
 

 

A propósito dos ajustes diretos e das consultas prévias escreveu, no Jornal 

“Observador” o Professor da Faculdade de Direito de Coimbra, Pedro Costa Gonçalves: 

“com os ajustes diretos e as consultas prévias como processos gerais de adjudicação de 

contratos públicos, a concorrência e a igualdade de oportunidades das empresas 

desaparecem.  

Contra as mais elementares regras de um Estado Contratante decente, o acesso aos 

negócios públicos deixa de depender da capacidade e do esforço de qualquer empresa 

para apresentar propostas competitivas e passa a depender da capacidade e da situação 

de algumas delas para receberem convites. 

O prejuízo mais imediato deste modelo é para todas as empresas que, legitimamente, 

querem competir para contratar com o Estado e ficam excluídas, apenas porque não 

recebem o desejado convite. Logo a seguir, prejudicados são os orçamentos públicos, 

que vão pagar os preços que os convidados pedirem, sem uma competição aberta a 

quem queira participar. Por fim, talvez o mais prejudicado com tudo isto é o Estado de 

Direito, que sofre um perigoso retrocesso, que, aliás, se processa a céu aberto.” 

Vem isto a propósito dos inúmeros ajustes diretos (17)  e consultas prévias (2) que 

este  executivo tem feito, que tenhamos conhecimento e só desde o inicio do ano. A 

estes juntam-se  mais (6) ajustes diretos e mais (4) consultas prévias que nos são dadas 

a conhecer, hoje, nesta reunião de câmara.  Desde o inicio do ano  são já vinte e três 

os ajustes diretos, seis as consultas prévias e apenas dois os  concursos públicos. 

Comungamos da opinião do Professor Pedro Costa Gonçalves e este avolumar de 

ajustes diretos e consultas prévias , que se estendem também por anos anteriores não 

podem deixar de nos deixar alguma preocupação. 

Podemos até antever que nos poderão dizer que a legislação o permite, que é mais 

rápido, que foi criada exceção temporária  devido ao covid  ou que há  prévio 

conhecimento das entidades a convidar em função dos contratos celebrados 

anteriormente, ou o que disseram a  experiência transmitida por outras câmaras sobre 

o bom desempenho destas empresas ou ainda  a proximidade geográfica a Figueiró dos 

Vinhos, etc. etc. 

Já sabemos isso tudo, mas nada disso diminui a nossa convicção, até porque não 

sabemos do efetivo cumprimento  do disposto no n.º 2 do artigo 113.º do CCP – Código 

de Contratos Públicos  aplicável não só ao procedimento de ajuste direto, mas também 

ao procedimento de consulta prévia, criado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de 

agosto. 



Tal como não sabemos se todos os ajustes diretos estão a ser publicitados.  Na verdade 

a Lei já exige, em geral, que os ajustes diretos sejam publicitados e estabelece, 

expressamente, que os contratos celebrados nesse âmbito não produzem quaisquer 

efeitos - também quanto a pagamentos - antes da publicitação no portal dos contratos 

públicos. 

Nos dois casos acreditamos que sim e que as regras estejam a ser cumpridas, mas 

gostaríamos de sobre todos  eles ( período do atual mandato) ter esta informação 

concreta e precisa.  

Ao PSD e nomeadamente ao seu Vereador cabe  conhecer e exercer o seu mandato de 

fiscalização enquanto oposição  e é nesse quadro de transparência que nos colocamos 

e que solicitamos o conhecimento e a informação relevante quanto a estas intervenções 

de ajustes diretos e  consultas prévias realizadas pelo Município. 

 

Figueiró dos Vinhos, 12 de maio de 2020 
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