
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA
REGLIO AUTONOMA DOS ACORES

Gabinete da Presidéncia

DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.° 11/2009

ALTERA 0 DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.° 34/2008/A, DE 28 DE

JULHO, QUE APROVA AS REGRAS ESPECIAIS DA CONTRATACAO POBLICA

NA REGIAO AUTONOMA DOS ACORES

o Decreto Legislativo Regional n.° 34/2008/A, de 28 de Julho, veio estabelecer regras

especiais a observar na contratacAo pUblica definida no Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29

de Janeiro, prevendo, entre outras, soluceles ao nivel da tramitacAo electrOnica dos

procedimentos pr6-contratuais iniciados pelos servicos e organismos da Assembleia

Legislativa, pela administracão regional autOnoma, incluindo os institutos pablicos

regionais, nas modalidades de servicos personalizados, pelos estabelecimentos

e findos palicos, pelo sector paha:, empresarial regional e pelas autarquias locais dos

Acores, atravês da utilizacdo de uma plataforma electr6nica disponibilizada pelo

Govern° Regional.

Acontece que, ao contrario do inicialmente previsto, nAo se afigura possivel a

disponibilizaclo desta plataforma electrOnica antes de 29 de Julho do corrente, data a

partir da qual todos os procedimentos prd-contratuais devem obrigatoriamente decorrer

por via electrOnica, havendo, por isso, que prever para as entidades anteriormente

referidas urn regime transit6rio que lhes permita optar pela disponibilizacAo das pecas

do procedimento e pela apresentacdo de propostas ou de candidaturas em suporte papel.

Por outro lado, sem ultrapassar os limites impostos pelas directivas comunitArias, o

presente diploma procura introduzir uma maior flexibilidade nos procedimentos de

formacão e execucAo dos contratos, suprimindo e alterando algumas solucees

consagradas no COdigo dos Contratos Páblicos (CCP), as quais, na conviccAo do

legislador regional, são comprometedoras da celeridade, da economia e da eficiéncia na

contratacAo
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Assim, em materia de formacao do contrato, prevé-se a possibilidade de adoptar o

regime simplificado quer para formacao de contratos de empreitadas de obras pablicas,

quer pan a forma* de contratos de aquisicao e locacao de bens ou de aquisicao de

servicos, cujo preco contratual nao ultrapasse os E 25 000 ou os E 15 000,

respectivamente.

Ainda no dominio do ajuste directo, elimina-se, pela sua ambiguj dade, o tratamento

diferenciado que o CCP confere aos contratos de aquisicao de plano , de projectos ou de

criacOes conceptuais nos dominios da arquitectura ou da engenharia, permitindo-se que

estes, a semelhanca dos demais contratos de aquisicao de servicos, possam ser

celebrados por ajuste directo quando o seu valor seja inferior a E 75 000, bem assim

quando a natureza das prestaceles nao permita a elaboracao de especificacaes contratuais

suficientemente precisas para que sejam qualitativamente definidos atributos das

propostas necessarios a fixacao de um critdrio de adjudicacao.

Relativamente as pecas do procedimento de formacao de contratos de empreitada de

obras pablicas, prescinde-se do programa enquanto elemento da solucao da obra a

realizar, sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP, prevendo-se, ainda, a

possibilidade do cademo de encargos nao integrar um projecto de execucao no caso de

manifesta simplicidade das prestacaes que constituem o objecto do contrato a celebrar.

Em matëria de celebracao do contrato, a semelhanca do que se encontrava previsto no

regime que antecedeu o CCP, é fixado em E 50 000 o valor a partir do qual é exigivel a

reducao do contrato a escrito.

Por Ultimo, no dominio das empreitadas de obras pablicas, permite-se a celebracao do

contrato desde que o dono da obra estej a na posse, administrativa ou outra, dos pradios

necessarios ao inicio da execucao da obra e elitnina-se a possibilidade de haver lugar

recepcao della da obra prevista no artigo 395.° do CCP.

Assim, a Assembleia Legislativa da Regiao AutOnoma dos Acores decreta, nos termos

da alinea a) do n.° 1 do artigo 227.° da Constituicao da Repablica Portuguesa e do n.° 1
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do artigo 37.° do Estatuto Politico-Administrativo da Regiao Aut6noma dos Acores, o

seguinte:

Artigo 1.°

Alteracees ao Decreto Legislativo Regional n.° 34/2008/A, de 28 de Julho

1. Os artigos 7.0, 8.°, 10.°, 11. 0, 12.°, 13.°, 14.°, 16.°, 17.°, 18.°, 19.°, 20.°, 21.°, 22.°,

23.°, 25.°, 26.°, 27.°, 28.° , 29.° e 30.° do Decreto Legislativo Regional n.°

34/2008/A, de 28 de Julho, sac) renumerados, respectivamente, como artigos 6.°,

10. 0, 13.°, 14.°, 15.°, 16.°, 17.°, 18.°, 19 .°, 20.°, 21.°, 23.°, 26.°, 27.°, 28.°, 30.°, 37.0,

38. 0, 39.°, 40.° e 41.°.

2. 0 artigo 24.° do Decreto Legislativo Regional n.° 34/2008/A, de 28 de Julho, é

alterado e renumerado como artigo 29.°, passando a ter a seguinte redaccao:

«Artigo 29.°

Publicidade das sancbes

As decisees definitivas, tomadas pela entidade referida no n.° 2 do artigo 27.°, de

aplicacao da sancao acessOria de privacao do direito de participar, como candidato,

como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em

qualquer procedimento adoptado pan a forma* de contratos pablicos, sao

publicitadas na plataforma electr6nica.»

Artigo 2.°

Aditamentos ao Decreto Legislativo Regional n.° 34/2008/A, de 28 de Julho

Sao aditados ao Decreto Legislativo Regional n.° 34/2008/A, de 28 de Julho, os artigos

7.°, •8.°, 9.°, 11.°, 12.°, 22.°, 24.°, 25.°, 31.°, 32.°, 33.°, 34. 0, 35.° e 36.°, corn a seguinte

redaccao:

«Artigo 70

Inexigibilidade e dispensa de reducäo do contrato a escrito

1. Salvo disposicao expressa no programa de procedimento ou no convite, nab é

exigivel a reducao do contrato a escrito:
3
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a) Quando se trate de contrato de empreitada de obras pnblicas, de locacao

ou de aquisicao de bens meveis ou de aquisicao de servicos cujo preco

contratual nao exceda os E 50 000;

b) Quando se trate de bear ou adquirir bens mOveis ou de adquirir servicos

ao abrigo de urn contrato paha) de aprovisionamento;

c) Quando se trate de bear ou adquirir bens mOveis ou de adquirir servicos

nos seguintes termos:

i) 0 fornecimento dos bens ou a prestacao dos servicos deva ocorrer

integralmente no prazo maxim° de 30 dias a contar da data em que o

adjudicatario comprove a prestacao de caucao ou, se esta nao for

exigida, da data da notificacao da adjudicacao;

ii) A relacao contratual se extinga corn o fomecimento dos bens ou corn

prestacao de servicos, sem prejuizo da manutencao de obrigacOes

acessOrias que tenham sido estabelecidas inequivocamente em favor

da entidade adjudicante, this como as de sigilo ou de garantia dos

bens ou servicos adquiridos; e

iii) 0 contrato não esteja sujeito a fiscalizacao previa do Tribunal de

Contas.

