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INTRODUÇÃO 

 

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

delegação de São Miguel da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, 

em Ponta Delgada. 

Da agenda da reunião constava o Proposta de Decreto Legislativo Regional n.º 22/XI 

(Governo) – “Transparência da atividade dos serviços inspetivos da Administração 

Regional Autónoma dos Açores.” 

A mencionada Proposta de Decreto Legislativo n.º 22/XI da iniciativa do Governo, deu 

entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores a 23 de julho de 

2018. A iniciativa foi enviada à Comissão Permanente de Política Geral em 24 de julho 

de 2018, por Sua Excelência a Presidente da Assembleia Legislativa, para apreciação, 

relato e emissão de parecer.  

 

 

CAPÍTULO I 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

 

A iniciativa dos Deputados quanto à apresentação de proposta 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 

 

O reforço da transparência do funcionamento da Administração Regional é um objetivo 

permanente do Governo Regional dos Açores que tem sido assumido e concretizado em 

diversas circunstâncias e por diversas formas. 

Uma das áreas, em especial, em que este reforço se afigura possível de ser concretizado 

é, exatamente, a área respeitante à atividade desenvolvida pelos diversos serviços 

inspetivos que integram a administração regional autónoma. 

Tendo isto presente, pretende-se com este diploma concretizar o princípio geral da 

publicitação dos relatórios das atividades inspetivas, independentemente da natureza 

ordinária ou extraordinária das mesmas. 

De forma a conciliar o interesse de não divulgação prévia do plano de inspeção a 

realizar, com aqueloutro de, a posteriori, aferir a realização das iniciativas planeadas, 

opta-se pela determinação de publicitar o Plano de Atividades de cada um dos serviços 

inspetivos no prazo de trinta dias a partir do término do ano civil a que o mesmo 

respeita. 

Para além disso, é imposta a obrigação de publicitação dos relatórios das iniciativas 

inspetivas até ao trigésimo dia após a data do despacho de conclusão dos mesmos. 

Exceciona-se dessa regra geral, os casos em que a não publicitação decorra de 

imperativo legal ou de despacho devidamente fundamentado do membro do Governo 

Regional com a tutela do respetivo serviço inspetivo, sendo que, nesse caso, a obrigação 

de publicitação recai sobre o referido despacho. 

Como instrumento potenciador da eficácia do estabelecido no presente diploma, 

estabelece-se que a publicitação do relatório inspetivo ou do despacho fundamentado 

constitui condição de eficácia das suas conclusões. 

Assim, nos termos da alínea f) do artigo 88.º do Estatuto Político-Administrativo da 

Região Autónoma dos Açores, o Governo Regional apresenta à Assembleia Legislativa 

da Região Autónoma dos Açores a seguinte proposta de decreto legislativo regional: 
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Artigo 1.º 

Objeto 

O presente diploma regula a publicitação e eficácia da atividade inspetiva dos serviços 

inspetivos da administração regional autónoma dos Açores, independentemente da 

natureza e âmbito das suas competências. 

 

Artigo 2.º 

Atos inspetivos 

Consideram-se atos inspetivos, para efeitos do presente diploma, os relatórios das 

iniciativas inspetivas, ordinárias e extraordinárias, realizados pelos serviços inspetivos 

competentes na sua área de atuação. 

 

Artigo 3.º 

Relatórios 

1. Os relatórios decorrentes das iniciativas inspetivas, ordinárias ou extraordinárias, 

promovidas pelos serviços inspetivos são publicitados, nos respetivos sítios 

eletrónicos, no prazo de trinta dias após a data do despacho de conclusão, sem 

prejuízo do disposto no número seguinte. 

2. A publicitação referida no número anterior apenas não ocorre: 

a) Nas situações legalmente previstas; 

b) Por motivo de interesse público, devidamente fundamentado por 

despacho do membro do Governo Regional com a tutela do respetivo 

serviço inspetivo, o qual deve ser, igualmente, publicitado. 

 

Artigo 4.º 

Eficácia 

A publicitação do relatório ou do despacho fundamentado referidos no artigo anterior é 

condição de eficácia das conclusões do respetivo ato inspetivo. 
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Artigo 5.º 

Planos anuais de atividade 

Os planos anuais de atividade dos serviços inspetivos são publicitados nos respetivos 

sítios eletrónicos, no prazo de trinta dias a partir do término do ano civil a que o mesmo 

respeita. 

 

Artigo 6.º 

Execução 

O responsável por garantir o cumprimento do disposto no presente diploma, em cada 

serviço inspetivo, é o respetivo dirigente máximo. 

 

Artigo 7.º 

Entrada em vigor 

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 

 

 
CAPÍTULO III 

  

DILIGÊNCIAS 

 

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

Governo com competência em razão da matéria. Solicitou ainda pareceres escrito da: 

- AMRAA; 

- Camara Comercio e Indústria dos Açores; 

- UGT; 

- CGTP; 

- ACRA; 

- Federação dos Bombeiros dos Açores; 

- Federação Agrícola dos Açores; 

- Associação Ecológica "Amigos dos Açores; 

- OMA - Observatório do Mar dos Açores; 

- SPEA - Sociedade Portuguesa para o Estudos das Aves; 

- Associação "Os Montanheiros; 
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- Associação Defesa do Ambiente Gê-Questa; 

- CNE - Junta Regional Açores Corpo Nacional Escutas; 

- AZULINVADE; 

- Associação Cultural, Desportiva Recreativa Graciosa; 

- AZORICA; 

- Provedor do Utente da Saúde;   

 

CAPÍTULO IV 

 

AUDIÇÕES 

 

Audição do Vice-Presidente do Governo 

 

O Vice-Presidente do Governo fez uma apreciação genérica do Diploma, realçando que 

a iniciativa visa reforçar o princípio da transparência na Administração Pública e 

acrescenta a imposição de publicação dos relatórios até um máximo de 30 dias após a 

data de despacho com o devido enquadramento legislativo, designadamente no que diz 

respeito à proteção de dados. 

O Deputado António Lima questionou qual será a prática referente à publicação dos 

relatórios. 

O Vice-Presidente respondeu que a prática generalizada é a da publicação dos relatórios 

tendo em conta a legislação relativa à proteção de dados, que limita a publicação em 

alguns domínios, sobretudo a apresentação de nomes de pessoas, sendo que tais aspetos 

deverão ser obviamente salvaguardados. 

O Deputado Bruno Belo questionou quais as fragilidades que o Governo detetou para 

vir agora apresentar essa iniciativa. 

O Vice-Presidente respondeu que se trata de colocar sob a forma de lei aquilo que é uma 

pratica corrente e não uma fragilidade. Acrescentou que, estando previsto na lei, obriga 

a uma execução permanente, independentemente dos protagonistas. 
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CAPÍTULO V 

 

SINTESE DAS POSIÇÕES DOS DEPUTADOS 

 
 

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

emitir o parecer favorável, com os votos favoráveis dos Grupos Parlamentares do PS e 

de abstenção com reserva de posição para plenário dos Grupos Parlamentares do PSD, 

CDS-PP e da Representação Parlamentar do PCP, em relação à Proposta de Decreto 

Legislativo Regional n.º 22/XI (Governo) – “Transparência da atividade dos serviços 

inspetivos da Administração Regional Autónoma dos Açores.” 

 

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

para ser discutida. 

 

Ponta Delgada, 28 de outubro de 2018 

 

 

O Relator 

 

Bruno Belo 

 

 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

O Presidente 

 

António Soares Marinho 

 


















