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1. NOÇÕES FUNDAMENTAIS 

O direito de mera ordenação social é considerado como um direito penal secundário que tem 

um regime especial. Em termos gerais, os processos de contraordenação são disciplinados 

pelas regras constantes do Decreto-lei n.º 433/82, de 17 de outubro, na sua redação atual, que 

estabelece o Regime Geral das Contraordenações (RGCO). 

 

1.1. PRINCÍPIOS ORIENTADORES 

O processo contraordenacional está sujeito a determinados princípios orientadores: 

 Princípios da legalidade e da tipicidade (artigos 2.º e 43.º do RGCO): a lei incriminadora 

não permite interpretação extensiva, nem as suas lacunas podem ser supridas por recurso à 

analogia, como sucede noutros ramos do direito. Assim, a legalidade dos ilícitos é atingida 

através da técnica da tipicidade, i.e., através da descrição clara, rigorosa e precisa da 

conduta reprovável – a conduta típica; 

 Princípio da não retroatividade da lei contraordenacional: a lei a aplicar é a vigente no 

momento da prática dos factos (artigos 2.º e 3.º, do RGCO). A exceção consiste na 

aplicação da lei mais favorável ao arguido se entretanto a lei vigente ao tempo da prática 

do facto tiver sido modificada; 

 Princípio da proporcionalidade: como consagração expressa no artigo 18.º da Constituição 

da República Portuguesa (CRP). Associam-se a este princípio, os da justiça, ne bis in 

idem, da legalidade, da tipicidade e da culpabilidade (artigo 18.º, do RGCO).   

 

1.2. REGIMES SUPLETIVOS 

 Sempre que se verifiquem lacunas no direito substantivo contraordenacional, aplicar-se-

ão supletivamente as disposições do Código Penal (CP), sendo esta aplicação limitada à 

verificação de uma omissão de qualquer instituto não previsto (artigo 32.º, do RGCO).  
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 No que concerne à integração de lacunas relativas ao regime processual 

contraordenacional, de acordo com o artigo 41.º, do RGCO, aplicar-se-ão 

subsidiariamente, as normas previstas no Código de Processo Penal (CPP).  

 

Importa referir que em processos de contraordenação não são aplicáveis quaisquer medidas de 

coação, nomeadamente, prisão preventiva, termo de identidade e residência ou qualquer outra 

prevista para processos do foro criminal.
1
 

Importa ainda referir que, em obediência a estas regras tipificadas no RGCO, não será, em 

circunstância alguma, aplicável subsidiariamente, o Código do Procedimento Administrativo, 

para supressão de lacunas. 

 

1.3. COMPETÊNCIAS 

Resulta deste regime especial a regra da competência das autoridades administrativas para o 

processamento das contraordenações e para a aplicação de coimas e sanções acessórias, com 

as exceções previstas no próprio diploma (artigo 33.º, do RGCO). 

Não obstante, sempre que se verifique concurso de crime e contraordenação, ou quando, pelo 

mesmo facto, alguém tenha que responder a título de crime e a título de contraordenação, o 

processamento da contraordenação caberá às autoridades competentes para o processo 

criminal, diferentes consoante a fase processual em que o processo-crime se encontre, 

conforme se retira do conteúdo dos artigos 38.º e 39.º, do RGCO: 

 Em fase de inquérito é o Ministério Público (artigo 38.º); 

 Em fase de julgamento é o juiz competente para o julgamento do crime quem tem 

competência para a aplicação da coima e das sanções acessórias (artigos 39.º e 77.º). 

 

                                                 
1
 Atente-se, porém, na regra contraordenacional prevista para a recolha de prova – art.º 42º RGCO. 
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1.4. NOÇÃO DE CONTRAORDENAÇÃO 

Constitui contraordenação todo o facto ilícito, típico, culposo, punível com coima (artigo 1º 

do RGCO). 

