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PARECER 1/2022-CP 

 

PROJETO DE DECRETO LEI N.º 33/XXIII/2022 

 

“Projeto de Decreto Lei que altera o Código dos Contratos Públicos e a Lei n.º 30/2021, de 21 de 

maio, que aprova medidas especiais de contratação pública – PCM – (Reg. DL 232/XXIII/2022)” 

 

I- OBJETO 

 

Pela Presidência do Conselho de Ministros foi remetido o projeto de diploma supra referido, 

solicitando, nos termos do artigo 4.º da Lei n,º 54/98 de 18 de agosto, a emissão de parecer pelo 

Tribunal de Contas. 

 

II- QUESTÕES PRÉVIAS 

 

1. NOTAS INTRODUTÓRIAS 

 

A emissão deste parecer está conformada pelo quadro temporal da respetiva solicitação (ofício n.º 

1367 de 27-07-2022, pedindo emissão de parecer até ao dia 16-08-2022) e atendendo a que o Tribunal 

de Contas, nos termos da sua lei orgânica (Lei n.º 98/97, de 26-08, doravante LOPTC), tem órgãos 

próprios e um procedimento específico para emissão de pareceres, que exigem uma primeira 

avaliação colegial, nomeação de relator e estudo mais aprofundado, apresentação de um projeto, 

posteriormente objeto de discussão em Comissão Permanente, fixação de texto final e respetiva 

aprovação. 

 

Pese embora o parecer seja solicitado nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 54/98 de 18 de agosto, é 

com base no artigo 5.º, n.º 2, da LOPTC, que a Comissão Permanente do Tribunal de Contas aprova 

o presente parecer, no seguimento do procedimento atrás descrito.  

 

Ressalva-se, outrossim, que a opinião emitida nesta fase pela Comissão Permanente não antecipa 

nem interfere com quaisquer posições que o Tribunal de Contas possa vir a tomar no âmbito dos 

seus processos de fiscalização, controlo e julgamento.  
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2. ÂMBITO DO PARECER 

 

O projeto de Decreto Lei n.º 33/XXIII/2022, como resulta do seu objeto definido no artigo 1.º, procede 

à: 

(1) Primeira alteração à Lei n.º 30/2021, de 21 de maio, que aprova medidas especiais de 

contratação pública; 

(2) Décima segunda alteração ao Código dos Contratos Públicos, aprovado em anexo ao 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro; mas também à  

(3) Primeira alteração ao Decreto Lei n.º 60/2018, de 03 de agosto, que procede à 

simplificação de procedimentos administrativos necessários à prossecução de 

atividades de investigação e desenvolvimento.  

Constata-se, assim, que o projeto de DL 32/XXIII/2022 tem um objeto mais amplo do que o que 

parecia resultar do enunciado em “assunto”, que encimava o ofício que procedeu à remessa deste 

projeto legislativo, e que se encontra citado no início deste parecer em itálico. 

Nesta medida, procede-se a uma apreciação de todo o projeto de DL enviado, embora limitada aos 

aspetos que, em termos imediatos e de forma necessariamente não exaustiva, ressaltam de uma 

primeira leitura da proposta legislativa, tendo em conta os aspetos especialmente relacionados com 

a atividade de controlo e jurisdição deste Tribunal e considerando o período e o tempo disponível 

para a emissão do parecer. 

Ponderando, por outro lado, que o projeto de diploma já abrange “medidas especiais de contratação 

pública”, considera-se adequado e pertinente suscitar a questão da oportunidade de o legislador se 

debruçar sobre a manutenção ou não do regime excecional de contratação pública aprovado na 

sequência da pandemia Covid19 (Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, ratificado pela Lei n.º 

1-A/2020, de 19 de março). 

 

III - APRECIAÇÂO 

 

1. PRIMEIRA ALTERAÇÃO À LEI N.º 30/2021, DE 21 DE MAIO, QUE APROVA MEDIDAS 
ESPECIAIS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

 
1.1. Nos termos do preâmbulo do projeto em apreciação, “pelo presente decreto-lei pretende-se, 

desde logo no que concerne às medidas especiais, promover os referidos aprofundamento e 

clarificação. Do primeiro desiderato é exemplo a extensão que se opera do prazo de aplicação das 

medidas especiais às matérias relativas à habitação e descentralização, às tecnologias de informação 

e conhecimento e aos setores da saúde e do apoio social.”  
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Com efeito, como resulta da proposta de articulado, estamos desde logo perante uma proposta de 

alteração aos artigos 3.º a 5.º da Lei n.º 30/2021, no sentido de a previsão inicial de aplicação deste 

regime especial de contratação pública que se considerava, nos citados preceitos e para aquelas 

matérias, até “31 de dezembro de 2022”, se “aprofundar” (na perspetiva terminológica do projeto 

legislativo) até “31 de dezembro de 2026”. 

