
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

1 – De acordo com notícias recentemente publicadas, o Ministério da Justiça lançou

recentemente um concurso para a aquisição de serviços de vigilância e de segurança para

várias instalações sob a alçada do mesmo: estão em causa designadamente tribunais,

estruturas afetas ao Ministério Público, estabelecimentos prisionais e estabelecimentos tutelares

para menores, espalhados por todo o País;

2 – Sucede que, de acordo com as referidas notícias, o concurso foi lançado com preços-base

de aquisição dos serviços que se encontram abaixo do recomendado pela Autoridade para as

Condições do Trabalho (ACT), o que terá como efeito, pelo menos, a compressão dos custos

que as empresas poderão alocar ao fornecimento - uma vez que o critério de adjudicação será o

do mais baixo preço - e a consequente diminuição da qualidade dos serviços prestados, pois,

com menos dinheiro faz-se menos formação;

3 - Além disso, e de acordo com os sindicatos, prevê-se que ocorra alguma compressão de

direitos dos trabalhadores por parte das empresas prestadoras destes serviços, motivada pelo

dumping de preços a que este procedimento de concurso convida;

4 - A confirmar-se a notícia veiculada, é incompreensível, e inaceitável, que seja o Estado o

primeiro a desrespeitar as directrizes da ACT e a incumprir regras básicas de condições de

trabalho.

5 – Por último, a questão da fraca formação dos profissionais que vão prestar estes serviços de

vigilância e segurança, que, aliada a alta rotatividade dos mesmos, poderá levantar algumas

preocupações ao nível do sigilo sobre matérias de que tomem conhecimento em razão das

funções que desempenham;

6 - Existe já um sindicato, pelo menos - o Sindicato dos Serviços de Portaria, Vigilância,

Limpeza, Domésticas e Actividades Diversas - que anunciou publicamente ir impugnar o

procedimento de formação do contrato com fundamento na ilegalidade dos documentos do

concurso;

Tendo presente que:

Nos termos do disposto no artº. 156º, alínea d) da Constituição, é direito dos Deputados «fazer

perguntas ao Governo sobre quaisquer actos deste ou da Administração Pública e obter



resposta em prazo razoável»;

Nos termos do artº. 155º, nº. 3 da Constituição e do artº. 12º, nº. 3 do Estatuto dos Deputados,

«todas as entidades públicas estão sujeitas ao dever geral de cooperação com os Deputados no

exercício das suas funções ou por causa delas»;

Nos termos do disposto no artº. 229º, nº. 1 do Regimento da Assembleia da República, as

perguntas apresentadas pelos Deputados são tramitadas por intermédio do Presidente da

Assembleia da República com destino à entidade requerida, tendo esta o dever de responder

conforme o disposto no nº. 3 do mesmo preceito;

Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados vêm por este meio requerer à Senhora Ministra da

Justiça, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem, se

digne responder às perguntas seguintes:

1 – Quantos estabelecimentos do Ministério da Justiça serão abrangidos pelos serviços a

contratar, e que tipo de estabelecimentos?

2 – Confirma que o preço-base dos serviços a contratar está abaixo do que é recomendado pela

ACT? Está prevista alguma cláusula que permita a revisão de preços?

3 – Qual é o critério de adjudicação: o do preço mais baixo? Existem porventura especificações

da prestação do serviço que garantam a qualidade da prestação do serviço?

4 - Está o Ministério da Justiça em condições de garantir que a prática de preço mais baixo do

que o definido pela ACT não significará a precarização da situação laboral dos trabalhadores e

das condições do trabalho?

5 - Qual a duração do contrato?

Palácio de São Bento, quarta-feira, 8 de Junho de 2016

Deputado(a)s

NUNO MAGALHÃES(CDS-PP)

TELMO CORREIA(CDS-PP)

VÂNIA DIAS DA SILVA(CDS-PP)

PEDRO MOTA SOARES(CDS-PP)

FILIPE LOBO D' ÁVILA(CDS-PP)

ANTÓNIO CARLOS MONTEIRO(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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