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RESUMO 

Os erros cometidos no processo de contratação e como preveni-los, são parte importante no seu 

desenvolvimento, de forma a que este decorra segundo as regras e princípios do Código dos Contratos Públicos. 

A presente dissertação tem por objetivo a análise dos erros e inconformidades na contratação de empreitadas 

de obras públicas. 

Desta forma, pretende-se fornecer aos interessados no tema, um documento de apoio sobre as inconformidades 

e erros nestes tipos de contratos, suas possíveis causas e boas práticas para que possam ser prevenidas 

futuramente. É também feito um estudo onde se procura cruzar a informação dos tipos de erros com outros 

fatores e intervenientes ligados ao processo de contratação, procurando perceber algumas relações e tendências 

que possam existir. 

Através de pesquisa e estudo bibliográfico dos conceitos gerais e teóricos, o trabalho explica como se desenvolve 

o processo de aquisição de uma empreitada de obras públicas. Deste modo, compreende-se e aprofunda-se os 

conhecimentos necessários para analisar os erros e omissões dos contratos em estudo.  

Resumidamente, procedeu-se a um estudo de todos os acórdãos de empreitadas de Obras Públicas presentes 

no site do Tribunal de Contas, nos anos entre 2011 e 2018, onde se retiraram informações necessárias para o 

estudo que se pretende executar, como o tipo de dono de obra em cada acórdão, o adjudicatário, preço base, 

valor do contrato, o objeto do contrato, prazo de execução da obra, número de concorrentes, o critério de análise 

das candidaturas, tipo de procedimento de contratação, decisão sobre atribuição do visto por parte do Tribunal 

de Contas, descrição dos erros encontrados por este, temas que serão alvo de uma abordagem e descrição mais 

detalhada no decorrer da dissertação. 

Diversas conclusões se retiraram do estudo efetuado. Destacam-se algumas, como ser de grande importância, 

ao escolher o procedimento de contratação, o cumprimento dos princípios da contratação pública. No ano de 

2011, a grande quantidade de erros detetados do tipo “Escolha dos Procedimentos”, deveu-se essencialmente à 

má aplicação do procedimento de Concurso Público Urgente por parte das Câmaras Municipais. De 2012 em 

diante, notou-se uma grande redução nos acórdãos de empreitadas de obras públicas disponíveis, o que se deve, 

provavelmente, à crise que se abateu a nível mundial. Deve ser garantida a aprovação dos fundos comunitários 

como financiamento do projeto, quando aplicável, e só depois iniciar o procedimento de contratação, o que 

esteve na origem de diversos erros de “Financiamento das Despesas” detetados. Tendo em conta os acórdãos 

analisados, conclui-se que, a grande maioria dos contratos submetidos a análise por parte do Tribunal de Contas 

com o intuito de obtenção de visto, acabam por ser recusados. O grande uso do Preço Mais Baixo na avaliação 

das propostas, no ano de 2011, está muito associado ao uso da modalidade de Concurso Público Urgente, sendo 

que daí em diante, a Proposta Economicamente Mais Vantajosa foi a mais usada. 

Palavras-chave: Erros e inconformidades; Empreitadas de Obras Públicas; Código dos Contratos Públicos; 

Tribunal de Contas; 
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ABSTRACT 

 Errors in the procurement process and how to prevent them are a important part of its development, so that it 

runs according to the rules and principles of the Public Procurement Code. 

This dissertation aims to analyze errors and nonconformities in the hiring of public works contracts. 

This way, it is intended to provide those is interested in the topic, with a support document about non-

conformities and errors in these types of contracts, their possible causes and good practices so that they can be 

prevented in the future. It is also made a study that seeks to crosscheck the information of the types of errors 

with other factors and actors linked to the hiring process, trying to understand some relationships and trends 

that may exist. 

Through research and bibliographical study of the general and theoretical concepts, the work explains how the 

process of acquisition of a public works contract develops. This way, we understand and deepen the necessary 

knowledge to analyze the errors and omissions of contracts under study. 

Briefly, a study was made of all the Public Works contracts judgments present on the Court of Auditors website, 

between 2011 and 2018, where the necessary information was obtained for the study to be carried out, such as 

the type of contractor in each judgment, the contractor, base price, value of the contract, the object of the 

contract, the deadline for the work, number of competitors, type of procurement procedure, decision about 

prior approval by Court of Auditors, description of errors found by them, topics that will be the subject of a more 

detailed approach and description during the dissertation. 

Several conclusions were drawn from the study. Some stand out, such as being of great importance, when 

choosing the contracting procedure, compliance with the principles of public procurement. In 2011, the large 

number of errors detected by the “Choice of Procedures” group, was essentially due to the misapplication of the 

Urgent Public Tender procedure by the City Councils. From 2012 onwards, there was a great reduction in the 

judgments of public works contracts available, which is probably due to the crisis that hit the world. The approval 

of community funds as project financing should be guaranteed, when applicable, and only after that, start the 

contracting procedure, which was the cause of several errors of “Financing of Expenses” detected. Taking into 

account the judgments analyzed, it is concluded that the vast majority of contracts submitted for analysis by the 

Court of Auditors in order to obtain a visa, end up being refused. The great use of the Lowest Price in the 

evaluation of proposals, in the year 2011, is very much associated with the use of the Urgent Public Tender 

modality, being that from then on, the Economically Most Advantageous Proposal was the most used. 

Keywords: Errors and nonconformities; Public Works Contracts; Public Procurement Code; Court of Auditors; 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 ENQUADRAMENTO DO TEMA 

A Contratação Pública é parte importante da atividade económica. Silva (2018) refere que os processos de 

Contratação Pública são executados por uma entidade adjudicante que procede à escolha de um candidato e sua 

proposta para concretização de um contrato ou prática de ato administrativo, onde esse procedimento é 

regulado por normas. Essas regras encontram-se organizadas no Código dos Contratos Públicos (CCP), onde é 

possível observar as diretrizes para uma correta implementação do processo. 

A Contratação Pública tem uma grande influência no desenvolvimento dos Estados, pois esta diz respeito, em 

certas situações, a aquisições de serviços ou construção de infra-estruturas com certa relevância a nível 

económico e mesmo social. 

De acordo com a Autoridade da Concorrência, representa 19,5% da despesa pública total e 10% do Produto 

Interno Bruto português. A Contratação Pública com as suas regras e metodologias promove a concorrência, o 

que segundo a mesma Autoridade, promove preços mais baixos, melhoria da qualidade e maior inovação e 

variedade de bens e serviços. Ao mesmo tempo impulsiona o crescimento económico, melhorando fatores como 

a produtividade, eficiência e competitividade. 

Uma Contratação Pública mal executada leva ao desperdício de fundos públicos que poderiam ser canalizados 

para outras áreas. De acordo com estudos da Comissão Europeia, citado pela Autoridade da Concorrência, o uso 

do procedimento de Concurso Público origina uma poupança de 3,8% no valor final do contrato, o que faz notar 

a real importância que esta tem. 

Segundo dados disponibilizados pelo Portal Base (Base.Gov), referente ao relatório anual elaborado pelo IMPIC,  

no ano de 2017, do total de contratos formados por Contratação Pública, que representam no seu conjunto 6,60 

mil milhões de euros, 1,92 mil milhões dizem respeito a obras públicas, o que representa cerca de 29% do total. 

Por tudo o anteriormente referido, percebe-se que é de grande importância que este procedimento seja usado 

de forma correta, de acordo com os princípios e regras estabelecidos, evitando incorrer em erros e 

inconformidades no desenvolvimento do processo para a formação de contratos. 

1.2 ÂMBITO E OBJECTIVOS 

Com o presente trabalho pretende-se fazer uma análise dos tipos de erros e inconformidades que acontecem 

em Portugal, tendo para isso tido como base os acórdãos do Tribunal de Contas nos anos 2011-2018, onde se 

pretende entender o grau de incidência dos diferentes tipos de erros, as possíveis causas e procurar prevenir 

que ocorram novamente no futuro. 

Isso será feito com base na explicação de conceitos, na compreensão do processo de formação e execução de 

um contrato de empreitada de obras públicas e posteriormente na análise estatística aos acórdãos estudados. 
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Salienta-se que o trabalho proposto se refere apenas aos erros e inconformidades dos contratos de empreitadas 

de obras públicas, não incidindo, por isso, em qualquer outro tipo de contrato. 

1.3 METODOLOGIA 

São abordados inicialmente a nível teórico temas relevantes para o assunto em análise, como os procedimentos 

para a Contratação Pública, o Código dos Contratos Públicos (CCP) e o Tribunal de Contas, subcapítulo no qual, 

para além de ser apresentada a constituição e modo de funcionamento do órgão jurídico português, também é 

feita uma pequena apresentação do Tribunal de Contas Europeu. 

Na 2ª parte da dissertação, será feita a análise dos acórdãos estudados, onde se analisa, a nível estatístico, a 

amostra e se procuram correlações entre fatores, percebendo se existe interligação nestes. 

Para isso, retiraram-se um conjunto de informações em cada acórdão, que será posteriormente trabalhada a 

nível estatístico e estudada, procurando obter conclusões relevantes a partir destas. 

1.4 ORGANIZAÇÃO 

A presente dissertação encontra-se dividida em cinco capítulos. O primeiro capítulo diz respeito à introdução 

deste estudo, sendo feito um enquadramento do mesmo, a identificação dos objetivos e por fim a descrição da 

sua estruturação. 

 No Capítulo 2, é desenvolvido o estado de arte, que se inicia com uma abordagem ao tema “Contratação 

Pública”, onde se explica o modo como esta se processa, os passos que são habitualmente tomados, seguindo-

se uma abordagem aos termos e definições mais relevantes associados aos Contratos de Empreitadas de Obras 

Públicas. Desenvolve-se também a temática “Código dos Contratos Públicos”. Por fim, apresenta-se o Tribunal 

de Contas, a nível institucional e legislativo, pois este órgão jurídico desempenha um papel central no tema 

abordado nesta dissertação, detetando os erros e inconformidades nos contratos de empreitadas analisados por 

este. 

No capítulo 3, é aprofundada a metodologia usada, o modo como foi executada a análise dos acórdãos, sendo 

concluído o capítulo com um exemplo detalhado de cada tipo de erro identificado. 

O capítulo 4, diz respeito ao estudo estatístico dos acórdãos analisados, onde é apresentado e analisado 

graficamente o que foi retirado da leitura destes, sendo feito também, como já anteriormente referido, um 

cruzamento de informação, procurando perceber possíveis correlações. 

No capítulo 5 apresentam-se as conclusões da dissertação e por fim é indicada toda a bibliografia consultada e 

são disponibilizados alguns anexos, que procuram complementar toda a informação desenvolvida. 
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2 ESTADO DA ARTE 

2.1 CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

O contrato de empreitada é, segundo consta no artigo 1207.º do Código Civil, o contrato onde é estabelecido, 

entre duas partes, a realização de uma obra por um determinado preço.  

Ora, desta definição realça-se desde logo os dois grandes protagonistas destes contratos: o dono de obra, que é 

a entidade singular ou coletiva que pretende ver executado um serviço e para isso contrata alguém, e o 

adjudicatário, ou empreiteiro, a quem será incumbida a tarefa de realizar a obra pretendida pelo seu cliente. 

No que diz respeito aos contratos de empreitadas de obras públicas, estes são legislados pelo Código dos 

Contratos Públicos e são, portanto, uma especificidade do artigo 1207.º anteriormente mencionado, pois tem as 

suas regras e metodologias específicas.  

No entanto, para a garantia de um procedimento legal, não é suficiente cumprir a lei, mas também cumprir os 

princípios que regem a contratação pública. De acordo com Neves (2011), “Os princípios da contratação pública 

conformam a definição concreta e a realização dos procedimentos de contratação pública, assim como a atuação 

do co contraente público na relação jurídica, constituindo padrões de controlo da sua correção jurídica”. 

Estes princípios são, segundo Oliveira (2008), alguns de âmbito mais geral, como os de Concorrência, Igualdade 

e Imparcialidade, mas também existem outros mais específicos (proibição da discriminação em razão da 

nacionalidade, intangibilidade das propostas). 

O Princípio da Concorrência é fundamental na Contratação Pública. O Professor Doutor Rodrigo Esteves de 

Oliveira refere-se ao mesmo como “verdadeira trave-mestra da Contratação Pública”.  

Este princípio funciona ao nível procedimental, na medida em que, respeitando o princípio da igualdade 

(Gonçalves,2016), motiva a entidade adjudicante a usar procedimentos abertos e concorrenciais permitindo aos 

interessados, igualdade de acesso e de tratamento1 . 

A título de exemplo, e para reforçar a importância deste princípio, estudos efetuados permitiram concluir que o 

aumento do número de concorrentes através de plataformas eletrónicas provocou uma redução nos preços em 

valores superiores a 10%, e outro efetuado por um hospital português concluiu que “a introdução da 

concorrência através de plataforma eletrónica em vez de manter o Ajuste Direto ao pequeno grupo do costume 

permitiu melhorar a qualidade dos resultados e obter poupanças superiores a 25%” (Tavares, 2017). 

O Princípio da Transparência, encontra-se, como já se viu anteriormente, modelado no n.º1 do artigo 1.º-A do 

CCP. 

                                                                 

1 Artigo nº 18.º/1,2.º parágrafo da Diretiva 2014/24/UE 
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De acordo com Pinto (2018), este princípio exige que as decisões exercidas por quem conduz o procedimento 

pré-contratual sejam explicadas e corretamente fundamentadas, de modo a surgirem como claras e perceptíveis 

para todos os intervenientes. Esta é visível em diversas situações, como na fase de abertura do procedimento, 

onde é comunicada pela entidade adjudicante a sua vontade de contratar e em que condições assenta, através 

de uma publicidade prévia adequada. 

O Princípio da Publicidade, de acordo com Brito (2011), tem então uma relação muito próxima com o da 

Transparência, pois este último, tem como objetivo permitir às partes interessadas o conhecimento de todas as 

fases de forma clara, já a publicidade aumenta o leque de possíveis interessados a ter conhecimento do 

procedimento em causa. 

Para Viveiros (2017) existem no entanto situações que traem um pouco os princípios já mencionados, que são 

aqueles procedimentos cuja publicação prévia não é obrigatória, tanto a nível europeu como interno. A Comissão 

refere, na Comunicação Interpretativa, que a entidade adjudicante tem a obrigação de assegurar a publicidade 

adequada, para que uma empresa situada noutro estado membro da União Europeia possa, caso pretenda, 

candidatar-se ao referido anúncio. No entanto a mesma Comissão diz também nesse documento, que é 

necessário verificar qual a importância desses contratos a nível interno, analisando por exemplo, a expressão 

financeira do contrato, o que passa a transparecer de certa maneira uma aplicação relativa, que não é o que se 

pretende para a verificação e consagração dos princípios que se pretendem ver cumpridos a nível global. 

Procurando então ter sempre presente os princípios que norteiam a contratação pública e para se atingir o 

momento onde o adjudicatário pode então iniciar o processo de realização do pedido do cliente, algumas etapas 

têm de ser atravessadas. 

2.1.1 CONTRATAÇÃO PÚBLICA NA EUROPA 

De acordo com a Comissão Europeia (2017), no documento “European Semester Thematic Factsheet – Public 

Procurement”2 , todos os anos o sector público na União Europeia gasta cerca de 14% do PIB em contratações. 

Isso equivale a mais de 1,9 trilhões de euros.  

Investimentos de dinheiro público são elementos chave para alavancar o crescimento económico, sobretudo em 

épocas de orçamentos governamentais restritos. Para os Estados Membros, os contratos públicos são essenciais 

para o cumprimento de políticas governamentais e objetivos estratégicos. O bom funcionamento das compras 

públicas tem uma influência positiva em termos de competitividade devido à melhoria financeira, serviços de 

qualidade e melhoria ao nível das infraestruturas.  

                                                                 

2 Trata-se de um documento disponibilizado pela Comissão Europeia onde são fornecidas algumas informações dos desafios 

económicos e sociais dos estados membros, metodologias para os enfrentar e exemplos de boas práticas. 
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Contratos públicos de valor acima dos limiares definidos pela União Europeia. têm que ser publicadas no 

“Tenders Electronic Daily”3 para o acesso em qualquer Estado Membro. Esta medida tem como objetivos a 

expansão da divulgação da contratação para que esta chegue a qualquer possível interessado que pontifique na 

União Europeia, melhorando a competitividade e os valores pagos mais benéficos pela contratação pública. 

Segundo a mesma fonte, entre os anos de 2006 e 2016, o número de propostas com apenas uma oferta cresceu 

de 14% para 29%, o que mostra um decréscimo de intensidade ao nível da competição. No gráfico 2.1 pode ser 

observado, para os países que constituem a União Europeia, as percentagens de contratos nos quais foi 

apresentada apenas uma proposta, no intervalo de anos 2006-2016. 

Olhando para a média percentual da União Europeia, observa-se que existiram 27% de anúncios com apenas um 

concorrente. 

 

Gráfico 2.1 - Percentagem de contratos para os quais houve apenas uma oferta no intervalo de anos de 2006-2016 

(fonte: Comissão Europeia - ec.europa.eu) 

Como se pode observar no gráfico 2.2, entre 2009 e 2015, a contratação indireta transfronteiriça ficou acima dos 

15% na maioria dos Estados-Membros. O facto de a contratação indireta4 ser bem maior que a direta5 encontra 

explicação no facto de as empresas confiarem mais em empreiteiros que falam a sua língua e que não se 

encontram distantes geograficamente (European Semester Thematic Factsheet, 2017). 

                                                                 

3 Tenders Electronic Daily (TED) é a versão eletrónica do Suplemento do Jornal Oficial da EU consagrado aos concursos 

públicos europeus, onde anualmente são publicados cerca de 520 mil anúncios. 