Quanto a este aspeto, não podemos deixar de salientar que, aquando da Proposta de Lei n.º 

41/XIV/1.ª 1, que esteve na origem da Lei n.º 30/2021, a Comissão Permanente do Tribunal de Contas 

teve oportunidade de emitir um Parecer2, aprovado na sessão de 28.09.2020, onde considerou: 

“Entende-se que esta proposta representa um retrocesso no desejado processo de harmonização 

das regras da contratação pública, pois abre a porta à criação de regimes de exceção que desvirtuam 

os princípios gerais da atividade administrativa e, em especial, da contratação pública, 

designadamente dos plasmados nas diretivas europeias da contratação pública (igualdade de 

tratamento e não discriminação, imparcialidade, publicidade, transparência, efetiva concorrência).   

É, pois, à luz desses princípios que, desde logo, se considera que a consagração de múltiplas 

exceções em matéria de escolha de procedimentos pré-contratuais, nos moldes em que a proposta 

de lei o faz, não é positiva.” 

Não podemos, por estas razões, que se mantêm plenamente válidas, deixar de continuar a sustentar 

a mesma opinião, ou seja, a de que não é positiva a consagração destas múltiplas exceções em 

matéria de escolha de procedimentos pré-contratuais ao regime regra de procedimentos 

concorrenciais “abertos”, opinião agora reforçada,  face a esta extensão por mais quatro anos de um 

regime que se apresentava como essencialmente transitório e muito limitado temporalmente. 

Aliás, na sequência da vigência e aplicação do regime especial de contratação pública aprovado pela 

citada Lei n.º 30/2021, o Tribunal de Contas teve já oportunidade de fazer observações a este regime 

especial, as quais se nos afigura importante relembrar. 

Assim, no Relatório n.º 1/2021-OAC/PG de 10.12.20213, dava-se conta de que: 

“O universo de contratos analisado evidencia riscos concretos relacionados com os seguintes 

aspetos …: 

                                                      
1 Acessível em 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45053  
2 Acessível em 

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6
158526c6379395953565a4d5a5763765130394e4c7a5a4452556c50554567765247396a6457316c626e527663306
c7561574e7059585270646d46446232317063334e686279396a4d47457859546c6c4e4331694f4467324c54517
74d6a5574596a6b304d7930794e6a5133597a6c694e7a4d344e4759756347526d&fich=c0a1a9e4-b886-4025-
b943-2647c9b7384f.pdf&Inline=true  

3 Acessível em https://www.tcontas.pt/pt-pt/ProdutosTC/Relatorios/relatorios-
oac/Documents/2021/relatorio-oac001-2021-pg.pdf  

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45053
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c6379395953565a4d5a5763765130394e4c7a5a4452556c50554567765247396a6457316c626e527663306c7561574e7059585270646d46446232317063334e686279396a4d47457859546c6c4e4331694f4467324c5451774d6a5574596a6b304d7930794e6a5133597a6c694e7a4d344e4759756347526d&fich=c0a1a9e4-b886-4025-b943-2647c9b7384f.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c6379395953565a4d5a5763765130394e4c7a5a4452556c50554567765247396a6457316c626e527663306c7561574e7059585270646d46446232317063334e686279396a4d47457859546c6c4e4331694f4467324c5451774d6a5574596a6b304d7930794e6a5133597a6c694e7a4d344e4759756347526d&fich=c0a1a9e4-b886-4025-b943-2647c9b7384f.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c6379395953565a4d5a5763765130394e4c7a5a4452556c50554567765247396a6457316c626e527663306c7561574e7059585270646d46446232317063334e686279396a4d47457859546c6c4e4331694f4467324c5451774d6a5574596a6b304d7930794e6a5133597a6c694e7a4d344e4759756347526d&fich=c0a1a9e4-b886-4025-b943-2647c9b7384f.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c6379395953565a4d5a5763765130394e4c7a5a4452556c50554567765247396a6457316c626e527663306c7561574e7059585270646d46446232317063334e686279396a4d47457859546c6c4e4331694f4467324c5451774d6a5574596a6b304d7930794e6a5133597a6c694e7a4d344e4759756347526d&fich=c0a1a9e4-b886-4025-b943-2647c9b7384f.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c6379395953565a4d5a5763765130394e4c7a5a4452556c50554567765247396a6457316c626e527663306c7561574e7059585270646d46446232317063334e686279396a4d47457859546c6c4e4331694f4467324c5451774d6a5574596a6b304d7930794e6a5133597a6c694e7a4d344e4759756347526d&fich=c0a1a9e4-b886-4025-b943-2647c9b7384f.pdf&Inline=true
https://www.tcontas.pt/pt-pt/ProdutosTC/Relatorios/relatorios-oac/Documents/2021/relatorio-oac001-2021-pg.pdf
https://www.tcontas.pt/pt-pt/ProdutosTC/Relatorios/relatorios-oac/Documents/2021/relatorio-oac001-2021-pg.pdf
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• Grave deficiência de fundamentação; 