2. A reducao do contrato a escrito pode ser dispensada pelo Orgao competente pan a

decisao de contratar, mediante decisao fundamentada, quando:

a) A seguranca pablica interim ou extema o justifique;

b) Seja adoptado urn concurso püblico urgente; ou

c) Por motivos de urgencia imperiosa resultante de acontecimentos

imprevisiveis pela entidade adjudicante, seja necessario dar imediata

execucao ao contrato.

3. Quando a reducao do contrato a escrito nao tenha sido exigida ou tenha sido

dispensada nos termos do disposto nos ntimeros anteriores, entende-se que o

contrato resulta da conjugacao do cademo de encargos corn o contend° da proposta
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adjudicada, ndo se podendo, porem, dar inicio a qualquer aspecto da sua execugdo

antes de decorrido o prazo de 10 dias a contar da data da notificacdo da decisão de

adjudicacdo e, em qualquer caso, nunca antes da apresentacdo de todos os

documentos de habilitacdo exigidos, da comprovacdo da prestacão de call*,

quando esta for devida, e da confirmacdo dos compromissos referidos na alinea c)

do n.° 2 do artigo 77• 0 do COdigo dos Contratos Pablicos.

4. 0 prazo de 10 dias previsto no niunero anterior ndo é aplicavel quando:

a) Tenha sido adoptado o ajuste directo nos termos do disposto na alinea a)

do artigo 19.°, na alinea a) do n.° 1 do artigo 20.° ou na alinea a) do n.° 1

do artigo 21.0, ou ainda ao abrigo do disposto na alinea c) do n.° 1 do

artigo 24.° ou na alinea b) do n.° 1 do artigo 27.° do C6digo dos

Contratos Pablicos;

b) Tenha sido adoptado o procedimento de concurso paha) urgente;

c) Se trate da celebracdo de contrato ao abrigo de acordo quadro cujos

termos abranjam todos os seus aspectos ou que teaha sido celebrado

apenas com uma entidade.

Artigo 8.°

Outorga do contrato

o disposto na alinea a) do n.° 1 do artigo 104.° do C6digo dos Contratos Pablicos

tamb6m ndo 6 aplicavel quando tenha sido adoptado o ajuste directo ao abrigo do

disposto na alinea b) do n.° 1 do artigo 27.° daquele COdigo.

Artigo 9.°

Ajuste directo para aquisicio de servicos

Ndo 6 aplicavel ao ajuste directo para a forma* de contratos de aquisicdo de servicos

o disposto no n.° 4 do artigo 20.° e o n.° 4 do artigo 27.° do COdigo dos Contratos

Pablicos.
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Artigo 11.0

Regime simplificado

1. No caso de se tratar de ajuste directo para a formacão de urn contrato de empreitada

de obras palicas, cujo preco contratual não seja superior a E 25 000, ou de um

contrato de aquisicão ou locacào de bens =Weis ou de aquisicão de servicos, cujo

preco contratuaH nao seja superior a E 15 000, a adjudicacão :pode ser feita pelo

Orgâo comperte pars a decisäo de contratar, directamente sobre uma factura ou

documento equivalente apresentado pela entidade convidada.

2. A decisäo de adjudicacão prevista no ntimero anterior esti subjacente a decisao de

contratar e a decisão de escolha do ajuste directo nos termos do disposto na alinea

a) do artigo 19.° ou na alinea a) do n.° 1 do artigo 20.° do C6digo dos Contratos

consbante o caso.

3. 0 regime sintplificado de ajuste directo esti dispensado de quaisquer outras

formalidades previstas no COdigo dos Contratos PAblicos e no presente diploma,

incluindo as rclativas a celebracâo de contrato e a publicitacão prevista no artigo

127.° daquele COdigo.

Artigo 12.°

Prep) e prazos no regime simplificado

1. Nos contratos e empreitada de obras palicas, celebrados na sequEncia do regime

simplificado p evisto no artigo anterior, o preco contratual nao é passive! de revisào
e o prazo de vi Encia, incluindo eventuais prorrogacOes, nä° pode ser superior a um

ano a contar d decisào de adjudicacao, sem prejuizo da existEncia de obrigacOes

acessOrias que tenham side estabelecidas inequivocamente em favor da entidade

adjudicante, tais como as de sigilo ou de garantia.

2. Nos contratos de aquisicao ou locacäo de bens mOveis ou de aquisicAo de servicos,

celebrados na sequEncia do regime simplificado previsto no artigo anterior, o preco

contratual não e passive' de revisäo e o prazo de vig8ncia não pode ser superior a

urn ano a contar da decisão de adjudicacAo nem pode ser prorrogado, sem prejuizo
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da existéncia de obrigacees acessOrias que tenham sido estabelecidas

inequivocamente em favor da entidade adjudicante, tais como as de sigilo ou de

garantia.

Artigo 22.°

Elementos de solucäo da obra

1. Sem prejuizo do disposto nos n.'s 2 a 7, na parte final da alinea a) e nas alineas b) a

d) do n.° 8 e no n.° 9 do artigo 43.° do COdigo dos Contratos PUblicos, o caderno de

encargos do procedimento de forma* de contratos de empreitada de obras

pablicas deve sel r integrado por um projecto de execucdo.
1

2. 0 cademo de encargos é nub o quando ndo seja integrado pelo elemento da solucão

da obra referidP no niunero anterior.

• 3. Nos casos de manifesto simplicidade das prestacbes que constituem o objecto do

contrato a celebrar, o Orgdo competente pan a decisão de contratar pode dispensar

o projecto de execuedo.

4. Quando o prf4jecto de execucdo tenha sido dispensado nos termos do nfunero

anterior, o cademo de encargos deve ser acompanhado dos elementos necessdrios

compreensdo e execucdo da obra.

Artigo 24.°

Posse e constituicão de servidees

1. Antes da celebracdo do contrato, o dono da obra deve estar na posse dos predios a

adquirir ou a expropriar necessOrios ao inicio da execucdo da obra.

2. As servideles r ecessärias a execucdo de trabalhos preparatOrios ou acessOrios e ao

inicio da execuedo da obra devem ser constituidas antes da celebracdo do contrato.

3. 0 disposto no Muneros anteriores nAo é aplicavel quando o empreiteiro tenha a

obrigacdo de e aborar o projecto de execucdo.
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4. Sem prejuizo do disposto no n.° 1, a posse e a constituicão de servidOes que nap

estej am concretizadas ate a celebracalo do contrato devem se-lo de forma a nao

determinar a suspensào da obra e a nâo prejudicar o normal desenvolvimento do

piano de trabalhos.

Artigo 25.°

Consignacão total e parcial

Sem prejuizo do disposto nos alineas b) e c) do n.° 1 e no n.° 2 do artigo 358.° do

Gadigo dos Contratos Pnblicos, o dono da obra so pode proceder a consignacaes

parciais quando, antes da celebracâo do contrato, nao esteja na posse da totalidade dos

predios necessarios a execucão da obra.

Artigo 31.0

Regime transitario relativo a pritica de actos

Ate a disponibilizacdo da platafonna electrOnica a que alude o artigo 5.° do presente

diploma, as entidades adjudicantes referidas no n.° 2 do mesmo artigo podem

determinar, no programa do procedimento ou no convite, que todos os actos que, nos

termos do C6digo dos Contratos Pitblicos, devam ser praticados em plataforma

electrOnica podem ser praticados atraves do envio pelo correio, correio electrOnico ou

telecOpia.