4 Onde a entidade vencedora está sediada no mesmo país da entidade contratante mas é subsidiária de uma empresa 

estrangeira. 

5 Onde a entidade vencedora não está localizada no mesmo país que a autoridade contratante e não é de propriedade 

nacional. 
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Gráfico 2.2 - Percentagem de contratos adjudicados a empresas estrangeiras por valor, direta e indiretamente no 

intervalo de anos de 2009-2015 (fonte: Comissão Europeia - ec.europa.eu) 

Um importante indicador é o valor total dos concursos publicados ao nível da União Europeia. Esse indicador 

varia muito entre países. Em alguns deles o valor de contratos publicados em relação ao PIB está muito abaixo 

da média da União Europeia que é de 4.25%, como se pode observar no gráfico 2.3. Ora isso causa uma 

disparidade grande no que à oferta para entrada de empresas estrangeiras diz respeito nesses países, não 

beneficiando de uma publicidade aumentada nos concursos e do consequente aumento de concorrentes e de 

competitividade. A Alemanha é o membro que regista o valor mais baixo (1,2%). 

 

Gráfico 2.3 - Percentagem do PIB dos concursos publicados, por Estado-Membro nos intervalos de anos 2012-2015 

(fonte: Comissão Europeia - ec.europa.eu) 

Um elemento chave que indica o grau de transparência é o tipo de procedimento usado. Quando são usados 

procedimentos abertos, haverá uma maior transparência e concorrência. Por outro lado, quando é usado um 
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procedimento negociado sem publicação essas características serão inevitavelmente prejudicadas. Ao nível da 

União Europeia, a média percentual de procedimentos sem publicação foi de 7% no intervalo de anos 2006-2016, 

como é possível observar no gráfico 2.4. 

Estes valores são muito influenciados por setores onde o uso deste procedimento é muito elevado, como é 

exemplo a compra de Tecnologias de Informação, onde a tendência é manter sempre os mesmos fornecedores 

(European Semester Thematic Factsheet, 2017). 

 

Gráfico 2.4 - Proporção de anúncios de adjudicação de contratos em que foi utilizado um procedimento por negociação 

sem publicação no intervalo de anos 2006-2016 ( fonte: Comissão Europeia - ec.europa.eu) 

Um indicador muito utilizado para analisar a qualidade da informação é a taxa de contratos no TED que não tem 

informações sobre o valor do mesmo. A média percentual da União Europeia foi de 20%, no entanto há quatro 

países que tiveram valores muito superiores a esse, sendo eles a Suécia, Holanda, Finlândia e Irlanda. De acordo 

com o “European Semester Thematic Factsheet”, é de notar que muitos países que registam esse problema, não 

estão a melhorar o seu registo nesse campo ao longo do tempo, sendo os casos mais notáveis os da Suécia e 

Holanda. 
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Gráfico 2.5 - Percentagem de contratos no TED sem indicação do valor deste no intervalo de anos de 2006-2016 (fonte: 

Comissão Europeia - ec.europa.eu) 

Segundo a mesma fonte, verificou-se existir um uso excessivo do Preço Mais Baixo como critério de adjudicação, 

o que nem sempre representa a melhor proposta. A Comissão Europeia promove a integração de critérios de 

qualidade naquilo que se chama de princípio da “Proposta Mais Vantajosa” (MEAT)6. No entanto, observa-se no 

gráfico 2.6, que o uso deste princípio pelos Estados-Membros varia muito. Por exemplo, França e Reino Unido 

usam esse critério em mais de 90% das propostas, enquanto a Croácia e Lituânia se encontram abaixo de 10%. A 

média da União Europeia é de 62%. 

Uma ação clara e concreta pode transformar a Contratação Pública em um poderoso instrumento da política 

económica de cada Estado Membro. Isso mesmo foi discutido na Comunicação da Comissão a 3 de Outubro de 

2017, onde se estabeleceu o quadro político para melhorar as práticas de contratação em toda a União Europeia. 

De acordo com a Comissão Europeia (2017), as ações devem abranger seis áreas prioritárias:  

• Assegurar maior aceitação das estratégias de contratação pública; 

• Profissionalizar os compradores públicos; 

• Melhorar o acesso aos mercados de contratação; 

• Melhorar a transparência, integridade e melhor informação; 

• Impulsionar a transformação digital na contratação; 

• Cooperação conjunta. 

                                                                 

6 Em Inglês: MEAT – Most Economically Advantageous Tender. 
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Gráfico 2.6 - Utilização do critério da Proposta Mais Vantajosa, MEAT, no intervalo de anos de 2006-2016 (fonte: 

Comissão Europeia - ec.europa.eu) 

2.1.2 CICLO DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

O desenvolvimento adequado do processo de aquisição de uma empreitada implica uma boa gestão do respetivo 

ciclo de contratação. “A contratação pública exige um planeamento cuidado e trabalhos especializados e 

qualificados de modo a evitar os problemas de desajustamento entre o objeto pré-definido e a realização do 

mesmo” (Silva, 2018). 

Este ciclo tem componentes essenciais que importa conhecer de forma sucinta. Descreve-se na figura 2.1 as 

diferentes fases do processo. Como é possível observar, este ciclo é composto por quatro grandes grupos, o 

primeiro dos quais onde se definem os objetivos, o que se pretende com o contrato que irá ser formado, de que 

tipo será e qual o seu valor. A segunda fase do ciclo corresponde à preparação do processo de contratação, onde 

é estabelecido o procedimento, é elaborado o caderno de encargos, são estabelecidas todas as regras do modo 

como será feita a avaliação e é nomeado o júri. O terceiro grupo do ciclo compreende a fase do processo onde é 

feita a divulgação ou potenciais convites a interessados, negociação, análise das propostas e seleção da proposta 

a quem será atribuída a adjudicação. O último grupo diz respeito à adjudicação, contratação e acompanhamento 

do contrato. 
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Figura 2.1 - Ciclo da Contratação Pública, adaptado de “Manual dos Procedimentos Contratação Pública de bens e serviços” 

(Silva, 2018) 

“A contratação pública exige um planeamento cuidado e trabalhos especializados e qualificados de modo a evitar 

os problemas de desajustamento entre o objeto pré-definido e a realização do mesmo” (Silva, 2018). 

Ao mesmo tempo, e de acordo com Tavares (2017), a boa contratação pública tem que respeitar três pilares 

essenciais e que se apresentam na Figura 2.2. 

 

Figura 2.2 - Triângulo da boa contratação pública, adaptado de “ O Guia da Boa Contratação Pública As diretivas de 2014 

e o decreto-lei 111-B/2017” (Tavares,2017) 

Eficaz

Legal Eficiente
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Segundo o mesmo autor, tem que haver eficácia, no sentido em que tem que ser resolvida a necessidade que 

justificou a abertura do procedimento de contratação, de um modo eficiente, ou seja, atingir os objetivos da 

forma o menos dispendiosa possível e, claro, de forma legal, respeitando as leis vigorantes. 

2.1.3 PROCEDIMENTOS DE FORMAÇÃO DE CONTRATOS 

Tudo se inicia quando o Dono de Obra abre um Concurso Público para selecionar o concorrente mais adequado 

para satisfação do que pretende. 

Segundo Sousa (1994), o Concurso Público na celebração de um contrato administrativo traduz-se em um 

procedimento que visa “escolher o co-contratante com base em simultâneos proposta contratual e convite a 

contratar, dirigido a um elenco não pré-determinado ou indeterminável de destinatários, em regime de 

concorrência, procedimento aquele que se conclui com a adjudicação ou a recusa em adjudicar, mas de que 

decorre, de forma necessária – quanto ao concorrente escolhido e ao conteúdo essencial da proposta preferida – 

a celebração do contrato”. 

Logo aqui, existem alguns pontos que têm que ser satisfeitos. Quando o valor do contrato for superior aos 

limiares europeus para a contratação pública7, o anúncio do mesmo terá então que ser obrigatoriamente 

publicado no Jornal Oficial da União Europeia para além do Diário da República, onde tem sempre que ser 

anunciado, mesmo para valores de contratos inferiores aos limiares europeus, sendo de resto um erro grave não 

o fazer (Comissão Europeia, 2015). 

São diversos os tipos de procedimento de contratação, sendo que pode ser feita uma divisão destes em dois 

grandes grupos, concorrenciais e não concorrenciais, como se apresenta na tabela 2.1. 

Tabela 2.1 - Divisão dos Procedimentos de Contratação em concorrenciais e não concorrenciais 

Procedimentos Concorrenciais Procedimentos não Concorrenciais 
Concurso Público Ajuste Direto 

Concurso Público Urgente Ajuste Direto Simplificado 

Concurso Limitado por Prévia Qualificação Consulta Prévia 

Negociação   

Diálogo Concorrencial   

Parceria para a Inovação   

                                                                 

7 Os limiares europeus para o ano 2018 e 2019 são (IMPIC): 

 -€5.548.000 para contratos de empreitadas de obras públicas; 

 -€144.000 para contratos de aquisição ou locação de bens móveis ou aquisição de serviços quando a entidade adjudicante 

for o Estado;  

- €221.000 para contratos de aquisição ou locação de bens móveis ou aquisição de serviços quando a entidade adjudicante 

for qualquer outra entidade adjudicante diferente do Estado. 
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2.1.3.1 CONCURSO PÚBLICO 

Esta modalidade de contratação, inicia-se logo com a apresentação de propostas, não havendo lugar a uma fase 

de qualificação dos concorrentes. Os documentos da proposta devem ser introduzidos na plataforma eletrónica 

utilizada pela entidade adjudicante, ou através de meio de transmissão escrita e eletrónica de dados. 

De acordo com Pereira(2015), trata-se de um procedimento que pelas suas características e regras permite 

cumprir os princípios da transparência e concorrência, sendo de relevar algumas regras que para tal contribuem: 

• Publicação no Diário da República sem necessidade de qualificação prévia por parte dos candidatos; 

• Disponibilização pública no programa do procedimento do modelo de avaliação de propostas. 

Apresenta-se de seguida a tramitação deste procedimento: 

Tabela 2.2 - Tramitação do Concurso Público, adaptado de “Guia da Contratação Pública” e actualizado para o novo CCP 

(POAPMC, 2016) 

Fases Base Legal (CCP) 
1. Decisão de contratar Artigo 36.º  

2. Decisão de escolha do procedimento de concurso público Artigo 38.º  

3. Aprovação das peças concursais N.º 2 do artigo 40.º 

4. Designação do júri N.º 1 do artigo 67.º  

5. Anúncios Artigo 130.º e 131.º  

6. Fornecimento e Consulta das peças do concurso Artigo 33.º 

7. Esclarecimentos e retificação das peças do concurso Artigo 50.º  

8. Erros e omissões do caderno de encargos Artigo 50.º  

9. Apresentação das propostas Artigo 62.º  

10. Lista dos concorrentes Artigo 138.º  

11. Análise e avaliação das propostas e esclarecimentos sobre as mesmas Artigo 70.º, artigo 72.º e artigo 139.º 

12. Leilão eletrónico (no caso de ser aplicável) Artigo 140.º e seguintes  

13. Relatório preliminar Artigo 146.º  

14. Audiência prévia Artigo 147.º  

15. Relatório final Artigo 148.º  

16. Negociações das Propostas (no caso de ser aplicável) Artigo 149.º e seguintes 

17. Adjudicação: notificação e anúncio Artigo 73.º a 78.º  

18. Apresentação de documentos de habilitação Artigo 81.º a 87.º  

19. Prestação da caução e celebração do contrato Artigo 88.º a 106.º  

2.1.3.2 CONCURSO PÚBLICO URGENTE 

Existe uma modalidade, que funciona como um caso específico dentro do Concurso Público, que é o Concurso 

Público Urgente, onde essencialmente o que o distingue do Concurso Público normal é que neste caso o prazo 

para apresentação de propostas é consideravelmente reduzido, em que, para o caso dos contratos de 

empreitadas de obras públicas, o artigo 158º do C.C.P. nos diz que é estipulado o prazo mínimo de 72 horas para 

a formação dos contratos de empreitadas de obras públicas, desde que o mesmo ocorra em dias úteis. No caso 

de contratos de aquisição ou alocação de móveis ou aquisição de serviços esse prazo é de somente 24 horas. De 

acordo com Tavares (2017), são destaque algumas características, além do prazo já atrás referido, como o 

anúncio ter que ser publicado no DRE, tendo que constar neste o programa e o caderno de encargos (Artigo 

157º). O critério de adjudicação tem que ser o do Preço Mais Baixo, regra esta que o mesmo autor critica, visto 



 

13 

 

que em obras com particular urgência, o seu prazo de realização pode ser significativamente reduzido, com outro 

tipo de técnicas que acelerassem o processo e maior intensidade ao nível do trabalho, sendo que seria então 

vantajoso o uso do critério da Proposta Mais Vantajosa, a fim de poder ser feita uma seleção tendo em conta 

não apenas o preço mas também o prazo de execução, no entanto são as regras vigentes e têm que ser 

integralmente cumpridas. Outra regra de destacar é de não ser necessária a redução a escrito do contrato. 

Estas e outras especificidades, constam nos artigos 155.º a 161.º, onde, para além de terem que ser respeitadas, 

tem que existir uma real urgência, tendo esta que ser devidamente fundamentada. As regras aplicáveis a esta 

modalidade são, com algumas exceções, idênticas às do Concurso Público. 

2.1.3.3 CONCURSO LIMITADO POR PRÉVIA QUALIFICAÇÃO 

Existem ainda outras modalidades de contratação além do Concurso Público tradicional ou Urgente. O Concurso 

Limitado por Prévia Qualificação em termos de metodologia é similar ao Concurso Público (Pereira, 2015).  Neste 

procedimento qualquer empresa pode solicitar a participação e existe uma fase prévia em que é avaliada a 

capacidade técnica e financeira do candidato e é com base nessa avaliação que posteriormente é feita a seleção 

dos que correspondem ao pretendido, sendo então as propostas apresentadas por estes (Matos, 2012). Este 

método é usado quando a entidade adjudicante tem a necessidade de avaliar a capacidade a nível técnico ou 

financeiro do candidato. Em regra, os requisitos mínimos de capacidade financeira não podem ultrapassar o 

dobro do valor do contrato, salvo se forem convenientemente justificados (Artigo 165.º do CCP). 

Em termos de requisitos mínimos de capacidade técnica tidos em conta, realce-se a experiência curricular dos 

candidatos, os recursos humanos, tecnológicos e ao nível dos equipamentos de que estes dispõem, o modelo e 

capacidade organizacional dos candidatos (Artigo 165.º do CCP). 

Na fase de qualificação, aplicam-se dois modelos de qualificação, o Simples (artigo 179.º) e o Complexo (artigo 

181.º) . No primeiro destes, os candidatos têm que cumprir todas as exigências do foro técnico e financeiro, ou 

serão excluídos. No segundo, a avaliação é disposta em termos de uma tabela classificativa, tendo em conta 

também o campo técnico e financeiro, onde os melhores classificados são aprovados, não podendo esse número 

de aprovações ser inferior a cinco (Tavares, 2017, pp. 168-169). 

“Os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças do concurso podem ser solicitados 

e devem ser prestados nas fases de apresentação das candidaturas e qualificação dos candidatos e na 

apresentação e análise das propostas e adjudicação. Os esclarecimentos e retificações devem ser disponibilizados 

no portal da internet dedicado aos contratos públicos ou em plataforma eletrónica utilizada pela entidade 

adjudicante” (Silva,2018). 

Os documentos necessários para a candidatura e algumas regras podem ser consultadas no artigo 168.º do CCP. 

Apresenta-se de seguida a tramitação deste tipo de procedimento: 
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Tabela 2.3 - Tramitação do Concurso Limitado por Prévia Qualificação, adaptado de “Guia da Contratação Pública” e 

actualizado para o novo CCP (POAPMC, 2016) 

Fases Base Legal (CCP) 

1. Decisão de contratar Artigo 36.º 

2. Decisão de escolha do procedimento de concurso público Artigo 38.º  

3. Aprovação das peças Artigo 40.º  

4. Designação do júri N.º 1 do artigo 67.º  

5. Anúncios, apresentação de candidaturas e qualificação Artigo 131.º e 167.º  

6. Consulta e fornecimento das peças do concurso Artigo 133.º 

7. Apresentação das candidaturas Artigo 170.º 

8. Publicitação da lista dos candidatos Artigo 177.º 

9. Análise das candidaturas Artigo 178.º 

10. Relatório preliminar da fase de qualificação Artigo 184.º 

11.Audiência prévia Artigo 185.º 

12.Relatório final da fase de qualificação Artigo 186.º 

13. Decisão de qualificação e notificação da mesma Artigo 187.º e 188.º 

14. Convite dos candidatos qualificados Artigo 189.º 

15. Apresentação das propostas Artigo 62.º 

16. Publicitação da lista dos concorrentes Artigo 138.º 

17. Avaliação das propostas Artigos 70.º e 139.º 

18. Leilão eletrónico (fase eventual) Artigos 140.º e seguintes 

19. Relatório preliminar Artigos 146.º 

20. Audiência prévia Artigo 147.º 

21. Relatório final Artigo 148.º 

22. Adjudicação: notificação e anúncio Artigos 73.º e 76.º a 78.º 

23. Apresentação de documentos de habilitação Artigos 81.º a 84.º 

24. Prestação da caução e celebração do contrato Artigos 88.º a 106.º 

 

2.1.3.4 PROCEDIMENTO DE NEGOCIAÇÃO 

Trata-se de um procedimento onde primeiramente os candidatos pedem admissão para entrar em negociações, 

sendo que os critérios de seleção devem estar clarificados no anúncio, posto isso, a entidade que pretende 

adjudicar o serviço pede que os candidatos apresentem as suas propostas, sendo depois estas alvo de negociação 

até se chegar à que será adjudicada (Ferreira,2008). Existem requisitos para que as entidades adjudicantes 

possam adotar esta modalidade, que podem ser consultados nas diversas alíneas do nº1 do artigo 29.º do CCP 

(Base.Gov). 

