª 

Ag. 

1ª 

Ag. 

1ª 

Ag. 

1ª 

Ag. 

1ª 

Ag. 

1ª 

Ag. 

1ª 

Ag. 

1ª 

Ag. 

1ª Ag.1ª 

Ag. 

1ª 

Ag. 

1ª 

Ag. 

1ª 

 

Em 22 inquéritos realizados aos Agentes da PM de Gaia: 

 A média da idade do efectivo da PM de Vila Nova de Gaia é entre os 29 anos e os 44 anos; 

 A idade de entrada na PM rondou entre os 22 anos e os 28 anos; 

 Apesar de se diferenciarem em anos de profissão, uns com 6 anos, outros com 8 anos, outros com 9 anos, e ainda com 10 anos, todos à 

excepção de um elemento que já detêm a categoria de Agente Graduado Principal, possuem a categoria de Agentes de 1ª classe; 

 Quanto à formação académica, dos 22 inquéritos 8 correspondem a Licenciados e os restantes ao nível do 12º ano; 

 Na análise género masculino/feminino, verifica-se que dos 8 licenciados, 6 correspondem a elementos femininos; 

 Nesta amostra temos 15 Agentes masculinos e 7 Agentes femininos. 
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Idade 29 31 35 36 35 34 34 44 35 32 36 31 37 31 32 32 34 34 34 35 36 36 

 

 

 

 

  

 

Idade actual do efectivo da PM de Gaia

0
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20
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1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

Nº de elementos

Id
ad

e

Série1

Formação académica dos agentes da PM de V.N. 

Gaia

Licenciatura

32%

12º ano

63%

Freq.Ens.Sup

5%
Licenciatura

12º ano

Freq.Ens.Sup

Licenciatura 7 31,8% 

12º ano 14 63,6% 

Freq.Ens.Sup 1 4,5% 
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1. As atribuições e competências da Polícia Municipal, consignadas na Lei 19/2004, de 20 e Maio, são desempenhadas na sua totalidade no 

município onde presta serviço? 

   

 

2. Assinale, com apenas uma x, a função que exerce diariamente e maioritariamente. 

 

 

Sim; 7

Não; 15

0

5

10

15

Nº de  Age nt e s

Sim Não

Desempenho das competências  na PM de Gaia

Série1

Exercício das funções na Polícia Municipal de V.N. Gaia

42%

19%

25%

6%
4% 4%0%

Trânsito

Cumprimento de Mandados

Actividades económicas

Urbanismo

Ambiente

Vigilância

Outras

Sim 7 

Não 15 

Trânsito 22 

Cumprimento de Mandados 10 

Actividades económicas 13 

Urbanismo 3 

Ambiente 2 

Vigilância 2 

Outras 0 
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3. Na sua perspectiva, considera que o policiamento efectuado pela Polícia Municipal incute segurança nas populações? 

 

 

4. A Polícia Municipal coopera com as Forças de Segurança. Qualifique o relacionamento profissional estabelecido com estas polícias, nas diversas 

ocorrências policiais em que participou? 

 

 

 

2 3

17

0

5

10

15

20

Nº de agentes

1

Indice qualitativo

Qualidade na cooperação entre a Polícia Municipal e as Forças 

de Segurança

Mau

Bom

Razoável

Sim 16 

Não 6 

Mau 2 

Bom 3 

Razoável 17 
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5. Indique os crimes presenciados no exercício das suas funções de Agente de Polícia Municipal, no estrito cumprimento das competências e na 

prossecução das atribuições desta polícia. 

 

 

Crimes ocorridos no exercício das funções PM

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N
º 

d
e 

A
g

en
te

s

Crime de condução sem habilitação legal

Crime por condução sob o efeito do álcool apresentando uma taxa de 1,20 g/l no sangue ou

superior
Crime de desobediência a ordem emanada por agente de autoridade

Crime de injúrias

Crime por ofensas à integridade física

Crime por contrafacção

Crimes contra o ambiente

Outros
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Tratamento de dados – Inquérito à Polícia Municipal da Maia 

 

Idade 33 32 36 29 30 30 31 34 30 35 36 32 30 31 30 32 

Sexo M M F F M M M M M F F M F F M F 

Formação 
académica 

Lic. Bac. 12º 
ano 

12º 
ano 

12º 
ano 

12º 
ano 

Ensino 
Univ 

Ensino 
Univ 

Ensino 
Univ. 

