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Assembleia Legislative da Regiâo Autimoma dos Agores
COMISSÃO DE POLiTICA GERAL

RelatOrio e Parecer sobre a Proposta de
Decreto Legislativo Regional no
11/2009, "Altera o Decreto Legislativo
Regional n o 34/2008/A, de 28 de Julho,
que aprova as regras especiais da
contratacAo	 pablica	 na	 Região
Autbnoma dos Acores".

Ponta Delgada, 4 de Junho de 2009



Assembleia Legislativa da Região Aut6noma dos Acores
COMISSÃO DE POLITICA GERAL

INTRODUCAO

A Comisseo de Politica Geral reuniu, no dia 4 de Junho de 2009, na Delegageo da

Assembleia Legislativa da Região Autemoma dos Acores, em Ponta Delgada, a Vim

de proceder a Audigão do Secreted° Regional da Ciéncia, Tecnologia e

Equipamentos e dar parecer a Proposta de Decreto Legislativo Regional no

11/2009, "Altera o Decreto Legislativo Regional n o 34/2008/A, de 28 de

Julho, que aprova as regras especiais da contratagäo ptiblica na Região

Autánoma dos Agores".

CAPiTULO I

ENQUADRAMENTO JURiDICO

A iniciativa legislativa do Governo Regional apoia-se no disposto da alinea f) do

artigo 88° do Estatuto Politico Administrativo da Regiao Autanoma dos Acores e a

sua apreciagão e emissao de parecer ocorre ao abrigo da alinea b) do artigo 42 0 , do

Regimento da Assembleia Legislativa da Regläo AutOnoma dos Acores.

CAPiTULO II

APRECIACAO NA GENERALIDADE

A presente iniciativa legislativa visa alterar o Decreto Legislativo Regional n0

34/2008/A, de 28 de Julho, que aprova as regras especiais da contratagäo pUblica

na Regiao AutOnoma dos Acores.

Para tal, a Comissào ouviu o Senhor Secretario Regional da Ciencia, Tecnologia e

Equipamentos, que é o membro do Governo com competencia nesta area.

Assim, o Presidente da Comissào agradeceu a disponibilidade do Senhor Secreted°

Regional para a audicao agendada, no ambito da Proposta de Decreto Legislativo
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COMISSÃO DE POLITICA GEFtAL

Regional n0 11/2009, dando a palavra aquele Membro do Governo para

apresentacki da iniciativa legislativa.

O Senhor Regional informou que aquela proposta visa introduzir uma maior

flexibilidade nos procedimentos dos contratos, alterando algumas das disposicaes

do Cadigo dos Contratos Pablicos, possibilitando maior celeridade e eficiencia na

contratagao pablica.

Nos contratos, pretende-se adoptar urn regime simplificado para as empreitadas

que no ultrapassem os €25 mil euros e para a aquisigão e locagäo de bens e

servicos ate ao montante de €15 mil euros. Relativamente ao ajuste directo, a

presente proposta preve a sua celebragao ate aos €75 mil e em materia de

celebragao do contrato, é flxado o valor de €50 mil, a partir do qual é exigivel a

reducao do contrato a escrito.

Tal alteragao permitirth imprimir maior eficacia, simplificando-se os procedimentos

com ganhos para a administragao pablica. 0 prOprio Governo da Repüblica este a

ponderar reconsiderar as normas ern vigor, indo ao encontro dos principios da

presente proposta de Decreto Legislativo.

No que diz respeito as empreitadas de obras pCiblicas, esta proposta permite a

celebragao de contrato desde que o dono da obra esteja na posse administrativa

dos pi-adios, eliminando-se a possibilidade de haver lugar a recepgão tecita da obra.

O Deputado Herberto Rosa, do Grupo Parlamentar do PS interveio dizendo que o

parecer da AICOPA sendo favorevel, manifesta uma preocupagao quanto ao

previsto no artigo 26°, considerando urn retrocesso quanto a actual situaggo.

Ern resposta, o Senhor Secreterio Regional entende que a solugäo ern vigor

prejudica o interesse pUblico e fragiliza o dono da obra, pois permitir-se-ia a

recepc-ao proviseria e permitir a utilizagão da obra.