O procedimento por negociação segue também o disposto no artigo 131.º do CCP, que diz respeito ás regras de 

anúncio no Jornal Oficial da União Europeia. 

O programa do procedimento e o caderno de encargos devem estar à disposição dos interessados para consulta, 

nos serviços da entidade adjudicante, desde o dia da publicação do anúncio até ao limite do prazo fixado para 

apresentação de propostas. Do mesmo modo, são colocadas no portal da internet dedicado aos contratos 

públicos ou em plataforma eletrónica utilizada pela entidade adjudicante. 
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Podem ser prestados os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças do concurso 

e estes têm que ser disponibilizados no portal da internet dedicado aos contratos públicos ou na plataforma 

eletrónica usada pela entidade adjudicante. 

O convite para a apresentação das propostas deve indicar o disposto no n.º2 do artigo 189.º. 

De acordo com Silva (2018), após o convite, o júri analisa as propostas, podendo pedir esclarecimentos que julgue 

necessários, sendo também calculada a pontuação global da proposta. É elaborado o relatório preliminar, com 

a ordenação das classificações dos concorrentes. Convoca-se então uma audiência prévia onde os concorrentes 

podem argumentar sobre determinados temas que considerem pertinentes e é posteriormente elaborado o 

relatório final por parte do júri e enviado para o órgão competente para a decisão de contratar. 

As disposições do CCP que dizem respeito à fase de negociação encontram-se nos artigos 201.º e 202.º. 

Segundo o mesmo autor, a negociação deve-se centrar nos atributos das propostas. Quando o júri der por 

terminada a negociação, informa os concorrentes para, em prazo por ele estipulado, entregarem as versões finais 

das propostas. Após a sua entrega, não podem ser alteradas. São analisadas as versões finais das propostas e o 

procedimento aplicado para as versões iniciais repete-se. O júri elabora fundamentadamente um segundo 

relatório preliminar, é executada nova audiência prévia e por fim procede à execução do relatório final. Este é 

novamente enviado para o órgão competente a quem cabe decidir sobre a aprovação da proposta e respetiva 

adjudicação. 

2.1.3.5 PROCEDIMENTO DE DIÁLOGO CONCORRENCIAL 

Existe também o Procedimento de Diálogo Concorrencial, que é o indicado para quando a entidade adjudicante 

já identificou o que pretende, mas não sabe como proceder para o concretizar. É aconselhável para situações 

onde o contrato seja particularmente complexo, impossibilitando a adoção do Concurso Público ou Limitado por 

Prévia Qualificação (Silva, 2018). Um exemplo para o qual este método é muito útil é no campo da alta tecnologia, 

pois estes conhecem o que pretendem, mas desconhecem as soluções técnicas que o permitam satisfazer 

(Matos, 2012). 

É aberto um anúncio e deve ser disponibilizada na memória descritiva os objetivos e o que se exige, bem como 

o critério de avaliação adotado que deve assentar na relação qualidade/preço das propostas. Existe uma fase de 

qualificação, sendo que os candidatos que passem esta fase apresentam então propostas que serão alvo de 

diálogo com a entidade adjudicante, diálogos esses que decorrerão até ser encontrada a melhor solução, sendo 

aí com base no caderno de encargos que os candidatos apresentarão as propostas finais e será selecionada a 

melhor proposta com base no critério atrás definido (Tavares, 2017). As regras dos anúncios deste tipo de 

procedimento podem ser consultadas no artigo 208.º do CCP. Já no que se refere ao programa do Procedimento 

de Diálogo Concorrencial e à memória descritiva e caderno de encargos podem ser encontrados nos artigos 206.º 

e 207.º respetivamente. 

O convite à apresentação das soluções deve indicar certos elementos, que são listados no artigo 209.º do CCP. 
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De acordo com Silva (2018), cada candidato apenas pode apresentar uma solução e ao modo como essas 

soluções são apresentadas é aplicado o disposto no artigo 62.º. Após a apresentação das soluções, e à 

semelhança do Procedimento Negocial, o júri elabora o relatório preliminar onde deve ser proposta, justificando, 

a admissão e recusa das propostas apresentadas, seguindo-se a audiência prévia dos candidatos. Concluída a 

audiência é elaborado o relatório final mantendo ou fazendo alterações ás conclusões do relatório preliminar. 

Todos os candidatos são notificados simultaneamente sobre a decisão das soluções apresentadas. 

Segundo o artigo 213.º do CCP, O júri do procedimento estabelece um diálogo com os candidatos que viram as 

suas soluções admitidas anteriormente, com o intuito de discutir aspetos relativos à execução do contrato a ser 

celebrado e que permitam a execução do caderno de encargos. As formalidades a observar neste processo são 

apresentadas no artigo 214.º do CCP. 

2.1.3.6 PARCERIA PARA A INOVAÇÃO 

Existe ainda um outro tipo muito específico de procedimento, o de Parceria Para Inovação, que, segundo Silva 

(2018), se destina a situações onde o adjudicante pretende adquirir um serviço, bem ou obra pública inovadora 

com características diferentes do que já existe no mercado, para aquisição posterior, desde que se cumpram os 

preços máximos estipulados. O objetivo é encontrar uma entidade que execute o trabalho de investigação e 

desenvolvimento. 

Esta apresenta as seguintes fases, que podem ser adaptadas de caso para caso: 

a) Apresentação das candidaturas, onde, para projetos de alguma complexidade, pode ser incluída uma fase de 

qualificação dos concorrentes; 

b) Apresentação das propostas de projetos de investigação e desenvolvimento;  

c) Análise das propostas e efetivação da parceria. 

No que diz respeito a normas e critérios do CCP pelos quais este procedimento se rege, em termos do anúncio, 

visto ser um procedimento concorrencial, rege-se pelo artigo 162.º do CCP. Nas peças do procedimento a 

entidade adjudicante deve cumprir as alíneas constantes no n.º3 do artigo 218.º-A do CCP. Para o valor do 

contrato, consultar artigos 17.º a 22.º, critérios materiais 23.º a 30.º-A. Outros critérios, tipos de contrato e 

entidade adjudicante, artigos 31.º a 33.º. 

2.1.3.7 AJUSTE DIRETO 

Uma modalidade bem diferente das atrás mencionadas é o Ajuste Direto, onde a entidade adjudicante convida 

diretamente uma entidade para apresentar proposta. Pela simplicidade deste critério, é o mais usado nas obras 

públicas executadas em Portugal, sobretudo nas de pequena dimensão (Pereira, 2015). Existem dois critérios 

para se poder adotar esta modalidade: Critério do valor (artigos 17º a 22º do CCP), onde são definidos valor 

limite para o contrato a celebrar dependendo do tipo de contrato (aquisição ou alocação de bens móveis, 

empreitadas de obras públicas, ou outros) e critérios materiais que são situações excecionais que se encontram 

previstas nos artigos 24º a 27º no CCP e que têm que ser fundamentadas por quem tomou a decisão de contratar 
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em como reúne todos os pressupostos para acionar estes artigos e autorizar o uso desta modalidade. Segundo 

Martins (2019), a razão da existência destes dois critérios prende-se com a necessidade de autorizar o uso do 

ajuste direto para além do critério do valor do contrato, em situações excecionais que, devidamente 

fundamentadas pelo requerente, assim o justifiquem, sendo os motivos mais comuns os de urgência imperiosa 

e motivos artísticos, onde este último diz respeito a contratos que apenas podem ser executados por quem tenha 

mérito próprio para elaboração de uma obra artística, que não pode ser realizada por outra entidade. 

Existem algumas situações onde não pode ser usado o ajuste direto, como na situação em que a entidade 

adjudicante e o adjudicatário são o mesmo sujeito, ou no caso em que essa entidade adjudicante já tenha 

adjudicado a outra parte, nesse ano ou nos dois anos anteriores, com recurso a Ajuste Direto. É o tipo de 

procedimento pensado para situações onde a proteção do princípio da concorrência é menor, como casos onde 

o uso de outros procedimentos não conduziram ao resultado esperado ou quando o recurso a outro 

procedimento mais dispendioso não se justifique tendo em conta a pouca relevância financeira da obra em 

questão (Ferreira, 2008). 

Apresenta-se na tabela 2.4, a tramitação deste procedimento: 

Tabela 2.4 - Tramitação do Ajuste Direto, adaptado de “Guia da Contratação Pública” e actualizado para o novo CCP 

(POAPMC, 2016) 

Fases Base legal (CCP) 

1. Decisão de Contratar Artigo 36.º  

2. Decisão de escolha do procedimento de ajuste direto Artigo 38.º 

3. Aprovação das peças do procedimento N.º 2 do artigo 40.º  

4. Envio do convite N.º 1 e 4 do artigo 115.º 

5. Esclarecimentos e retificação das peças do procedimento Artigo 50.º  

6. Erros e omissões do caderno de encargos Artigo 50.º  

7. Apresentação das propostas Artigo 62.º  

8. Análise e avaliação das propostas e esclarecimentos 
sobre as mesmas 

N.º 2 do artigo 70.º, artigo 72.º, artigo 122.º e n.ºs 2 e 3 do 
artigo 146.º  

9. Relatório preliminar Artigo 122.º  

10. Audiência prévia Artigo 123.º  

11. Relatório final Artigo 124.º  

12. Adjudicação: notificação e anúncio Artigos 73.º e 76.º a 78.º  

13. Apresentação de documentos de habilitação Artigos 81.º a 84.º e 126.º  

14. Prestação da caução e celebração do contrato Artigos 88.º a 106.º  

15. Publicitação e eficácia do contrato Artigo 127.º  

De acordo com o Guia da Contratação Pública (POAPMC, 2016), é recomendado que sejam adotadas as seguintes 

práticas aos procedimentos de Ajuste Direto: 

• Convite a três ou mais entidades para apresentarem propostas; 

• Caso o ponto anterior não seja cumprido, justificar adequadamente; 

• Aplicar, quando exista essa possibilidade, uma nova escolha das entidades a convidar; 
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• Proceder a uma análise de mercado previamente, com o intuito de selecionar fornecedores de bens ou 

prestadores de serviços, que se encontram a operar num determinado setor alvo da análise. 

2.1.3.8 AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO 

Uma modalidade que funciona como uma espécie de alínea dentro do Ajuste Direto é o Ajuste Direto 

Simplificado. Segundo o artigo 128.º do CCP, este é um procedimento que dispensa quaisquer formalidades 

procedimentais, consumando-se quando a entidade que contrata aprova a fatura ou documento equivalente 

apresentada pela entidade que foi convidada, comprovativa da aquisição. A novidade nesta modalidade é que 

na revisão do CCP operada pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de Agosto, passou a ser possível usar este 

método na celebração de contratos de empreitadas de obras públicas. 

Os limiares que o valor do contrato pode assumir, pode ser consultado nesse mesmo artigo 128.º. 

Saliente-se  ainda que estes contratos contam para efeitos do limite de 3 anos previsto no n.º 2 do artigo 113.º 

do CCP, onde entidades a quem tenham sido adjudicados contratos nos últimos 3 anos, cujo somatório dos 

preços contratuais exceda os limites permitidos, não poderão ser alvo de convite. É a chamada “Regra dos 3 

anos” (POAPMC, 2016). 

A metodologia de execução deste tipo de procedimento é a seguinte (Silva, 2018): 

• Convite efetuado pela entidade adjudicante, a uma ou mais entidades, solicitando a apresentação de 

orçamento para a situação em causa. 

• Análise e decisão de adjudicação à melhor proposta, sendo emitido o cabimento da despesa no valor 

adjudicado.  

• Informação de autorização de despesa por parte dos serviços administrativos para o órgão que quer 

contratar. 

• Autorização da despesa por parte do órgão contratante, sendo emitida nota de encomenda ao 

fornecedor indicando a adjudicação. 

Limite máximo de duração é 1 ano a partir da adjudicação, não podendo haver prorrogação do mesmo, segundo 

artigo 129.º do CCP. 

2.1.3.9 CONSULTA PRÉVIA 

De acordo com o Portal Base, fazendo referência ao artigo 112.º, a Consulta Prévia é outro procedimento onde 

a entidade que pretende contratar convida três ou mais candidatos, por si escolhidos, a apresentar propostas, 

podendo haver negociação de termos do contrato, desde que declarado claramente no convite. À semelhança 

do Ajuste Direto existem dois critérios para que se possa adotar este método: Critério do valor (artigos 17º a 22º 

do CCP) e critérios materiais (24º a 27º do CCP) mas onde os limites dos vários tipos de contratos são diferentes 

do Ajuste Direto. 
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2.1.4 APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS E SELEÇÃO DOS CONCORRENTES 

Nesta fase, pretende-se assegurar que são seguidas as regras definidas no processo de concurso, na seleção dos 

candidatos. Enumeram-se de seguida algumas recomendações apresentadas no documento “Guidance – Public 

Procurement” (Comissão Europeia, 2015)  elaborado pelos serviços da Comissão Europeia, em consulta com o 

Banco Europeu de Investimento, para uma melhor prática nesta fase: 

1) Comunicação com concorrentes antes da apresentação da proposta apenas por escrito, sendo a mesma 

informação enviada a todos os outros candidatos. Eventuais respostas a questões de concorrentes devem ser 

anónimas e entregues a todos os concorrentes dentro de prazos definidos. Após o término do prazo para 

apresentação de propostas, a comunicação com os candidatos deverá existir apenas para clarificação da 

proposta, mas apenas em Concursos Públicos e limitados. 

2) A data e local para a apresentação de propostas devem ser indicadas no anúncio do concurso. Cabe à 

comissão de avaliação ou entidade adjudicante a decisão de prorrogar o prazo, caso algum candidato o solicite. 

Caso se opte por prorrogar, todos os concorrentes deverão ser informados, por escrito, e deve ser enviado um 

anúncio para o JOUE ou site utilizado, de modo a que todos os possíveis interessados em apresentar proposta 

tendo em conta o novo prazo, o possam fazer. Mesmo os candidatos que já tenham apresentado proposta, 

podem apresentar uma proposta de substituição, caso o pretendam, desde que cumpram a nova data limite. 

Todas as prorrogações solicitadas pela entidade adjudicante devem ser justificadas pela mesma.  

3) No anúncio do concurso deve constar o local de entrega das propostas. Os candidatos devem estar 

informados de que os envelopes onde consta a proposta devem ter as seguintes informações: nome de 

remetente, nome, morada, número da sala ou escritório da entidade adjudicante e o seguinte texto: “Este 

envelope só deve ser aberto pelo responsável pela celebração de contratos (nome)”. Em Portugal as propostas 

são apresentadas em modo digital, na plataforma eletrónica usada no processo, como referido no ponto 5. 

4) Em primeiro lugar, a comissão de avaliação deve verificar se os concorrentes seguiram todas as regras 

ao apresentar as propostas. Em caso negativo, devem ser recusadas e dada uma justificação aos mesmos do 

porquê dessa rejeição. Esta deve ficar registada. Essa ação tem importância na medida em que estabelece uma 

ideia entre os concorrentes de que o incumprimento resultará em rejeição o que implica desperdício dos seus 

próprios recursos. 

5) Deve ser garantida a confidencialidade e segurança das propostas apresentadas. É aconselhada a 

entrega de comprovativo de receção das mesmas, nos casos em que estas foram recebidas em mão. É 

recomendado que entidade adjudicante liste as propostas recebidas. Em Portugal temos um sistema eletrónico 

para a contratação pública que é um sucesso, sendo o mesmo referido a nível internacional como um exemplo 

a seguir de boas práticas para a mesma. Existem no nosso país cinco plataformas eletrónicas de compras públicas 

licenciadas e a operar (acinGov, anoGov, comprasPt, saphetygov e vortalGov), sendo que para além destas, 

existem outras duas de carácter oficial de registo, acompanhamento e publicitação dos procedimentos de 
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aquisição a nível governamental, o Portal dos Contratos Públicos (Base) e o Observatório das Obras Públicas 

(OOP). O Portal Base é uma referência a nível europeu no que toca à transparência nos processos aquisitivos. 

Gonçalves (2015) afirma que, o Portal Base, com os objetivos para ele definidos de acompanhamento e 

publicidade dos procedimentos de aquisição e dos contratos executados, possibilita um controlo por parte da 

comunidade, já que todo o cidadão tem acesso a toda a informação desses mesmos procedimentos e contratos. 

Todos os contratos celebrados ao abrigo do CCP são publicitados no portal Base. 

6) É recomendada a execução de um ato formal de abertura das propostas. Devem-se fazer representar 

com, pelo menos, duas pessoas da comissão de avaliação, para fazerem o registo dos pormenores das propostas 

e as que não estejam em conformidade devem ser recusadas. 

2.1.5 AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

Esta é a fase que tem como objetivo apurar o concorrente vencedor do concurso, tendo em conta a assertiva 

aplicação dos critérios de adjudicação definidos. 

Na fase de planeamento, a entidade adjudicante terá decidido sobre o método de avaliação a usar e isso deve 

estar claro no anúncio do concurso e respetiva documentação (Comissão Europeia, 2015). 

2.1.5.1 PREÇO MAIS BAIXO 

Como o próprio nome indica será feita uma seleção com base na proposta com o preço mais baixo das que foram 

apresentadas. Para a análise à proposta tendo em conta este método de avaliação, a mesma será feita em função 

dos requisitos mínimos de qualidade que foram definidos no caderno de encargos. As especificações técnicas 

devem ser definidas antecipadamente pela entidade adjudicante e aplicadas de igual forma a todas as propostas 

(Comissão Europeia, 2015). 