 

Para se estar perante uma contraordenação é necessário que ocorra um facto (por ação ou 

omissão) que se integre na descrição legal de um comportamento proibido e que justifique a 

aplicação de uma coima (artigo 5º). 

 

A punição de uma contraordenação é determinada pela lei vigente no momento da prática do 

facto. Se a lei for posteriormente modificada, aplicar-se-á a lei mais favorável ao(a) 

arguido(a), salvo se este já tiver sido condenado por decisão administrativa definitiva (não 

impugnada) ou por decisão judicial não recorrível. 

 

2. DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO 

O processo contraordenacional é constituído por duas fases fundamentais: 

 A fase administrativa, que se inicia com o conhecimento da infração, mediante denúncia 

ou auto de notícia, seguindo-se a instrução do processo até à respetiva decisão final, 

proferida pela entidade administrativa competente; 

 A fase judicial, facultativa, e que se inicia oficiosamente, caso se verifique a impugnação 

da decisão administrativa, ou com a necessidade de execução da coima, por falta de 

pagamento, a qual deverá ser comunicada pela autoridade administrativa ao Ministério 

Público, para os devidos efeitos. 

 

No desenvolvimento do processo são usados os modelos aprovados e internamente 

disponibilizados para o efeito.  
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2.1. INÍCIO DO PROCESSO DE CONTRAORDENAÇÃO 

2.1.1. Denúncia, participação e auto de notícia 

Nos termos do RGCO as autoridades policiais e fiscalizadoras deverão tomar conta de todos 

os eventos ou circunstâncias suscetíveis de implicar responsabilidade por contraordenação, 

tomar as medidas necessárias para impedir o desaparecimento de provas (artigo 48.º-A 

RGCO) e remeter às autoridades administrativas na matéria a participação e as provas 

recolhidas (artigo 48.º). 

Nos termos do n.º 1, do artigo 54.º, o processo iniciar-se-á oficiosamente, mediante 

participação das autoridades policiais ou fiscalizadoras ou ainda mediante denúncia 

particular
2
.  

 

A denúncia é: 

 Obrigatória (artigo 242.º, do CPP) para as autoridades policiais e para os funcionários 

públicos na aceção do artigo 386.º do CP. 

 Facultativa para qualquer pessoa que tenha notícia de uma contraordenação (artigo 244.º, 

do CPP). 

Sendo obrigatória ou facultativa, ela pode ser escrita ou verbal, devendo ser reduzida a escrito 

pela entidade que a receber, que assina juntamente com o denunciante devidamente 

identificado e se este não puder, ou não quiser assinar, fazer essa menção. 

As denúncias anónimas podem ser admitidas se houver nelas sérios indícios da prática de 

contraordenação.  

Não há formalidades especiais a observar na redação da denúncia. Apenas importa, se 

possível, manter presentes os elementos típicos de qualquer narração: os factos, o autor, o 

                                                 
2
 Quanto à distinção dos conceitos queixa, denúncia e participação, ver Acórdão do Tribunal da Relação de 

Évora, n.º 203/13.8TAFAR.E1, de 14-10-2014, disponível em http://www.dgsi.pt 

http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/cff5c1f5f9fe8b9b80257de10056ff1d?OpenDocument
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ofendido, o tempo e o lugar, as circunstâncias agravantes e atenuantes, e eventualmente a 

prova. 

 

A participação: 

 Consubstancia o modo de comunicação tradicionalmente reservado para as autoridades 

públicas e 

 Traduz-se no documento através do qual a autoridade policial ou fiscalizadora comunica à 

autoridade competente para a instrução do processo contraordenacional, o conhecimento 

que obteve da prática da infração. 

A participação é feita: 

 Pela autoridade administrativa, quando toma conhecimento da prática de uma 

contraordenação, por força da sua atividade inspetiva ou através de uma denúncia; 

 Por outras entidades com competência, designadamente a GNR, PSP ou outras entidades 

com competência para efetuar a participação. 

