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COVID-19

AS MEDIDAS DE UM 
ESTADO DE EMERGÊNCIA
Inclui as medidas económicas e as medidas  
de emergência anunciadas pelo Governo

20 de Março de 2020



After all it  
really is all  
of humanity 
that is under 
threat during  
a pandemic”
Margaret Chan
Médica, ex-diretora-geral da Organização  
Mundial da Saúde (OMS)
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03
PÚBLICO
As medidas excecionais e temporárias estabelecidas  
pelo Decreto-lei n.º 10-a/2020, de 13 de março

O regime 
extraordinário 
de contratação 
pública
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O regime extraordinário de contratação pública 
O Conselho de Ministros, atendendo à emergência de saúde pública declarada 
pela Organização Mundial de Saúde (“OMS”) e à classificação como pandemia do 
COVID-19, aprovou o Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, que “estabelece 
medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo 
Coronavírus – COVID-19”.

1.
Como é que o regime de contratação pública é afetado pelo Decreto-Lei 
n.º 10-A/2020, de 13 de março?
As medidas excecionais e temporárias adotadas no âmbito da contratação pública 
ao abrigo do Decreto-Lei n.º 10-A/2020 visam agilizar os procedimentos para a 
formação de contratos públicos.

E aplicam-se…

De acordo com o artigo 1.º, n.º 2, “à prevenção, contenção, mitigação e tratamento 
de infeção epidemiológica por COVID-19, bem como à reposição da normalidade 
em sequência da mesma”. 

Ou seja, pode considerar-se abrangido por este regime especial qualquer 
procedimento de contratação pública que se relacione, de alguma forma, com o 
surto epidémico.

2. 
Quais os contratos abrangidos pelo regime excecional?
·     Os contratos de empreitada de obras públicas;
·    Os contratos de locação ou aquisição de bens móveis;
·    Os contratos de aquisição de serviços

…independentemente da natureza da entidade adjudicante,
…e cujo objeto se destine à prevenção, contenção, mitigação e tratamento de 
infeção epidemiológica por COVID-19, bem como à reposição da normalidade em 
sequência da mesma.

 A estes contratos aplicar-se-á:
 ·    a alínea c) do n.º 1 do artigo 24.º do Código dos Contratos Públicos 

(CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, que 
permite a adoção do procedimento de ajuste direto “na medida do 
estritamente necessário e por motivos de urgência imperiosa”.

PÚBLICO
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3. 
Qual o âmbito subjetivo de aplicação do regime 
excecional?
As medidas excecionais e temporárias aplicam-se 
(artigo 1.º, n.º 3):
·     Às entidades do setor público empresarial e do setor 

público administrativo;
·    Bem como, com as necessárias adaptações, às 

autarquias locais.

Todavia, não obstante a referência explícita a estas 
entidades, deve admitir-se a sua extensão a qualquer 
entidade adjudicante que, de alguma forma, 
contribua para a prevenção, contenção, mitigação 
e tratamento do COVID-19 ou para a reposição 
da normalidade em sequência desta. Tendo em 
consideração as circunstâncias que determinaram a 
elaboração do diploma, esta será a interpretação mais 
condizente com as finalidades pretendidas.

4. 
Quais as medidas excecionais e temporárias 
adotadas?
·    A aplicação da alínea c) do n.º 1 do artigo 24.º do 

CCP, que permite a adoção do procedimento de 
ajuste direto por motivos de urgência imperiosa 
à celebração de quaisquer contratos;

·     Não tem aplicação o artigo 27.º-A do CCP, 
que determina a preferência do procedimento de 
consulta prévia sobre o de ajuste direto;

·    Nos casos de contratos de aquisição ou locação 
de bens móveis e de aquisição de serviços cujo 
preço contratual não seja superior a 20.000 euros 
é aplicável o regime do ajuste direto simplificado, 
que permite que a adjudicação seja “feita pelo órgão 
competente para a decisão de contratar, diretamente, 
sobre uma fatura ou um documento equivalente 
apresentado pela entidade convidada, com dispensa 
de tramitação eletrónica” (artigo 128.º, n.º 1 do CCP), 
e ainda a dispensa de quaisquer outras formalidades 
previstas no CCP (artigo 128.º, n.º 2 do CCP);

·    É dispensada de autorização prévia a exceção para a 
aquisição centralizada de bens ou serviços abrangidos 
por um acordo-quadro para as entidades abrangidas 
pelo Sistema Nacional de Compras Públicas;

·    O regime excecional obriga as autoridades públicas a 
aceitarem, para todos os efeitos legais, a exibição de 
documentos (destacam-se, no âmbito da contratação 
pública, documentos de identificação e certificados 
de registo criminal) cuja validade tenha expirado a 
partir do dia 9 de março de 2020 (conforme resulta 
da leitura conjugada dos artigos 16.º e 37.º).
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5. 
Há alterações ao regime de produção de efeitos dos contratos adjudicados ao abrigo do regime 
excecional?
Sim.

·    Os contratos celebrados ao abrigo deste regime excecional podem, independentemente da sua redução ou não 
a escrito, produzir os seus efeitos logo após a adjudicação, podendo o fornecimento ou serviço ser iniciado 
imediatamente após a adjudicação;

·    E permite-se, sempre que esteja em causa a garantia da disponibilização, por parte do operador económico, dos 
bens e serviços, adiantamentos de preço por parte da entidade adjudicante, sem necessidade de fundamentação.

6. 
Há alterações ao nível de autorização de despesa?
Sim.

O diploma estabelece um regime excecional de autorização de despesa, que consta do artigo 3.º, e que pretende 
flexibilizar e tornar o mais célere possível essa autorização, possibilitando uma contratação quase imediata.

7. 
E ao nível de autorização administrativa?
Sim.

Para além do regime excecional de autorização de despesa, o diploma estabelece regimes excecionais de autorização 
administrativa, conforme disposto no artigo 9.º, que determina que “a decisão de contratar a aquisição de serviços 
cujo objeto seja a realização de estudos, pareceres, projetos e serviços de consultoria, bem como quaisquer 
trabalhos especializados, não carecem das autorizações administrativas previstas na lei, sendo da competência do 
membro do Governo responsável pela área setorial”.
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A Cerejeira Namora, Marinho Falcão 
tem uma equipa preparada para qualquer 
desafio e está pronta para dar resposta  
aos seus. 

Hoje. Amanhã. Sempre. 
Conte connosco. 

Para mais informações
geral@sociedadeadvogados.eu
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