2.1.5.2 PROPOSTA ECONOMICAMENTE MAIS VANTAJOSA 

Este tipo de avaliação está cada vez mais popular pois é um método que tem em conta não apenas o preço em 

si, mas também competências de origem técnica, de qualidade (Comissão Europeia, 2015). O modelo de 

avaliação, deve então definir quais os fatores que considera importantes e que vão ser alvo de aferição e 

graduação (por exemplo, o preço, o prazo, proposta de um sistema de gestão de qualidade, etc.), atribuição do 

peso que cada fator terá na nota final atribuída a cada candidato (por exemplo, 60% ao preço e 40% à valia 

técnica da proposta) e a constituição de escalas de pontuação para classificação dos fatores e subfactores 

definidos, seja uma expressão matemática ou níveis qualitativos (Pereira, 2015). 

Segundo recomendação da Comissão Europeia (2015) no seu documento “Contratação Pública – Guia Prático”, 

para uma boa prática deste tipo de avaliação, “devem ser incluídos pormenores de todos os critérios (bem como 

a metodologia de avaliação proposta) – por ordem de importância – no anúncio do concurso, nos documentos 

do concurso ou em ambos”. 

A referência no CCP relativamente aos critérios de adjudicação pode ser encontrada nos artigos 74.º e 75.º do 

mesmo. 
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2.1.5.3 PROPOSTAS ANORMALMENTE BAIXAS 

De acordo com Pereira (2015), trata-se do valor abaixo do qual não deverá haver lugar á adjudicação sem que 

exista um esclarecimento por parte do candidato que justifique esse preço anormal. Esta é uma área que 

costuma trazer dificuldades às entidades adjudicantes. Segundo a Comissão Europeia (2015), devem ser seguidos 

os seguintes passos para uma boa abordagem a estas situações: 

1) Antes da mesma recusar uma proposta abaixo desse valor mínimo, deve estabelecer perante todos os 

candidatos o que considera ser uma proposta anormalmente baixa. 

2) A entidade adjudicante deve pedir uma justificação ao concorrente da razão da proposta ser tão 

reduzida. 

3) Com base nas alegações do candidato, decidir se a proposta deve ser recusada ou não. 

4) Deve ser analisado, principalmente se surgirem várias propostas anormalmente baixas, do motivo de 

isso estar sucedendo, pois pode ser devido a uma anomalia no caderno de encargos ou um erro de cálculo do 

valor total previsto no contrato. Pode-se dever a uma má interpretação do caderno de encargos por parte do 

candidato ou mesmo a uma má elaboração do mesmo. 

2.1.5.4 ESCLARECIMENTOS 

Na realização de um Concurso Público ou Limitado, entidade adjudicante pode pedir aos candidatos 

esclarecimentos relativamente a pontos das propostas efetuadas. No entanto não pode haver negociação dos 

mesmos e todas as comunicações com os candidatos devem ficar registadas. Existem mesmo situações onde é 

obrigatório ser pedido esse esclarecimento, como numa situação onde o texto seja pouco claro, caso esse que 

pode evitar que um concorrente seja excluído devido a um equívoco ou má interpretação (Comissão Europeia, 

2015). 

2.1.5.5 DECISÃO DA COMISSÃO AVALIATIVA 

No caso de ter sido criado o Comité de Gestão, o Presidente da Comissão deve apresentar a este os resultados 

da avaliação da proposta. Os relatórios de avaliação das propostas devem ser claros e com pormenor para ficar 

evidente de que modo foi feita a adjudicação (Comissão Europeia, 2015). Devem ser então notificados os 

candidatos sobre a sua admissão ou exclusão nos prazos definidos no artigo 187.º e ser enviada a documentação 

necessária para a conclusão do processo no prazo mínimo de cinco dias. 

2.1.6 ADJUDICAÇÃO 

O CCP prevê claramente no seu artigo 76.º que quem tomou a decisão de contratar, deve tomar a decisão e 

comunicá-la aos candidatos até ao fim do prazo da obrigação de manutenção das propostas (prazo esse definido 

no artigo 65.º) . A consagração de um dever legal de adjudicar resulta do facto de, se a entidade adjudicante 

abriu um procedimento de concurso tendo em vista uma contratação, caso não viesse a faze-lo, defraudaria as 

expectativas de quem se candidatou, trata-se de uma questão de boa fé. Daí que deixou de ser possível a 



 

22 

introdução no programa de procedimento, de uma cláusula, que permita a possibilidade de não adjudicação. 

Sendo assim, os concorrentes têm mecanismos legislativos que podem acionar para obrigar a entidade 

adjudicante a adjudicar a obra, caso se encontre ultrapassado o prazo para manutenção das propostas. Se a 

decisão de adjudicar for tomada e notificada aos concorrentes após o término do prazo de manutenção das 

propostas, o adjudicatário pode recusá-la e exigir ser indemnizado, justificando devidamente a sua posição, 

devido a encargos que teve devido à elaboração da proposta (Batista, 2014). 

Após a entidade adjudicante tomar a decisão a quem irá ser adjudicado o contrato, essa informação deve ser 

passada a todos os concorrentes. Ultrapassado o prazo suspensivo (um prazo definido por diretivas para análise 

das decisões de celebração de contratos tomadas pela entidade adjudicante, prazo esse nunca inferior a 10 dias) 

e não tendo havido nenhuma queixa, pode ser assinado o contrato. No prazo de 48 dias deve ser enviado ao 

JOUE um anúncio de adjudicação de contrato para publicação no mesmo (Comissão Europeia, 2015). 

2.2 CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS 

O peso da contratação pública observa-se por constituir aproximadamente 30% da despesa pública. O crescente 

recorrer a processos de contratação pelas entidades adjudicantes para assegurar, bens e serviços, como a 

externalização das funções de pessoas colectivas, demonstram a relevância que a atividade contratual tem na 

relação que as entidades adjudicantes estabelecem com terceiros (Pinheiro, 2011). Segundo o mesmo autor, 

verifica-se que o CCP assenta em dois conceitos, o contrato público e a entidade adjudicante. O CCP foi então 

criado de modo a ser aplicado em qualquer contrato sempre que os mesmos sejam outorgados por uma entidade 

adjudicante. 

2.2.1 ALTERAÇÕES NO CCP – DECRETO LEI N-º 111-B/2017 (DRE) 

Antes de tudo, é importante relevar as atualizações recentes ao CCP, que se devem a este decreto de lei. Este 

introduz as seguintes diretivas europeias na legislação portuguesa (Base.gov) : 

• 2014/23/UE (adjudicação de contratos de concessão) 

• 2014/24/UE (contratos públicos) 

• 2014/55/UE (faturação eletrónica nos contratos públicos) 

Várias alterações surgiram que resultam das diretivas europeias.  

• O regime de contratos entre entidades públicas foi alargado para abranger mais formas de cooperação 

entre entidades públicas. 

• Outra medida, que já foi referida anteriormente, foi a criação da Parceria Para a Inovação, que consiste 

basicamente numa parceria onde a entidade adjudicante pretende um produto ou serviço inovador e 

portanto estabelece uma parceria com quem possa concretizar tal ideia.  

• Com o intuito de aumentar a competitividade, permitindo a participação de pequenas e médias 

empresas, é promovida agora a adjudicação dos contratos em lotes. 
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•  O critério aconselhado para a adjudicação passa a ser o da Proposta Economicamente Mais Vantajosa, 

ou seja, aquele que à priori se pretende que seja o usado, e que tem por base o preço e sua relação com 

a qualidade. No entanto continua a ser possível fazer a adjudicação pelo Preço Mais Baixo, quando se 

entenda que seja a melhor solução. 

• No que concerne ao preço anormalmente baixo, este passa a ter um novo modo de avaliação, em que 

se compara o preço com a média dos preços das propostas a admitir, ou seja, deixa de ser comparado 

ao preço base. No entanto, deixa-se espaço de manobra para se usarem outros critérios que se 

considerem adequados para uma situação em concreto. 

• A partir do momento em que é lançada a data de publicação do anúncio, todas as peças procedimentais 

têm que estar acessíveis na plataforma eletrónica de contratação pública, de forma gratuita. 

• Os “trabalhos a mais” e “trabalhos de suprimento de erros e omissões”, deixam de ser assim designados 

e passam a ter o nome de trabalhos ou serviços complementares. 

• Foi introduzida a fatura eletrónica nos contratos públicos. 

• Foram criadas regras simplificadas para contratos de valor superior a €750.000 para serviços de várias 

áreas de atuação como saúde, sociais, serviços administrativos, internacionais e outras. 

São igualmente introduzidas alterações procurando uma maior simplificação de processos, flexibilização: 

• Prazos mínimos para apresentar propostas e candidaturas em procedimentos de valor inferior aos 

limiares europeus mais reduzidos. 

• A caução passa a ser, no máximo, de 5% do valor contratual. No entanto, a ideia é que se deixe de 

recorrer à caução, e são estabelecidas regras nesse sentido. 

• No sentido de evitar exclusões por motivos que não tenham gravidade significativa, volta a ser possível 

efetuar a correção de erros encontrados na proposta, que não tenham cumprido algum requisito não 

essencial, evitando a recusa da mesma. 

• Em empreitadas de obras públicas até 5.000 euros passa-se a poder recorrer a contratação por Ajuste 

Direto Simplificado. 

• Em empreitadas até 300.000 euros passa a ser possível o uso do procedimento de Concurso Público 

Urgente. 

• Criação de novas regras para a transmissão de bens móveis por entidades públicas com o intuito de 

permitir que, os bens de que os serviços públicos não precisem, possam ser entregues a outros serviços. 

• Encurtamento dos prazos para o Ajuste Direto e Consulta Prévia. 

Foram também introduzidas algumas novidades tendo como intuito uma maior transparência e boa gestão 

pública: 

• A introdução de uma consulta preliminar ao mercado. Antes do inicio do procedimento de contratação, 

passa a ser necessária uma consulta informal do mercado. 

• Na Consulta Prévia passam a ter que ser consultados três fornecedores.  



 

24 

• Nos contratos de valor superior a 5.000.000 euros, passa a ser necessária uma justificação especial, 

onde se analise a relação custo-benefício. 

• Criação do chamado gestor do contrato que tem como função acompanhamento da execução do 

contrato, assegurando a qualidade do trabalho de quem desempenha funções públicas. 

• Proibição do uso da ordem temporal de entrega da proposta, como forma de desempate. 

• Apenas em contratos até €20.000, para bens e serviços e €30.000, para empreitadas é que é possível 

efetuar ajuste direto consultando apenas uma empresa. 

• O procedimento de Consulta Prévia volta a ter autonomia, com consulta a três entidades para aquisições 

de bens e serviços entre os €20.000 e os €75.000 e empreitadas de obras públicas entre €30.000 e 

€150.000. 

• Alargamento da utilização das plataformas eletrónicas de contratação pública. 

• Implementação de medidas com o intuito de prevenir e eliminar conflitos de interesses no processo de 

formação de contratos. 

• Como forma de procurar descongestionar os tribunais é feita uma promoção ao recurso à arbitragem, 

que é uma forma simples, rápida e de baixo custo de resolver um conflito evitando recorrer aos mesmos. 

2.2.2 ESTRUTURA DO CCP 

O CCP encontra-se dividido em cinco partes como se descreve na tabela 2.5. 

Tabela 2.5 - Constituição do Código dos Contratos Públicos 

Partes do CCP  Descrição Artigos 

1ª Parte - Âmbito de aplicação 
Estabelece a disciplina aplicável à contratação pública 

e ao regime dos contratos públicos. 
 1.º a 
15.º 

 2ª Parte - Contratação pública      
Engloba todo o processo da contratação pública desde 

lançamento do processo do concurso, e todas as 
etapas seguintes até à seleção do adjudicatário. 

16.º a 
277.º 

3ª Parte - Regime substantivo dos contratos 
administrativos 

Trata-se da realização e acompanhamento dos 
respetivos contratos. 

  278.º 
a 454.º 

4ª Parte - Governação e Regim 
e Sancionatório 

No capítulo 1, governação, são definidos os 
responsáveis pelo acompanhamento, monitorização, 

auditoria e fiscalização dos contratos públicos e o 
dever de colaboração com outras autoridades. No 

capítulo 2 referente ao regime sancionatório 
apresentam-se sanções aplicáveis às diferentes 

contra-ordenações. 

454-A.º 
a 464.º 

5ª Parte - Disposições finais 

Alguns pontos que ainda não foram tratados nas 
partes anteriores como Montantes dos limiares 

europeus, base de dados dos certificados ou 
arbitragem. É também onde se encontram os anexos. 

 465.º a 
476.º 

 

2.2.3 MONTANTE DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

A contratação pública em Portugal nos anos 2011-2017 sofreu um aumento acentuado do número de contratos 

reportados ao Portal BASE, como é visível no gráfico 2.7, onde foi feito um apanhado destes anos com base nos 
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relatórios anuais dos contratos públicos apresentados no Portal, onde até ao momento desta escrita apenas 

foram disponibilizados os mesmos até ao ano de 2017. Essa elevação acentuada no número de contratos 

reportados no Portal Base encontra justificação num grande aumento no que toca a contratos de bens e serviços 

de valor baixo (menos de 5000€), isto devido à disseminação das plataformas eletrónicas de contratação pública. 

Ora, isso fica ainda mais patente observando o gráfico 2.8, onde se observa que apesar de todo esse grande 

aumento no número de contratos, isso não se reflete no valor total dos mesmos. Por outro lado, se atentarmos 

somente nos valores referentes às obras públicas, observa-se que, apesar de os números de contratos anuais 

não terem sofrido significativas oscilações, quando olhamos para os números referentes ao montante total anual 

dos contratos que dizem respeito às obras públicas, é visível o decréscimo de ano para ano, sinais claros da crise 

económica que se abateu no sector. 

 

Gráfico 2.7 - Contratos Públicos, em Portugal, nos anos 2011-2017 – Número de Contratos (Fonte: Portal Base) 

 

Gráfico 2.8 - Contratos Públicos em Portugal nos anos 2011-2017 – Milhões de Euros (Fonte: Portal Base) 

Observe-se agora o peso anual da contratação pública. Fazendo um paralelismo com os gráficos apresentados 

anteriormente, verifica-se que quando se regista uma diminuição no valor dos contratos, também há uma 

diminuição no peso da mesma em relação ao PIB. Apresenta-se igualmente, na tabela 2.6, o peso no PIB da fatia 

da contratação pública correspondente apenas às obras públicas, onde se observa que, ao contrário da tendência 

observada quando se analisa o conjunto da contratação pública (Bens e Serviços e Obras Públicas), onde na 

transição de 2012 para 2013, o PIB aumenta de 2.06% para 2.44%, já atentando apenas no peso no PIB referente 

109831 98288 144524

388190
284650

418931
525278

12932 16776
13251

11188

12137

13519

15678

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bens e Serviços Obras Públicas

2087 1872 2586 3347 3547 3767
4681

2678
1605

1567
1593 1065 1304

1921

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bens e Serviços Obras Públicas



 

26 

apenas às obras públicas, regista-se uma diminuição de 0.95% para 0.92%. Encontram-se também diferenças na 

comparação de 2013 com 2014, onde apesar dum aumento de 2.44% para 2.85% na Contratação Pública total, 

já contando apenas com o peso das obras públicas, mantém-se o valor nesses dois anos (0.92% em ambos). 

Tabela 2.6 - A Contratação Pública em Portugal: Peso no PIB (INE) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Produto Interno Bruto 171.112 168.398 170.269 173.446 179.379 184.934 193.072 

Montante Contratual Total 4.765 3.477 4.153 4.940 4.612 5.071 6.602 

Montante Contratual Obras 
Públicas 

2.678 1.605 1.567 1.593 1.065 1.304 1.921 

Peso da Contratação Pública 
em função do PIB 

2.8% 2.06% 2.44% 2.85% 2.57% 2.74% 3.42% 

Peso da Contratação de Obras 
Publicas em função do PIB 

1.57% 0.95% 0.92% 0.92% 0.59% 0.71% 1.00% 

2.2.3.1 A CONTRATAÇÃO PÚBLICA EM PORTUGAL - PESO NA FBCF DA CONSTRUÇÃO 

A FCBF (Formação Bruta de Capital Fixo), que de acordo com o INE, é o “valor que integra os bens duradouros 

novos de montante superior a 500 Euros destinados a fins não militares e produzidos/adquiridos pelas unidades 

produtoras residentes, para utilização por um período superior a um ano no seu processo produtivo (incluindo os 

que são adquiridos por recurso a contratos de leasing financeiro), e os serviços incorporados nos bens de capital 

fixo”, ou seja, é um indicador que mede o aumento dos bens de capital das empresas, isto é, as máquinas, 

equipamentos e material de construção, que são recursos para produzir outros bens. Este é um dado de estudo 

importante, permitindo aferir quanto ao aumento da capacidade de produção do país e também o grau de 

confiança empresarial no que toca ao futuro. Na tabela 2.7, é apresentado este indicador, bem como o montante 

contratual anual das obras públicas e o peso percentual que o mesmo tem na FBCF, sendo de observar tanto 

uma diminuição da FBCF ao longo dos anos, como uma redução no peso das obras públicas no mesmo até ao 

ano de 2015, sendo de notar que o ano de 2016 e principalmente o de 2017 dão sinais de uma alteração nesse 

cenário com um significativo aumento desses indicadores, o que, tendo em conta a situação económica que o 

país tem atravessado nos últimos anos, facilmente se encontra um paralelismo com esse facto. 