Sempre que a participação se reporte a factos presenciados pela autoridade policial ou 

fiscalizadora competente, a sua denominação será de auto de notícia (artigo 243.º, do CPP). 

 

O auto de notícia é lavrado:  

 Pela autoridade administrativa quando, no exercício das suas funções fiscalizadoras, 

constata diretamente a prática de uma contraordenação; 

 Por outras entidades com competência quando tomem conhecimento da prática de uma 

contraordenação. 

 

O auto de notícia deve conter os seguintes elementos: 

 Descrição detalhada dos factos que constituem contraordenação; 

 Elementos de tempo e de lugar: data, hora e lugar da prática do facto; 

 Descrição detalhada das circunstâncias em que a infração foi cometida; 

 Se possível, a identificação dos autores da infração contraordenacional; 
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 Os meios de prova que naquele momento for possível serem apurados (incluindo 

testemunhas). 

 

2.1.2. Abertura e numeração do processo 

O processo de contraordenação inicia-se com base no auto de notícia, sendo instaurado por 

despacho do Inspetor-Geral. 

Se o auto de notícia é remetido por entidade diferente da IGAS, a Unidade de Expediente 

Geral regista a entrada da documentação e remete para despacho do Inspetor-Geral. Assim: 

 Se a matéria constante do auto de notícia não for da competência da IGAS, o expediente 

deve ser remetido à entidade competente; 

 Se for da competência da IGAS, é instaurado o processo de contraordenação e o 

expediente remetido à Unidade de Apoio Processual, para registo, autuação e remessa ao 

CEM para indicação do(a) instrutor(a) responsável pela condução do mesmo. 

 Se o auto de notícia for levantado por inspetores da IGAS no desenvolvimento de ações 

inspetivas, o mesmo é apresentado no âmbito do processo em causa e, mediante 

informação, apresentado ao Inspetor-Geral para decisão sobre a instauração dos 

respectivos processos de contraordenação. 

 No caso de ser decidida a instauração dos processos, os autos de notícias são 

desentranhados do processo onde foram apresentados e remetidos à Unidade de Apoio 

Processual, para registo, autuação e remessa ao CEM para indicação do(a) instrutor(a) 

responsável pela condução dos mesmos. 

O processo de contraordenação contém uma folha de rosto, o despacho de abertura da ação e 

nomeação de instrutor(a) e todos os documentos que acompanharem o auto de notícia. 

 

2.2. FASE DE INSTRUÇÃO 

A instrução inclui sempre os seguintes procedimentos: 
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 Análise documental; 

 Enquadramento jurídico dos factos; 

 Realização de diligências de recolha de prova. 

A instrução é orientada pelo artigo 54.º, do RGCO e pelos artigos 286.º e seguintes do CPP. 

Na fase da instrução pode pedir-se a colaboração de autoridades administrativas e policiais 

para a realização de determinadas diligências (artigo 54.º, do RGCO). Essa colaboração pode 

também ser solicitada, designadamente, no caso de notificações que não se consigam realizar. 

Antes de recorrer às entidades policiais ou administrativas, cuja disponibilidade de 

colaboração poderá não ser imediata, o instrutor deverá sempre certificar-se da morada dos 

notificados. 

 

2.2.1. Arquivamento ou notificação do direito de audiência e defesa do arguido 

Depois de analisados todos os elementos instrutórios obtidos, o(a) instrutor(a) pode propor: 

 O arquivamento do processo, não havendo indícios da prática de ilícito 

contraordenacional; 

 Havendo indícios da prática de ilícito contraordenacional deve notificar o arguido para o 

exercício do direito de audição e defesa, nos termos do artigo 50.º do RGCO, dando-lhe a 

conhecer os factos de que é acusado, devendo ser descritos os elementos objetivos e 

subjetivos que integram o ilícito. 

