




 
 

 

 

 

 

 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL 

 

 TERCEIRA ALTERAÇÃO AO DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL 

Nº32/2002/A, DE 8 DE AGOSTO, QUE ESTABELECE O REGIME DE 

COOPERAÇÃO TÉCNICO E FINANCEIRA ENTRE A ADMINISTRAÇÃO 

REGIONAL E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 

Mais importante do que afirmar a estreita e inegável colaboração entre a 

administração regional e os municípios e freguesias, como parceiros estratégicos 

para o desenvolvimento dos Açores, o Governo Regional tem de ser o garante da 

equidade no tratamento de todas as autarquias açorianas. 

A colaboração entre a administração regional e a administração local deve assentar 

na transparência de procedimentos. Tem também que permitir uma resposta mais 

célere aos problemas com que se debatem as autarquias, bem como dignificar o 

poder local democrático, no respeito pelas atribuições e competências próprias. São 

aspetos fundamentais, presentes na apresentação do presente projeto de alteração 

ao Decreto Legislativo Regional nº 32/2002/A, de 8 de agosto. 

Por outro lado, as candidaturas a programas de natureza comunitária são exigentes 

e obrigam o poder local à apresentação de cronogramas de execução, diretamente 

interligados com os planos de desenvolvimento aprovados. 

Ora esse nível de programação só é compatível com uma grande previsibilidade na 

disponibilidade de fundos e um correto enquadramento contabilístico, fatores que 

são também essenciais ao cumprimento da chamada lei dos compromissos (Lei nº 

8/2012, de 21 de fevereiro). 

Interessa, pois, clarificar a legislação regional, garantindo a previsibilidade e o 

compromisso associados a essa colaboração, que se mostra fundamental para os 

propósitos do poder local. 



Nestes termos e ao abrigo das disposições estatutárias e regimentais 

aplicáveis, os Deputados do Grupo Parlamentar do PSD, apresentam à 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, o seguinte 

projecto de Decreto Legislativo Regional: 

 

A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores decreta, nos 

termos do artigo 227º da Constituição e do nº 1 do artigo 37º do Estatuto 

Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, o seguinte: 

 

 

Artigo 1º 

(Alteração) 

 

Os artigos 7º e 8º do Decreto Legislativo Regional nº32/2002/A, de 8 de agosto, 

são alterados nos seguintes termos: 

 

(…) 

Artigo 7º 

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 capitulo 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 nº1 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 nº1. 



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. 

 

Artigo 8º 

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 6º; 

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 nº2 do artigo 5º, a seleção das candidaturas 

deverá ser efetuada pela comissão de análise prevista no nº 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. 

 

 

Artigo 2º 

(Republicação) 

 

O Decreto Legislativo Regional nº 32/2002/A, de 8 de agosto, é republicado em 

anexo com as alterações constantes do presente diploma. 

 

 

Artigo 3º 

(Entrada em vigor) 



 

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

 

 

Ponta Delgada, 12 de abril de 2018 

 

 

 

O Grupo Parlamentar do PSD/Açores, 

 

 

 