Artigo 32.°

Apresentacio de propostas, candidaturas e solucees em suporte papel

1. Ate a disponibilizacao da plataforma electrOnica a que alude o artigo 5.° do presente

diploma, as entidades adjudicantes referidas no n.° 2 do mesmo artigo podem fixar,

no programa do procedimento ou no convite, que as propostas, candidaturas ou

solucOes ski obrigatoriamente apresentadas em suporte papel.

2. No caso previsto no ntImero anterior, os documentos que constituem a proposta ou

a candidatura devem ser encenados em inveducro opaco e fechado, no rosto do qual

deve ser escrita a palavra «Proposta» ou «Candidatura», indicando-se o nome ou a
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denominacAo social do concorrente ou do candidato ou, se for o caso, dos membros

do agrupamento concorrente ou candidato, e a designack) do contrato a celebrar.

3. 0 disposto no minter° anterior aplica-se as propostas variantes, devendo no rosto

do respectivo inv6lucro ser escrita a expressáo «Proposta variante n.°...».

4. 0 invOlucro que contem os documentos que constituem a proposta ou a candidatura

pode ser entregue directamente ou enviado por correio registado, devendo, em

qualquer caso, a recepcdo ocorrer dentro do prazo e no local fixados pan a

apresentacão das propostas ou das candidaturas.

5. A recepcdo dos invOlucros deve ser registada, anotando-se a data e a hora em que

os mesmos sao recebidos e, no caso de entrega directa, a identidade das pessoas que

a efectuaram, sendo entregue a estas um recibo comprovativo dessa entrega.

Artigo 33.0

Fornecimento this peps do procedimento

1. Quando, nos termos do disposto no artigo anterior, os documentos que constituem a

proposta ou a candidatura devam ser apresentados em suporte paPel, os interessados

podem solicitar, em tempo titil, que lhes sejam fornecidas pela entidade adjudicante

c6pias das peps do procedimento, mediante o seu previo pagamento, ao preco do

seu custo de reproducao, as quais lhes devem ser entregues ou enviadas, em suporte

papel ou em fieheiro informatico, no prazo mAximo de trés dias a contar da data de

recepcâo do pedido.

2. Os servicos da entidade adjudicante devem registar o nome e o endereco dos

interessados que solicitem o fornecimento das pecas do procedimento.

3. Quando tido seja cumprido o disposto no n.° 1, o prazo fixado para a apresentacão

das propostas ou das candidaturas deve ser prorrogado, a pedido dos interessados,

por periodo equivalente, no minim°, ao do atraso verificado.
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Artigo 34.0

Acto pfiblico

1. Quando os documentos que constituem a proposta ou a candidatura devam ser

apresentados em suporte papel, todos os procedimentos de formacao de contratos

pablicos, excepto o ajuste directo, integram um acto pfiblico que tern lugar no dia

ütil imediatamente subsequente ao termo do prazo fixado pan a apresentacao das

propostas ou das candidaturas.

2. Por motivo justificado, pode o acto pUblico realizar-se dentro dos cinco dias

subsequentes ao indicado no nfunero anterior, em data a determinar pelo Orgao

competente pan a decisao de contratar.

3. A decisào de alteracao da data do acto pUblico deve ser imediatamente notificada a

todos os interessados que tenham adquirido as pecas do procedimento e a estas

deve ser junta c6pia daquela decisao.

4. A sessao do acto paha:, pode assistir qualquer interessado, mas nele apenas podem

intervir os concorrentes ou os candidatos e os seus representantes, estes filtimos

desde que devidamente credenciados.

5. Os concorrentes ou os candidatos, bem como os seus representantes podem, durante

a sessao do acto pablico, examinar os documentos apresentados no prazo fixado

pelo jfiri e reclamar da lista de concorrentes, nos termos do disposto no artigo

seguinte.

Artigo 35°

Formalidades do acto pdblico

1. 0 presidente do jtiri inicia o acto pfiblico identificando o procedimento atravds de

referancia ao respectivo amincio.

2. Em seguida, elabora-se, pela ordem da recepcao dos inv6lucros que contêm os

documentos que constituem as propostas ou as candidaturas, a lista dos

concorrentes ou dos candidatos, procedendo-se a leitura da mesma.
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3. Cumprido o disposto no mimero anterior, o jari solicita aos representantes dos

concorrentes ou dos candidates as respectivas credenciais.

4. Caso não se verifique o facto referido no ntimero seguinte, ski abertos os

invOlucros que contém os documentos que constituem as propostas ou as

candidaturas pela ordem da respectiva recepcao.

5. 0 interessado que nä° tenha side incluido na lista dos concorrentes ou dos

candidates pode reclamar desse facto, devendo para o efeito apresentar o recibo

referido no n.° 5 do artigo 32.° ou documento postal comprovativo da tempestiva

recepcao do seu invOlucro exterior.

6. Apresentada reclamacao nos termos do disposto no nürnero anterior, o

interrompe a sessäo do acto pdblico para averiguar o destine do inv6lucro.

7. Se o invOlucro näo for encontrado, o jüri fixa ao reclamante urn novo prazo para a

apresentacao cia respectiva proposta ou candidatura, informando os presentes da

data e da horn em que a sessao sera retomada.

8. Se o inv6lucro for encontrado antes do termo do prazo referido no namero anterior,

dá-se imediato conhecimento do facto ao interessado, procedendo-se a abertura

daquele e dos invOlucros contendo os documentos que constituem as propostas ou

as candidaturas dos demais concorrentes ou candidatos logo que retomada a sessào

do ado pablico.

9. Cumprido o disposto nos nameros anteriores, o presidente do jari encerra o acto

pablico, do qual é elaborada acts que deve ser sempre assinada pelo secretario e

pelo presidente do jun.

Artigo 36.°

Comunicacees e notificacaes

1. Quando os documentos que constituem a proposta ou a candidatura devam ser

apresentados pm suporte papel, as notificacbes previstas no C6digo dos Contratos

Pablicos podem ser efectuadas atravds de correio ou de telecOpia.

11



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA
REGg0 AUTO/COMA DOS ACORES

Gabinete da Presidincia

2. No caso referido no tem anterior, as comunicacees entre a entidade adjudicante

oil o jeri do procedimento e os interessados, os candidatos, os concorrentes ou o

adjudicatario podem ser feitas pelos meios nele referidos.»

Artigo 3.°

Alteracees a organizacho sistemitica do Decreto Legislativo Regional n.°

34/2008/A, de 28 de Julho

1. E aditada a sec* III ao capitulo I corn a epigrafe «Celebracão do contrato».

2. 0 capitulo IV passa a ter como epigrafe «Regime substantivo dos contratos

administrativos».

3. A seccão II do capitulo IV passa a ter como epigrafe «Contratos administrativos em

especial».

4. Sao aditarlas as subseccOes I e II a seccOo II do capitulo IV corn as epigrafes

«Empreitadas de obras peblicas» e «Concessaes de obras peblicas e de servicos

peblicos», respectivamente.

5. E eliminada a sec* III do capitulo IV, corn a epigrafe «ConcessOes de obras

pnblicas e de servicos peblicos», mantendo-se o respectivo contend° na subseccOo

II da sec* II deste capitulo.

Artigo 4.°

Revogacão

Sao revogados os anteriores artigos 6.°, 9•0 e 15.° do Decreto Legislativo Regional n.°

34/2008/A, de 28 de Julho.