- Não pode ser aplicada uma coima ou uma sanção acessória, ou ambas, sem antes 

se ter assegurado ao arguido a possibilidade de se pronunciar sobre os factos que 

lhe são imputados e sobre a sanção ou sanções em que incorre. Este direito deve 

ser assegurado independentemente da posterior notificação da decisão, na qual se 

considerarão os factos evidenciados pelo auto de notícia, os meios de prova e a 

eventual defesa apresentada. 

-  A audição e defesa do arguido são asseguradas por escrito e, a notificação é 

dirigida ao arguido e ao seu defensor, caso exista.  
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- O arguido pode optar por ser ouvido presencialmente, caso em que deverá 

comparecer nas instalações da IGAS.  

- Em situações superiormente autorizadas poderá ser solicitada a colaboração de 

autoridades administrativas ou policiais locais e o arguido poderá ser ouvido nas 

instalações daquelas entidades. 

 A notificação do direito de audição e defesa é equiparável à acusação em processo penal, 

pelo que, a mesma deve conter todos os elementos que permitam ao arguido defender-se, 

e que devem seros seguintes (artigos 41.º e 50.º, do RGCO e artigo 283.º, do CPP): 

- Identificação do arguido; 

- Narração sintética dos factos contendo:  

o O lugar, o tempo e o modo da prática dos factos puníveis; 

o Motivação da prática dos factos puníveis; 

o Grau de participação do agente; 

o Outras circunstâncias relevantes. 

- Disposições legais aplicáveis; 

- Rol de testemunhas, incluindo peritos e consultores técnicos; 

- Menção à prova a produzir ou a requerer; 

- Menção à possibilidade do pagamento voluntário da coima pelo seu valor 

mínimo, quando aplicável. 

o Menção de que, caso não se opte pelo pagamento voluntário da coima pelo 

mínimo, o arguido deve aproveitar o seu direito de defesa para entregar os 

documentos que comprovem a sua situação económica, essencial para efeitos de 

aplicação de coima. 

o Data e assinatura. 

 

 

2.2.2. Defesa do arguido e sua apreciação 

Após receção da notificação/acusação, o arguido pode: 

 Apresentar defesa escrita (audiência escrita); 
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 Prestar declarações (audiência oral); 

 Nada dizer. 

o Se o arguido não solicitar quaisquer diligências adicionais, apenas se analisa a 

defesa apresentada.  

o Se o arguido apresentar defesa e nela solicitar a realização de diligências devem as 

mesmas serem equacionadas, realizadas e apreciadas, conjuntamente com a defesa, 

dando-se conhecimento ao arguido do deferimento ou indeferimento das 

diligências solicitadas, em despacho devidamente fundamentado.  

 

2.2.3. Diligências de instrução 

O apuramento dos elementos subjetivos assumem particular importância, devendo ser 

carreados para os autos todas as circunstâncias de prova que permitam a sua avaliação, pelo 

que, durante a instrução e para a produção da prova, devem ser desenvolvidas todas as 

diligências pertinentes e relevantes admissíveis, para apurar os elementos que devem constar 

da decisão.  

No desenvolvimento do processo e na realização da instrução há que observar os prazos 

fixados e, ter em consideração, com particular atenção, os prazos de prescrição, que 

originam a extinção do procedimento ou da obrigatoriedade de pagamento da coima, tal como 

previsto nos artigos 27.º a 31.º, do RGCO.  

Assim: 

 As autoridades administrativas competentes e as autoridades policiais podem exigir a 

identificação ao agente de uma contraordenação (artigo 49.º).  

 Todas as diligências de instrução, incluindo as deslocações, devem constar de auto 

elaborado para o efeito – Auto de Diligências.  

 O arguido tem o direito de se fazer acompanhar de advogado, escolhido em qualquer fase 

do processo, devendo sempre ser junta aos autos a respetiva procuração.  