Tabela 2.7 - Formação Bruta de Capital Fixo,nos anos (2011-2016) (IMPIC) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Formação Bruta 
de Capital Fixo 

16780 15071 13182 12984 13679 13449 15426 

Montante 
Contratual Obras 

Públicas 
2678 1605 1567 1593 1065 1304 1921 

Peso das Obras 
Públicas na FBCF 
– Construção (%) 

16 10.65 11.88 12.27 7.79 9.69 12.45 

2.2.3.2 DURAÇÃO MÉDIA DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO 

Uma questão que terá a sua importância mais adiante no estudo que será efetuado é o da duração dos 

procedimentos de contratação. Apresenta-se na tabela 2.8 as durações dos mesmos nos anos 2012-2017, isto 
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porque este mesmo estudo não foi efetuado no ano de 2011 pelo IMPIC . Aparentemente, não se vislumbra um 

padrão de comportamento perfeitamente definido nestes dados, no entanto podem-se retirar algumas 

conclusões, como o facto de os procedimentos de contratação que têm uma duração média inferior a 14 dias 

representarem no geral uma pequena fatia do total e onde se nota que a grande fatia encontra-se compreendida 

entre os 30 e os 180 dias. No que toca apenas ao intervalo até 4 dias, nota-se que nos anos de 2013 e 2015 esta 

percentagem é muito superior aos outros anos, o que segundo o IMPIC, se deve a um maior número de 

procedimentos por Ajuste Direto no total de contratos reportados, os quais tendem a ser menos morosos em 

comparação com os procedimentos concursais. 

Tabela 2.8 - Duração dos Procedimentos, distribuídos por intervalo de tempo (IMPIC) 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Até 4 dias 2 27.2 5.5 21.5 8.5 10.0 

De 5 a 14 dias 6.6 24.1 1.4 4.7 4.3 0.0 

De 15 a 29 dias 24.2 22.9 3.7 6.1 2.1 8.0 

De 30 a 59 dias 41.5 16.9 11 18.5 14.9 24.0 

De 60 a 89 dias 13.3 4.7 9.1 16.9 10.6 20.0 

De 90 a 179 dias 7.9 3.2 34 26.1 40.5 32.0 

De 180 a 360 dias 3.6 0.7 28.9 6.2 19.1 6.0 

Mais de 360 dias 0.9 0.3 6.4 0.0 0.0 0.0 

Total 100 100 100 100 100 100 

2.3 TRIBUNAL DE CONTAS 

2.3.1 FUNÇÃO E CONSTITUIÇÃO 

A função do Tribunal de Contas, segundo a Constituição da República Portuguesa, no artigo 214º, é de 

“fiscalização da legalidade das despesas públicas e de julgamento das contas que a lei mandar submeter-lhe”. 

A competência incumbida a este órgão, é o de fiscalização da atividade financeira pública, em que com esse 

intuito exerce três tipos de funções: fiscalização, consultiva e jurisdicional. Ao nível de fiscalização, esta é 

desenvolvida essencialmente com o recurso a auditorias. A função Consultiva, onde são elaborados pareceres a 

nível técnico, esclarecendo e recomendando, tendo como objetivo a melhoria da gestão financeira pública. Tem 

também função jurisdicional em situações de apuramento das responsabilidades de quem faz uso dos recursos 

financeiros públicos (Carvalho,2016). 

De acordo com Franco e Barros (1995), são três os grupos em que se podem dividir as competências 

fundamentais do Tribunal de Contas: 

1) Competências de Fiscalização prévia: visto prévio; 

2) Competências de Fiscalização sucessiva: apreciação ou julgamento; 

3) Competência sancionatória: apuramento de responsabilidades financeiras. 
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No que concerne à fiscalização prévia, esta é concretizada com a atribuição ou recusa do visto prévio, ou através 

de uma declaração de conformidade. 

O visto, e a sua concessão ou recusa, é um instrumento fundamental das funções e poderes do tribunal de contas. 

“Consiste no exame da legalidade financeira e do cabimento orçamental de atos geradores de despesa ou 

representativos de encargos ou responsabilidades financeiras da Administração Pública” (Tribunal de Contas, 

2017). Os fundamentos para recusa de visto podem ser consultados no artigo 44.º do LOPTC. 

“A competência para a concessão ou recursa do visto é exercida pela 1ª secção em sessões diárias de visto ou, 

havendo dúvidas e inexistindo acordo entre os juízes, em subsecção, cabendo recurso das decisões para o plenário 

da secção e, em caso de jusisprudência contraditória, para o plenário geral,(…)” (Franco e Barros, 1995). 

O Tribunal de Contas encontra-se estruturado em três secções como se observa na tabela 2.9, para além das 

secções das ilhas autónomas. 

Tabela 2.9 - Secções que constituem o Tribunal de Contas e sua descrição (Anuário Tribunal de Contas - 2017) 

Secções Função 

1ª Secção 
• Competências de fiscalização prévia e concomitante de atos e contratos. 

• Aptidão para aplicação de multas e apuramento da responsabilidade financeira. 

2ª Secção 
• Fiscalização sucessiva e concomitante da atividade financeira. 

• Elegibilidade para aplicação de multas e relevo da responsabilidade financeira.  

3ª Secção 
• Julgamento para apuramento da responsabilidade financeira e aplicação de 

multas.  

Na sede, o Tribunal de Contas é formado pelo Presidente e dezasseis juízes e, nas secções regionais, por um juiz, 

sendo auxiliado pelos serviços de apoio. Representando o Ministério Publico na sede encontra-se o Procurador 

Geral da República (Anuário Tribunal de Contas, 2017). 

2.3.2 MODO DE FUNCIONAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS 

Na sede, o Tribunal de Contas, funciona em (Tribunal de Contas, 2017): 

• Plenário Geral – Tem a composição do Presidente e todos os juízes, incluindo os das secções regionais, 

onde o Presidente apenas vota no caso de haver necessidade de desempate. Este órgão tem a função 

de definir as linhas gerais da atividade de controlo do Tribunal e decidir sobre assuntos de importância 

relevante como são exemplos a aprovação do relatório e parecer sobre a Conta Geral do Estado e o 

relatório anual do Tribunal. 

• Plenário de Secção – Composto por todos os juízes que lhe forem atribuidos e que funciona no mínimo 

uma vez por semana ou quando o Presidente convocar. 

• Subsecções – Apenas nas 1ª e 2ª secções, constituídas por três juízes (relator e dois adjuntos). 

• Sessões de Visto – Na 1ª secção, que tem a composição de dois juízes e que funciona todos os dias úteis. 
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• Comissão Permanente – Liderada pelo Presidente e composta pelo Vice Presidente e um juiz de cada 

secção, tendo como secretário da mesma o Diretor-Geral e sempre que estejam assuntos referentes às 

secções regionais em cima da mesa, os juízes dessas secções também têm lugar nesta comissão. Esta 

comissão pode substituir o Plenário Geral, à exceção de algumas situações, como a aprovação do 

relatório e parecer sobre a Conta Geral do Estado, execução do poder judicial sobre os juízes e a 

jurisprudência em recurso extraordinário.  

• Nas duas secções regionais, existe também o chamado Coletivo, composto pelo presidente e juízes da 

secção e onde se aprova o parecer anual das contas da região. 

• Serviços de Apoio - Compostos pelo Gabinete do Presidente e Direção-Geral, e também os serviços de 

apoio das Secções das Regiões Autónomas. 

As funções de natureza operativa são executadas pelo departamento de auditoria, de verificação interna de 

contas e controlo prévio e concomitante. 

O Departamento de Consultadoria e Planeamento tem função de natureza consultiva de estudo, investigação e 

planeamento. 

No que toca aos serviços de apoio das Secções Regionais, estes desempenham, tendo em conta as devidas 

adaptações, as mesmas funções que os serviços que apoiam a direção geral. 

2.3.3 TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU (TCE) 

A nível europeu, existe igualmente um Tribunal de Contas, o TCE (Tribunal de Contas Europeu) que, de acordo 

com o seu sítio oficial na Internet (eca.europa.eu), tem como missão auxiliar na melhoraria da gestão financeira 

da União Europeia e promover a prestação de contas e transparência, defendendo sempre os interesses 

económicos dos cidadãos pertencentes à União. O mesmo verifica se o orçamento da União Europeia foi 

executado corretamente e se os fundos da UE foram utilizados de forma legal e bem geridos. Tendo em conta a 

situação difícil e rigorosa que as finanças europeias enfrentam, o papel do TCE adquire maior relevo. 

O Tribunal funciona como um órgão formado por 27 membros, um de cada Estado Membro. Os membros elegem 

o Presidente entre si. Reúnem cerca de duas vezes por mês com o intuito de discutir os principais temas sobre 

sua influência como o orçamento geral da União e os Fundos Europeus de Desenvolvimento. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 ENQUADRAMENTO 

Para efetuar o estudo do tema proposto na presente dissertação, foi efetuada uma análise aos acórdãos 

disponibilizados no site do Tribunal de Contas, tal como é mostrado na figura 3.1. Todos os acórdãos datados 

nos anos 2011-2018 foram objeto de análise, tendo sido feita uma “triagem” destes, fazendo-se uma seleção dos 

que dizem respeito ao tema em estudo (empreitadas de obras públicas). 

 

Figura 3.1 - Lista de acórdãos, referente ao ano de 2016 (Fonte: Retirado de www.tcontas.pt) 

Para esse estudo, foi então selecionada um conjunto de informação, sendo esse critério de seleção comum em 

todos os acórdãos. A seleção de informação debruçou-se nos pontos essenciais descritos na tabela 3.1. 
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Tabela 3.1 - Grupos de informações retirados de cada acórdão estudado 

Grupo Descrição 

Dono de Obra 
Nos acórdãos estudados, foram identificados cinco grandes grupos de donos de obra:  

Câmaras Municipais, centros hospitalares, universidades, empresas e Governos 
Regionais. 

Adjudicatário 
Empresa que se candidatou à realização da obra e foi selecionada para a execução 

desta. 

Preço Base 
Preço máximo que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pela execução de todas 

as prestações que constituem o seu objeto (artigo nº 47º,nº1, do Código dos 
Contratos Públicos). 

Valor do Contrato Valor que ficou estipulado ser pago para a execução da obra em causa. 

Objeto do Contrato 
O que se quer construir, executar nessa empreitada em específico. Exemplo: Execução 

dos trabalhos respeitantes à construção do edifício escolar denominado “Centro 
Escolar n.º1 de Mangualde  ou Construção do Centro Educativo de Prado. 

Prazo Tempo para a execução da empreitada. 

Número de Concorrentes 
Número de entidades que se apresentaram a concurso para a realização dessa 

empreitada. 

Critérios 
Que tipo de avaliação será feita às propostas dos concorrentes. Exemplo: a) Preço da 

proposta – 80%; b) Valia Técnica da Proposta – 20%. 

Tipo de Procedimento 
Foram identificados cinco tipos de procedimento de concursos: concurso público, 

concurso público urgente, ajuste direto, processo com convite e concurso limitado por 
prévia qualificação. 

Decisão 
Veredito por parte do Tribunal de Contas à situação em análise, sendo atribuída 

“Recusa de Visto” ou “Visto concedido” , sendo que em recurso pode ser “Mantida a 
recusa de visto” ou ser o “Visto Concedido”. 

Erros e Inconformidades Levantamento dos erros e inconformidades detetados em cada acórdão. 

Metodologia que deveria ter sido 
seguida 

A forma como se deveria ter procedido para que esses erros e inconformidades não se 
verificassem. 

Grupo de erros e 
inconformidades 

Estabeleceram-se grandes grupos de erros e inconformidades de modo a se poder 
agrupar os mesmos tipos de erros entre si, são eles:  
•Financiamento das despesas; 
• Endividamento; 
•  Escolha dos Procedimentos; 
•  Regras dos Procedimentos; 
•  Lançamento dos Procedimentos; 
• Tramitação dos Procedimentos; 
•  Requisitos de Contratação; 
• Contratos. 

3.2 MODO DE EXECUÇÃO DA ANÁLISE 

Após essa angariação de dados, referida na tabela anterior, procedeu-se ao estudo estatístico do mesmo. Para 

isso, inicialmente fez-se um estudo de informações básicas: 

• Número de erros detetado por cada tipo de erro; 

• Quantidade de situações onde foi usado cada tipo de procedimento de contratação; 

• Tipos de donos de obra e o número de vezes que foram detetados cada um deles; 

• Critérios de avaliação das propostas; 

• Decisão dos vistos estudados, número de vistos concedidos, recusados e que se manteve a sua recusa. 
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Torna-se importante após esta introdução a nível estatístico dos dados recolhidos, de cruzar diferentes 

entidades. Em primeiro lugar procurou-se então perceber quais os tipos de erros mais comuns em cada um dos 

diferentes tipos de dono de obra. Para cada um dos tipos de dono de obra, e recorrendo ao ficheiro Excel no qual 

foi feita a recolha e organização dos dados recolhidos, fez-se então a contabilização do número de erros do 

mesmo tipo detetados em cada um dos tipos de dono de obra em estudo. O resultado desse estudo será 

apresentado mais à frente. 

De igual modo, procurou-se verificar a relação que existe entre o tipo de procedimento de contratação usado e 

os tipos de erros que se detetam, ou seja, a título de exemplo, o número de erros do tipo “Financiamento das 

despesas” que se verificaram nas situações em que o tipo de contratação usado foi Contratação Pública Urgente 

ou o número de erros de “Regras dos Procedimentos” que se detetou nas situações onde se usou o “Ajuste 

Direto”. O resultado total desta análise é igualmente apresentado adiante. 

De seguida, foi estudada a relação entre o critério de avaliação das propostas e os erros e inconformidades 

detetados, onde, à semelhança das situações anteriores, com o auxílio do Excel, verifica-se, para cada tipo de 

erro, o número de vezes que se verificou determinado critério de avaliação. 

Procurou-se também perceber qual a evolução temporal dos erros de ano para ano, procurando entender se há 

alguma alteração de comportamento significativo, no que à ocorrência de um determinado tipo de erro diz 

respeito, com o passar do tempo. 

3.3 EXEMPLOS DA ANÁLISE DOS ACÓRDÃOS 

3.3.1 ESCOLHA DOS PROCEDIMENTOS 

Veja-se, a título de exemplo, o seguinte acórdão (Acórdão nº 02/2011 - 21/01/2011 – 1ª Secção/SS) e a análise 

efetuada ao mesmo, cujas características gerais são apresentadas na tabela 3.2. 

Tabela 3.2 - Características gerais da empreitada para construção do “Centro Escolar nº1 de Mangualde” 

Dono de Obra Câmara Municipal de Mangualde 

Adjudicatário Sociedade “João Cabral Gonçalves e Filhos, Lda.” 

Objetivo do Contrato 
Execução dos trabalhos respeitantes à construção do edifício escolar 

denominado “Centro Escolar n.º1 de Mangualde” 

Prazo 270 dias 

Número de Concorrentes 7 

Critério Preço mais baixo 

O tipo de procedimento usado para a seleção do adjudicatário, foi o Concurso Público urgente. 
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Na verdade, o art.º 52.º, n.º 2 do decreto-Lei n.º 72-A/2010, veio possibilitar, no ano de 2010, a adoção do 

procedimento de Concurso Público Urgente, previsto no art.º 155.º, do C.C.P., também no domínio dos contratos 

de empreitada e sempre que:  

• Se trate de um projeto co-financiado por fundos comunitários;  

• O valor do contrato seja inferior ao referido na al. b), do art.º 19.º, do C.C.P. 

• O critério de adjudicação seja o do Preço Mais Baixo. 

Importa esclarecer que o art.º 155.º, do C.C.P., definindo os pressupostos da convocação do Concurso Público 

Urgente, não detém, contudo, suficiente aptidão para disciplinar matéria relativa aos contratos de empreitada 

de obras públicas, atenta a maior complexidade que envolve o procedimento nesse caso. 

Ora, em termos de prazos mínimos para a celebração de contratos de empreitadas de obras públicas o CCP diz 

que, “Quando o anúncio do concurso público não seja publicado no Jornal Oficial da União Europeia, não pode 

ser fixado um prazo para a apresentação das propostas inferior a 9 dias ou, no caso de se tratar de um 

procedimento de formação de um contrato de empreitada de obras públicas, a 20 dias, a contar da data do envio, 

para publicação, o anúncio previsto no nº1 do artigo 130º”, e também que “ Em caso de manifesta simplicidade 

dos trabalhos necessários à realização da obra, o prazo mínimo de 20 dias referido no número anterior pode ser 

reduzido em até 11 dias.” 

A argumentação da Câmara para o uso de Concurso Público Urgente suporta-se no facto de aquele Município ter 

já aprovada a candidatura a fundos comunitários (incluindo, o financiamento) e temer que a demora do 

procedimento pusesse em risco o financiamento da obra.  

Ora, a data de adjudicação foi em 17/08/2010 e, sendo certo que o prazo de execução de empreitada é de 270 

dias e a data do fim da operação de financiamento se situa em 30.12.2011, não se vislumbra, assim, alguma 

circunstância que impusesse o apelo ao procedimento de carácter urgente. 

Para além disso, foi estabelecido um prazo para apresentação de 24 horas a contar da hora do envio do referido 

Anúncio de abertura para o Diário da República. A empreitada em causa visa a construção de um edifício e o 

correspondente valor cifra-se em 793.738,56 euros. Trata-se, pois, de um projeto que revela alguma 

complexidade e compreende trabalhos que, não podem ser caracterizados como manifestamente simples. Daí 

que, não é razoável o prazo fixado (24 horas) para a apresentação das propostas dada a dificuldade da sua 

elaboração. 

A apresentação de propostas tinha que ter um prazo muito superior ao que foi estabelecido, até porque para 

trabalhos de manifesta simplicidade já se exige um mínimo de 9 dias no CCP e a obra em análise não pode ser 

caracterizada como sendo manifestamente simples. 

