


Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores  

COMISSÃO DE POLÍTICA GERAL 

 

2 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Comissão Permanente de Política Geral reuniu no dia 28 de outubro de 2018, na 

delegação da ilha de S. Miguel da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores, em Ponta Delgada. 

Da agenda da reunião constava o Projeto de Decreto Legislativo Regional – Terceira 

alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 32/2002/A, de 8 de agosto, que estabelece 

o Regime de Cooperação Técnico e Financeira entre a Administração Regional e 

Administração Local. 

O mencionado Projeto de Decreto Legislativo Regional, iniciativa do Grupo 

Parlamentar do PSD, deu entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores a 13 de abril de 2018. A iniciativa foi enviada à Comissão Permanente de 

Política Geral por Sua Excelência a Presidente da Assembleia Legislativa, em 17 de 

abril de 2018 para apreciação, relato e emissão de parecer.  

 

 

CAPÍTULO I 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

 

A iniciativa dos Deputados quanto à apresentação de projetos de Decreto Legislativo 

funda-se no disposto no artigo 31.º, n.º 1, alínea d) do Estatuto Político-Administrativo 

da Região Autónoma dos Açores, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.º 2/2009, de 

12 de janeiro e no artigo 114.º do Regimento da Assembleia Legislativa Regional dos 

Açores e apreciado nos termos da alínea a) do artigo 42.º do referido Regimento. 

O debate em plenário das iniciativas é precedido da apreciação pelas comissões 

especializadas permanentes, cabendo-lhes elaborar os correspondentes relatórios, nos 

termos do disposto na alínea a) do artigo 42.º do Regimento da Assembleia Legislativa, 

da Resolução da Assembleia Legislativa n.º 30/2012/A, de 21 de dezembro, a matéria 

em apreço é competência da Comissão Permanente de Política Geral. 
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CAPÍTULO II 

APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE E NA ESPECIALIDADE 

Artigo 1.º 

(Alteração) 

Os artigos 7.º e 8.º do Decreto Legislativo Regional n.º 32/2002/A, de 8 de agosto, são 

alterados nos seguintes termos: 

Artigo 7.º 

Candidaturas 

1. No prazo máximo de 30 dias úteis após a publicação do Decreto Legislativo Regional 

correspondente ao Orçamento Regional em cada ano, deverá ser publicado, em Jornal 

Oficial, por iniciativa do departamento competente do Governo Regional, um despacho 

onde conste: 

a) Período de candidatura, que deverá ter um prazo máximo de 20 dias úteis após 

publicação despacho; 

b) Dotação orçamental para cada uma das modalidades de contratos, conforme capítulo 

II; 

2. As candidaturas relativas aos investimentos a que se refere as alíneas a), b), 

c) e e) do artigo anterior são de iniciativa dos municípios, sendo apresentadas junto do 

Governo Regional nos prazos referidos no n.º 1 do presente artigo. 

3. As candidaturas à cooperação técnico-financeira relativas a sedes de juntas de 

freguesia são também da iniciativa dos municípios, sendo apresentadas junto do 

Governo Regional de acordo com o mesmo n.º 1. 

4. Em função da matéria, a comissão de análise poderá submeter a apreciação das 

candidaturas, ou determinado aspeto das mesmas, a outras entidades públicas ou 

privadas. 
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Artigo 8.º 

Seleção de Candidaturas 

1. A seleção é efetuada por uma comissão de análise, com a duração de uma legislatura, 

e deverá elaborar um regulamento de classificação das candidaturas que tenha em conta 

os casos previstos no artigo 6.º; 

2. A comissão de análise será constituída por: 

•  Um representante da AMRAA; 

•  Um representante da ALRAA; 

•  Dois representantes da DROAP; 

•  Um representante do órgão do Governo Regional com responsabilidade na 

matéria objeto do protocolo; 

3. Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 5.º, a seleção das candidaturas deverá ser 

efetuada pela comissão de análise prevista no n.º 1 e basear-se-á, com exceção da 

cooperação financeira direta para apoio a sedes de juntas de freguesia, no regulamento 

previsto no mesmo número; 

4. No prazo máximo de 20 dias úteis, após o final do prazo de submissão das 

candidaturas, deverá ser emitida a classificação final; 

5. A homologação da classificação final deverá ser efetuada pelo membro do Governo 

Regional com competência na área das finanças, no prazo máximo de 10 dias úteis após 

ser produzida a lista de classificação final; 

6. O protocolo deverá ser celebrado no prazo máximo de 5 dias úteis após a 

homologação. 
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Artigo 2.º 

(Republicação) 

O Decreto Legislativo Regional n.º 32/2002/A, de 8 de agosto, é republicado em anexo 

com as alterações constantes do presente diploma. 

Artigo 3.º 

(Entrada em vigor) 

O presente diploma entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2019. 

 
CAPÍTULO III 

 

DILIGÊNCIAS 

 
 

A Comissão deliberou proceder à audição, sobre esta matéria, do Membro do Governo 

presencialmente e a AMRAA. 

 

CAPÍTULO IV 

 

AUDIÇÕES 

 

AUDIÇÂO DA AMRAA 

 

A AMRAA fez-se representar pela sua Presidente, que fez uma apreciação genérica 

sobre a iniciativa e referiu que compreende o propósito que está no objeto do diploma, 

designadamente a previsibilidade, mas que, contudo, não tem conhecimento de 

existirem quaisquer constrangimentos no processo de cooperação técnico-financeira. 