 O arguido poderá também beneficiar de defensor, que a IGAS lhe poderá nomear, nos 

termos previstos na legislação sobre apoio judiciário.  
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 Quando existam vários agentes que comparticiparam nos factos que geraram o ilícito 

contraordenacional, qualquer deles incorre em responsabilidade pela sua prática.  

 

A realização da instrução deverá permitir a recolha de elementos de prova, tendentes a: 

 Identificar os autores da infração; 

 Identificar o representante legal da pessoa coletiva; 

 Comprovar a relação do representante legal e das pessoas singulares com a pessoa 

coletiva; 

 Apurar todos os factos, atos ou omissões, que constituem a contraordenação; 

 Apurar os respetivos elementos de tempo, modo e lugar; 

 Apurar todas as circunstâncias em que a infração foi cometida e que permitam avaliar da 

imputação de responsabilidade a título doloso ou negligente, na prática da 

contraordenação; 

 No caso de se tratar de tentativa e de esta ser punível, clarificar os atos de execução de 

acordo com o disposto no artigo 12.º, do RGCO; 

 Obter os meios de prova pertinentes e admissíveis, quer documentais, testemunhais ou 

outros; 

 Obter todos os elementos que permitam determinar a medida da coima, designadamente, 

informação sobre a situação económica dos arguidos, sobre o benefício económico que 

possam ter retirado da prática da contraordenação e informação, se possível, sobre a 

reincidência na prática da contraordenação.  

 Obter e demonstrar todos os elementos necessários para a aplicação de uma sanção 

acessória, nos termos dos artigos 21.º e 21.º-A, do RGCO. 

Entre outras devem ser realizadas, sempre que as circunstâncias o justifiquem, as 

seguintes diligências: 

 A identificação e audição do agente da infração; 

 A inquirição de testemunhas; 

 A deslocação ao local, quando o ilícito se verifica presencialmente; 
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 A obtenção da certidão de constituição das entidades e de documentação relacionada; 

 A apreensão de objetos ou documentos que sirvam de meios de prova; 

 Os pedidos de informação técnica e de peritagem. 

 

Inquirição de Testemunhas 

As testemunhas não são ajuramentadas mas são obrigadas a comparecer perante as 

autoridades administrativas, sempre que para tal sejam convocadas, podendo ser condenadas 

em sanções pecuniárias sempre que a tal se recusarem (artigo 52.º, do RGCO). 

 

Aplicação de coimas 

As coimas podem ser aplicadas quer às pessoas singulares quer às pessoas coletivas, bem 

como às associações sem personalidade jurídica (artigo 7.º, do RGCO). 

 Quanto ao pagamento voluntário da coima pelo seu valor mínimo (artigo 50.º-A, do 

RGCO), é admitido desde que o limite máximo da coima abstratamente aplicável não seja 

superior a € 1879,49 tratando-se de pessoa singular ou a € 22445,91, no caso de se tratar 

de pessoa coletiva (artigo 17.º, do RGCO).  

 A negligência, assim como a tentativa, só são puníveis nos casos em que a lei assim o 

determinar (ver artigos 8.º e 9.º, 12.º e 13.º, do RGCO).  

 Há tentativa quando o agente pratica atos de execução de uma contraordenação que 

decidiu cometer sem que esta chegue a consumar‐se. 

 Como regra, só é punível o facto praticado com dolo, e age sem culpa quem atua sem 

consciência da ilicitude do facto, se o erro lhe não for censurável. Se o erro lhe for 

censurável, a coima pode ser especialmente atenuada.  

 Quem tiver praticado várias contraordenações é punido pelas várias infrações, 

obedecendo o montante da coima ao disposto no artigo 19.º, do RGCO. 
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 Se o mesmo facto constituir simultaneamente crime e contraordenação, o agente será 

punido a título de crime, devendo a notícia ser encaminhada para o Ministério Público, 

que determinará o processamento da contraordenação.   

