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Exmo, Senhor
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Assunto: Envio de Parecer

Para os devidos efeitos e conforme dispoe o artigo 141.0, do Regimento da Assembleia
Legislativa da Madeira, junto se envia a V. Exa, o Projeto de Decreto Legislativo Regional, da autoria
do JPP, que "Gria a unidade técnica de apoio orçamental da Regiäo Autónoma da Madeira".

Com os melhores cumprimentos,

o

Comissäo

Carlos

ues

ñE

Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses . 9004-506 Funchal
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REGIÄO AUTÓNOMA DA MADEIRA

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
2.4

Comissäo Especializada Permanente de Economia, Finanças e Turismo

PARECER
Projeto de Decreto Legislativo Regional

"Cria a unidade técnica de apoio orçamental da Regiäo Autónoma da Madeira", da autoria do
JPP

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 141.0 do Regimento da Assembleia Legislativa

da Madeira, reuniu no dia 24 de março de 2017, pelas 11:30 horas, a 2,4 Comissão Especializada
Permanente de Economia, Finanças e Turismo, para analisar o diploma em epigrafe.

Após a verificaçäo formal

e

material do diploma,

a

Comissäo considerou, por unanimidade,

estarem reunidos os pressupostos para envio do Pro¡eto de Decreto Legislativo Regional para discussão
e apreciação em Plenário.

Este parecer foi aprovado por unanimidade

Funchal, 24 de março de 2017

Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses . 9004-506 Funchal
Telef. 291 210 500 . Fax 291 140 91'l
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REGÉO AUTÓNOMA DA MADEIRA
ASSEiTBLEIA LEGISLATIVA

Gabinete do Presídente

C/ conhecimento:
Exmos. Senhores

Exmo(a), Senhor(a)

- Vice-Presidentes

Presidente da 2a Gomissão Especializada
Economia, Finanças e Turismo

- Presidentes dos Grupos Parlamentares
do PSD, CDS, JPP, PS, PCP e BE
- Deputado do PTP
- Deputado GilCanha
- Gabinete dos Assuntos Parlamentares

Sua referânclâ

Suâ comunlcação de

Data

21.02.2017

Assunto: Projeto de Decreto Legislativo Regional (Jpp)

.

Encarrega-me Sua Excelência o Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira de
remeter a V, Ex.a para apreciaçäo, ao abrigo do disposto no n.o 1 do artigo 1410 do Regimento,
o Projeto de Decreto Legislativo Regional da autoria do JPP, intitulado *CRIA A UN¡IDADE

TÉcNIcA DE APoIo IRçAMENTAL DA REGIAI AUTINIMA DA MADEIRA".
Com os melhores cumprimentos

O Chefe do Gabinete

ério Gonçalves

Edillclo da Assembleia Leglslatlva da Madeha - Avenlda do Mar e das Comunldades Madelrenses - Funchal
Telefone: 291210500 - Far 291231959 - Correto Etehónicor l¿t¿rh¡¡q$rél!âsffilF,{nìQl

Proe¡3¡do por comp{l¡dor

7.2.31P
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D¿ta:7-fev-17
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Sua Excelência,
Senhor Presidente da Assembleia Legislativa da
Região Autónoma da Madeira

Oficio n.o 20170055, de 07 de fevereiro de2017
ASSUNTO: PROJETO DE DECRETO LEGISLAT¡VO REGIONAL

Excelência,

Ao abrigo das disposiçöes regimentais, o Grupo Parlamentar do JPP, apresenta o
Projeto de Decreto Legislativo Regional intitulado "Gria a Unidade Técnica de Apoio
Orçamental da Região Autónoma da Madeira",

QUê se anexa.

Com os melhores cumprimentos,

O Presidente do Grupo Parlamentar do JPP
-4Ñ

uffie
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NOTA JUSTIFICATIVA

A.

Nome do Projeto

"Cria a Unidade Técnica de Apoio Orçamental da Regiäo Autónoma da Madeira"

B. Objetivos
Esta unidade terá como principal missão preparar documentos técnicos sobre o
orçamento Regional e os orçamentos retificativos, que permitiräo leituras mais fáceis
dos documentos para os deputados, bem como acompanhar a execuçäo orçamental e
de gestão financeira pública regional,

G. Gircunstâncias envolventes justificativas
Transparência de execução orçamental e da prestaçäo das contas priblicas assumem-

se com fatores importantes que devem contribuir para o aprofundamento da
credibilidade e da confiança e constituem a garantia do bom funcionamento dos
mecan ismos de fiscal izaçäo pol itico-financelra,

D. lmpacto financeiro no Orçamento Regional
O presente Diploma tem impacto financeiro no Orçamento Regional

I
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL

cRtA

A

UNIDADE

rÉcvrce

DE

Apoto aRçAMENTAL

on neoÄo euro¡,to¡we

DA MADETRA

Desde sempre que se vem discutindo de atribuir à Assembleia Legislativa da Região
Autónoma da Madeíra meios e capacidades para acompanhartecnicamente as matérias
orçamentais e financeiras através da criaçäo de uma unidade técnica.

Na Assembleia da República a UTAO, foi aprovada em 2006, pela Resoluçäo

n.o

5312006 e na Regiåo Autónoma dos Açores, foi proposta em 2015.

Numa altura em que se fala de transparência como estandarte, de uma nova forma de

estar na política, todos os instrumentos que fortaleçam, essa exigência devem ser
adotados.