Tendo em conta todos estes factos, o Tribunal de Contas decidiu recusar o visto. 
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3.3.2 REGRAS DOS PROCEDIMENTOS 

Para este sub-grupo de erros, selecionei um acórdão referente a uma obra que tinha como objetivo a execução 

da “Fase 1 da Zona Empresarial de Sernancelhe” (Acórdão n.º 10/2016 – 14.JUL-1ªS/SS). Sintetiza-se na tabela 

3.3 as características gerais deste caso. 

Tabela 3.3 - Características gerais da empreitada “Fase 1 da Zona Empresarial de Sernancelhe” 

Dono de Obra Município de Sernancelhe 

Adjudicatário FLOPONOR- Floresta e Obras Públicas do Norte, S.A. 

Objetivo do contrato Fase 1 da Zona Empresarial de Sernancelhe 

Número de 
concorrentes 

10 

  
Preço(P): 40% b) Valia técnica da proposta (VT): 60% 

Critério 

Preço base € 598.000,00 

Valor do contrato € 538.200,00 

O modelo de avaliação fixado foi inadequado à escolha da proposta economicamente mais vantajosa, visto o 

fator “preço” ter sido definido de forma que desincentivava o funcionamento da concorrência na apresentação 

de melhores preços, desvalorizava os melhores preços eventualmente apresentados e, portanto, ignorava a 

economia de custos como objetivo a atingir. O modelo em causa violou, pois, o estabelecido no artigo 74.º do 

CCP, por não ser conforme com o interesse público e a obrigação legal de escolher propostas com base no 

princípio da economia. Por outro lado, não estimulando a apresentação de preços inferiores a 90% do preço base 

nem permitindo, a esse nível, valorizar melhores preços, foi também violado o princípio da concorrência 

estabelecido no artigo 1.º, n.º 4, na parte em que esse princípio protege o interesse financeiro na obtenção da 

melhor proposta.  

A metodologia que deveria ter sido seguida seria ter usado outra fórmula, de modo a não incentivar as propostas 

a uma colagem a 90%, pelo menos, do valor base e a uma penalização de propostas mais baixas. 

Dado terem sido cometidos os erros descritos, o Tribunal de Contas optou por recusar o visto. 

3.3.3 FINANCIAMENTO DAS DESPESAS 

Selecionou-se, em modo de exemplo e para representar esta sub-categoria de erros, o “Acórdão - nº 52 /11 – 

21.JUN.2011 - 1.ª S/SS”. Pode-se observar na tabela 3.4 as características gerais da empreitada em questão, que 

tem por objetivo a construção de uma central de camionagem. 
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Tabela 3.4 - Características gerais de empreitada de uma central de camionagem no município de Macedo de Cavaleiros 

Dono de Obra Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros 

Adjudicatário Multinordeste – Multifunções em Construções e Engenharias, SA 

Objetivo do Contrato Construção da Central de Camionagem 

Prazo 300 dias 

Número de concorrentes 16 

Critério a) Preço da proposta – 80%; b) Valia Técnica da Proposta – 20%. 

Preço base 851.668,45 € 

Valor do contrato 835.065,75 € 

Esta era uma obra com um prazo de execução de 300 dias e que foi consignada em 10 de Janeiro de 2011. Ficou 

estabelecido que 10% do custo seria financiado por verbas próprias do Município de Macedo de Cavaleiros e os 

restantes 90% por verbas provindas do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. De referir 

que o Município de Macedo de Cavaleiros estava ainda a aguardar aprovação do excepcionamento previsto no 

artigo 39º, nº6, da Lei das Finanças Locais (LFL) relativamente a dois contratos de empréstimo para a execução 

de projetos co-financiados pelo FEDER. Além disso, o financiamento a conceder à Autarquia de Macedo de 

Cavaleiros, através do Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres (IMTT) não se encontrava ainda 

aprovado. 

A Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros, tendo sido questionada, informou que não possuía recursos 

próprios que permitissem suportar os encargos com o presente contrato. 

 Ora, deve dizer-se que, antes de ser lançada a empreitada aqui em causa, deveria estar já celebrado instrumento 

jurídico que assegurasse a existência de verba suficiente para cobrir o encargo com a realização da obra. Todavia, 

isso não aconteceu, no caso em apreço. Apenas existia uma mera expectativa de obtenção desse financiamento. 

Conclui-se então que, o Município de Macedo de Cavaleiros, ao autorizar a celebração do contrato e a despesa 

correspondente, sem estarem assegurados os financiamentos previstos, e tendo a informação de cabimento 

prestada, um valor meramente formal, violou as disposições do artigo 42º, nº6, alínea. b) da referida Lei de 

Enquadramento Orçamental, - a que estava sujeito nos termos do artigo 4º, nº1, da Lei nº 2/2007 de 15 de 

Janeiro (LFL) -, bem como do ponto 2.3.4.2, alínea d), do POCAL, aprovado pelo DL nº 54-A/99 de 22 de Fevereiro. 

Foi então decidido recusar o visto. 

3.3.4 REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO 

Para este sub-grupo de erros foi selecionado o Acórdão nº 09/2011 - 22.Fev.2011 - 1ª S/SS, cujas características 

gerais são descritas na tabela 3.5. 
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Tabela 3.5 - Características gerais da empreitada de construção da EB1/JI de Santa Marta do Pinhal 

Dono de Obra Município do Seixal 

Adjudicatário Lena - Engenharia e Construções, S.A. 

Objetivo do Contrato Construção da EB1/JI de Santa Marta do Pinhal 

Número de concorrentes 4 

Critério Preço mais baixo 

Valor do contrato € 2.090.000,00 

Nos termos do artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos, no procedimento de formação de quaisquer 

contratos de empreitada de obras públicas o adjudicatário deve apresentar os alvarás ou os títulos de registo 

emitidos pelo Instituto da Construção e do Imobiliário, contendo as habilitações adequadas e necessárias à 

execução da obra a realizar. Sobre as habilitações técnicas adequadas e exigíveis aos co-contratantes, o artigo 

31º, nºs 1 e 2, do Decreto-Lei nº 12/2004, de 9 de Janeiro, dispõe que nos concursos de obras públicas deve ser 

exigida uma única subcategoria em classe que cubra o valor global da obra, a qual deve respeitar ao tipo de 

trabalhos mais expressivo.  

Na situação a que se referia o acórdão em análise, exigiu-se no procedimento em análise que o adjudicatário 

fosse titular de alvará de Empreiteiro Geral ou Construtor Geral de Edifícios de Construção Tradicional ou de 

alvarás da 4.ª Subcategoria da 1.ª Categoria, 10.ª Subcategoria da 4.ª Categoria e 2.ª Subcategoria da 5.ª 

Categoria, em classe correspondente ao valor global da empreitada. 

Como então se observa, as exigências de habilitação técnica feitas foram superiores às estabelecidas na lei, uma 

vez que se exigiu a detenção de alvará para três subcategorias em classe correspondente ao valor global da obra, 

quando o n.º 1 do acima transcrito artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 12/2004 determina que seja exigida uma única 

subcategoria nessa classe. 

A metodologia correta teria sido seguir as exigências de habilitação técnica de acordo com o artigo 31.º do 

Decreto-Lei n.º 12/2004.     

O visto foi então recusado. 

3.3.5 CONTRATOS 

Tal como já executado para os pontos anteriores, apresenta-se um exemplo do tipo de erro “Contratos”, 

apresentando-se a análise do Acórdão - nº 24/2011 - 13.Set.2011 - 1ª S/PL. 
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Tabela 3.6 - Características gerais da empreitada de Requalificação da Avenida das Forças Armadas e Rua de Itália 

Dono de Obra Câmara Municipal de Fafe 

Adjudicatário SINOP – António Moreira dos Santos, S.A. 

Objetivo do Contrato Requalificação da Avenida das Forças Armadas e Rua de Itália 

Prazo 240 dias 

Número de 
concorrentes 

10 

Valor do contrato € 725 075,37 

O artigo 95º do C.C.P. dispensa a redução a escrito de contrato nos casos previstos no seu nº 1. E de entre estes 

destaque-se o referido na alínea d): “(…) contrato de empreitada de obras públicas de complexidade muito 

reduzida e cujo preço contratual não exceda 15.000 €”. E, no nº 2 do mesmo artigo, na invocada alínea b) diz, 

por outras palavras, que se dispensa a redução a escrito de contratos, na sequência de concurso público urgente, 

desde que nesse sentido seja tomada decisão fundamentada. 

No presente procedimento a entidade adjudicante limitou-se a explicitar a disposição legal em que se baseou, 

mas não fundamentou a decisão. Assim, para além de haver violação do nº 2 do artigo 95º e do princípio geral 

da fundamentação que deve imperar na ação administrativa, a não redução a escrito, sem fundamentação, neste 

caso também constitui a violação do princípio da transparência. 

A metodologia correta teria sido então a elaboração do contrato escrito. Como assim não foi feito, o visto foi 

recusado. 
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4 ANÁLISE ESTATÍSTICA DO CONJUNTO DE INFORMAÇÃO RECOLHIDA 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA BASE DE DADOS 

Entre todos os acórdãos analisados referentes a Portugal Continental, foram filtrados 77 ligados a empreitadas 

de obras públicas, que são os que nos interessam para este estudo. 

Verificou-se que a grande maioria dos erros e inconformidades detetados se enquadram no grupo “Escolha dos 

Procedimentos” (46), seguido das “Regras dos Procedimentos” (20), “Financiamento das despesas” (13), 

“Requisitos de Contratação” (10) , “Contratos” (3) e “Tramitação dos Procedimentos” (3) como se pode observar 

no gráfico 4.1. 

 

Gráfico 4.1 - Número de Erros detetados por grupo, nos acórdãos estudados 

Foi possível verificar que, na esmagadora maioria dos contratos de empreitadas de obras públicas se procede a 

um Concurso Público, seja normal, ou de carácter urgente, como é possível observar no gráfico 4.2, sendo que o 

segundo, originou inúmeras inconformidades em procedimentos desse tipo, sempre pelo mesmo motivo, tema 

esse que será abordado mais adiante. 
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Gráfico 4.2 - Número de acórdãos analisados onde foi usado cada Tipo de Procedimento 

Dos acórdãos analisados (77), onde se considera um acórdão como o conjunto da primeira instância e do recurso, 

no caso de este ter ocorrido, observa-se que a esmagadora maioria têm como donos de obra Câmaras Municipais 

(67), como é possível observar no gráfico 4.3. É também apresentado no gráfico 4.4 a decisão de atribuição dos 

vistos nos casos alvo de estudo, sendo contabilizados tanto a decisão em primeira instância, como no caso de 

haver recurso, motivo pelo qual o somatório é superior a 77.  

Observa-se que a grande maioria dos contratos submetidos a avaliação, por parte do Tribunal de Contas, viram 

os seus vistos recusados, no entanto, chama-se à atenção para dez situações em que, apesar de o visto ter sido 

recusado em primeira instância, no recurso, as mesmas foram alvo de revisão, tendo o visto sido concedido. 

Nestes dez casos, foram detetados seis erros de “Escolha dos Procedimentos”. Na sua maioria, surgem 

associados ao uso do procedimento de Concurso Público Urgente, sendo que, após nova análise do Tribunal de 

Contas a estes casos, com base na fundamentação feita posteriormente, foram dados por preenchidos os 

pressupostos da escolha do procedimento, tendo-se concluído que o prazo fixado para a apresentação das 

propostas não pode ser considerado manifestamente insuficiente. No que concerne aos erros de “Financiamento 

das Despesas”, ocorreram duas situações em que a decisão do visto foi alterada, onde as alterações introduzidas 

pelo Município em questão, ao modo de financiamento do contrato, consubstanciaram-se na inversão do 

montante da comparticipação que estava fixada. A autarquia passou, a suportar 80% da mesma, cabendo à 

administração Central, 20%. Por outro lado o Município demonstrou informação sobre o cabimento da despesa 

para o orçamento desse ano. Assim sendo ficaram ultrapassadas as condicionantes que levaram à recusa do 

visto. Na outra situação, referente a uma instituição hospitalar, embora esta tenha apresentado um saldo 

negativo de fundos disponíveis, a verdade é que, dispõe, de uma verba de 1.300.000,00€ que se encontra à sua 

disposição em conta específica, tratando-se de fundos destinados à empreitada de requalificação e ampliação 

dos respetivos serviços de urgência, o que põe em causa a decisão recorrida quanto à anunciada inexistência de 
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fundos monetários para satisfazer a componente de autofinanciamento da empreitada em causa. No que diz 

respeito a situações onde houve alteração da decisão no que concerne a erros de “Requisitos de Contratação”, 

inicialmente em primeira instância, tinham sido detetados casos onde foram exigidas habilitações técnicas 

superiores às legalmente permitidas, o que poderia ter alterado o resultado financeiro dos procedimentos em 

questão. No entanto, não ficou demonstrado que essa situação tenha alterado os resultados financeiros dos 

procedimentos. Houve também um erro de “Regra dos Procedimentos”, onde haviam sido detetadas referências 

a marcas no mapa de quantidades, contudo, os itens abrangidos são de pouca relevância no conjunto da 

empreitada. Por último, referir um erro de “Tramitação dos Procedimentos”,  que também viu a decisão de 

recusa de visto alterada, pois, inicialmente, o mapa de quantidades do procedimento em causa e a lista de preços 

unitários constante da proposta adjudicatária, não respeitaram a legislação aplicável quanto ao seu grau de 

especificação e detalhe. No entanto, o mapa apresentado após a adjudicação cumpriu o objectivo pretendido 

por aquelas normas. Ficou então ultrapassada essa questão. 

 

Gráfico 4.3 - Tipos de Dono de Obra nos acórdãos analisados 

 

Gráfico 4.4 - Decisão dos Vistos estudados 

No que toca ao tipo de critério utilizado na avaliação das propostas, nem todos os acórdãos dispunham dessa 

informação, do total de acórdãos, apenas 55. Ora, observa-se que no ano de 2011, a esmagadora maioria usou 

o Preço Mais Baixo como método (39 dos 42 acórdãos). Já nos anos seguintes observou-se o cenário oposto, pois 

à exceção de uma situação, em todos os restantes casos foi usada a Proposta Mais Vantajosa como metodologia, 

sendo no entanto de notar que o número de acórdãos em análise é muito mais reduzido que no ano de 2011, 

devido, provavelmente, à razão já anteriormente evocada de crise económica. Apresenta-se, nos gráficos 4.5 e 

4.6, o resultado dessa análise. 
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Gráfico 4.5 e Gráfico 4.6 - Critérios de seleção do adjudicatário nos acórdãos analisados 

A fim de estudar possíveis relações entre fatores que intervém no processo da contratação pública de 

empreitadas e os erros e inconformidades detetados, cruzaram-se os grandes grupos de donos de obra com os 

tipos de erros e inconformidades, sendo que o resultado desse exercício é observável no gráfico 4.7. 

 

Gráfico 4.7 - Relação entre grupos de Dono de Obra e os Tipos de Erro 

Como já dito anteriormente, a grande maioria dos acórdãos estudados tinham Câmaras Municipais como dono 

de obra, logo é natural que ao fazer o cruzamento com os erros cometidos, seja neste que se concentram a 

maioria dos erros encontrados. Atentando então nestas, os erros mais cometidos, foram os erros na “Escolha 

dos Procedimentos”(39), sendo que é mesmo neste tipo de dono de obra onde este erro mais ocorre de forma 

destacadíssima. Isto deve-se principalmente à questão de se admitirem prazos muito curtos para a apresentação 

de propostas por parte dos concorrentes na modalidade de Concurso Público Urgente. O motivo para muitas 

Câmaras Municipais terem caído neste erro, prende-se com o disposto no artigo 52.º, n.º2 do Decreto-Lei n.º 72-

A/2010, de 18 de Junho, que estabelece que se pode adotar o procedimento de Concurso Público Urgente, 

previsto nos artigos 155.º e seguintes do CCP, na celebração de contratos de empreitada, desde que:  
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• se trate de um projecto co-financiado por fundos comunitários; 

• o valor do contrato seja inferior ao referido na al. b) do art.º 19.º do Código dos Contratos Públicos;  

• o critério de adjudicação seja o do mais baixo preço. 

Serão estes pontos que o Tribunal de Contas irá analisar em primeiro lugar e perceber se foram cumpridos, no 

entanto, isso não basta por si só, pois interessa saber se a urgência se justifica por haver possibilidade de ser 

posto em risco o financiamento comunitário ou outro motivo que verdadeiramente justifique o uso deste 

procedimento. Para além desse facto, muitas Câmaras Municipais em processos similares, estabeleceram prazos 

de 24-48 horas para a apresentação de propostas, argumentando que a lei estabeleceu aquele prazo para 

concursos urgentes. Ora, é verdade que sim, no entanto a lei estabeleceu esse prazo como mínimo, ou seja, cabe 

aos responsáveis administrativos estabelecer o prazo concreto, respeitando esse mínimo, mas também as 

necessárias condições de observância de outras disposições legais e dos princípios básicos da contratação 

pública, nomeadamente os princípios da igualdade e concorrência. Para além de todos estes motivos, para obras 

com uma certa dimensão, para uma correta apresentação de propostas, com o rigor necessário para que não 

surjam sobressaltos mais tarde na fase de execução, é um prazo claramente insuficiente. A principal 

argumentação das Câmaras para o uso deste procedimento era o financiamento comunitário, se bem que em 

alguns casos esse mesmo financiamento não se encontrava ainda sequer aprovado, no entanto verificava-se que 

em muitas dessas situações, o prazo máximo para adjudicação, tendo em conta a obtenção desse mesmo 

financiamento, permitia que fossem atribuídos prazos para apresentação de propostas bem superiores aos que 

foram praticados. Também foram observadas situações em que efetivamente o tempo disponível era muito 

reduzido ate à data limite para candidatura a obtenção de apoio comunitário, no entanto, observando o tempo 

que mediou entre a decisão de lançamento do procedimento e a sua efetiva publicação, onde em um dos casos 

estudados, durou dois meses, revela bem que não havia urgência em encetar e finalizar a obra. Observa-se 

portanto que, o facto de haver uma candidatura a um fundo comunitário, não garante, por si só, motivo para 

adoção desta modalidade. 