Artigo 5.°

Aplicacho no tempo

1. 0 disposto nos artigos 9.°, 11.°, 12.°, 34•0 e 35•0 agora aditados

ao Decreto Legislativo Regional n.° 34/2008/A, de 28 de Ju111(1 so é aplicavel aos

procedimentos de formacdo de contratos pablicos iniciados apes a data de entrada

em vigor do presente diploma.
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2. 0 disposto nos artigos 24.° e 25.° agora aditados ao Decreto Legislativo Regional

n.° 34/2008/A, de 28 de Julho, é aplicävel aos contratos de empreitada de obras

palicas cujo procedimento de forma* tenha sido iniciado em data anterior a data

de entrada em vigor do presente diploma.

Artigo 6.°

Republicacào

o Decreto Legislativo Regional n.° 34/2008/A, de 28 de Julho, corn as alteracees agora

introduzidas, é republicado em anexo ao presente diploma, dele fazendo parte

integrante.

Artigo 7.°

Entrada em vigor

0 presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicacão.

Aprovado pela Assembleia Legislativa da Região Aut6noma dos Acores, na Horta, em

16 de Junho de 2009.

o Presidente da Assembleia Legislativa

da Regido AutOnoma dos Acores

Francisco Manuel Coelho Lopes Cabral
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ANEXO

(REPUBLICACAO DO DECFtETO LEGISLATIVO REGIONAL N.° 34/2008/A,

DE 28 DE JULHO)

REGRAS ESPECIAIS DA CONTRATACAO POBLICA NA REGIAO AUTONOMA

DOS ACORES

CAPITULO I

DA CONTRATACAO EM GERAL

SECCAO I

DISPOSIOES GENERICAS

Artigo 1.°

Objecto

O presente diploma estabelece regras especiais a observar na contratacão

definida no Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro, doravante designado COdigo dos

Contratos Palicos.

Artigo 2.°

Entidades adjudicantes

1. Para os efeitos do disposto no presente diploma, são entidades adjudicantes:

a) A Regiao Aut6noma dos Acores;

b) As autarquias locais dos Acores;

c) Os institutos palicos regionais.

2. São, ainda, entidades adjudicantes, quando sediadas nos Acores:

a) As fundacaes pfiblicas, corn excepcão das previstas na Lei n.° 62/2007,

de 10 de Setembro;
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b) As associaeOes pAblicas;

c) Quaisquer pessoas colectivas que, independentemente da sua natureza

pnblica ou privada, tenham sido criadas especificamente para satisfazer

necessidades de interesse geral, sem catheter industrial ou comercial, e

sejam maioritariamente financiadas pelas entidades referidas nas alineas

anteriores ou no ntimero anterior, estejam sujeitas ao seu controlo de

gest& ou tenham um Orgdo de administraeâo, de direceão ou de

fiscalizacao cuj a maioria dos titulares sej a, directa ou indirectamente,

designada por aquelas entidades;

d) Quaisquer pessoas colectivas que se encontrem na situaedo referida na

alinea anterior relativamente a uma entidade que sej a, ela prOpria, uma

entidade adjudicante nos termos do disposto na mesma alinea;

e) As associaettes de direito privado que prossigam finalidades a titulo

principal de natureza cientifica e tecnolOgica, desde que sej am

maioritariamente financiadas pelas entidades referidas nas alineas a), b)

ou f) ou no ntImero anterior, ou estejam sujeitas ao seu controlo de

gest& ou tenham um Orgdo de administracAo, de &reecho ou de

fiscalizacao cuja maioria dos titulares seja, directa ou indirectamente,

designada pelas mesmas;

f) As associaeOes de que facam parte uma ou varias das pessoas colectivas

referidas nas alineas anteriores ou no ntimero anterior, desde que sej am

maioritariamente financiadas por estas, estejam sujeitas ao seu controlo

de gestAo ou tenham urn Orgão de administracAo, de direceao ou de

fiscalizacAo cuja maioria dos titulares seja, directa ou indirectamente,

designada pelas mesmas.

3. Para os efeitos do disposto na alit= c) do raiment anterior, silo consideradas

pessoas colectivas criadas especificamente para satisfazer necessidades de interesse

geral, sem catheter industrial ou comercial, aquelas cuja actividade econOmica se

não submeta A lOgica do mercado e da line concorréncia.
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4. As entidades adjudicantes referidas no n.° 1 são aplicaveis as regras da contratacäo

pablica previstas no C6digo dos Contratos Pablicos pan a formacao de contratos

pablicos por parte das entidades adjudicantes referidas no n.° 1 do artigo 2.° desse
C6digo.

5. As entidades adjudicantes referidas no n.° 2 são aplicaveis as r gras da contratacão

pablica previstas no COdigo dos Contratos Ptiblicos pan a formacâo de contratos

pablicos por parte das entidades adjudicantes referidas no n.° 2 do artigo 2.° desse
C6digo.

Artigo 3.°

Contraentes ptiblicos

1. Para efeitos do presente diploma, entende-se pot (<contraentes ptiblicos»:

a) As entidades referidas no n.° 1 do artigo anterior;

b) As entidades adjudicantes referidas no n.° 2 do artigo anterior sempre

que os contratos por si celebrados sej am, por vontade das partes,

qualificados como contratos administrativos ou submetidos a um regime

substantivo de direito pablico.

2. sao tambim contraentes pablicos quaisquer entidades que, independentemente da

sua natureza pablica ou privada, celebrem contratos no exercicio de funcOes

materialmente administrativas.

Artigo 4.°

Delegacáo de competencias

1. Quando o Orglo competente seja o Conselho do Govemo Regional, consideram-se

delegadas no Presidente do Govern° Regional todas as competancias pan a decisão
de contratar.

2. As competéncias de contratar no Ambito de parcerias pablico-privadas do membro

do Govern° Regional competente em matOria de financas e do membro do Govemo
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Regional da tutela sectorial so podem ser delegadas noutros membros do Govern°

Regional.

3. Quando a entidade adjudicante sej a urn instituto pUblico regional e a competência

para a autorizacdo da despesa inerente ao contrato a celebrar tenha sido exercida

pelo membro do Govemo Regional da tutela, consideram-se delegadas no

respectivo &go de direccdo todas as competéncias atribuidas ao &go competente

para a decisAo de contratar, sem prejuizo de o delegante poder reservar para si

qualquer daquelas competéncias.

SECCAO II

TRAMITACAO ELECTRONICA

Artigo 5.°

Plataforma electrdnica

1. E disponibilizada, em endereco a definir por resolucão do Conselho do Govemo,

uma plataforma electrOnica dedicada a contratacão pUblica da Região, doravante

designada plataforma electrOnica.

2. A plataforma electrOnica é de utilizacAo obrigatOria para os servicos e organismos

da Assembleia Legislativa, da administracAo regional autOnoma, incluindo os

institutos pdblicos regionais, nos modalidades de servicos personalizados, de

estabelecimentos pdblicos e de fundos pilblicos, para o sector ptiblico empresarial

regional e pan as autarquias locais dos Acores.

3. A plataforma electrOnica pode ser disponibilizada a outras entidades adjudicantes

indicadas no artigo 2.° do presente diploma.

4. A disponibilizacAo referida no ranero anterior é concretizada mediante protocolo a

celebrar entre o departamento do Govern° Regional competente e a entidade

interessada, onde poderao convencionar-se contrapartidas financeiras ou de outra

natureza.
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5. A plataforma electrOnica deve permitir a interligacäo corn outras plataformas

electrOnicas utilizadas pelas entidades adjudicantes.