• Aplicação de medidas especiais de contratação pública com fundamento no financiamento 

europeu dos contratos sem que esse financiamento esteja assegurado; 

• Eventual fracionamento de contratos no domínio dos ajustes diretos simplificados; 

• Incumprimento das regras de financiamento da despesa; 

• Consulta prévia a empresas que não respondem aos convites; 

• Execução dos contratos sem que os mesmos sejam comunicados ao Tribunal de Contas 

ou antes do respetivo envio; 

• Dispensa de caução sem verificação dos pressupostos estabelecidos na lei; 

• Deficiente execução do contrato não garantida por caução”.   

Igualmente no documento “No início de uma nova Legislatura, Tribunal de Contas dá o seu 

Contributo”4, no capítulo da “Contratação Pública”, dava-se nota de que: 

“ … a execução das medidas especiais de contratação pública, aprovadas pela Lei n.º 30/2021, de 21 

de maio, evidencia até ao momento riscos quanto ao fracionamento de despesas, défices de 

fundamentação, potenciais favorecimentos, aplicação sem a devida comunicação ao Tribunal de 

Contas e eventual deficiente execução dos contratos”.  

* 

1.2. Por outro lado, afigura-se positiva, por clarificadora, a alteração proposta ao artigo 2.º da Lei n.º 

30/2021, com o acrescento da menção: “incluindo os integrados no âmbito do Plano de Recuperação 

e Resiliência” e com as alterações ao artigo 6.º do mesmo diploma, incluindo à sua epígrafe. 

* 

1.3. Também se consideram positivas as alterações propostas em que o regime se aproxima do 

previsto nas diretivas europeias, eliminando eventuais desconformidades com as mesmas ou 

adotando possibilidades nelas previstas, assim como as projetadas melhorias nas garantias de 

dignidade no acesso ao trabalho, bem como a nova redação proposta para a alínea d) do artigo 2.º 

da Lei n.º 30/2021, nomeadamente com a eliminação da expressão “com dispensa da 

fundamentação prevista nessas disposições”. 

Saúda-se, assim, que a redução do prazo de apresentação das propostas e candidaturas, nos 

procedimentos concursais aí previstos, deva ser fundamentada, nos mesmos termos e condições 

previstos no CCP. 

                                                      
4 Acessível em https://www.tcontas.pt/pt-pt/MenuSecundario/Noticias/Pages/n20220218-1.aspx  

https://www.tcontas.pt/pt-pt/MenuSecundario/Noticias/Pages/n20220218-1.aspx
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Afigura-se-nos mesmo que o projeto de diploma ora em apreciação deveria eliminar todas as 

dispensas de fundamentação e reforçar a sua exigência, assim acautelando o princípio do livre 

acesso dos operadores económicos aos mercados públicos. 

O dever de fundamentação resulta dos artigos 268.º, n.º 3, da Constituição, 41.º da Carta dos Direitos 

Fundamentais da UE, 152.º e 201.º do Código do Procedimento Administrativo e 36.º, n.º 1, do CCP. 

Para além de garantir a proteção dos administrados, a fundamentação permite dar corpo e assegurar 

o controlo da satisfação de outros interesses, como o da racionalidade da própria decisão e o da 

transparência da atuação administrativa, de maneira a ficar claro porque se decidiu num sentido e 

não noutro. Precisamente nesta linha, a Recomendação do Conselho da OCDE em Matéria de 

Contratos Públicos refere expressamente a exigência de fundamentação adequada para a aplicação 

de exceções à realização de procedimentos concorrenciais.  

Entre os riscos de corrupção e fraude na contratação pública, destacam-se as aquisições que não 

correspondem a efetivas necessidades públicas, o favorecimento na escolha dos adjudicatários e o 

empolamento dos preços. Estes riscos são acrescidos quando não se apliquem processos 

concorrenciais Assim, em contextos de exceção às regras concorrenciais, deve obrigar-se as 

entidades adjudicantes a justificar de forma robusta as razões para as suas escolhas, em especial 

quanto às necessidades que se visam satisfazer com os contratos, quanto aos motivos para a 

escolha daquele concreto adjudicatário e quanto ao preço fixado.    