Observa-se então que não basta cumprir o que está disposto na lei para este tipo de procedimento, pois a mesma 

é maleável, ou seja, deixa em aberto um espaço para que o Concurso Público Urgente seja usado de forma 

correta, cumprindo os diversos princípios da Contratação Pública, tendo tudo isso que ser tido em conta por 

quem o adota. 

Também com uma representatividade relevante, surgem erros de “Regras dos Procedimentos” (19), e também 

neste caso, é neste tipo de Dono de Obra onde este erro mais ocorre, sendo que aqui os erros são mais diversos, 

desde referências a marcas no mapa de quantidades de forma indevida, a explicitação das habilitações técnicas 

exigidas ou fórmulas inadequadas no modelo de avaliação. Erros de “Financiamento das Despesas” (11) 

prenderam-se essencialmente por ter que estar assegurado financiamento, ou provado que o mesmo já estava 

assegurado antes se avançar para o contrato de empreitada e execução da mesma. Os grupos de erros com 
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menor expressão em situações tendo como dono de obra Câmaras Municipais, foram os de “Requisitos de 

Contratação” (8), “Contratos” (3) e “Tramitação dos Procedimentos” (2). 

No que toca aos casos que tinham como dono de obra Centros Hospitalares, foram oito os tipos de erros 

detetados, e o destaque foram os erros de “Escolha dos Procedimentos” (4), essencialmente por não ter sido 

feita publicitação à vontade de contratar, sendo usados processos de convite. Os restantes erros foram de 

“Regras dos Procedimentos” (1), “Requisitos de Contratação” (1), “Financiamento das Despesas” (1) e 

“Tramitação dos Procedimentos” (1). 

Situações tendo como donos de obra Universidades ou Empresas foram muito poucas, dois erros cometidos por 

uma Universidade e três de Empresas, sendo que para o primeiro, foi cometido o erro de “Requisitos de 

Contratação” e outro de “Financiamento das Despesas”, já para o segundo os erros cometidos foram de “Escolha 

dos Procedimentos” (3). 

Analise-se agora o tipo de procedimento adotado para a contratação juntamente com os tipos de erros detetados 

tendo como intuito perceber se existirá alguma relação entre estes. O resultado da sua conexão é apresentado 

no gráfico 4.8. 

 

Gráfico 4.8 - Relação entre Tipos de Procedimento de Contratação e Tipos de Erro 

Comece-se por atentar apenas nos acórdãos de empreitadas onde foi usado o Concurso Público.  

As “Regras dos Procedimentos” (12) e o “Financiamento das Despesas” (9) foram os principais erros detetados 

nesta porção de acórdãos. Da análise executada a estes, verifica-se que é muito comum haver uma tentativa de 

usar fórmulas matemáticas para o cálculo da pontuação atribuída aos candidatos, que favoreçam uma colagem 

das propostas a uma percentagem do preço base ( exemplo: 85% do preço base, ou 90%), sendo que aí, quem o 

faça, será beneficiado em termos pontuais por essa fórmula, e quem apresente propostas de valor inferior a esse 

limiar, terá pontuações inferiores. Ora, isto vai contra o princípio de procurar sempre o preço mais baixo. Por 
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outro lado, em muitos casos, os candidatos que apresentassem propostas abaixo de um limiar pré-definido, eram 

automaticamente excluídos do concurso, o que viola o regime do preço anormalmente baixo legalmente fixado, 

pois os candidatos têm o direito a apresentar uma justificação para que isso se verifique. 

Por outro lado, os erros ligados a “Financiamento das Despesas” também têm no seu global, pontos em comum. 

A não apresentação perante o Tribunal de Contas, da prova da aprovação da candidatura a financiamento 

comunitário ou prova em como existe capacidade do município para cobrir as despesas em caso de não 

aprovação da mesma candidatura, é o tipo de erro mais comum. Em muitos casos, é enviado para o Tribunal de 

Contas o processo, tendo como objetivo a aprovação do contrato de empreitada, sem que esteja ainda 

assegurado o financiamento comunitário, estando ainda à espera de aprovação. 

Já quando é feito o mesmo exercício, anteriormente executado para o Concurso Público, mas agora para os casos 

onde foi declarada urgência deste (Concurso público urgente), podemos observar que a esmagadora maioria dos 

erros cometidos se enquadra no grupo da “Escolha dos Procedimentos”. Da análise feita aos acórdãos, verificou-

se que existe um erro muito comum em contratos de empreitadas onde foi declarada uma urgência em proceder 

o mais rápido possível á contratação e adjudicação. 

Debruçando-se em argumentações, que no entendimento dessas entidades, são justificadoras do direito de 

urgência, atribuem prazos muito curtos para a apresentação de propostas por parte dos concorrentes, sendo 

que, em muitos casos que tive a oportunidade de analisar, atribuíam mesmo um prazo de 24 horas para o 

mesmo.  

Ora, a lei admite que o prazo mínimo nos concursos urgentes seja de 24 horas, contudo, a lei estabeleceu tal 

prazo como mínimo, isto é, aos responsáveis administrativos compete estabelecer o concreto prazo respeitando 

tal mínimo, mas também as necessárias condições de observância de outras disposições legais e dos princípios 

básicos da contratação pública. Designadamente, os princípios da igualdade e da concorrência. Parece ser 

evidente que para uma correta apresentação de propostas, com o rigor necessário à salvaguarda dos interesses 

públicos e para que não surjam sobressaltos na fase de execução, aquele prazo é manifestamente insuficiente. 

A apresentação de propostas tinha que ter um prazo muito superior ao que foi estabelecido, até porque para 

trabalhos de manifesta simplicidade já se exige um mínimo de 9 dias no CCP e a generalidade destes casos que 

foram analisados, não eram trabalhos simples, o que se podia observar pelo valor dos mesmos.        

Observando agora o cruzamento de dados entre o “Ajuste direto” e os erros observados, verifica-se que a 

“Escolha dos Procedimentos” é o grupo de erros que se destaca dos restantes (10 casos em 14 possíveis). 

Verifica-se que em 5 dos 10 acórdãos onde este tipo de erro se verificou, o motivo que o causou foi o de, a 

escolha deste tipo de procedimento ter sido justificada com base no regime excecional previsto no Decreto-Lei 

n.º 34/2009, onde os procedimentos de formação de contratos públicos cuja decisão de contratar fosse tomada 

até 31 de Dezembro de 2010 poderiam ser executados através do Ajuste Direto para a adjudicação de contratos 

de empreitada destinados à modernização do Parque Escolar, desde que esses contratos fossem de valor inferior 
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ao estabelecido na alínea c) do artigo 7.º da Diretiva n.º 2004/18/CE. Sucede que foi publicada no Diário da 

República de 7 de Junho de 2010 uma Resolução da Assembleia da República determinando a cessação da 

vigência do Decreto-Lei n.º 29/2010 e a repristinação das normas por ele expressamente revogadas. Então será 

a partir dessa data que essa exceção deixou de se encontrar em vigor. Sendo que nestes casos, a data dos 

contratos foi posterior, não poderia ter sido evocado este motivo. Além disso os valores implicados nessas 

empreitadas obrigavam a um procedimento por Concurso Púbico. 

Em outros dois casos, o motivo evocado foi o de acontecimento imprevisível, que se veio a verificar que não 

eram situações que justificassem esse argumento.  

No que toca ao erro “Financiamento das despesas”, foi feito um compromisso de despesa relativa ao contrato 

em apreço, sem fundos disponíveis para isso, o que configura a violação direta de normas financeiras. 

Continuando o cruzamento entre dados, agora para o Processo por Convite e os respetivos erros detetados, 

estão nesta condição seis acórdãos, entre todos os que foram estudados. Em quatro deles, o grupo de erros 

detetado foi o mesmo (“Escolha dos Procedimentos”), em outro, o erro inseria-se no grupo “Requisitos de 

Contratação”, e no restante, o erro pertencia ao grupo “Tramitação dos Procedimentos”.  

Em três das quatro situações onde foram detetados o erro “Escolha dos procedimentos”, tal deveu-se a ter sido 

aplicado o processo por convite, ou seja, a  contratação da obra por um procedimento não concorrencial, que, 

não tendo sido justificada a razão pela qual um procedimento aberto era inviável ou inadequado, constituiu a 

violação dos princípios da igualdade, concorrência e transparência, resultantes dos Tratados europeus e da 

Constituição e lei portuguesas e dos artigos 1.º, n.º 4, e 5.º, n.º 6, do Código dos Contratos Públicos. Nos outros 

dois casos, foram ambas relativas ao mesmo hospital que, face à sua natureza e face ao tipo de contrato e à sua 

dimensão financeira, respeitando o disposto no CCP, tinha de conduzir um Concurso Público ou Concurso 

Limitado por Prévia Qualificação. Mas o Hospital, também face à sua natureza e face ao tipo de contrato e à sua 

dimensão financeira, para observância dos princípios fundamentais da contratação pública, estava obrigado a 

adotar um procedimento que assentasse na publicitação da sua vontade de contratar. 

Atentando agora no caso onde se verificou um erro de “Requisitos de Contratação”, foi feita a exigência de 

habilitações técnicas superiores às estabelecidas na lei. Já na situação onde se detetou um erro de “Tramitação 

dos Procedimentos”, que se deveu a uma posterior negociação, a seguir à adjudicação, no que diz respeito aos 

critérios estabelecidos de qualificação dos concorrentes.  

No que toca ao Concurso Publico Limitado por Prévia Qualificação, tem-se apenas uma amostra deste tipo, e o 

erro cometido nesse caso foi o de “Financiamento das Despesas”, onde foi feita a assunção de compromisso da 

despesa relativa ao contrato em apreço, sem fundos disponíveis para o mesmo.  

Com o intuito de observar a relação que poderá existir entre o tipo de procedimento de avaliação das propostas 

usado e o tipo de erros e inconformidades cometidos, fez-se então uma análise conjunta dos mesmos e os 

resultados podem ser observados no Gráfico 4.9. Observa-se que, no que toca aos erros de “Escolha dos 

Procedimentos”, o tipo de procedimento mais usado é o do Preço Mais Baixo. Observe-se que grande parte dos 



 

47 

 

erros de “Escolha dos Procedimentos” verificaram-se no ano de 2011 (35 dos 38 casos), à semelhança do número 

de casos onde foi o usado o Preço Mais Baixo como procedimento de avaliação das propostas (apenas um caso 

estudado não foi no ano de 2011). Os tipos de erros onde se verificam mais casos onde foi usada a Proposta 

Economicamente Mais Vantajosa é nos de “Regras dos Procedimentos” e “Financiamento das Despesas”, este 

último, tendo em conta a comparação com o número de casos onde foi usado o Preço Mais Baixo. 

 

Gráfico 4.9 - Relação entre Tipos de Procedimento de avaliação e Tipos de Erro 

Procurou-se igualmente fazer um cruzamento de dados entre os tipos de dono de obra e os tipos de 

procedimento de contratação como é apresentado no Gráfico 4.10, onde é visível uma dominância no que aos 

Concursos Públicos diz respeito, quando estamos a falar das situações onde o dono de obra é uma Câmara 

Municipal, sejam em modo urgente ou não, sendo de realçar que a totalidade dos Concursos Públicos onde foi 

aplicado o modo urgente tinha como dono de obra uma Câmara Municipal. Nos acórdãos estudados referentes 

a este tipo de adjudicante, notou-se também um número considerável de uso do Ajuste Direto (9 em 68 

acórdãos) como procedimento de contratação. 

Nos restantes tipos de dono de obra, salta imediatamente à vista a escassez de casos comparativamente às 

Câmaras Municipais. Em termos dos Centros Hospitalares, foram estudados seis acórdãos, sendo que em quatro 

deles foi usado o Processo por Convite e nos restantes dois o Concurso Público. De resto, os únicos casos de 

Processo de Convite estudados, tiveram como dono de obra uma instituição hospitalar, notando-se então uma 

tendência para estas usarem esse método de contratação, onde, face à sua natureza e face à dimensão financeira 

que estes casos apresentam, respeitando o disposto no CCP, não tinham de conduzir um Concurso Público ou 

Concurso Limitado por Prévia Qualificação. Mas também, face à sua natureza e ao tipo de contrato e a essa 

mesma dimensão financeira, para a observância dos princípios fundamentais da contratação púbica, estava 

obrigado a usar um procedimento que assentasse na publicitação da sua vontade de contratar, o que não se 

verificou. 
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Já no que toca a Universidades como dono de obra, apenas se registou um caso, o que não permite tirar grandes 

conclusões. Neste, o procedimento usado foi de Concurso Público.  

Em situações que tiveram Empresas como dono de obra, apesar de também terem sido poucos o número de 

casos, apenas três, verifica-se uma tendência para usarem o Ajuste Direto, visto que em todos eles foi esse o 

método usado. Na análise que se efetuou aos mesmos, verificou-se que foi usado erradamente esse método, 

pois face à natureza dos contratos e aos valores envolvidos deveria ter sido usado o Concurso Público ou 

Concurso Limitado por Prévia Qualificação. 

 

Gráfico 4.10 - Relação entre Tipos de Dono de Obra e Tipos de Procedimento de Contratação 

4.2 EVOLUÇÃO TEMPORAL DOS ERROS COMETIDOS 

Outro fator importante de verificar, é o de analisar, de ano para ano, a tendência no que toca a erros. 

Verifica-se no ano de 2011, um destacamento enorme do tipo de erro “Escolha dos Procedimentos” 

relativamente aos demais. No geral isso prendeu-se com o facto de estar a ser dado um uso incorreto ao 

Concurso Público Urgente, pois eram atribuídos prazos para apresentação de propostas demasiado curtos, 

havendo mesmo casos de 24 horas, o que, visivelmente, é deveras reduzido para apresentação de uma proposta 

para uma empreitada de valor considerável. 

No ano de 2012, é já visível a grande redução de acórdãos no que toca a empreitadas de obras públicas, o que 

visivelmente encontra explicação na grave crise que afetou o país em geral, e o sector da construção em 

particular. Sendo então a amostra bem mais reduzida que no ano transato (cinco acórdãos), encontraram-se três 

casos de erro de “Financiamento de despesas”, um caso de “Escolha dos procedimentos” e outro de “Tramitação 

dos Procedimentos”, como se pode observar no gráfico 4.11. No que toca aos casos de “Financiamento das 

despesas”, todos eles se prendem com o mesmo tema, a apresentação perante o Tribunal de Contas da prova 

da aprovação da candidatura a financiamento comunitário ou prova em como existe capacidade do município 

para cobrir as despesas em caso de não aprovação da mesma. 
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Gráfico 4.11 - Evolução temporal dos erros cometidos 

No ano de 2013 verificaram-se apenas seis acórdãos no que toca à área em estudo (Empreitadas de Obras 

Públicas), onde se detetaram quatro situações de erros de “Regras dos Procedimentos” e dois referentes a erros 

de “Financiamento das Despesas”. No que toca ao primeiro tipo de erro mencionado, observa-se algo em comum 

em três deles, a fórmula matemática a usar na avaliação do fator preço tem que estar de acordo com o objetivo 

de escolher a Proposta Economicamente Mais Vantajosa, o que nestes casos não se verificou. O restante caso, 

deve-se ao facto de terem sido feitas exigências de “marcas” o que é violador dos princípios de livre concorrência 

e de igualdade de oportunidades dos operadores económicos. São igualmente suscetíveis de alterar o resultado 

financeiro do procedimento e, consequentemente, do contrato. Já os casos referentes ao “Financiamento das 

despesas”, têm a mesma origem nos erros deste género que foram referidos no ano transato. 

Já no ano de 2014, foram sete os acórdãos analisados, sendo que nestes, foram detetados cinco erros de “Regras 

dos Procedimentos”, um erro de “Requisitos de contratação” e outro de “Financiamento das despesas”. Verifica-

se que, tal como em 2013, existe uma grande percentagem de erros referentes a “Regras dos Procedimentos”, 

e tal como no ano transato, a causa é idêntica, a fórmula matemática a usar na avaliação do fator preço não estar 

de acordo com o objetivo de escolher a proposta economicamente mais vantajosa. Já os erros de “Requisitos de 

Contratação” e “Financiamento das despesas”, o primeiro ocorreu, pois “a partição correta por cada uma das 

subcategorias específicas da empreitada” não tinha sido previamente definido como requisito no programa de 

concurso e, por isso, não poderia ser a razão para excluir quem o não tivesse apresentado. Correu uma violação 

clara do princípio da transparência e igualmente do princípio da concorrência, a que se alude no artigo 1º n.º 4 

do CCP. Relativamente ao segundo erro, os fundos disponíveis da autarquia de Lamego, eram de €310.022,14 e 

o compromisso ascendia a €394.559,10. Nesse sentido a autarquia não tinha capacidade de assumir os 

compromissos financeiros decorrentes do contrato outorgado, por ausência inequívoca de fundos disponíveis 

que os suportem, à data do registo informático do compromisso. 
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Para se ter ideia do modo como a crise económica teve impacto no sector da construção, no ano de 2015, apenas 

foi possível analisar um acórdão, tal como é visível no gráfico apresentado, onde foi detetado um erro de 

“Requisitos de Contratação”. Tal deveu-se ao facto de o senhor presidente da câmara não poder participar nos 

atos procedimentais de Requalificação/Ampliação do Estádio João Cardoso, visto desempenhar igualmente um 

cargo no clube. Além disso houve uma simulação de constituição de direito de superfície para permitir a 

realização de obras de forma legal o que não podia ter ocorrido. 