6. A utilizacão da plataforma electrOnica nâo impede a integracao de outras

plataformas de Ambito nacional.

Artigo 6.°

Anfincio

1. Sem prejuizo das publicitacdes exigidas no COdigo dos Contratos PUblicos, os

anAncios dos procedimentos pan a formacdo de contratos podem ser publicados no

Jornal Oficial da Regiao.

2. 0 disposto no n.° 1 nao constitui formalidade essencial, nem prejudica a contagem

dos prazos para apresentacâo de propostas e candidaturas previstos no C6digo dos

Contratos PUblicos.

3. Os amincios referidos no n.° 1, ou um resumo dos seus elementos mais importantes,

sao igualmente divulgados pelos servicos da administracau directa da Regiao, no

prazo de cinco dias Meis, na plataforma electr6nica.

SECCAO III

CELEBRACAO DO CONTRALTO

Artigo 7.°

Inexigibilidade e dispensa de reducão do contrato a escrito

1. Salvo disposicâo expressa no programa de procedimento ou no convite, não é

exigivel a reducao do contrato a escrito:

a) Quando se trate de contrato de empreitada de obras pfiblicas, de locacäo

ou de aquisicão de bens mOveis ou de aquisicao de servicos cujo preco

contratual näo exceda os 50 000;

b) Quando se trate de locar ou adquirir bens mOveis ou de adquirir servicos

ao abrigo de urn contrato pitblico de aprovisionamento;
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c) Quando se trate de locar ou adquirir bens m6veis ou de adquirir services

nos seguintes termos:

i) 0 fomecimento dos bens ou a prestacAo dos servicos deva ocorrer

integralmente no prazo maxim° de 30 dias a contar da data em que

o adjudicatario comprove a prestacAo de call* ou, se esta nap for

exigida, da data da notificacAo da adjudicacAo;

ii) A relacAo contratua1 se extinga corn o fomecimento dos bens ou

corn a prestacAo de services, sem prejuizo da manutencãe de

obrigacaes acesserias que tenham sido estabelecidas

inequivocamente em favor da entidade adjudicante, tais como as de

sigilo ou de garantia dos bens ou services adquiridos; e

iii) 0 contrato nAo esteja sujeito a fiscalizacAo previa do Tribunal de

Contas.

2. A reductio do contrato a escrito pode ser dispensada pelo ergAo competente pan a

decisào de contratar, mediante decisão fundamentada, quando:

a) A seguranca pablica inertia ou extema o justifique;

b) Seja adoptado um concurso pablico urgente; ou

c) Por motives de urgancia imperiosa resultante de acontecimentos

imprevisiveis pela entidade adjudicante, seja necessario dar imediata

execucão ao contrato.

3. Quando a reducão do contrato a escrito nAo tenha sido exigida ou tenha sido

dispensada nos termos do disposto nos ntiuneros anteriores, entende-se que o

contrato resulta da conjugacAo do cademo de encargos coin o contefido da proposta

adjudicada, nä° se podendo, porem, dar inicio a qualquer aspecto da sua execucão

antes de decorrido o prazo de 10 dias a contar da data da notificacão da decisAo de

adjudicacão e, em qualquer caso, nunca antes da apresentacAo de todos os

documentos de habilitacdo exigidos, da comprovacAo da prestaclo de caucão,

quando esta for devida, e da confirmacão dos compromissos referidos na alinea c)

do n.° 2 do artigo 77.° do C6digo dos Contratos Pablices.
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4. 0 prazo de 10 dias previsto no namero anterior não é aplicivel quando:

a) Tenha sido adoptado o ajuste directo nos termos do disposto na alinea a)

do artigo 19.°, na alinea a) do n.° 1 do artigo 20.° ou na alinea a) do n.° 1

do artigo 21.°, ou ainda ao abrigo do disposto na alinea c) do n.° 1 do

artigo 24.° ou na alinea b) do n.° 1 do artigo 27.° do COdigo dos

Contratos Pnblicos;

b) Tenha sido adoptado o procedimento de concurso paha) urgente;

c) Se trate da celebracão de contrato ao abrigo de acordo quadro cujos

tennos abranjam todos os seus aspectos ou que tenha sido celebrado

apenas corn uma entidade.

Artigo 8.°

Outorga do contrato

o disposto na alinea a) do n.° 1 do artigo 104.° do C6digo dos Contratos Pablicos

tambêm IAD é apliavel quando tenha sido adoptado o ajuste directo ao abrigo do

disposto na alinea b) do n.° 1 do artigo 27.° daquele C6digo.

CAPITULO II

PROCEDIMENTOS

SECCAO I

AJUSTE DIRECTO

Artigo 9•°

Ajuste directo para aquisicão de servicos

Nä° é aplicavel ao ajuste directo para a formacao de contratos de aquisicao de servicos

o disposto no n.° 4 do artigo 20.° e o n.° 4 do artigo 27.° do C6digo dos Contratos

Pablicos.
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Artigo 10.0

Escolha das entidades convidadas

Mc 6 aplicavel o disposto nos n.° s 2, 3 e 4 do artigo 113.° do COdigo dos Contratos

Pablicos.

Artigo 11.0

Regime simplificado

1. No caso de se tratar de ajuste directo para a forma* de um contrato de empreitada

de obras pUblicas, cujo preco contratual nAo seja superior a E 25 000, ou de um

contrato de aquisicAo ou locacdo de bens mOveis ou de aquisicão de servicos, cujo

preco contratual nä° seja superior a E 15 000, a adjudicacAo pode ser feita pelo

OrgAo competente pan a decisAo de contratar, directamente sobi-e tuna factura ou

documento equivalente apresentado pela entidade convidada.

2. A decisão de adjudicacdo prevista no nitmero anterior esti subjacente a decisão de

contratar e a decisAo de escolha do ajuste directo nos termos do disposto na alinea

a) do artigo 19. 0 ou na alinea a) do n.° 1 do artigo 20.° do C6digo dos Contratos

PUblicos, consoante o caso.

3. 0 regime simplificado de ajuste directo esta dispensado de quaisquer outras

formalidades previstas no COdigo dos Contratos Pablicos e no presente diploma,

incluindo as relativas a celebracAo de contrato e a publicitaclo prevista no artigo

127.° daquele Cdocligo.

Artigo 12.°

Preco e prazos no regime simplificado

1. Nos contratos de empreitada de obras pUblicas, celebrados na sequencia do regime

simplificado ilevisto no artigo anterior, o preco contratual nä° 6 passivel de revisão

e o prazo de virncia, incluindo eventuais prorrogacOes, nAo pode ser superior a urn

ano a contar da decisão de adjudicacão, sem prejuizo da existencia de obrigace•es
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acessdrias que tenham sido estabelecidas inequivocamente em favor da entidade

adjudicante, tais como as de sigilo ou de garantia.

2. Nos contratos de aquisicão ou locacão de bens mOveis ou de aquisicAo de servicos,

celebrados na sequencia do regime simplificado previsto no artigo anterior, o preco

contratual não é passivel de revisão e ci prazo de vigencia nAo pode ser superior a

urn ano a contar da decisào de adjudicacdo nem pode ser prorrogado, sem prejuizo

da existencia de obrigacOes acessdrias que tenham ,ido estabelecidas

inequivocamente em favor da entidade adjudicante, tais como', as de sigilo ou de

garantia.