* 

1.4. Considera-se, por outro lado, que seria adequado clarificar por disposição legal qual a 

publicitação exigida para os ajustes diretos simplificados efetuados ao abrigo de medidas especiais 

de contratação pública (MECP) e as consequências do respetivo incumprimento. De facto, não 

obstante o n.º 3 do artigo 128.º do CCP dispensar a publicitação dos ajustes diretos simplificados no 

portal dos contratos públicos, o n.º 7 do artigo 19.º da Lei n.º 30/2021 determina que o IMPIC deve 

assegurar a criação de uma secção específica nesse portal, dedicada a assegurar a transparência dos 

procedimentos e contratos abrangidos pelas medidas especiais de contratação pública, sem fazer 

qualquer exceção para os ajustes diretos simplificados (que representam uma parcela significativa 

das MECP).  

* 

1.5. Mantém-se, no entanto, a questão essencial: será positivo continuar a trilhar este caminho de 

um regime de exceção ao regime regra da contratação pública, com a criação de “procedimentos 

simplificados aplicáveis a um conjunto de áreas de prioridade política” (o sublinhado é nosso, mas 

a terminologia é da nota preambular deste projeto de decreto-lei) e a  projetos financiados ou 

cofinanciados por fundos europeus, incluindo os integrados no âmbito do PRR? Com a 
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“necessidade” de alargar constantemente o prazo desse regime de exceção, agora até 2026 e depois 

2027 (considerando o QFP 2021-2027) ou quiçá uma qualquer outra data, considerando um futuro 

QFP? 

O Tribunal de Contas tem reiteradamente alertado para que os princípios da igualdade, prossecução 

do interesse público, concorrência, publicidade e transparência na contratação pública resultam 

desde logo de regras europeias, mas não apenas destas. Resultam de forma igualmente vinculativa 

das normas constitucionais e dos princípios jurídicos aplicáveis na ordem jurídica nacional, não 

sendo compatível com esses princípios e com uma adequada gestão dos riscos de corrupção que se 

estabeleçam e alarguem exceções às regras concorrenciais na generalidade dos contratos com 

valores inferiores aos limiares para aplicação das diretivas europeias.       

Por isso não podemos concordar com a solução proposta. 

Com efeito, a substituição do regime regra de concursos abertos à concorrência, que são os que 

permitem obter melhores resultados financeiros para a entidade adjudicante, por procedimentos 

fechados, limitando o acesso ao mercado de contratação pública por parte dos operadores 

económicos, já era por si só um problema, por não permitir uma concorrência efetiva e alargada e, 

nessa medida, não proteger os interesses públicos em causa.  

O “aprofundar” desse regime de exceção, através deste alargamento temporal, englobando nele 

especialmente a contratação financiada ou cofinanciada por fundos europeus, incluindo os 

integrados no âmbito do PRR, acaba por criar dois regimes de contratação publica e transmitir uma 

mensagem negativa.  

Um regime, dito normal, a que é aplicável o Código dos Contratos Públicos (CCP), com o regime 

regra de concursos abertos à concorrência. Um outro regime de contratação pública, de exceção, 

para projetos “aplicáveis a um conjunto de áreas de prioridade política” e/ou financiados ou 

cofinanciados por fundos europeus, incluindo os integrados no âmbito do PRR, com procedimentos 

fechados, que não permitem uma concorrência efetiva e alargada, ou com procedimentos abertos, 

mas simplificados, só lhes sendo supletivamente aplicável a parte II do CCP. 

A mensagem negativa que pode ser transmitida é a de que, neste regime de exceção de contratação 

pública, é menos relevante assegurar uma concorrência efetiva e acautelar os melhores resultados 

financeiros.  

* 
2. DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO AO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS, APROVADO 

EM ANEXO AO DECRETO-LEI N.º 18/2008 DE 29 DE JANEIRO 

2.1. Nos termos do preâmbulo do projeto de decreto lei em análise, “entende-se como especialmente 

destacável a criação, operada pelo presente decreto-lei, de um novo regime de conceção-construção 

especial que possibilite a eliminação de dispêndios de tempo e recursos desnecessários, por parte 
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da entidade adjudicante, nos casos em que esta considere que o mercado está em melhor posição 

de elaborar um projeto de execução de determinada obra, concluindo que o acesso a tal prerrogativa 

concorrerá para uma pretendida agilização procedimental”. 

Em consonância, prevê-se no projeto de diploma em apreciação o aditamento ao CCP do artigo 43.º-

A, com a epígrafe “Empreitadas de conceção-construção”, e o aditamento da alínea d) ao artigo 57.º, 

estatuindo-se nesta que, nos casos do artigo 43.º-A, compete “a elaboração do projeto de execução 

ao adjudicatário”. 