12º 
ano 

12º 
ano 

12º 
ano 

Lic. 12º 
ano 

Lic. 12º 
ano 

Idade entrada 
na PM 

26 24 27 22 23 23 23 27 21 28 27 28 25 23 21 25 

Anos de 
Profissão 

8 9 9 7 7 7 8 7 9 7 9 5 5 9 9 7 

Categoria 
Profissional 

Ag. 
1ª 

Ag. 
1ª 

Ag. 
Grad. 

Ag. 
1ª 

Ag. 
1ª 

Ag. 
Grad. 

Ag. 
Grad. 

Ag. 1ª Ag. 1ª Ag. 
1ª 

Ag. 
1ª 

Ag. 
1ª 

Ag. 
1ª 

Ag. 
Grad. 

Ag. 
Grad. 

Ag. 
1ª 

 

Em 16 inquéritos realizados aos Agentes da PM da Maia: 

 A média da idade do efectivo da PM da Maia é entre os 29 anos e os 36 anos; 

 A idade de entrada na PM rondou entre os 21 anos e os 28 anos; 

 Apesar de se diferenciarem em anos de profissão, uns com 6 anos, outros com 8 anos, outros com 9 anos, e ainda com 10 anos, todos à 

excepção de um elemento que já detém a categoria de Agente Graduado Principal, possuem a categoria de Agentes de 1ª classe; 

 Quanto à formação académica, dos 16 inquéritos 3 correspondem a Licenciados, 3 a frequentar o Ensino Superior, 1 com o Bacharelato e os 

restantes ao nível do 12º ano; 

 Na análise género masculino/feminino, verifica-se que dos 3 licenciados, só 1 corresponde a um elemento feminino, todos os que estão a 

frequentar o Ensino superior são elementos masculinos; 

 Nesta amostra temos 9 Agentes masculinos e 7 Agentes femininos. 
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1. As atribuições e competências da Polícia Municipal, consignadas na Lei 19/2004, de 20 e Maio, são desempenhadas na sua totalidade no 

município onde presta serviço? 

   

 

 

2. Assinale, com apenas uma x, a função que exerce diariamente e maioritariamente. 
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3. Na sua perspectiva, considera que o policiamento efectuado pela Polícia Municipal incute segurança nas populações? 

 

 

 

 

4. A Polícia Municipal coopera com as Forças de Segurança. Qualifique o relacionamento profissional estabelecido com estas polícias, nas diversas 

ocorrências policiais em que participou? 
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5. Indique os crimes presenciados no exercício das suas funções de Agente de Polícia Municipal, no estrito cumprimento das competências e na 

prossecução das atribuições desta polícia. 
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 Tratamento de dados – Inquérito à Polícia Municipal da Trofa 

 

 

 

Em 13 inquéritos realizados aos Agentes da PM da Trofa: 

 A idade de entrada na PM rondou entre os 21 anos e os 28 anos; 

 Apesar de se diferenciarem em anos de profissão, uns com 3 anos, outros com 5 anos, outros com 7 anos, somente cinco elementos 

possuem a categoria de Agentes de 1ª classe; 

 Quanto à formação académica, dos 13 inquéritos 2 correspondem a Licenciados, sendo que um deles já possui uma Pós-Graduação e os 

restantes ao nível do 12º ano; 

 Na análise género masculino/feminino, verifica-se que dos 2 licenciados, 1 corresponde a um elemento feminino e o outro ao elemento 

masculino que detém a Pós-graduação; 

 Nesta amostra temos 9 Agentes masculinos e 4 Agentes femininos. 

