
 

CRIAÇÃO DE REGIME TRANSITÓRIO QUE PERMITA AGILIZAR O REGIME DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E TORNAR MAIS CÉLERE 

A EXECUÇÃO DOS INVESTIMENTOS, DESDE LOGO OS MUNICIPAIS E A RETOMA DA ECONOMIA  

PROPOSTA ANMP 

CONSIDERANDO QUE: 

Os Municípios, ao longo destes últimos meses, fizeram o que estava ao seu alcance para enfrentar esta 

emergência de saúde pública que, infelizmente, não está ainda solucionada. Passada que está esta 

primeira fase de combate à pandemia, avizinha-se outro tempo em que é necessário e premente 

dinamizar a economia, objetivo para o qual é fundamental a criação de mecanismos que simplifiquem e 

agilizem os procedimentos e permitam a execução rápida dos investimentos, desde logo dos 

investimentos municipais. 

Na reunião havida em 22/05/2020 entre a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e 

o Primeiro-Ministro, foi salientada a importância da rápida retoma económica e da realização de 

investimento, estando, para isso, o Governo a construir um Programa de Estabilização Económica e Social 

(PEES). Nesse âmbito e com tal objetivo, a ANMP propõe a adoção de um regime transitório de 

contratação pública, que estabelece medidas de flexibilização, desburocratização e simplificação. 

Assim: 

1. CONTENCIOSO PRÉ-CONTRATUAL: Cessação do efeito suspensivo automático em matéria de 

contencioso pré-contratual (artigo 103.º-A do Código de Processo nos Tribunais Administrativos e Fiscais 

- CPTA) 

Conforme é sabido este regime do efeito suspensivo automático tem dado azo a problemas e 

obstáculos, sendo muitas vezes usado como expediente dilatório e acarretando prejuízos graves para a 

satisfação do interesse público, paralisando a ação da Administração Pública ou dificultando-a de modo 

particularmente sensível. Afigura-se-nos, pois, necessária a adoção de uma solução que seja suscetível de 

agilizar a delonga que o efeito suspensivo automático das impugnações gera na atividade administrativa 

e na satisfação do interesse público; 

2. AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS: Exclusão das regras do OE relativas a gastos com aquisições de serviços 

Devem ser eliminadas as normas constantes do Orçamento do Estado para 2020 que introduzem 

bloqueios à contratação ou à renovação de aquisições de serviços, impedindo os municípios de aumentar 
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o valor dos “gastos” com esses contratos, face ao ano anterior, tornando-se limitativas da dinamização da 

economia local. De salientar, a este respeito, que nos próximos períodos, de retoma económica, o recurso 

a consultores externos e à contratação de estudos, de pareceres, de projetos e de trabalhos 

especializados assumirá relevo face à ausência de recursos internos nas entidades públicas; 

3. Aliviar a carga burocrática e proceder a uma, verdadeira, simplificação da tramitação eletrónica da 

contratação pública em plataformas - por exemplo, no que respeita às exigências de subscrição da 

proposta em plataforma e de assinatura digital qualificada -; 

4. Atualização dos valores constantes do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de junho (na sua redação 

atual) – competência para autorizar despesa e, consequentemente, competência para a decisão de 

contratar; 

5. Preço-base: flexibilização do regime aplicável em matéria de fixação do preço base, que deve ser 

encarado não como o teto ou limite máximo, mas como um valor referencial. De notar que, caso os valores 

contratuais propostos sejam acima do valor referencial (por exemplo, até 30%) ou abaixo de tal base (até 

20%) constante das peças do procedimento, não há lugar à exclusão de tais propostas; 

6. Redução para metade do prazo previsto para a prestação de caução, quando exigível (de 10 dias 

para 5 dias); 

7. Júri: atribuição aos membros do júri do procedimento de poderes para a análise, avaliação e 

retificação das peças do procedimento e para a decisão sobre erros e omissões identificados pelos 

concorrentes, bem como de poderes para suspender ou prorrogar o prazo de apresentação de propostas, 

em função da complexidade e/ou dimensão dos pedidos de esclarecimentos e/ou listas de erros e 

omissões, sem prejuízo de ratificação de tais decisões pelo órgão competente para a decisão de contratar 

em sede de adjudicação; 