Começa por salientar-se que este “novo regime de conceção-construção especial” corresponde, na 

sua essência, à alteração ao artigo 43.º do CCP, que já constava da Proposta de Lei n.º 41/XIV/1.ª e 

que não foi acolhida no artigo 21.º da Lei n.º 30/2021. 

Pese embora aquilo que é considerado, no preâmbulo do diploma em apreciação, como a criação 

de “alguns requisitos próprios de acesso ao regime”, não podemos deixar de manter todas as 

objeções à criação deste regime especial, que passa de exceção a regra, como já se assinalava no 

Parecer de 28.09.2020 desta Comissão Permanente, objeções agora reforçadas, como adiante se 

justificará. 

Continuam pertinentes as seguintes considerações tecidas no citado Parecer de 28.09.2020 que, por 

isso, se renovam: 

“Esta opção legislativa altera um paradigma consolidado no regime jurídico de formação de 

contratos de empreitadas de obras públicas segundo o qual as fases de conceção e de execução de 

uma obra são fases distintas do processo construtivo, a cargo de entidades diferenciadas (o projeto, 

aos projetistas; a obra, aos construtores). Apenas em obras de elevada complexidade técnica e 

absolutamente inovadoras tal possibilidade era permitida por lei. Agora, pretende transformar-se a 

exceção em regra, o que – podendo representar uma simplificação do procedimento (uma vez que 

as entidades adjudicantes deixam de ter a responsabilidade de adjudicar previamente o projeto de 

obra a uma determinada empresa de projeto) – representa vários riscos e perigos: 

• Altera o mercado do projeto de obra pública, que passa da alçada dos projetistas 

(arquitetos e engenheiros) para a alçada dos próprios empreiteiros; 

• Limita a concorrência, privilegiando as entidades de maior dimensão e capacidade 

técnica e financeira em detrimento das de menor dimensão (o que se afigura 

contraditório com o desiderato invocado no preâmbulo, de facilitar o acesso ao 

mercado das micro, pequenas e médias empresas), uma vez que, ou por não terem 

nos seus quadros profissionais qualificados para a elaboração desses projetos e/ou 

por não terem a capacidade financeira para contratar esses serviços, estas empresas 

vêm significativamente restringido o seu acesso ao mercado por não terem a mesma 
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capacidade de apresentar propostas que incluam a apresentação de projetos para 

além da proposta de empreitada; 

• Condiciona e dificulta a avaliação das propostas (conceções diferentes têm 

necessariamente preços diferentes); 

• Aumenta as possibilidades de conluio na contratação pública e distorção da 

concorrência (ex. determinado concorrente tem conhecimento privilegiado e 

antecipado da abertura de um procedimento de conceção-construção, tendo a 

possibilidade de, atempadamente, preparar-se para responder a essa solicitação, em 

detrimento dos demais concorrentes). Em suma, representa uma medida 

potenciadora de práticas de corrupção e infrações conexas”. 

Os referidos riscos justificam a imposição de pressupostos para a utilização da modalidade de 

conceção-construção e a respetiva justificação e fundamentação.  

De resto, não se compreende a coexistência de um regime restritivo, constante do n.º 3 do artigo 

43.º do CCP, com um regime de livre escolha constante do projetado artigo 43.º-A. Quais as situações 

a que se aplicam um e outro? 

Assinala-se, por outro lado, que os designados “requisitos próprios de acesso ao regime”, com 

discriminação separada do preço a pagar pela execução das prestações correspondentes à conceção 

e à execução da obra, assim como o estabelecer-se que a modalidade do critério de adjudicação é a 

prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 74.º do CCP, não são suscetíveis de afastar todos os riscos e 

perigos acima assinalados. Por outro lado, o “requisito” de que devem “os fatores e eventuais 

subfatores que o densificam ser estritamente objetivos” já é atualmente exigível, em face do 

estatuído no artigo 139.º do CCP. 

Acresce que a previsão de o contratante dever submeter ao contraente público “três diferentes 

estudos prévios”, “para efeitos de elaboração do projeto de execução”, “de entre os quais é apenas 

aprovado um” (cf. n.º 7 do projetado artigo 43.º-A), sendo este naturalmente aprovado pelo 

contraente público, comporta o risco de transferir para este a responsabilidade pelos erros e 

omissões do projeto de execução, o que é muito negativo. 