 

Responsabilidade de pessoas coletivas 

 Quanto à responsabilidade da pessoa coletiva e da pessoa singular, a responsabilidade 

da pessoa coletiva normalmente cumula-se com a responsabilidade individual dos agentes 

que levaram a cabo a prática concreta de cada infração
3
. As pessoas coletivas ou 

equiparadas e as associações sem personalidade jurídica são responsáveis pelas 

contraordenações praticadas pelos seus órgãos no exercício das suas funções e são 

representadas no processo por quem legal ou estatutariamente as deva representar (artigo 

87.º).  

 No que concerne à identificação do representante legal da pessoa coletiva ou 

equiparada, independentemente da natureza da entidade, importa apurar quem detém 

personalidade e capacidade jurídica de representar a entidade em juízo. Assim, deverá o 

instrutor socorrer-se da certidão de constituição da entidade, disponível no Portal da 

Justiça
4
, de modo a certificar-se com informação atualizada sobre a identificação de quem 

detém essa capacidade e figura naquela certidão. 

 

Apreensão de documentos ou objetos 

 No decurso da instrução pode haver lugar à apreensão de documentos ou de outros 

objetos, sempre que tal se justifique, (artigo 48.º-A, do RGCO e artigos 178.º e seguintes 

do CPP); 

- Para acautelar a prova, os documentos fotocopiados recolhidos nas deslocações 

ao local e que se prevê juntar aos autos são sempre numerados e rubricados pelo 

                                                 
3
 Quanto a responsabilidade das pessoas singulares e coletivas poderá ser consultado o Parecer do Conselho 

Consultivo da PGR, disponível em http://www.dgsi.pt 
4
 https://publicacoes.mj.pt/Pesquisa.aspx 

http://www.dgsi.pt/pgrp.nsf/7fc0bd52c6f5cd5a802568c0003fb410/d74d5fc794d5302180257b6e0051c9ee?OpenDocument&ExpandSection=-2
https://publicacoes.mj.pt/Pesquisa.aspx
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instrutor e por um representante da instituição e devem constar de auto (de 

junção [de prova documental]). 

- Quando seja necessário juntar documentos originais, ou outros objetos, que 

serviram na prática da contraordenação ou dela resultaram, estes devem ser 

apreendidos e devem constar de Auto de Apreensão. 

 A decisão de apreensão pode ser impugnada judicialmente, sendo-lhe aplicáveis as regras 

relativas à impugnação da decisão de perda de objetos (artigo 85.º, do RGCO).  

 

2.2.4. Proposta de decisão/decisão  

A proposta de decisão/decisão final deve ser elaborada pelo Instrutor cuidadosamente, visto 

que qualquer falha pode constituir irregularidade da decisão, e deve obedecer aos requisitos 

específicos do artigo 58.º, do RGCO, sem descurar os mencionados no artigo 374.º, do CPP: 

 Identificação do(s) arguido(s); 

 Descrição dos factos imputados e das provas obtidas; 

 Normas que punem e fundamentação da decisão; 

 Coima e sanções acessórias aplicáveis; 

 Menção ao pagamento voluntário da coima pelo seu valor mínimo, quando aplicável; 

 Menção às custas processuais, quando aplicáveis;  

 Menção de que a condenação é definitiva e exequível se não for judicialmente impugnada 

nos termos do artigo 59.º, do RGCO; 

 Menção de que, em caso de impugnação judicial, o tribunal decidirá mediante audiência 

de julgamento ou, quando o(a) arguido(a) e o Ministério Público não se oponham, através 

de simples despacho; 

 Menção de que o pagamento da coima deverá ser efetuado no prazo máximo de 10 dias, 

após o carácter definitivo ou o trânsito em julgado da decisão; 

 A indicação de que em caso de impossibilidade de pagamento tempestivo deve comunicar 

o facto por escrito à autoridade que aplicou a coima; 



       

 
MANUAL DE INSTRUÇÃO 

DE PROCESSOS DE 

CONTRAORDENAÇÃO 

MN/002/ED.01 

 

 

 

 

 

Aprovado por:  Data de Aprovação:  Págs.  

