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• A SIMARSUL – Sistema Integrado Multimunicipal de Águas Residuais da Península de Setúbal, S.A. é 

uma sociedade de capitais públicos que detém a concessão, em regime de exclusividade, da atividade 

de recolha, tratamento e rejeição de efluentes (águas residuais) em oito dos municípios que fazem 

parte da Península de Setúbal; 

 

• O Sistema Multimunicipal foi criado pelo Decreto-Lei 286/2003 de 8 de Novembro, muito embora 

só no final de 2004 tenha iniciado a sua atividade no terreno;  

• Acionistas: 
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http://www.simarsul.pt/Document/Decreto_Lei_286_2003_8Novembro.pdf
http://www.simarsul.pt/Document/Decreto_Lei_286_2003_8Novembro.pdf
http://www.simarsul.pt/Document/Decreto_Lei_286_2003_8Novembro.pdf


CONFIGURAÇÃO FINAL DO SISTEMA 

INVESTIMENTO TOTAL 
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• O CCP elimina o Concurso Limitado sem apresentação de 

candidaturas ou sem publicação de anúncio previsto no 59/99; 

 

• No CCP o termo Ajuste Direto passa a incluir qualquer consulta 

que não seja pública, sendo fixados limites de referência, mas com 

exceções, nomeadamente por razões materiais; 

 

• A generalização do termo Ajuste Direto, de si pouco esclarecedor, 

tem conduzido não só a uma estigmatização dos concursos limitados 

por convite a várias entidades ao nível da sociedade, como tem 

contribuído para “encobrir” eventuais situações menos claras de 

Ajustes Diretos a uma única entidade…  

 

DL 59/99, de 2 de março DL 18/2008, de 29 de janeiro 

Contratação Pública: O conceito de ajuste direto 



Contratação Pública: O conceito de ajuste direto 

http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=1768484 

http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=1967761 

http://www.tvi24.iol.pt/aa---videos---economia/ajuste-directo-empresas-estado-

governo/1277808-5797.html 



• No CCP é apresentada a noção de empreitada, mas de 

forma generalista e abrangente, o que implica a 

remissão de muitos trabalhos de clara simplicidade 

para uma fórmula de contratação mais exigente (p.e.: 

projeto, especificações técnicas, erros e omissões, 

consignação, receção provisória, prazo de garantia, 

PGR, etc.); 

Contratação Pública: O conceito de empreitada 

DL 18/2008, de 29 de janeiro 



• O recurso a concursos de conceção/construção deve 

ocorrer em situações em que o empreiteiro tem que 

responder por resultados/garantias, onde se possa 

recorrer a diferentes tecnologias, ou se verifique ser 

necessário recorrer a processos construtivos muito 

específicos ou complexos; 

 

• Foi uma opção por vezes abusivamente utilizada pelos 

Donos de Obra com o intuito de reduzir custos/prazos  

e/ou minorar as suas responsabilidades; 

 

• Esta modalidade foi praticamente eliminada no CCP, 

existindo apenas algumas remissões dispersas que, 

inclusivamente, são incoerentes com referências a 

concursos de conceção, de âmbito totalmente diferente. 

Contratação Pública: A conceção/construção 

DL 18/2008, de 29 de janeiro 



Contratação Pública: Prestações de Conceção 

DL 18/2008, de 29 de janeiro DL 18/2008, de 29 de janeiro 
• O Decreto-Lei 197/99, de 8 de Junho, 

referente à aquisição de bens e serviços, 

previa o qual se destinava à contratação de 

“Trabalhos de conceção” (Cf. art.ºs 164º a 

167º), onde se encaixam os trabalhos 

artísticos, arquitetónicos e outros; 

• O CCP transpôs o conteúdo destes artigos, 

passando a designação para “Concurso de 

conceção”, mas mantendo a filosofia 

subjacente, nomeadamente em termos da 

necessidade de não serem identificados os 

concorrentes na fase de apresentação e 

análise das propostas ; 

• Esta opção, conjugada com a minimização 

ocorrida na vertente da conceção/construção 

das empreitadas implica algumas dificuldades 

de interpretação por parte dos utilizadores do 

código. 



• O CCP obriga à entrega de todos os documentos que integram as 

propostas em suporte digital, incluindo peças desenhadas de 

projetos: em 90% das situações é um desenvolvimento positivo; 

• A digitalização de peças desenhadas pode implicar ilegibilidade das 

mesmas e ditar a exclusão de concorrentes; 

• A entrega de projetos inteiros em formato digital causa dificuldades 

ao júri, não só em termos de organização, como em termos de 

análise; 

 

 

 

 

• As plataformas não satisfazem totalmente os utilizadores em termos 

de interface, resposta e funcionalidade, estando a cobrar cada vez 

mais serviços básicos; 

 

 

Contratação Pública: a desmaterialização do processo 
DL 18/2008, de 29 de janeiro 



• O CCP transfere do Dono de Obra para o empreiteiro metade 

do custo de suprimento dos erros e omissões que pudessem 

ser detetados por este último em fase de elaboração da 

proposta , o que obriga os concorrentes à revisão do projeto; 

 

• O CCP procura assegurar a responsabilização dos projetistas, 

mas a responsabilidade destes é limitada ao triplo dos 

honorários recebidos, o que é manifestamente baixo no caso 

de empreitadas; 

 

• Existe potencial para melhorar esta vertente, assegurando a 

correta remuneração e responsabilização dos projetistas. 

Contratação Pública: Erros e Omissões 
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• Os impedimentos estabelecidos incluem não só um conjunto de 

incumprimentos legais, mas também assessoria ou apoio técnico na 

preparação e elaboração das peças do procedimento, situação que, 

para além de “criminalizar” genericamente uma ação , cria situações 

complexas em termos de mercado; 

 

• Também neste aspeto se considera existir possibilidade de evolução, 

uma vez que, nalgumas situações, faz sentido o contrário, ou seja, 

que seja imposto o envolvimento dos técnicos em todo o processo, 

de forma a garantir a sua responsabilização (ex: estudos / projeto  / 

fiscalização) 

Contratação Pública: Impedimentos 
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• Qualquer empreitada, independentemente do seu valor e 

complexidade, implica um relatório de contratação e um 

relatório final de obra; 

• Não se afigura necessário publicar no BASE os ajustes diretos 

simplificados (<5.000 euros) que não sejam para formação de 

contratos de empreitada; 

• No entanto, em Fevereiro de 2012, o INCI emitiu a circular 

informativa n.º 6, estabelecendo: 

 

Contratação Pública: Publicitação 

• Como no BASE o relatório de execução do contrato só pode 

ser preenchido após preenchimento do relatório de 

contratação, o artigo 3 do 128º artigo foi anulado. 
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Contratação Pública: Publicitação 

http://www.base.gov.pt/base2/html/pesquisas/contratos.shtml 



• O CCB põe fim às tentativas de conciliação extrajudiciais obrigatórias, papel assegurado inicialmente pelo 

Conselho Superior de Obras Públicas e Transportes e posteriormente pelo INCI. 

 

• As tentativas de conciliação, se bem realizadas, podem permitir a resolução de conflitos que, muitas vezes, 

exigem conhecimentos técnicos elevados; 

 

• Uma possibilidade seria este tipo de arbitragem, ou pelo menos a parte especializada ser assegurada pela 

Ordem dos Engenheiros. 

Contratação Pública: Arbitragem 
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