ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA
REGIÀ0 AUTONOMA DOS ACORES
Gabinete da Presidincia

RESOLUCAO DA ASSEM13LEIA LEGISLATIVADA REGIAO
AIM:51%10MA DOS ACORES N ° 17/2009

Comissão de Inquerito
Processo de Construcão dos Navios Atlfintida e Anticiclone
A Assembleia Legislativa da Regiao AutOnoma dos Acores, nos termos do n.° 1
do artigo 73.° do Estatuto Polftico-Administrativo e do 43.° do Regimento,
resolve o seguinte:
1. E constituida uma Comissdo de Inquerito, destinada a averiguar
as reais razOes que provocaram as muitas anomalias verificadas, ate ao
momento, quanto a construcao do navio Atlantida e do 2° navio de 60
metros, e recensear procedimentos adequados para defender os efectivos
interesses da Regiao, no ambito do contrato em vigor.
2. Esta Comissao tern como objectivo detenninar:
• Apurar os criterios, responsabilidades politicas, tecnicas e financeiras,
colectivas e pessoais, para a adjudicacao a empresa que elaborou o
arranjo geral e o ante-projecto e/ou projecto dos dois navios.
Apurar as responsabilidades polIticas, tecnicas e financeiras, colectivas e
pessoais, da execucao das responsabilidades contratuais para a elaboracao
do arranjo geral do ante-projecto e/ou projecto dos dois navios.
Apurar responsabilidades politicas, tecnicas e financeiras, colectivas e
pessoais, quanto a qualidade e aos termos do arranjo geral do anteprojecto
e/ou projecto e do cademo de encargos, destinado ao concurso para a
construcao dos navios denoininados "Atlantida" e "Anti-ciclone".
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•

A efectiva execucao de todas as responsabilidades contratuais de cada urn
dos outorgantes dos contratos celebrados para a elaboracao dos projectos de
construcao dos dois navios;

•

As responsabilidades extra-contratuais de cada parte, os aditamentos ou as
alteracOes aos termos contratuais assumidas pelos outorgantes, que
implicaram eventual diminuicao de obrigagOes dos prestadores de servico
ou fornecedores, corn reducao do objecto do contrato ou sua ahem-do;

•

Quais as accOes concretas que tern sido realizadas pelo Govern° Regional,
no sentido da defesa dos interesses da Regiao Autenoma dos Acores;

•

Quais as diligencias efectuadas pelo Govemo Regional junto dos dois
outorgantes, de modo a acompanhar e a fiscalizar a execucao do contrato em
vigor, assegurando a qualidade da execucao dos navios;

•

Apurar todas as incidencias da execucao do contrato, ocorridas ate ao
presente, bem como todas as que entretanto vierem a surgir na decorrencia e
em consequencia dos preprios trabalhos da Comissao de Inquerito;

• Apurar, corn pormenor, os fundamentos/criterios para a seleccao dos
responsaveis pela construe -do, pelo arranjo geral e o ante-projecto;
•

Identificacao das eventuais deficiencias e responsabilidades pelas
mesmas no projecto e construcao dos navios.

•

A natureza, conteCido, ambito, extensao e forma da relacao estabelecida
entre o Governo Regional dos Acores, ern particular atraves do Secretario
Regional da Economia, e a Atlantic°line, SA, durante a fase pre-contratual e
contratual dos procedimentos destinados a aquisicao dos projectos e
construcão dos dois navios.
3. A designagao nominal dos deputados que integram a Comissao deve

ser efectivada no prazo maxim() de 15 dias a contar da data da publicacao da
presente resolucao;
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4. As reuni6es, diligências e inquiricOes realizadas pela Comissao sac)
sempre gravadas, salvo aquelas que sejam destinadas a questOes de mero
expediente;
5. As reuniOes da Cornissao assumem uma natureza püblica sempre que
o inquirido ou depoente manifeste interesse na respectiva publicidade e a
Comissao assim o delibere.
6. A Comissao de InquOrito deve apresentar o seu relatOrio final ao
Pierian° no prazo de 180 dias a contar da data da tomada de posse dos membros
que a compOem, findo o qual a comissao é extinta;
7. 0 relatOrio final da Comissao de Inquerito deve ser, obrigatoriamente,
publicado no Dian° das SessOes e remetido, pelo Presidente da Assembleia
Legislativa da Regiao AutOnoma dos Acores, ao Tribunal de Contas e ao
IVIinist6rio Ptiblico;
8. 0 relatOrio final da Comissao de InquOrito deve conter a transcricao
das gravacOes referidas no n.° 5, o questionario, se o houver, o relato das
diligacias efectuadas, as conclusOes do inquerito corn os respectivos
fundamentos e o sentido de voto de cada membro da Comissao bem como as
declaracOes de voto escritas;
9. Do relatOrio final da Comissao de Inqudrito devera ser elaborado urn
documento que sucintamente dé a conhecer publicamente as respectivas
conclusOes;
10. A Comissao de InquOrito referida no n.° 1 deve set proporcionalmente
constitufda, corn 13 Deputados, 7 dos quais eleitos pelo PS, 2 pelo PSD, 1 pelo
CDS/PP, 1 pelo BE, 1 pelo PCP e 1 pelo PPM.
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Aprovada pela Assembleia Legislativa da Região Aut6noma dos Acores, na
Horta, em 29 de Outubro de 2009.

0 Presidente da Assembleia Legislativa
da Região AutOnoma dos Acores

Francisco Manuel Coelho Lopes Cabral
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