Inspetora-Geral  

Leonor Furtado 
07-02-2018 16 de 18 

 

 As conclusões contidas na defesa apresentada, nos termos da alínea d), do nº 1, do artigo 

374.º, do CPP (não contemplado no artigo 58.º, do RGCO). 

 Na proposta de decisão deve ainda ser ponderado se o arguido agiu com dolo ou 

negligência, se aplicável, bem como se se verificam os pressupostos da punição da 

tentativa, nos casos em que esta seja aplicável. A tentativa é punível com a coima 

aplicável à contraordenação consumada, especialmente atenuada. No caso de erro sobre 

ilicitude (previsto no artigo 9.º, do RGCO) se o erro for censurável ao arguido, a coima 

pode ser especialmente atenuada. 

 Deve ainda ser ponderada a aplicação ou não das sanções acessórias previstas no artigo 

21.º (o pagamento voluntário da coima pelo seu valor mínimo não exclui a possibilidade 

de aplicação de uma sanção acessória); 

Assim, a proposta de decisão poderá ser: 

 De arquivamento dos autos, caso se conclua pela inexistência de infração imputável ao 

arguido ou pela prescrição dos factos ou do procedimento; 

 De aplicação de uma admoestação nos termos do artigo 51.º, do RGCO; 

 De aplicação de uma coima; 

 De aplicação de uma coima e de uma sanção acessória, nos casos legalmente previstos. 

 A determinação da medida da coima faz-se (artigo 18.º, do RGCO) em função: 

 Da gravidade da contraordenação; 

 Da culpa do agente; 

 Da situação económica; 

 Do benefício económico que retirou da prática da contraordenação. 

 

2.3. NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO 

Quanto à notificação da decisão, devem respeitar-se as regras específicas dos artigos 46.º e 

47.º, do RGCO e ainda as do artigo 111.º e seguintes do CPP. 
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A notificação será dirigida ao arguido e comunicada ao seu representante legal, quando este 

exista, e dirigida ao defensor escolhido cuja procuração conste do processo ou ao defensor 

nomeado, caso em que o arguido será informado através de uma cópia da decisão. 

Conterá sempre os esclarecimentos necessários sobre admissibilidade, prazo e forma de 

impugnação. 

 

2.4. REAÇÃO DO ARGUIDO À DECISÃO 

Uma vez notificado da decisão, o arguido pode: 

 Proceder ao pagamento da coima, no prazo de dez dias úteis, contado a partir da data 

em que a decisão administrativa se tornar definitiva (artigo 88.º, do RGCO). 

 Remeter-se ao silêncio.  

 Em caso de não pagamento da coima no prazo legal e de silêncio do arguido, o processo é 

remetido ao Ministério Público competente para promover a execução (artigo 89.º, do 

RGCO). 

 Impugnar judicialmente, no prazo de vinte dias úteis, após o seu conhecimento pelo 

arguido (artigos 59.º e 60.º, do RGCO).  

- O recurso poderá ser interposto pelo arguido ou pelo seu defensor, é feito por escrito e 

apresentado à IGAS.  

- Recebido o recurso a IGAS deve, no prazo de 5 dias úteis, remeter o processo ao 

Ministério Público, salvo se verificar que a impugnação é tempestiva e entender 

revogar a decisão anteriormente tomada. 

- O juiz decidirá do caso mediante audiência de julgamento ou através de simples 

despacho. A IGAS terá a oportunidade de levar à audiência os elementos que repute 

convenientes, podendo o instrutor ser inquirido como testemunha ou um representante 

da IGAS participar na audiência.  
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3. ANEXOS  

ANEXO I: PRAZOS 

 

PRAZOS NO REGIME 
GERAL DAS CONTRAORDENAÇÕES - versão II.pdf
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