Considera ainda que a previsibilidade poderia ser uma mais-valia, mas considera que a 

análise deve ser técnica e não política, entendendo que ao existir uma comissão de 

análise nos termos em que é proposto iria introduzir uma caráter politico à decisão. 

Finalizou, dizendo que a AMRAA não possui corpo técnico para o efeito. 

O Deputado Marco Costa questionou se quando os Municípios elaboram os seus 

orçamentos já têm alguma garantia de que vai ter algum protocolo com o Governo para 

o ano em causa. 
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A Presidente da AMRAA respondeu que uma indicação direta e formalizada não tem, 

mas tem uma indicação, porque vão falando com o Governo e tem uma indicação de 

que vão ser previstas as verbas para o efeito. 

O Deputado Marco Costa considerou que a Presidente da AMRAA deu a indicação do 

que acontece no seu concelho e que o PSD pretende que seja equitativo em todos os 

concelhos dos Açores e questionou se considera que a comissão de análise seria 

importante pra garantir essa equidade. 

A Presidente da AMRAA respondeu que a equidade está garantida. 

O Deputado José San-Bento considera que a cooperação técnico-financeira existente 

com as Câmaras Municipais e com as Juntas de Freguesia também tem critérios 

políticos que servem de base à tomada de decisão do Governo. 

A Deputada Sónia Nicolau considera que a cooperação técnico-financeira existe e não é 

pela iniciativa do PSD, mas sim do Governo, e questionou se na definição dos 

investimentos estão critérios numa lógica de um desenvolvimento regional com base na 

coesão. 

A Presidente da AMRAA respondeu que nesta altura o Governo e os Municípios já 

devem estar a trabalhar nessa matéria, acrescentando que muitas vezes acontece um 

investimento ter uma duração de execução superior a um ano e que se o Município tiver 

um bom relacionamento com o Governo os problemas resolvem-se. 

 

 
AUDIÇÂO DO MEMBRO DO GOVERNO 

 

 
O Vice-Presidente fez uma apreciação genérica da iniciativa e referiu que a matéria em causa 

está definida na legislação. O enquadramento legislativo está em legislação regional, 

designadamente com os contratos ARAAL e outros acordos, e nesta medida não existe um 

processo de candidatura, existindo sim um direito nos termos da lei e, por isso, não faz sentido 

falarmos em processo de candidatura, assim como nos restantes acordos de cooperação. 

Finalizou, dizendo que este é o entendimento do Governo sobre a matéria. 

O Deputado Marco Costa reconheceu e valorizou a legislação que estabelece a cooperação 

técnico-financeira entre o Governo e as Autarquias Locais, frisando que a iniciativa em 

apreciação apenas pretende melhorar a previsibilidade e transparência de toda a relação entre as 
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autarquias e o Governo. Embora reconheça que não existe processo de candidatura, acrescentou 

que a iniciativa em nada põe em causa aquilo que já existe. 

O Vice-Presidente reforçou que, no âmbito da cooperação técnico-financeira ente Governo 

Regional e Autarquias Locais, a relação jurídica está bem definida na legislação e reiterou o 

facto de ser um direito da Autarquias, exceto nos processos de reabilitação das sedes de Juntas 

de Freguesia, pelo facto de constituir uma matéria bem definida no que diz respeito às 

competências, não havendo atribuições de caráter subjetivo 

O Deputado Marco Costa voltou a intervir para questionar qual o relacionamento com os 

Municípios e quais os procedimentos sobre a cooperação técnico-financeira em 2018. 

O Vice-Presidente respondeu que tinham sido de acordo com a Lei. 

O Deputado António Lima questionou se tem existido capacidade por parte da Região em 

atender todas as solicitações, tendo em conta que de acordo com o Art.º 8.º deve existir um 

conjunto de critérios na análise das propostas. 

O Vice-Presidente respondeu que compreende a questão, mas que a cooperação refere-se às 

competências das próprias Autarquias. 

O Deputado Marco Costa interveio, considerando existir alguma subjetividade e citou o art.º 7.º 

da legislação, referindo que apenas pretende clarificar a forma como a apreciação é feita, 

questionando ainda se ao introduzir esta clarificação a mesma vai contra a lei. 

O Vice-Presidente respondeu que tem a ver com os planos de pormenor e com a recuperação das 

sedes das Juntas e que estas tem até ao dia 28 de fevereiro para efetuar a candidatura. 

 

  

CAPÍTULO 

 

SINTESE DAS POSIÇÕES DOS DEPUTADOS 

 
 

Com base na apreciação efetuada, a Comissão Permanente de Política Geral deliberou 

dar parecer favorável com o voto favorável do Grupo Parlamentar do PSD e de 

abstenção com reserva de posição para Plenário dos Grupos Parlamentares do PS, CDS-

PP e da Representação Parlamentar do PCP. 

A Comissão considera que a iniciativa em apreço está em condições de subir a plenário 

para ser discutida. 
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Ponta Delgada, 28 de outubro de 2018 

 

 

O Relator 

 

Bruno Belo 

 

 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

O Presidente 

 

António Soares Marinho 

 




