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CIRCU LAR N9 2/ 2027/ DRPA

Aquisição de bens móveis inventariáveis e de uso generalizado

A Direção Regional do Património (DRPA) é o serviço central da administração direta da Região Autónoma da

Madeira (Região), na tutela da Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares (Vice-

Presidência), que tem como atribuições, entre outras, assegurar o aprovisionamento dos organismos da

administração direta da Região e promover medidas com vista à racionalização, controlo e eficiência das

aquisições do Governo Regional , conforme Decreto Regulamentar Regional n.o 4212020/M, de 4 de novembro.

Os bens adquiridos pela DRPA são, em regra, bens de uso transversal a todos os seruiços do Governo Regional,

por forma a ser garantida a economia, eficiência, eficácia, bem como a racionalização de tais aquisições, as

quais têm por base o necessário planeamento, com a antecedência devida.

Assim, torna-se necessário que as necessidades sejam previstas pelos serviços do Governo Regional e

reportadas à DRPA, em tempo útil.

Face ao exposto e tendo em consideração os inúmeros pedidos de esclarecimentos que têm surgido

recentemente, vem a Direção Regional do Património relembrar as orientações que se seguem, solicitando

que as mesmas sejam tidas em devida consideração.

1. Os bens móveis inventariáveis apenas são adquiridos mediante entrega de Requisição Interna de

Bens Inventariáveis (BCI) - conforme modelo aprovado e divulgado - devidamente preenchida e

previamente autorizada, ficando a sua aquisição dependente da disponibilidade orçamental,

necessidade e prioridade face aos restantes pedidos.

a. Após a receção da BCI, a DRPA procederá à sua verificação, pertinência, disponibilidade dos

bens em stock e, encontrando-se reunidas as condições, irá preparar o respetivo

procedimento aquisitivo ou indicará, em casos excecionais e devidamente fundamentados, a

entídade com competência para formalizar o mesmo.

b. Naturalmente que constitui condição prévia para a DRPA poder, no âmbito da sua

competência de gestão destes bens, preparar e elaborar procedimentos aquisitivos que

concentrem as necessidades dos vários Organismos do Governo Regional, relativas a bens

móveis inventariáveis, que essas mesmas necessidades lhe sejam comunicadas (através de

BCI) em tempo, de forma centralizada, englobando em simultâneo a totalidade do Organismo,

e, naturalmente, acompanhadas das devidas justificações (espaços a ocupar, fundamentação,

funcionários utilizadores quando forem bens de utilização individual, comprovativo dos abates

quando forem bens para substituir outros, e outras aplicáveis).
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c. Este intento (aquisição por parte da DRPA que concentre todas as necessidades dos vários

Organismos) apenas será logrado com o devido e atempado planeamento, que é esperado e

exigido de cada Organismo do Governo Regional, de forma a evitarem-se situações de

"urgência" criadas, eventualmente, por inércia ou falta de cuidado do Organismo requisitante.

2, No que concerne aos restantes bens móveis não inventariáveis (bens móveis de uso

generalizado ou de consumo corrente), os pressupostos e modos de atuação são idênticos, salvo

no modelo de requisição a utilizar.

a. Quando requisitados bens móveis de uso generalizado ou de consumo corrente, através de

GeRFiP, os Organismos utilizadores desta aplicação informática têm à sua disposição os

códigos e respetivos bens disponÍveis que deverão utilizar aquando a emissão da respetiva

requisição. Não e viável que se façam recorrentemente comunicações (mormente emails

dirigidos ao email institucional) a solicitar códigos ou indagar a disponibilidade de

determinados bens quando:

i. Essa informação pode e deve ser obtida diretamente na aplicação GeRFiP ou,

ii, Não se tratando de bens móveis de consumo corrente (logo não disponíveis para

fornecimento imediato através do GeRFiP) quando ainda não foi remetida,

atempadamente, a correspondente requisição.

3. Aconselha-se a privilegiar o contacto direto (através de contacto telefónico) com os funcionários que

trabalham na área do aprovisÍonamento, quer da DRPA, quer dos Organismos requisitantes, para

resolução de questões de natureza operacional, uma vez que tal agiliza os próprios fornecimentos.

4. Se não tiver sido remetida a BCI, ou a requisição a utilizar quanto aos restantes bens, a necessidade

em questão não poderá ser considerada, por ser desconhecida, pelo que quaisquer pedidos de

fornecimento ou de informação à DRPA, via email ou por qualquer outra via, não surtirão qualquer

efeito prático, por não haver condições de assegurar resposta, face ao atrás exposto.

5. Não existe norma legal que obrigue à consulta da DRPA para a aquisição de bens móveis de uso

específico cuja aquisição é da competência do respetivo serviço adquirente, nem a ausência de

resposta da DRPA poderá, alguma vez, funcionar como "autorização prévia" ou "parecer" que sustente

a aquisição desses bens,

6. Os bens adquiridos pela DRPA eventualmente existentes em "stock", de bens móveis inventariáveis,

serão bens de uso também ele de carácter generalizado (cadeiras, secretárias, armários...) que apenas

serão fornecidos mediante BCI.

7. Os bens móveis de uso generalizado e de consumo corrente exÍstentes em "stock" estão codificados

em GeRFiP e, por essa via, a informação encontra-se disponível sem necessidade de indagação prévia.
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8. Quanto aos restantes bens móveis, não existem "stocks" e a sua aquisição depende de tempo,

preparação, verba e fundamentação que deverão ser providenciados pelos Organismos requisitantes.

9. Apenas a aquisição de veículos e equipamentos de impressão estão sujeitos a parecer prévio da DRPA

(por imposição regulamentar) e os artigos relativos a fardamento/vestuário (por imposição da rúbrica

orçamental respetiva).

1O. Todos os restantes bens moveis inventariáveis (essencialmente os de utilização mais ou menos

generalizada), apesar de deverem ser adquiridos pela DRPA (com agregação das necessidades dos

vários Organismos, permitindo a abertura de procedimentos aquisitivos com maior expressão

económica que permitirão [pelos menos em teoria], com fomento da concorrência, preços mais

competitivos e correspondente poupança na despesa associada), apenas poderão ser efetivamente

adquiridos pela DRPA se os Organismos requisitantes informarem atempadamente as suas

necessidades permitindo, dessa forma, o lançamento ao mercado do correspondente processo

aquisitivo.

11. A contratação de prestações do mesmo tipo devem ser efetuadas num único procedimento aquisitivo,

pelo que os procedimentos tipificados no Código dos Contratos Públicos (CCP) exigem um asseftivo

planeamento, conhecimento e transmissão das necessidades de forma a evitar-se fracionamentos dos

valores e/ou do procedimento - há-que saber distinguir as necessidades imprevisÍveis das não

previstas (vide artigo 22P do CCP) e assegurar que a urgência apenas é sustentação quando esta não

seja imputável à entidade adjudicante (vide artigo 24.o do CCP).

Funchal, 12 de julho de 202I

A Diretora Regiona monto

Étia beiro
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