Refira-se, ainda, que a criação de mais um regime especial - em contraponto a um regime que já era 

excecional - sem qualquer horizonte temporal (na medida em que esta norma prevista não é 

temporária) e apenas dependente da previsão e vontade da entidade adjudicante, sem necessidade 

de razões objetivas que o possam justificar, é dificilmente compatível com as garantias de ampla 

concorrência, de ponderação de custo benefício em sede de contratação pública e de boa 

prossecução do interesse público, que constituem marcos da linha de evolução legislativa da 

contratação pública desde 2008, na sequência das diretivas comunitárias. 
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* 

2.2. As demais alterações projetadas ao CCP são, nos termos do próprio preâmbulo do diploma em 

análise, consideradas “cirúrgicas alterações de redação a normas do CCP, de intuito clarificador e/ou 

atualizador…” . Nos termos da mesma nota preambular, “procede-se ainda a um outro conjunto de 

alterações com o ensejo de aprimorar disposições que têm revelado menor alinhamento com o teor 

das diretivas europeias em matéria de contratação pública”. 

Concorda-se, no essencial, que tais alterações têm o referido intuito clarificador e/ou atualizador e 

procuram proceder a um correto alinhamento com o teor das diretivas europeias, nesta matéria. 

É aliás de saudar, quanto a este último aspeto, a nova redação proposta para o artigo 54.º-A, ao 

eliminar no n.º 1, alínea b), subalínea i), a referência ao limiar da alínea b) do n.º 4 do artigo 474.º, 

assim como na alínea c) do n.º 1 do preceito, e ao acrescentar nesta o segmento “e desde que os 

mesmos não revelem interesse transfronteiriço certo”. Também se louva a projetada revogação da 

alínea e) do n.º 6 do artigo 42.º do CCP (cf. artigo 6.º do projeto de decreto-lei), que hoje prevê a 

“valorização da economia local e regional” como um dos aspetos da execução do contrato a poder 

ser incluído nas cláusulas do caderno de encargos.    

São assim de algum modo agora tomados em consideração os alertas assinalados no Parecer desta 

Comissão Permanente de 28.09.2020, quando aí se salientava: 

“E, por outro lado, consubstanciam uma efetiva e injustificável limitação da concorrência, para além 

de serem suscetíveis de configurar um desrespeito pelas regras internacionais a que Portugal se 

encontra vinculado, designadamente em matéria de livre circulação de bens e prestação de serviços. 

O respeito pelo princípio da concorrência e seus corolários subjaz a qualquer atividade de 

contratação pública, por direta decorrência de normas constitucionais e por força dos deveres de 

prossecução do interesse público e de boa gestão. 

O mesmo decorre de imperativos resultantes dos tratados da UE, o que tem uma relevância 

acrescida quando esteja em causa a utilização de fundos europeus. … 

Está hoje sedimentado na Jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia o entendimento 

de que não são admissíveis limitações à participação nos procedimentos sustentadas em razões 

regionais que não garantam uma ampla concorrência e salvaguardem a liberdade de fornecimento 

de bens e prestação de serviços .”. 

* 

2.3. Sem prejuízo do referido no item antecedente, considera-se ainda assim pertinente transmitir 

as seguintes reflexões ou reservas: 

a) Anota-se, com especial preocupação, o sucessivo relevo que, no âmbito dos procedimentos 

contratuais fechados vem sendo dado à possibilidade de alargamento da escolha do procedimento 



 

  

COMISSÃO PERMANENTE 

 
 

10 

por ajuste direto, com convite apenas a uma entidade em confronto com a desvalorização do 

procedimento por consulta prévia, , de que foi expoente a revogação do artigo 27.º-A do CCP, operada 

pelo artigo 26.º da Lei n.º 30/2021. 

Considera-se efetivamente que a eliminação da concorrência no mercado da contratação pública, 

através da consulta a entidades escolhidas pela entidade adjudicante não é positiva. Mas sendo 

compreensível em certas circunstâncias, é pelo menos mitigada quando são várias as entidades 

escolhidas e com a fixação de limites objetivos e subjetivos a essa contratação, permitindo alguma 

comparação e controlo, designadamente de preços. 

Quando a entidade escolhida é apenas uma, como ocorre no ajuste direto, permitem-se mais 

favorecimentos e corrupção na contratação pública, sem qualquer controlo por pares, numa área 

que já é, por natureza, fértil  e de risco acrescido para esse tipo de atuação ilícita. 

Aliás, vai no mesmo sentido a recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção, de 2 de 

outubro de 2019, intitulada «Prevenção de Riscos de Corrupção na Contratação Pública», segundo 

a qual se deve, por um lado, privilegiar o recurso a procedimentos concorrenciais em detrimento da 

consulta prévia e do ajuste direto e, por outro lado, quando se recorra a estes procedimentos 

fechados, adotar procedimentos  de controlo interno que assegurem o cumprimento dos limites à 

formulação de convites às mesmas entidades. 

 b) Considera-se que o legislador deveria usar esta oportunidade para corrigir o regime relativo às 

adjudicações sucessivas às mesmas empresas. O modo como estão estabelecidos os limites a essas 

adjudicações sucessivas, as exceções consagradas e a forma como se relacionam vários tipos de 

limites, para além de ser suscetível de estimular a prática de fracionamento de despesas e objetos 

contratuais, pode permitir atingir significativos valores acumulados de adjudicação às mesmas 

entidades, os quais podem mesmo ser superiores aos próprios limiares de aplicação das diretivas5.  