SECO.° II

CONCURSO PUBLIC()

Artigo 13.°

Consulta e fornecimento das peeas do procedimento

1. As pecas do concurso devem ser integralmente disponibilizadas, de forma directa,

na plataforma electrOnica.

2. A disponibilizacão das pecas do concurso a que se refere o nihnero anterior pode

depender do pagamento a entidade adjudicante de um preco adequado.

3. Os servicos da entidade adjudicante devem registar o nome e o endereco

electrOnico e postal dos interessados que adquiram as pecas do concurso.

Artigo 14.°

Lista dos concorrentes e consulta das propostas

1. 0 jari, no dia imediato ao termo do prazo fixado pan a apresenMcgo das propostas,

procede a publicitacão da lista dos concorrentes na plataforma electrOnica.

2. Mediante a atribuictto de um «nome de utilizador» e de uma « alavra passe» aos

concorrentes incluidos na lista é facultada a consulta, directamente na plataforma

electrOnica, de todas as propostas apresentadas.
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Artigo 15.°

Leilão electrOnico

1. A plataforma electrOnica deve estar concebida para permitir que, no caso de

concursos pOblicos destinados a contratos de locacao ou de aquisicao de bens

mOveis ou de contratos de aquisicâo de servicos, a entidade adjudicante possa

recorrer a urn leilAo electrOnico.

2. Para efeitos do ntimero anterior entende-se por electr6nico» o processo

interactivo baseado num dispositivo electrOnico destinado a permitir aos

concorrentes melhorar progressivamente os atributos das respectivas propostas,

depois de avaliadas, obtendo-se a sua nova pontuacAo global atraves de urn

tratamento automAtico.

3. 0 dispositivo electrOnico a que se referem os mimeros anteriores deve permitir

informar, permanentemente, todos os concorrentes acerca da pontuacão global e da

ordenacäo de todas as propostas, bem como dos novos valores relativos aos

atributos das propostas objecto do leilAo.

SECCAO III

CONCURSO LIMITADO POR PRE VIA QUALIFICACAO

Artigo 16.°

Modo de apresentacio das candidaturas

1. Os documentos que constituem a candidatura devem ser apresentados directamente

na plataforma electrOnica, atravds de meio de transmissão escrita e electrOnica de

dados.

2. A recepcáo das candidaturas deve ser registada corn referéncia is respectivas data e

horn, sendo entregue aos candidatos urn recibo electrOnico comprovativo dessa

recepcdo.
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3. Quando algum documento destinado A qualificacão se encontre disponivel na

Internet, o candidato pode, em substituicdo da apresentacäo da sua reproducão,

indicar a entidade adjudicartte o endereco do sitio onde aquele pode ser consultado,

bem como a informacao necessaria a essa consulta, desde que os referidos sftio e

documento dele constante estej am redigidos em lingua portuguesa.

4. 0 Orgfto competente para a decisào de contratar pode sempre exigir ao candidato a

apresentacdo dos originais de quaisquer documentos cuja reproducao tenha sido

apresentada nos termos do disposto no n.° 1, em caso de dtivida fundada sobre o

conteAdo ou a autenticidade destes.

CAPITULO III

PROCEDIMENTOS ESPECIAIS

Artigo 17.°

Sistema de aquisicäo dinfunico

I. A entidade adjudicante pode celebrar contratos de locacão ou de aquisicão de bens

mOveis ou de aquisicáo de servicos de uso corrente através de urn sistema

totalmente electrOnico designado «sistema de aquisicão dinamico».

2. As pecas do procedimento devem ser integralmente disponibilizadas, ate ao

encerramento do sistema, de forma gratuita e directa, na plataforma electrnnica.

Artigo 18.°

Centrais de compras

1. A constituicão de centrais de compras pelo Govemo Regional, bem como a sua

estrutura orgfinica e funcionamento, rege-se por decreto regulamentar regional.

2. As entidades adjudicantes näo abrangidas pela contratacâo centralizada, a efectuar

ao abrigo do niunero anterior, podem dela beneficiar, pan a aquisicâo da totalidade
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ou de apenas algumas categorias de obras, de bens =Weis ou de servicos, nos

termos previstos no diploma que regula o funcionamento da mesma.

CAPITULO IV

REGIME SUBSTANTIVO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

SECQA0 I

PARCERIAS PCBLICO-PRIVADAS

Artigo 19.0

Dever de informacäo

Quando o servico ou a entidade que represente o contraente paha) na execugdo do

contrato que configure uma parceria pliblico-privada tomar conhecimento de situagOes

susceptiveis de gerarem encargos adicionais para o parceiro palico ou para a Regido,

designadamente os decorrentes de atrasos imputheis a entidades palicas

intervenientes na respectiva implementacäo ou execucAo, devem, de imediato,

comunicar tais factos ao membro do Govern° Regional competente em materia de

financas e ao membro do Govemo Regional da tutela, indicando, sempre que possivel,

os valores estimados envolvidos.

Artigo 20.°

Fiscalizacão, acompanhamento e modificacão

1. Nos contratos que configurem uma parceria palico-privarla, compete ao membro

do Govern° Regional competente em materia de financas e ao membro do Govemo

Regional da tutela sectorial:

a) 0 exercicio de poderes de fiscalizacão;

b) 0 acompanhamento do contrato, tendo pot objectivo a avaliacAo dos seus

custos e riscos, bem como a melhoria do processo de constituicdo de

novas parcerias ptiblico-privaiias.
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2. A modificacAo do contrato que configure uma parceria pfiblico-privada depende de

decisAo conjunta dos membros do Govern° Regional competentes em materia de

financas e da tutela sectorial.

3. No 'ambito do sector empresarial regional, a decisão de modificacão depende de

parecer favoravel do membro do Govern° Regional da tutela sectorial.

Artigo 21.°

Processos arbitrais

Quando, nos termos do contrato que configure uma parceria pablico-privada, seja

requerida a constituicao de urn tribunal arbitral para a resolucAo de litigios entre as

partes, o respectivo contraente pfiblico deve comunicar imediatamente ao membro do

Govemo Regional competente em materia de financas ou ao membro do Govern°

Regional da tutela sectorial a ocorréncia desse facto, fomecendo todos os elementos que

se revelem ateis ao acompanhamento do processo arbitral.

SECCAO H

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ESPECIAL

SUBSECCAO I

EMPREITADAS DE OBRAS PiTBLICAS

Artigo 22.°

Elementos de solucäo da obra

1. Sem prejuizo do disposto nos n.'s 2 a 7, na parte final da alinea a) e nas alineas b) a

d) do n.° 8 e no n.° 9 do artigo 43.° do COdigo dos Contratos Ptiblicos, o cademo de

encargos do procedimento de forma*, de contratos de empreitada de obras

pfiblicas deve ser integrado por urn projecto de execucAo.

2. 0 cadent° de encargos é nubo quando não seja integyado pelo elemento da solucão

da obra referido no mimero anterior.
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3. Nos casos de manifesta simplicidade das prestacOes que constituem o objecto do

contrato a celebrar, o Orgao competente para a decisdo de contratar pode dispensar

o projecto de execucao.

4. Quando o projecto de execucão tenha sido dispensado nos termos do ntimero

anterior, o cademo de encargos deve ser acompanhado dos elementos necessarios

compreensão e execucão da obra.