O Presidente da Comissao interveio para discordar da interpretagao do Governo,

clarificando que corn a presente proposta, no caso de haver divergencias, o dono da

obra ciao poderia recebe-la e que o actual regime em vigor, designadamente o n0
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8, do artigo 395 0 , permitirà que se a obra for destinada a sua funcao pode haver

recepgao provisOria. No caso da recusa de recepcao provisOria, a obra ficaria sem

poder ser utilizada, situagao que complicaria as empresas construtoras.

O Senhor Secretario Regional replicou que a Regiao e o interesse pUblico em nada

beneficiava corn o regime que vigora. Corn a proposta de Decreto Legislativo, o

Onus da nao recepgao provisOria ficara do lado do empreiteiro.

O Deputado Clâudio Lopes, do Grupo Parlamentar do PSD, embora considerando a

iniciativa louvavel, questionou a razao da nao inclusao das autarquias no

Observat6rio previsto do artigo 380 da proposta do Decreto Legislativo.

O Senhor Secreterio Regional informou que o processo é inclusivo e que havera

lugar a participagao da AMRAA naquele ObservatOrio.

CAPiTULO
Pa receres Solicitados

O Presidente da Comissao deu conhecimento a Comissao que solicitou parecer

Associacao dos Industriais de Construcao e Obras Ptiblicas dos Acores, bem como

Camara do Comercio e IndUstria dos Acores.

A Comissao nao recebeu qualquer participagao da Camara do Comêrcio e Ind'Istria

dos Acores, anexando o parecer da AICOPA.

CAPiTULO III
APRECIA0t0 NA ESPECIALDADE

Na especialidade nä° foram apresentadas quaisquer propostas de alteragees.
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CAPiTULO IV

SINTESE DAS POSIOES DOS DEPUTADOS

0 Grupo Parlamentar do PS vota a favor da iniciativa.

Os Grupos Parlamentares do PSD e do CDS/PP, bem como a Representagäo

Parlamentar do PPM reservam a sua posigão para Plenbrio.

CAPITOL° V

CONCLUSOES E PARECER

Corn base na apreciagao efectuada, na generalidade e na especialidade, a

Comissäo de Politica Geral, por maioria, cla parecer favoravel a Proposta de

Decreto Legislativo Regional no 11/2009.

Em consequencia, a Proposta de Decreto Legislativo Regional n o 11/2009, "Altera o

Decreto Legislativo Regional n o 34/2008/A, de 28 de Julho, que aprova as regras

especiais da contrataggo ptiblica na Regiäo AutOnoma dos Acores", estã em

condigties de ser agendado para debate e votagäo em Plenthrio.

Ponta Delgada, 4 de Junho de 2009

0 Relator

Antonio Pedro Costa

0 presente relatOrio foi aprovado par unanimidade

0 Presidente

7sta)* lin
Pedro Gomes
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Exmo. Senhor:

Dr. Pedro Gomes
M. D. Presidente da Comissão de Politica Geral
Assembleia Legislative Regional dos Acores
Rua Marcelino Lima, s/n
9901-858 Horta

N/ Ref. 75/2009

Ponta Delgada, 3 de Junho de 2009

ASSUNTO: Proposta de Decreto LegIslativo Regional qua altera o
Decreto LegIslatIvo Regional n. 0 34/2008/A, de 28 de Julho.

A AICOPA - Associagio dos Industrials de Construgao Civil e Obras Päblicas dos
Acores, notiflcada do projecto de Decreto Legislativo Regional que altera o
Decreto Legislativo Regional n. 0 34/2008/A, de 28 de Julho, vem,
respeitosamente, informer V. Exa. que nada tern a opor ao conteticlo do
projecto de diploma em aprego, corn excepgao do previsto no artigo 26.0
(artigo 20.0-C da anterior proposta). Na verdade, e tal como oportunamente
alertamos o Gabinete do Secrethrio Regional da Ciancia, Tecnologias e
Equipamentos quando nos foi solicitado parecer sobre a anterior proposta, o
regime estabelecido no artigo 395. 0 1 n.0 8, do C6digo dos Contratos
constitul, a luz dos principios que enferrnam a contratagäo pUblica, urn avango

que devera ser respeitado, raid() pela qual propomos que se mantenha em
vigor na Regiäo AutOnoma dos Agores.

Corn os melhores cumprimentos,

0 Presidente da Direccão da AICOPA

Albano Moniz Furtado
ASSEMPAS!A !..!:`,.!!S'...ASIVb D.;

REG!,:.0	 r!'7,5!!!(:01,!E3

9 3•ff	 -	 7'1+1 he2 I 01—_-

Daub.	 _Latir


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