Como já referido, a dispensa de realização de procedimentos concorrenciais acarreta, 

designadamente, o risco de que as entidades adjudicantes favoreçam determinados fornecedores. A 

proibição de adjudicações sucessivas às mesmas empresas deveria conter o mínimo de exceções e 

não deveria ser estabelecida e aferida por tipos de procedimento e por tipos de contratação. Acresce 

que não resultam expressamente do artigo 12.º da Lei n.º 30/2021 quaisquer limites à contratação 

sucessiva com os mesmos adjudicatários no âmbito dos procedimentos de ajuste direto 

simplificado6.  

                                                      
5 Cfr. Relatório n.º 1/2021-OAC/PG, acessível no link constante da nota de rodapé n.º 3. 
6 Nesse caso, quando estejam em causa contratos de valor individual igual ou inferior a €15 000, os riscos 

de favorecimento de determinados adjudicatários e de redução do leque de fornecedores com acesso aos 
mercados públicos não sofrem qualquer mitigação, já que as adjudicações aos mesmos adjudicatários se 
podem multiplicar sem qualquer limitação. 
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c) Suscita reservas a utilização de conceitos vagos e indeterminados, pela possibilidade que isso 

gera de explorar a conflitualidade nos procedimentos de contratação pública, nomeadamente 

quando estão em causa circunstâncias justificativas de exclusão de propostas ou de qualificação 

como trabalhos complementares. 

É o caso das expressões “desrespeitem manifestamente o objeto do contrato a celebrar” e “seja 

altamente inconveniente”, previstas nas alterações à alínea a) do n.º 2 do artigo 70.º e na alínea b) 

do n.º 2 do artigo 370.º, ambos do CCP. 

* 

3. PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO DECRETO-LEI N.º 60/2018 DE 03 DE AGOSTO 

A alteração proposta ao artigo 3.º do DL 60/2018, permitindo a não aplicação da parte II do CCP, 

nos procedimentos de formação de contratos de locação ou aquisição de bens móveis e serviços 

necessários ao desenvolvimento de atividades de investigação e desenvolvimento, não apenas 

quanto às “Instituições de I&D” e por parte das “entidades financiadoras”, definidas no artigo 2.º 

desse diploma, mas a qualquer entidade adjudicante e a qualquer entidade financiadora, 

“independentemente de a entidade adjudicante ser uma instituição de I&D ou uma entidade 

financiadora para efeitos do disposto no presente decreto-lei”, suscita algumas dúvidas e reservas. 

As dúvidas prendem-se essencialmente com a perspetiva que parecia estar subjacente ao DL 

60/2018, em que “a simplificação de procedimentos administrativos necessários à prossecução de 

atividades de investigação e desenvolvimento (I&D)”, que constituía o objeto do diploma, estava 

agregada ao tipo de “Instituições de I&D” que eram previstas e, por outro lado, às entidades públicas 

que poderiam ser “entidades financiadoras”, as quais pareciam justificar e garantir o bom uso das 

“várias medidas que visam simplificar e desburocratizar os procedimentos seguidos pelas entidades 

financiadoras da ciência e tecnologia e melhorar a articulação entre estas e os respetivos 

beneficiários” introduzidas e que, na alteração projetada, deixam de ter razão de ser, atento o 

alargamento a qualquer entidade adjudicante e a qualquer entidade financiadora. 

As reservas têm a ver com o saber se irá manter-se um bom uso daquelas medidas de simplificação 

e desburocratização por parte das futuras entidades adjudicantes que não sejam “Instituição de 

I&D” e das entidades financiadoras que não sejam as entidades públicas hoje previstas como 

“entidades financiadoras”.  

* 

4. REGIME EXCECIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA APROVADO NA SEQUÊNCIA DA 
PANDEMIA COVID19 (DECRETO-LEI N.º 10-A/2020, DE 13 DE MARÇO, RATIFICADO PELA 
LEI N.º 1-A/2020 DE 19 DE MARÇO  
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Como atrás se referiu, no item sobre o âmbito do presente parecer (II.2.), considera-se adequado e 

pertinente suscitar, no presente parecer,  a oportunidade de ponderação, no projeto de diploma em 

apreço, da manutenção ou não do regime excecional de contratação pública aprovado na sequência 

da pandemia Covid19 (Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, ratificado pela Lei n.º 1-A/2020, 

de 19 de março). 