Artigo 23.°

Trabalhos a mais

1. Sem prejuizo do disposto nos nYs 1 e 4 do artigo 370.° do COdigo dos Contratos

s6 pode ser ordenada a execucao de trabalhos a mais quando se

verifiquem as seguintes condicOes:

a) 0 contrato tenha sido celebrado na sequencia de ajuste directo adoptado

ao abrigo do disposto no artigo 24Y ou no n.° 1 do artigo 25Y do COdigo

dos Contratos POblicos, de procedimento de negociacdo, de dialog()

concorrencial, de concurso pane() ou de concurso limitado por previa

qualificack;

b) 0 preco atribuido aos trabalhos a mais, somado ao preco de anteriores

trabalhos a mais e deduzido do preco de quaisquer trabalhos a menos,

nao exceder 25 % do preco contratual; e

c) 0 somat6rio do preco atribuido aos trabalhos a mais corn o preco de

anteriores trabalhos a mais e de anteriores trabalhos de suprimento de

erros e omissOes não exceder 50 % do preco contratual.

2. Caso não se verifique alguma das condicaes previstas no n.° 1, os trabalhos a mais

devem ser objecto de contrato celebrado na sequencia de procedimento adoptado

nos termos do disposto no titulo I da parte II do COdigo dos Contratos Pablicos.
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Artigo 24.°

Posse e constituicào de servidOes

1. Antes da celebracão do contrato, o dono da obra deve estar na posse dos predios a

adquirir ou a expropriar necessarios ao inicio da execucAo da obra.

2. As servidOes necessarias a execucão de trabalhos preparatOrios ou acessOrios e ao

inicio da execucAo da obra devem ser constituidas antes da celebracAo do contrato.

3. 0 disposto nos niuneros anteriores não é aplicavel quando o empreiteiro tenha a

obrigacAo de elaborar o projecto de execucAo.

4. Sem prejuizo do disposto no n.° 1, a posse e a constituicão de servidOes que não

estej am concretizadas ate a celebracao do contrato devem sê-lo de forma a alo

determinar a suspensão da obra e a nao prejudicar o normal desenvolvimento do

piano de trabalhos.

Artigo 25.°

Consignacáo total e parcial

Sem prejuizo do disposto nas alineas b) e c) do n.° 1 e no n.° 2 do artigo 358.° do

COdigo dos Contratos Ptiblicos, o dono da obra so pode proceder a consignacaes

parciais quando, antes da celebracAo do contrato, nao esteja na posse da totalidade dos

predios necessarios a execucão da obra.

SUBSECCAO II

CONCESSOES DE OBRAS PUBLICAS E DE SERVICOS PUBLICOS

Artigo 26.°

Objecto social

0 concessionfirio deve ter por objecto social, ao longo de todo o periodo de duracao do

contrato, as actividades que se encontram integradas na concessão.
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CAMTULO V

CONTRA-ORDENACOES

Artigo 27.°

Competincia para o processo

1. As competOncias previstas na alinea b) do n.° 1 do artigo 461. 0 do COdigo dos

Contratos Pablicos cabem, na Regiao, respectivamente, aos servicos inspectivos da

administracAo regional aut6noma coin competéncia na area das actividades

econOmicas e a comissão regional de aplicacão de coimas em matAria econOmica.

2. A aplicacAo das coimas e das sancees acessOrias cabe a comissão regional de

aplicacão de coimas em matária econOmica.

3. As entidades adjudicantes referidas nos n.'s 1 e 2 do artigo 2.° co presente diploma

devem participar aos servicos inspectivos regionais indicados no n.° 1, bem como a

outros legalmente competentes, quaisquer factos susceptiveis de constituirem

contra-ordenacOes, nos termos do disposto nos artigos 456.° a 458.° do COdigo dos

Contratos Palicos.

Artigo 28.°

Produto das coimas

1. Quando a coima seja aplicada pela entidade referida no n.° 2 do artigo anterior, o

respectivo produto reverte em 100 % para os cofres da Região ou em 90 % para os

cofres da RegiAo e em 10 % para a entidade adjudicante que tenha participado os

factos que determinaram a aplicacAo da coima, desde que tenha autonomia

financeira.

2. Quando a aplicacao da coima tenha sido determinada por entidade diferente da

referida no mintier° anterior, 6-lhe atribuido 30 % do produto da coima.

3. Quando nao agas, as coimas aplicadas em processos de contra-ordenacAo são

cobradas coercivamente.
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Artigo 29.°

Publicidade das sancees

As decisaes definitivas, tomadas pela entidade referida no n.° 2 do artigo 27.°, de

aplicacao da sari* acessOria de privacdo do direito de participar, como candidato,

como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em

qualquer procedimento adoptado para a formacào de contratos ptiblicos, sào

publicitadas na plataforma electranica.

CAPITULO VI

DISPOSICOES TRANSITORIAS E FINAIS

SECCAO I

DISPOSICOES TRANSITORIAS

Artigo 30.°

Aplicacão no tempo

1. 0 presente diploma so é aplicavel aos procedimentos de formacAo de contratos

pAblicos iniciados apOs a data da sua entrada em vigor e a execucão dos contratos

que revistam natureza de contrato administrativo celebrados na sequencia de

procedimentos de forma* iniciados apOs essa data.

2. 0 presente diploma rido se aplica a prorrogaceles, expressas ou tácitas, do prazo de

execuck das prestactjes que constituem o objecto de cantatas pitblicos cujo

procedimento tenha sido iniciado previamente a data de entrada em vigor daquele.

Artigo 31.°

Regime transitOrio relativo a pities de actos

Ate a disponibilizacão da plataforma electrOnica a que alude o artigo 5.° do presente

diploma, as entidades adjudicantes referidas no n.° 2 do mesmo artigo podem

determinar, no programa do procedimento ou no convite, que todos os actos que, nos
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1. Ate a disponibilizagdo da plataforma electrOnica a que abide o artigo 5.° do

presente diploma, as entidades adjudicantes referidas no n.° 2 do mesmo artigo

podem fixar, no programa do procedimento ou no convite, que as propostas,

candidaturas ou solucöes são obrigatoriamente apresentadas em suporte papel.

Artigo 32.°

Apresentacäo de propostas, candidaturas e solucdes em s porte papelti

termos do COdigo dos Contratos Püblicos, devam ser praticados em plataforma

electrenica podem ser praticados anal/es do envio pelo correio, coneio electrOnico ou

telec,Opia.

2. No case previsto no tem anterior, os documentos que constituem a proposta

ou a candidatura devem ser encerrados em invOlucro opaco e fechado, no rosto do

qual deve ser escrita a palavra «Proposta» ou «Candidatura», indicando-se o nome

ou a denominacão social do concorrente ou do candidato ou, se for o case, dos

membros do agrupamento concorrente ou candidate, e a designacAo do contrato a

celebrar.

3. 0 disposto no rimer° anterior aplica-se As propostas variantes, devendo no rosto

do respective invOlucro ser escrita a expressão «Proposta variante n.°...».

4. 0 invOlucro que contêm os documentos que constituem a proposta ou a

candidatura pode ser entregue directamente ou enviado per correio registado,

devendo, em qualquer ease, a recepcAo ocorrer dentro do prazo e no local fixados

para a apresentacAo das propostas ou das candidaturas.

5. A recepcao dos invelucros deve ser registada, anotando-se a data e a hora em que

es mesmos sAo recebidos e, no case de entrega directa, a identidade das pessoas

que a efectuaram, sendo entregue a estas um recibo comprovativo dessa entrega.