8. No que respeita ao Concurso Público: 

8.1 Redução do prazo mínimo para a apresentação de propostas em concurso sem publicidade 

internacional de 6 (seis) para 5 (cinco) dias, quando respeite à locação ou aquisição de bens ou serviços 

e de 14 (catorze) para10 (dez) dias, no caso das empreitadas de obras públicas; 
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8.2  Estabelecimento do prazo de 5 (cinco) dias úteis para a análise e avaliação de propostas – isto 

é, relatório preliminar – e elaboração de relatório final – com ponderação das reclamações que, 

eventualmente, sejam apresentadas -, por parte dos membros do júri; 

9. No que concerne ao Concurso Público Urgente: 

9.1 Alargamento aos contratos de empreitada de obras públicas – com ou sem financiamento 

europeu - de valor inferior ao referido na alínea a) do artigo 4.º da Diretiva n.º 2004/24/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro, independentemente da natureza da entidade 

adjudicante (ou seja, até €5.350.000); 

9.2 Consagração do prazo mínimo de 7 (sete) dias para apresentação de propostas; 

9.3 Estabelecimento do prazo de 5 (cinco) dias úteis para análise e avaliação de propostas – ou 

seja, elaboração de relatório preliminar – e para elaboração do relatório final - com resposta às 

reclamações que, eventualmente, sejam apresentadas em sede de audiência dos interessados -; 

10. Relativamente ao Concurso Limitado por Prévia Qualificação: 

10.1 Redução do prazo mínimo para a apresentação de candidaturas e de propostas, podendo ser 

fixado um prazo para a apresentação - quer das candidaturas, quer das propostas - até 10 (dez) dias 

contados, respetivamente, da data do envio do anúncio / do convite; 

10.2 Caderno de encargos: previsão de que as entidades adjudicantes apenas disponibilizarem o 

caderno de encargos aquando do envio do convite aos candidatos qualificados devendo, em tais casos, 

o programa de concurso conter, em anexo, a identificação do objeto do contrato a celebrar e a 

descrição sumária das prestações a efetuar em execução deste. 

11. Quanto ao Procedimento de Negociação: consagração de medidas idênticas às anteriormente 

assinaladas para o concurso público limitado por prévia qualificação; 

12. No que respeita aos procedimentos de consulta prévia e de ajuste direto: 

12.1 Eliminação da regra do controlo trienal da despesa: deve ser suprimida a observância e 

cumprimento da regra do controlo trienal dos valores contratuais acumulados, constante dos n.os 2 a 
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5 do artigo 113.º do CCP, uma vez que a mesma impossibilita a utilização de procedimentos (consulta 

prévia e ajuste direto) que propiciam e estimulam a contratação de agentes económicos locais; 

12.2 Quanto ao procedimento de ajuste direto ao abrigo de critérios materiais dispensar a 

aplicabilidade do artigo 27.º-A do CCP e, consequentemente, dispensar a exigência de fundamentação 

da impossibilidade e incompatibilidade de recorrer ao procedimento de consulta prévia e de convidar, 

pelo menos, 3 (três) entidades; 

12.3 Alargamento dos limiares do ajuste direto (regime normal) de €20.000 (vinte mil euros) para 

€40.000 (quarenta mil euros) e de €30.000 (trinta mil euros) para €75.000 (setenta e cinco mil euros) 

consoante diga respeito a procedimentos de aquisição ou locação de bens móveis e aquisição de 

serviços ou de empreitadas de obras públicas, respetivamente; 

12.4 Previsão do ajuste direto simplificado para aquisição ou locação de bens e de serviços, 

alargando-se a admissibilidade de tal procedimento mais célere e simplificado para todos os casos cujo 

valor contratual seja inferior a € 20.000 (vinte mil euros) – atualmente o montante é €5.000 (cinco mil 

euros) -; 

12.5 Contemplar, também, o aumento do limite de ajuste direto simplificado para as empreitadas 

de obras públicas de €10.000 (dez mil euros) para €30.000 (trinta mil euros); 

12.6 Admissão do recurso ao procedimento de consulta prévia com convite a, pelo menos, três 

entidades para a celebração de contratos: 

12.6.1  de empreitada de obras públicas de valor inferior ao referido na alínea a) do artigo 4.º da 

Diretiva n.º 2004/24/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro, 

independentemente da natureza da entidade adjudicante (isto é, até €5.350.000); e  

12.6.2  de locação ou aquisição de bens móveis e de aquisição de serviços de valor inferior ao 

referido nas alíneas b) e c) do artigo 4.º da Diretiva n.º 2004/24/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 26 de fevereiro, independentemente da natureza da entidade adjudicante (ou seja, até 