Com efeito, o Tribunal de Contas tem vindo a acompanhar, de forma regular e constante, a aplicação 

deste regime excecional de contratação pública, ponderando também a evolução dos efeitos e 

consequências da pandemia Covid19. 

Desde logo, no Relatório OAC n.º 1/2020-2.ª Secção, de 01.06.2020, o Tribunal identificou, entre 

outros, os seguintes aspetos relevantes desta legislação de emergência:  

“2. A preocupação predominante na reação a situações de emergência é a rápida resposta à crise e 

às necessidades das populações. No entanto, a celeridade dessa resposta implica frequentemente a 

debilitação dos mecanismos de controlo e accountability, implicando riscos acrescidos de 

desperdício, má gestão e corrupção, que agravam a já grande pressão sobre os recursos públicos e 

prejudicam a eficácia da ação. Importará, pois, assegurar o equilíbrio entre a necessidade de 

responder à crise de forma célere e a salvaguarda dos princípios de transparência, integridade e 

responsabilidade inerentes à utilização dos recursos públicos. 

3. Identificam-se riscos relacionados com a gestão da crise e das medidas de emergência, com a 

ajuda de emergência e a concessão de auxílios públicos, com o enfraquecimento dos controlos e da 

compliance, abrangendo a contratação pública e os sistemas de informação, e com a transparência 

financeira, no que respeita à mensuração dos custos e impactos das medidas de emergência e à 

prestação de contas.” 

No mesmo relatório alertava-se já para que, tal como internacionalmente recomendado, na fase pós-

emergência já não se justifica, em princípio, o aligeiramento de controlos, sendo adequada a 

reposição dos circuitos normais de gestão financeira e contratação pública. 

Por sua vez, no Relatório OAC n.º 8/2021 de 28.10.20217, o Tribunal teve oportunidade de 

recomendar: 

“Ao Governo e à Assembleia da República que reavaliem, face ao atual contexto de saúde pública, a 

vigência das normas constantes do Capítulo II do DL n.º 10-A/2020 relativas à contratação pública”. 

Tal recomendação foi muito recentemente reiterada no Relatório OAC-PG n.º 3/2022 de 12.07.2022, 

nos seguintes termos: 

«Recomenda-se à Assembleia da República e ao Governo que reponderem se se justifica manter o 

                                                      
7 Acessível em https://www.tcontas.pt/pt-pt/ProdutosTC/Relatorios/relatorios-

oac/Documents/2021/relatorio-oac008-2021.pdf  

https://www.tcontas.pt/pt-pt/ProdutosTC/Relatorios/relatorios-oac/Documents/2021/relatorio-oac008-2021.pdf
https://www.tcontas.pt/pt-pt/ProdutosTC/Relatorios/relatorios-oac/Documents/2021/relatorio-oac008-2021.pdf
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regime legal de isenção de fiscalização prévia estabelecido no artigo 6.º, n.º 1, da Lei n.º 1-A/2020, 

de 19.03, em particular a isenção estabelecida para “os outros contratos celebrados pelas 

entidades referidas no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020”».  

Por último, mas não menos importante, no Relatório n.º 16/2022-AUDIT-2.ª Secção, de 30.06.20228, 

o Tribunal já tinha tido recomendado igualmente à Assembleia da República e ao Governo que: 

“Avaliem a construção de um quadro legal no sentido de ser criado um regime único de contratação 

pública emergencial adaptável a diferentes situações de exceção e que, em regra, garanta a aplicação 

de alguns mecanismos concorrenciais, designadamente, o convite a um número mínimo de 

entidades distintas para apresentação de propostas.”  

Por tudo isto, afigura-se-nos que, num projeto de diploma como o ora em apreciação, em que se 

procede à revisão de um regime especial de contratação pública, com um determinado fundamento, 

seria relevante o acolhimento das recomendações do TdC supra referidas, relativas ao regime 

excecional de contratação pública aprovado na sequência da pandemia Covid19 (Decreto-Lei n.º 10-

A/2020, de 13 de março, ratificado pela Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março).  

* 

É este o parecer que, no tempo concedido para pronúncia, a Comissão Permanente do Tribunal de 

Contas pode e considera adequado emitir acerca do identificado projeto de Decreto-Lei. 

 

Lisboa, 12 de agosto de 2022. 

                                                      
8 Acessível em https://www.tcontas.pt/pt-pt/ProdutosTC/Relatorios/RelatoriosAuditoria/Documents/2022/rel016-2022-2s.pdf  

https://www.tcontas.pt/pt-pt/ProdutosTC/Relatorios/RelatoriosAuditoria/Documents/2022/rel016-2022-2s.pdf