Artigo 33.0

Fornecimento das peps do procedimento

1. Quando, nos termos do disposto no artigo anterior, os documentos que constituem a

proposta ou a candidatura devam ser apresentados em suporte papel, os interessados
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podem solicitar, em tempo ütil, que lhes sejam fomecidas pela entidade adjudicante

cOpias das pecas do procedimento, mediante o seu previo pagamento, ao preco do

seu custo de reproducao, as quais lhes devem set entregues ou enviadas, em suporte

papel ou em ficheiro informatico, no prazo mAximo de trés dias a contar da data de

recepcào do pedido.

2. Os servicos da entidade adjudicante devem registar o nome e o endereco dos

interessados que solicitem o fomecimento das pecas do procedimento.

3. Quando nä° seja cumprido o disposto no n.° 1, o prazo fixado para a apresentacAo

das propostas ou das candidaturas deve set prorrogado, a pedido dos interessados,

por periodo equivalente, no minimo, ao do atraso verificado.

Artigo 34.°

Acto pOblico

1. Quando os documentos que constituem a proposta ou a candidatura devam set

apresentados em suporte papel, todos os procedimentos de formacAo de contratos

excepto o ajuste directo, integram um acto pablico que tem lugar no dia
Util imediatamente subsequente ao termo do prazo fixado para a apresentacão das

propostas ou das candidaturas.

2. Pot motivo justificado, pode o acto püblico realizar-se dentro dos cinco dias

subsequentes ao indicado no namero anterior, em data a detenninar pelo Orr

competente para a deciao de contratar.

3. A decisAo de alteracAo da data do acto pliblico deve set imediatrnente notificada a

todos os interessados que tenham adquirido as pecas do proc dimento e a estas
deve set junta cOpia daquela decisào.

4. A sessAo do acto pfiblico pode assistir qualquer interessado, mas nele apenas podem

intervir os coricorrentes ou os candidatos e os seus representantes, estes itltimos

desde que devidamente credenciados.
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5. Os conconentes ou os candidatos, bem como os seus representantes podem, durante

a sessao do acto pUblico, examinar os documentos apresentados no prazo fixado

pelo jéri e reclamar da lista de concorrentes, nos termos do disposto no artigo

seguinte.

Artigo 35°

Formalidades do acto ptiblico

1. 0 presidente do jtiti inicia o acto ptiblico identificando o procedimento atraves de

referencia ao respectivo antIncio.

2 Em seguida, elabora-se, pela ordem da recepcao dos invOlucros que contem os

documentos que constituem as propostas ou as candidaturas, a lista dos

concorrentes ou dos candidatos, procedendo-se a leitura da mesma.

3. Cumprido o disposto no ntimero anterior, o jUri solicita aos representantes dos

concorrentes ou dos candidatos as respectivas credenciais.

4. Caso não se verifique o facto referido no namero seguinte, são abertos os

invOlucros que contem os documentos que constituem as propostas ou as

candidaturas pela ordem da respectiva recepcao.

5. 0 interessado que nAo tenha sido incluido na lista dos concorrentes ou dos

candidatos pode reclamar desse facto, devendo pan o efeito apresentar o recibo

referido no n.° 5 do artigo 32.° ou documento postal comprovativo da tempestiva

recepcao do seu invOlucro exterior.

6. Apresentada reclamacão nos termos do disposto no flamer° anterior, o

interrompe a sessao do acto Mlle° pan averiguar o destino do inv6lucro.

7. Se o invOlucro não for encontrado, o Yin fixa ao reclamante tun novo prazo para a

apresentacão da respectiva proposta ou candidatura, informando os presentes da

data e da hora em que a sessao serã retomada.
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8. Se o invOlucro for encontrado antes do termo do prazo referido no niunero anterior,

dá-se imediato conhecimento do facto ao interessado, procedendo-se a abertura

daquele e dos invOlucros contendo os documentos que constituem as propostas ou

as candidaturaS dos demais concorrentes ou candidatos logo que retomada a sessão

do acto

9. Cumprido o disposto nos ntimeros anteriores, o presidente do jüri encerra o acto

pUblico, do qual é elaborada acta que deve ser sempre assinada pelo secretério e

pelo presidente do jun.

Artigo 36.°

Comunicaedes e notificaeOes

1. Quando os documentos que constituem a proposta ou a candidatura devam ser

apresentados em suporte papel, as notificacOes previstas no COdigo dos Contratos

Pirblicos podern ser efectuadas atravós de correio ou de telecOpia.

2. No caso referido no ntimero anterior, as comunicacaes entre a entidade adjudicante

ou o Kiri do procedimento e os interessados, os candidatos, os concorrentes ou o

adjudicaterio podem ser feitas pelos meios nele referidos.

SECCAO II

DISPOSICOES FINAIS

Artigo 37.°

Observatbrio da contrataelo pfiblica

1. Por decreto regulamentar regional pode ser criado urn observatOrio de obras

pirblicas de ambito regional.

2. 0 observatOrio a que se refere o niunero anterior deve integrar, designadamente,

representantes da administracão regional autOnoma e das organizacäes

representativas das principais actividades econOmicas envolvidas.

34



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA
REGILA. 0 AUTONOMA DOS ACORES

Gabinete da Presidincia

Artigo 38.°

Obrigacees estatisticas

1. Cabe ao departamento do Govern° Regional competente em materia de estatistica,

ou ao observatOrio, elaborar e remeter a Agéncia Nacional de Compras Pablicas, E.

P. E., e ao InStituto da Construcao e do Imobiliario, I. P., urn relatOrio estatistico

relativo aos contratos de aquisicao e locagão de bens e de aquisicão de servigos e

urn relatOrio estatistico relativo aos contratos de empreitada de obras pirblicas

celebrados pelas entidades adjudicantes no ano anterior.

2. Pam efeitos do disposto no item anterior, as entidades adjudicantes, na Região,

devem remeter ao departamento do Govemo Regional referido no niunero anterior,

ate 1 de Margo de cada ano, todos os dados estatisticos necessarios a elaboragao

dos referidos relatOrios, conforme modelo aprovado por despacho dos membros do

Govern° Regional competentes em materia de estatistica e de obras priblicas.

3. 0 relaterio a que se refere o n.° 1 deve ser disponibilizado para consults na

plataforma electrOnica.

Artigo 39.0

Regulamentacão

0 Govemo Regional publicara a regulamentagão prevista no presente diploma no prazo

de 30 dias a contar da sua entrada em vigor.

Artigo 40.°

Publicitacão da actualizacão dos limiares comunitirios

0 Govemo Regional publicita, par resolugäo do Conselho do Govemo, as valores

actualizados a que se referem:

a) As alineas a) e b) do artigo 16.° da Directiva n.° 2004/17/CE, do Parlamento

Europeu e do Conselho, de 31 de Marco;

b) As alineas a), b) e c) do artigo 7.° da Directiva n.° 2004/18/CE, do Parlamento

Europeu e do Conselho, de 31 de Margo.

35



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA
REGIA- 0 AUTONOMA DOS ACORES

Gabinee da Presidincia

Artigo 41.°

Produeäo de efeitos

0 presente diploma produz efeitos aquando da entrada em vigor do Decreto-Lei n.°

18/2008, de 29 de Janeiro, com excepc8o das regras relativas a plataforma electrOnica,

que apenas entram em vigor quando esta for disponibilizada.
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