A Unidade Técnica de Apoio Orçamental, não só reforça a transparência financeira

e

das contas públicas, como é um importante instrumento de trabalho dos deputados. Não

só porque a área financeira é uma área de elevada complexidade técnica, como

a

análise de dados por quem näo é da área financeira se revela bastante difícil.

A

criaçäo da UTAO-RAM permite aos deputados, um trabalho

e análise mais

aprofundado na área, dando também a possibilidade de melhor avaliação do setor.

A experiência, desta Unidade de Apoio Orçamental, na Assembleia da República

é

positiva, dando um vasto apoio técnico aos deputados na análise de documentos täo
complexos quanto o Orçamento ou a Execuçåo Orçamental, de forma independente e
imparcial, dando aos deputados mais instrumentos para o exercício das suas funçöes
parlamentares.
L

E por isso indispensável a sua criaçäo na Regiäo Autónoma da Madeira, para uma maior

transparência do orçamento e da conta, bem como, para um trabalho mais rigoroso e
eficaz dos deputados da Assembleia Legislativa da Regiäo Autónoma da Madeira.

Assim, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira decreta, nos termos
do disposto na alínea a) do no 1 do artigo 227o da Constituiçäo da República Portuguesa
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e no artigo 39o e n.0 1do artigo

41.o do Estatuto Político-Administrativo

da Regiäo

Autónoma da Madeira, aprovado pela Lei no 13/91, de 5 de Junho, revisto e alterado
pelas. Leis nos 1 30/99, de 21 de Agosto

e

1201200A, de 21 de Junho, o seguinte:

Artigo Lo
Objeto
Tendo em consideraçäo as especificidades e complexidade das matérias orçamentale
financeira, a Assembleia Legislativa da Regiåo Autónoma da Madeira constitui a
Unidade de Apoio Técnico Especializado da Região Autónoma da Madeira (UTAORAM) na dependência do Serviço de Apoio às Comissões.

Artigo

2.o

Gompetências
Compete à UTAO-RAM elaborar estudos e documentos de trabalho técnico sobre a
gestäo orçamental e financeira pública, no âmbito das seguintes matérias:

a)
b)

c)
d)

Análise técnica da proposta de Decreto Legislativo Regional do Orçamento da
Região Autónoma da Madeira e suas alterações;
Avaliaçäo técnica sobre a Conta da Região Autónoma da Madeira;
Acompanhamento técnico da execuçäo orçamental, para o conjunto das
Administrações Públicas e projeçäo para o final de ano.
Avaliaçäo e acompanhamento dos contratos de Parceria Público Privado celebrados

por qualquer entidade pública, nomeadamente os encargos decorrentes da sua

e)

0

celebraçäo, processo de negociaçöes e alteraçöes contratuais e o seu cumprimento;
Avaliação e acompanhamento dos contratos de Concessäo celebrados por qualquer
entidade pública, nomeadamente os encargos decorrentes da sua celebraçäo,
processo de negociaçöes e alteraçöes contratuais e o seu cumprimento;
Avaliaçäo e acompanhamento dos contratos de Reequilíbrio Financeiro celebrados

por qualquer entidade pública, nomeadamente os encargos decorrentes da sua
celebração, processo de negociaçöes, alteraçöes contratuais e o seu cumprimento;

g) Estudo técnico

sobre o impacte orçamental das iniciativas legislativas admitidas, que

o Presidente da Assembleia Legislativa da Regiäo Autónoma da Madeira entenda
submeter à comissåo especializada que detenha a competência em matéria
orçamental e financeira, nos termos do n.o 1 do aftigo 43.o do Regimento da

h)

I

N

Assembleia Legislativa da Regiäo Autónoma da Madeira;
Outros trabalhos que sejam determinados pela comissäo especializada que detenha
a competêncía em matéria orçamentale financeira, ou que a esta sejam submetidos
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i)

pelo Presidente da Assembleia Legislativa da Regiäo Autónoma da Madeira ou por
outras comissöes especializadas.
Realizaçåo de reportes trimestrais sobre o investimento realizado em todas as
entidades e empresas do sector público e à administraçåo regionale local.

Artigo

3.o

Composiçäo
A UTAO-RAM é composta por três técnicos, das áreas de economia, auditoria e direito,
mediante procedimento concursal ou de instrumento de mobilidade na administraçäo
pública nos termos da Estrutura Orgânica da Assembleia Legislativa da Regiäo
Autónoma da Madeira, aprovada pelo Decreto Legislativo Regional n.o 241891M, na sua
atual redaçäo.

Artigo

4.o

Funcionamento
1 - A UTAO-RAM funciona de acordo com o seu regulamento interno, aprovado pelo
Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, mediante
proposta da comissão especializada que detenha a competência em matéria orçamental
e financeira;

2 - A comissåo especializada que detenha a competência em matéria orçamental e
financeira pode submeter à aprovaçäo do Presidente da Assembleia Legislativa da
Regiäo Autónoma da Madeira, a contrataçäo de estudos e pareceres a outras entidades
sobre matérias que justifiquem elevado grau de complexidade técnica e científica.

3- Antes de decorridos três anos sobre a entrada em funçöes da UTAO-RAM,

a

comissäo especializada que detenha a competência em matéria orçamental e financeira
procede à sua avaliaçå0, tendo em conta a atividade desenvolvida e os custos

envolvidos poderá apresentar propostas de manutenção, extinçåo ou alteraçäo, quer
em termos de competências, guer em termos de composiçäo.
Artigo

50

Entrada em vigor
O presente decreto legislativo regional entra em vigor após a publicaçäo do Orçamento
Regional posterior à sua publicaçäo.
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O Presídente do Grupo Parlamentar dþ JPP
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