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Parecer:      Despacho: 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deste parecer resultam entendimentos passíveis de: 

FAQ’s ? Anotação de diploma? Publicação na Web? Elaboração de Circular? 

 

 

Informação n.º 111   Proc. 7.2.3     Data   01/03/2018 

 

 Assunto: Regulamentação aplicável ao parecer prévio exigível nos contratos de aquisição de 

serviços  

 

 Através do ofício n.º …, de …, a Secretaria Regional d…, em aditamento ao seu anterior ofício 

n.º …, de …, vem questionar se a Portaria n.º 207/2015, de 03/11, regula o pedido de parecer previsto 

no n.º 2 do art. 47.º do D.L.R. n.º 2/2018/M, de 09/01, diploma que aprovou o Orçamento da Região 

Autónoma da Madeira para 2018 (ORAM/2018). 

 Sobre o assunto cumpre-nos informar o seguinte: 

  X  

mailto:drapma@gov-madeira.pt
http://drapl.gov-madeira.pt/
file://///GRM-VM/DRAPL$/PastasComuns/intranet/new_intranet/oficios/modelo_circular.dot
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 A Portaria n.º 207/2015, de 03/11, foi emitida em execução do disposto no n.º 7 do art. 49.º do 

D.L.R. n.º 18/2014/M, de 31 de dezembro e dos n.os 2 e 3 do art. 32.º do anexo da Lei n.º 35/2014, de 

20/06, que aprovou a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP). 

 Relativamente à vigência das normas habilitantes da referida Portaria, verifica-se que se 

mantêm em vigor os n.os 2 e 3 do art. 32.º da LTFP; já o n.º 7 do art. 49.º, constante do diploma que 

aprovou o Orçamento da Região para o ano de 2015 (ORAM/2015), regulador da sujeição dos contratos 

de aquisição de serviços a parecer prévio do responsável governamental pelo setor das finanças, está 

derrogado na atual ordem jurídica, designadamente, porque em leis orçamentais posteriores, lhe 

sucederam outras normas regulando a mesma espécie de matéria, para além do facto, também, do limite 

natural de vigência do diploma orçamental, circunscrito em regra, ao próprio ano, no caso, 2015. 

 Não obstante, os n.os 1 e 2 do art. 47.º do ORAM/2018, correspondem, grosso modo, ao 

tratamento da matéria constante do n.º 8 artigo 49.º do ORAM/2015, sendo este aplicável, em 

articulação/dependência do previsto no n.º 7 do mesmo artigo, quando se tratasse de contrato de 

aquisição de serviços de tarefa e avença celebrado com pessoas singulares, caso em que se exigia o 

parecer prévio do responsável governamental pelo setor da Administração Pública. Assim, efetivamente, 

o n.º 7 (este de forma expressa) associado ao n.º 8 do mesmo normativo do ORAM/2015, foram normas 

fundamentadoras da Portaria n.º 207/2015 e naquele caso, tal como nos n.os 1 e 2 do art. 47.º do 

ORAM/2018, o parecer prévio a emitir é regulado por portaria. Assim, constata-se que os n.os 1 e 2 do 

art. 47.º do ORAM/2018, correspondem, no seu atual regime, à matéria tratada nos n.os 7 e 8 do art. 49.º 

do ORAM/2015, relativamente aos contratos de aquisição de serviços celebrados com pessoas 

singulares (vg. tarefas e avenças) e, em ambos os casos, postula-se a regulação por portaria.  

 Nos termos do n.º 2 do art. 145.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), “Os 

regulamentos de execução caducam com a revogação das leis que regulamentam, salvo na medida em 

que sejam compatíveis com a lei nova e enquanto não houver regulamentação desta.”. Ora, verifica-se 

que embora esteja derrogado o n.º 7 (e n.º 8) do art. 49.º do ORAM/2015, o regulamento de execução 

correspondente à Portaria n.º 207/2015, não é incompatível com os regimes que, entretanto, sucederam 

àquele normativo no que respeita ao parecer prévio exigido para a celebração de contrato de aquisição 

de serviços com pessoas singulares (tarefas e avenças), atualmente constante do citado art. 47.º do 

ORAM/2018.  

 Assim sendo, enquanto não houver a nova regulamentação a que se refere o n.º 1 do art. 47.º do 

ORAM72018, a Portaria n.º 207/2015, mantém-se aplicável em tudo quanto não seja contrário ao 
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estabelecido naquele normativo, sendo esta que regula, nestes termos e no atual contexto, a matéria a 

que se refere o n.º 2 do art. 47.º do mesmo diploma. 

 

 

 Em conclusão: 

1- A Portaria n.º 207/2015, de 03/11, foi emitida em execução do disposto no n.º 7 do art. 49.º 

do D.L.R. n.º 18/2014/M, de 31 de dezembro e dos n.os 2 e 3 do art. 32.º do anexo da Lei n.º 

35/2014, de 20/06, que aprovou a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP); 

2-  Relativamente à vigência das normas habilitantes da referida Portaria, verifica-se que se 

mantêm em vigor os n.os 2 e 3 do art. 32.º da LTFP, pelo que a Portaria n.º 207/2015, é 

válida e aplicável no que a esta parte respeita; 

3- Já o n.º 7 (e n.º 8) do art. 49.º do ORAM/2015, constante do diploma que aprovou o 

Orçamento da Região para o ano de 2015 (ORAM/2015), regulador da sujeição dos 

contratos de aquisição de serviços a parecer prévio do responsável governamental pelo 

setor das finanças (e da Administração Pública, no caso do n.º 8 daquele artigo), está 

derrogado na atual ordem jurídica; 

4- Não obstante, os n.os 1 e 2 do art. 47.º do ORAM/2018, correspondem, grosso modo, ao 

tratamento da matéria constante do n.º 8 artigo 49.º do ORAM/2015, sendo este aplicável, 

em articulação com o previsto no n.º 7 do mesmo artigo, quando se tratasse de contrato de 

aquisição de serviços de tarefa e avença celebrado com pessoas singulares, sendo que em 

ambos os regimes se postula a regulação por portaria; 

5- Nos termos do n.º 2 do art. 145.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), “Os 

regulamentos de execução caducam com a revogação das leis que regulamentam, salvo na 

medida em que sejam compatíveis com a lei nova e enquanto não houver regulamentação 

desta.”; 

6- Assim, sem embargo da elaboração e aprovação da nova regulamentação a que se refere o 

n.º 1 do art. 47.º do ORAM/2018, enquanto esta não existir, a Portaria n.º 207/2015, não 

sendo incompatível com o novo regime, mantém-se aplicável em tudo quanto não seja 

contrário ao mesmo, sendo esta que regula, nestes termos e no atual contexto, a matéria a 

que se refere o n.º 2 do art. 47.º supra citado. 

 

        À consideração superior. 

mailto:drapma@gov-madeira.pt
http://drapl.gov-madeira.pt/