€ 139 000, quando adjudicados pelo Estado ou até € 214.000 quando adjudicados por outras 

entidades adjudicantes); 

13. Audiência prévia:  
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13.1 Dispensa de audiência prévia quando apenas seja apresentada uma proposta, 

independentemente do tipo de procedimento – concurso público ou outro -;  

13.2 Repensar o instituto da audiência prévia na perspetiva de que os interessados podem 

durante toda a tramitação procedimental apresentar as suas reclamações, deixando esta audiência 

de conferir efeito suspensivo, uma vez que nos moldes atuais implica sempre a paragem do 

procedimento de formação contratual durante cerca de uma semana; 

14. Documentos de habilitação:  

14.1 Dispensa da apresentação  dos documentos identificados nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 

81.º do CCP, sendo apenas obrigatória a apresentação, a qualquer momento, das certidões de não 

dívida da Segurança Social e da Autoridade Tributária;  

14.2 Quanto ao prazo para a apresentação das certidões de não dívida da Segurança Social e da 

Autoridade Tributária, a entidade adjudicante goza de poder discricionário de fixar o prazo que 

considere razoável para o efeito; 

15. Contrato a escrito:  

15.1 Redução do prazo da notificação para a assinatura presencial do contrato escrito de 5 (cinco) 

dias para 2 (dois) dias; 

15.2 Todos os contratos de empreitadas de obras públicas cujo valor contratual seja igual ou 

inferior a €50.000 não é exigível a celebração de contrato escrito, produzindo efeitos na data da 

adjudicação pelo órgão competente para a decisão de contratar; 

16. Fiscalização prévia: dispensa de visto prévio do Tribunal de Contas dos contratos celebrados ao 

abrigo do presente regime transitório, sem prejuízo da fiscalização sucessiva e concomitante da respetiva 

despesa. 

COIMBRA, 27 de maio de 2020 
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FASES PROCEDIMENTAIS PROPOSTA ANMP  

Decisão de contratar 

+  

Aprovação das peças do procedimento  

Apresentação de propostas (prazo mínimo) 

Análise e avaliação de propostas + elaboração de 

Relatório Preliminar 

Publicação da lista de concorrentes 

Anúncio no DRE 

EOP < €5.350.000 

Relatório Preliminar - notificação 

Relatório Final (elaboração) 

Audiência Prévia 

Adjudicação: notificação 

Apresentação de documentos de habilitação 

+  Prestação de caução (quando exigível) 

Outorga de contrato escrito (quando aplicável) 

2 

7 dias contínuos – EOP 

(a contar do envio do anúncio para 

publicação) 

dia útil seguinte ao 

encerramento prazo  

2 dias úteis  

3/5 dias úteis 

dia útil seguinte 

3 dias úteis 

3/5 dias úteis 

dia útil seguinte 

10 dias a contar da notificação 

de adjudicação (regra) 

Depende de cada entidade e da 

maturação das respetivos peças 

procedimentais 



FLUXOGRAMA 

CONCURSO PÚBLICO SEM PUBLICIDADE INTERNACIONAL 
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FASES PROCEDIMENTAIS PROPOSTA ANMP  

Decisão de contratar  

+  

Aprovação das peças do procedimento  

Apresentação de propostas (prazo mínimo) 

Análise e avaliação de propostas + elaboração de 

Relatório Preliminar 

Publicação da lista de concorrentes 

Anúncio no DRE 

EOP < €5.350.000 

Bens e serviços < 139.000 – Estado ou < 214.000 outras entidades  

Relatório Preliminar - notificação 

Relatório Final (elaboração) 

Audiência Prévia 

Adjudicação: notificação 

Apresentação de documentos de habilitação 

+ Prestação de caução (quando exigível) 

Outorga de contrato escrito (quando aplicável) 

2 

5 dias contínuos – Bens e Serviços 

10 dias contínuos – EOP 

(a contar do envio do anúncio para 

publicação) 

dia útil seguinte ao 

encerramento prazo  

3 dias úteis 

(+ 2 dias úteis – suprimento de 

documentos em falta) 

3/5 dias úteis 

dia útil seguinte 

3 dias úteis 

3/5 dias úteis 

dia útil seguinte 

10 dias a contar da notificação 

de adjudicação (regra) 

Depende de cada entidade e da 

maturação das respetivos peças 

procedimentais 