 

 

Idade 30 28 27 29 30 28 24 34 32 26 24 31 31 

Sexo M M M F M F F M M F M M M 

Formação académica 12º ano 12º ano 12º ano Lic. 12º ano 12º ano 12º ano 12º ano 12º ano 12º ano 12º ano Pósgra. 12º ano 

Idade entrada na PM 27 23 22 26 23 25 21 27 25 23 22 28 26 

Anos de Profissão 3 5 5 3 7 3 3 7 7 3 3 7 5 

Categoria Profissional Ag. 2ª Ag. 2ª Ag. 2ª Ag. 2ª Ag. 1ª Ag. 2ª Ag. 2ª Ag. 1ª Ag. 1ª Ag. 2ª Ag. 2ª Ag. 1ª Ag. 1ª 
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1. As atribuições e competências da Polícia Municipal, consignadas na Lei 19/2004, de 20 e Maio, são desempenhadas na sua totalidade no 

município onde presta serviço? 

 

     

 

   

2. Assinale, com apenas uma x, a função que exerce diariamente e maioritariamente. 
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3. Na sua perspectiva, considera que o policiamento efectuado pela Polícia Municipal incute segurança nas populações? 

 

 

 

 

4. A Polícia Municipal coopera com as Forças de Segurança. Qualifique o relacionamento profissional estabelecido com estas polícias, nas diversas 

ocorrências policiais em que participou? 
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5. Indique os crimes presenciados no exercício das suas funções de Agente de Polícia Municipal, no estrito cumprimento das competências e na 

prossecução das atribuições desta polícia. 
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Tratamento de dados – Inquérito à Polícia Municipal da Póvoa de Varzim 

 

 

 

Em 13 inquéritos realizados aos agentes e técnico superior da PM da Póvoa de Varzim: 

 A média da idade do efectivo da PM da Povoa de Varzim é entre os 27 anos e os 41 anos; 

 A idade de entrada na PM rondou entre os 18 anos e os 33 anos; 

 Apesar de se diferenciarem em anos de profissão, uns com 8 anos, outros com 9 anos, outros ainda com 10 anos, somente existem dois 

elementos na categoria de agentes de 1ª classe (transitaram da carreira de fiscal municipal), um técnico superior de PM e todos outros, ao 

fim destes anos, encontram-se na categoria de agentes de 2ª classe; 

 Quanto à formação académica, dos 13 inquéritos apurados: 2 elementos correspondem a Licenciados, os outros 11 elementos possuem o 

12º ano; 

 Na análise género masculino/feminino, dos 13 inquéritos, verifica-se que só 1 corresponde a um elemento feminino, os restantes 12 são 

elementos masculinos. 

 

 

Idade 30 27 33 33 36 30 35 33 31 32 41 28 41 

Sexo M M M M M M M M F M M M M 

Formação académica 12º ano 12º ano 12º ano 12º ano 12º ano 12º ano 12º ano 12º ano 12º ano Lic. 12º ano 12º ano Lic. 

Idade entrada na PM 22 18 23 24 26 20 25 24 22 23 31 18 33 

Anos de Profissão 8 9 10 9 10 10 10 9 9 9 10 10 8 

Categoria Profissional Ag. 2ª Ag. 2ª Ag. 2ª Ag. 2ª Ag. 1ª Ag. 2ª Ag. 1ª Ag. 2ª Ag. 2ª Ag. 2ª Ag. 2ª Ag. 2ª Tec. Sup. PM 
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1. As atribuições e competências da Polícia Municipal, consignadas na Lei 19/2004, de 20 e Maio, são desempenhadas na sua totalidade no 

município onde presta serviço? 

   

2. Assinale, com apenas uma x, a função que exerce diariamente e maioritariamente. 
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3. Na sua perspectiva, considera que o policiamento efectuado pela Polícia Municipal incute segurança nas populações? 

 

 

4. A Polícia Municipal coopera com as Forças de Segurança. Qualifique o relacionamento profissional estabelecido com estas polícias, nas diversas 

ocorrências policiais em que participou? 
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5. Indique os crimes presenciados no exercício das suas funções de Agente de Polícia Municipal, no estrito cumprimento das competências e na 

prossecução das atribuições desta polícia. 
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