 O ano de 2016 manteve a mesma tendência, pois existe também apenas um acórdão relativo a empreitadas, 

tendo sido cometido um erro de “Regras dos Procedimentos”, sendo que a sua génese teve também a ver com 

as fórmulas matemáticas que prejudicavam propostas mais vantajosas economicamente, situação esta que se 

sucedeu igualmente em acórdãos já analisados de anos anteriores. 

Já nos dois anos de estudo seguintes (2017 e 2018), apesar de não existirem ainda muitos acórdãos, já se nota 

alguma diferença comparativamente a 2015 e 2016,  como se pode observar no gráfico 4.11, no ano de 2017, 

ocorreu um erro de “Escolha dos Procedimentos”, um de “Regras dos Procedimentos” e outro de “Contratos”. 

Relativamente ao primeiro, é um erro  que foi muito cometido nos acórdãos analisados e já anteriormente falado, 

onde foi usado o Ajuste Direto sem motivos para tal, sendo que deveria ter sido usado um procedimento 

concorrencial. No que toca ao erro de “Regras dos Procedimentos”, o mesmo deveu-se a um erro na fórmula de 

avaliação, que prejudicava propostas de preço baixo. Por fim, o erro de “Contratos”, onde os pagamentos devido 

aos trabalhos já executados, não têm relação com o contratualmente estabelecido. 

Já no ano de 2018 ocorreram dois erros de “Requisitos de Contratação”, um de “Financiamento das Despesas” e 

o restante de “Tramitação dos Procedimentos”. Os erros do primeiro tipo atrás referido, são distintos entre si, 

em um destes casos, deveu-se a adjudicatária não ser detentora de habilitação em classe que cobrisse o valor 

global da obra. Já na outra situação a entidade adjudicatária não poderia ser concorrente ao Concurso Público 

enquanto um familiar seu fosse vereador nesse município. Já referentemente ao erro observado de 

“Financiamento das Despesas”, o mesmo deveu-se à entidade adjudicante ter assumido compromisso referente 

à despesa a que se refere o contrato em apreço, quando se encontrava em uma situação de de saldo negativo 

de fundos disponíveis. 
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5 CONCLUSÕES 

A escolha do tipo de Procedimento concorrencial a usar para determinada empreitada, tendo em conta os 

princípios que regem a contratação pública, é um fator essencial para o correto desenrolar do processo de 

contratação, sendo aí que reside uma parte significativa dos erros e inconformidades posteriormente detetados 

pelo Tribunal de Contas. 

Os três grandes princípios sobre os quais assenta a Contratação Pública de Empreitadas e os quais são essenciais 

cumprir antes de tudo são o princípio da concorrência, da transparência e publicidade. Esteve precisamente aqui 

o problema de uma parte significativa dos erros cometidos que foram analisados nesta dissertação. 

Pode-se observar, de um panorama geral, que a partir do ano de 2012, o número de acórdãos presentes no site 

do Tribunal de Contas, referentes a Empreitadas de Obras Públicas, diminuiu de forma gritante, o que se atribui 

provavelmente à crise que se abateu em Portugal em todos os setores, e também, de forma muito notada, no 

da Construção. 

Garantir a aprovação dos fundos comunitários como financiamento do projeto, quando aplicável, e só depois 

iniciar o procedimento de contratação, é aconselhável. Inúmeras situações, onde isso não se verificou, foram 

detetadas pelo Tribunal de Contas, que indicou esta situação como condenável às diversas entidades 

adjudicantes em causa. 

As Câmaras Municipais, nos acórdãos analisados, foram o tipo de dono de obra onde mais se detetou o emprego 

indevido da modalidade de contratação de Concurso Público Urgente, no essencial, por análise incorreta das 

regras da mesma, não tendo em atenção o cumprimento dos princípios da Contratação Pública e alguns outros 

motivos que foram abordados na secção 3.4.1 desta dissertação. 

Verificou-se que o tipo de erro claramente mais cometido corresponde à escolha do tipo de procedimento a usar 

no processo de contratação. 

O tipo de procedimento mais usado pelos contratantes, de forma clara, é o conjunto de Concurso Público e 

Concurso Público Urgente, onde verificamos que, dos acórdãos analisados, 77.9%, pertencem a uma destas 

opções. 

No que diz respeito ao tipo de dono de obra, a grande maioria são Câmaras Municipais. 

Da totalidade de acórdãos analisados, pode-se tirar a conclusão que, a grande maioria dos contratos que são 

submetidos a análise por parte do Tribunal de Contas com o intuito de obtenção de visto, acabam por ser 

recusados, o que denota uma débil preparação das entidades que enviam o contrato para análise, não 

procurando corrigir previamente os possíveis pontos que poderiam levar a uma recusa do visto. 

O tipo de abordagem mais utilizado na avaliação de propostas, de forma destacada, é o do Preço Mais Baixo, 

sendo de notar que, pela condicionante da diminuição acentuada do número de acórdãos de 2012 em diante, 

não se pode concluir com muita certeza se terá havido uma inversão nessa tendência ou não, sendo no entanto 
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constatável o domínio da Proposta Mais Vantajosa daí para a frente, como foi observado na secção da análise 

estatística dos dados recolhidos. Para além de ter existido, por parte das entidades europeias, um incentivo ao 

maior uso do critério da Proposta Economicamente mais Vantajosa, é de assinalar que o Preço Mais Baixo está 

muito associado ao procedimento de Contratação Pública Urgente, pelo facto do CCP exigir que seja usado tal 

critério de avaliação de propostas ao conduzir esse procedimento de contratação e, visto que este foi muito 

usado nas situações estudadas no ano de 2011, isso explica o grande domínio desse critério de avaliação de 

propostas no estudo efetuado. 

Ao ter sido feito o exercício de cruzar o tipo de dono de obra com os tipos de erros e, atentando em particular 

aos casos das Câmaras Municipais, por abarcarem a grande maioria dos acórdãos, podemos então verificar que 

a “Escolha dos Procedimentos” foi o tipo de erro mais cometido, em particular devido ao recurso insistente ao 

Concurso Público Urgente, já anteriormente referido. No entanto, pode-se notar que um outro tipo de erro, o 

de “Regras dos Procedimentos”, também teve um número de ocorrência assinalável neste tipo de dono de obra, 

sendo que aqui os erros são mais diversos, desde referências a marcas no mapa de quantidades de forma 

indevida, a falta de explicitação das habilitações técnicas exigidas ou fórmulas inadequadas no modelo de 

avaliação; 

Ao cruzar os tipos de erros com os tipos de procedimento de contratação, verificou-se algo curioso, o erro de 

“Escolha dos Procedimentos” foi de longe o que mais ocorreu, quando foi usado o Concurso Público Urgente e o 

Ajuste Direto, mas quando o método usado foi o de Concurso Público, os erros de “Escolha dos Procedimentos” 

foram insignificantes, onde os que mais vezes se verificaram foram os de “Regras dos Procedimentos”. Visto a 

grande maioria dos donos de obra estudados serem Câmaras Municipais, isso vem reforçar mais ainda o que já 

se abordou anteriormente, referente ao mau uso da modalidade de Concurso Público Urgente por essas 

entidades. Já relativamente ao Ajuste Direto ter nesse grupo de erros, a maior representação, deve-se notar que 

o emprego desta modalidade de Contratação, por si só, ignora o princípio da concorrência, que é um dos pilares 

pelo qual a Contratação Pública se rege, assim sendo, tem que haver um motivo plausível que suporta a sua 

adoção. Ora, justificações como ocorrência de acontecimento imprevisível, têm de facto que o ser e não apenas 

por haver interesse da entidade adjudicante em encontrar um motivo que justifique o uso desta forma de 

contratação; 

Quando se efetuou o cruzamento de dados entre o tipo de erros e o critério de avaliação de propostas, 

constatou-se que no erro de “Escolha dos Procedimentos” o critério usado na esmagadora maioria das vezes foi 

o Preço Mais Baixo, e visto que este tipo de erro está muito associado às Câmaras Municipais por motivos já 

antes enunciados, constata-se que esta modalidade foi muito usada por estes nos acórdãos estudados. De notar 

também que o único tipo de erro onde a Proposta Mais Vantajosa foi a metodologia mais usada foi no de “Regras 

dos Procedimentos”; 

Quando se efetuou o estudo conjunto do tipo de dono de obra com o tipo de procedimento de contratação, 

observou-se, portanto, que o Concurso Público e o Concurso Público Urgente representam a grande maioria das 

opções escolhidas pelas Câmaras Municipais nos casos de estudo. Verificou-se também que no caso dos Centros 
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Hospitalares, e apesar da amostra não ser muito grande, uma tendência destas entidades para optarem pelo 

Processo por Convite, visto que, pela sua natureza e pelo valor do Contrato, seguindo o disposto no CCP, 

concluíram que o podiam fazer, no entanto, também face ao valor do mesmo, à sua natureza e ao tipo de 

contrato, para a observância dos princípios fundamentais da contratação púbica, estava obrigado a usar um 

procedimento que assentasse na publicitação da sua vontade de contratar. Ora, não basta cumprir certos itens 

que compõem o CCP para se ficar protegido neste tipo de escolha, o CCP tem uma componente mais arbitrária 

que está sempre presente e que tem que ser sempre respeitada que são os princípios pelos quais se rege a 

Contratação Pública e estes têm que ser respeitados e isso mesmo tem que estar sempre presente no momento 

em que uma entidade contratante pondera sobre a melhor abordagem a ter no processo de contratação. 

Pode-se concluir que os erros de “Financiamento de Despesas” que foram cometidos devem-se essencialmente 

ao facto das entidades adjudicantes celebrarem os contratos antes de terem garantidos o financiamento 

comunitário ou não havendo comprovação do cabimento no orçamento da mesma. Ora, a prudência recomenda 

que, antes de ser lançada a empreitada, esteja celebrado instrumento jurídico que assegure a existência de verba 

suficiente para cobrir o encargo com a realização da obra. 

Analisando a evolução temporal dos erros cometidos, e apesar da amostra muito mais reduzida nos anos de 2012 

em diante, pode-se perceber que o erro de “Escolha dos Procedimentos” teve uma incidência muito grande no 

ano de 2011, sendo até o erro com maior representatividade nesse ano, todavia nos anos subsequentes parece 

ter havido uma correção das entidades adjudicantes na sua metodologia, tendo em conta esse grupo de erros, 

pois quase deixou de ocorrer nos acórdãos analisados, ocorrendo muito pontualmente. No ano de 2012 

destacam-se os erros de “Financiamento das Despesas”, onde a falta de apresentação de prova, perante o 

Tribunal de Contas, de aprovação da candidatura a financiamento comunitário ou prova de capacidade do 

município para cobrir as despesas, esteve na origem dos problemas para obtenção de visto. Em 2013, 

destacaram-se os erros de “Regras dos Procedimentos”, devidos à má aplicação das fórmulas matemáticas. 

Notou-se também a ocorrência de alguns erros de “Financiamento das Despesas”, pelo mesmo motivo do ano 

transato. No ano de 2014 manteve-se a tendência para o surgimento de erros de “Regras dos Procedimentos”, 

essencialmente devido à má aplicação da fórmula matemática. Nos anos de 2015 e 2016, apenas um erro em 

cada um desses anos e 2017 e 2018 mais alguns erros detetados, sem ser visível uma dominância de algum grupo 

de erros em especial. 

Parece ser essencial que exista um maior conhecimento por parte das entidades donas de obra para os pontos 

essenciais a serem cumpridos em um procedimento de contratação para que tudo esteja dentro da 

conformidade ao ser analisado pelo Tribunal de Contas e o visto seja concedido sem problemas. 
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ANEXO I – ESTUDO DA INFORMAÇÃO RECOLHIDA DOS ACÓRDÃOS, EXECUTADO EM EXCEL, ANO 2011* 

Acórdão 

 

 

Processo 

/ 

Recurso 

nº 

Dono da 

Obra 

 

Adjudicat

ário 

Preço 

Base (€) / 

Valor do 

contrato 

(€) 

 

Objecto do 

contrato 

 

Prazo 

(dias) 

 

Nº 

cand

. 

Critérios 

 

Tipo de 

Proced. 

 

Decisão 

 

Erros e Inconformidades 

 

Metodologia que deveria 

ter sido seguida 

 

Grupo de erros e 

inconform. 

 

ACÓRDÃ

O Nº 

02/2011 

- 

21/01/20

11 – 1ª 

SECÇÃO/

SS 

Process

o nº 

1200/20

10 - 1ª 

secção 

Câmara 

Municip

al de 

Mangual

de 

Sociedad

e “João 

Cabral 

Gonçalves 

e Filhos, 

Lda.” 

1 085 

324,92 / 

793 

738,56 

Execução dos 

trabalhos 

respeitantes 

à construção 

do edifício 

escolar 

denominado 

“Centro 

Escolar n.º1 

de 

Mangualde”. 

270 7 Preço 

mais 

baixo 

Concurso 

público 

Urgente 

Recusa 

de 

visto 

O C.C.P., no âmbito da formação 

dos contratos de empreitada, 

apenas admite um prazo mínimo 

de nove dias para a apresentação 

das propostas em caso de 

manifesta simplicidade dos 

trabalhos. Afigura-se então não 

harmonizável o prazo fixado (24 

horas) para a apresentação das 

propostas com a normal e 

necessária complexidade de 

elaboração destas. 

1- A apresentação de 

propostas tinha que ter 

um prazo muito superior 

ao que foi estabelecido, 

até porque para trabalhos 

de manifesta simplicidade 

já se exige um mínimo de 

9 dias no C.C.P. e a obra 

em análise não pode ser 

caracterizada como sendo 

manifestamente simples. 

Escolha dos 

procedimentos 

ACÓRDÃ

O N.º 

04/2011 

- 

25.Jan.20

11 - 

1ªS/SS 

Process

o n.º 

1550/20

10 

Câmara 

Municip

al de Vila 

Verde 

Sociedad

e 

Carmage-

Engenhari

a e 

Construçã

o, S.A. 

/ 

1.513.601

,48 

Construção 

do Centro 

Educativo de 

Moure. 

330 9 Preço 

mais 

baixo 

Concurso 

público 

Urgente 

Recusa 

de 

visto 

1- O prazo definido para 

apresentação de propostas (48 

horas) é insuficiente para 

cumprimento dos princípios básicos 

de concorrência e igualdade. 2- 

Fixação de especificações técnicas 

fazendo referência a um fabricante 

ou a uma proveniência 

determinados, a um processo 

específico de fabrico, a marcas,  ou 

similares não é permitida. 

1- A apresentação de 

propostas tinha que ter 

um prazo muito superior 

ao que foi estabelecido. 2-  

Usar a expressão "ou 

equivalente" caso não 

exista outra possibilidade 

ou simplesmente não 

fazer referências a 

marcas. 

Escolha dos 

procedimentos 

/ Regras dos 

procedimentos 

ACÓRDÃ

O N.º 

05/2011 

- 

25.Jan.20

11 - 

1ªS/SS 

Process

o n.º 

1551/20

10 

Câmara 

Municip

al de Vila 

Verde 

Sociedad

e 

Carmage-

Engenhari

a e 

Construçã

o, S.A. 

/ 

1.605.766 

 

 

 

 

 

Construção 

do Centro 

Educativo de 

Prado. 

300 11 Preço 

mais 

baixo 

Concurso 

público 

Urgente 

Recusa 

de 

visto 

1- O prazo definido para 

apresentação de propostas (48 

horas) é insuficiente para 

cumprimento dos princípios básicos 

de concorrência e igualdade. 2- 

Fixação de especificações técnicas 

fazendo referência a um fabricante 

ou a uma proveniência 

determinados, a um processo 

específico de fabrico, a marcas, ou 

similares, não é permitido. 

1- A apresentação de 

propostas tinha que ter 

um prazo muito superior 

ao que foi estabelecido. 2-  

Usar a expressão "ou 

equivalente" se mesmo 

necessário ou 

simplesmente não fazer 

referências a marcas. 

Escolha dos 

procedimentos 

/ Regras dos 

procedimentos 
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Acórdão 

 

 

Proces

so / 

Recurs

o nº 

Dono da 

Obra 

 

Adjudicatári

o 

Preço 

Base (€) 

/Valor do 

contrato(€

) 

 

Objecto do 

contrato 

 

Prazo 

(dias) 

 

Nº cand. Critérios 

 

Tipo de 

Proced. 

 

Decisão 

 

Erros e 

Inconformidades 

 

Metodologia 

que deveria ter 

sido seguida 

 

Grupo de erros e 

inconform. 

 

ACÓRDÃ

O Nº 6 

/2011 - 

18/02/20

11 – 1ª 

SECÇÃO/

SS 

Proces

so nº 

1766/

2010 – 

1ª 

SECÇÃ

O 

Câmara 

Municip

al de 

Fafe 

SINOP – 

António 

Moreira 

dos Santos, 

S.A. 

891 

644,48 / 

725 

075,37 

Requalificação 

da Avenida das 

Forças 

Armadas e Rua 

de Itália 

240 10 Preço mais baixo Concurso 

público 

Urgente 

Recusa 

de 

visto 

1- Trata-se,  de um 

projecto que já revela 

alguma complexidade, 

daí que, não se afigure 

harmonizável o prazo 

[48 horas] fixado para 

a apresentação das 

propostas. 2-  A não 

celebração de 

contrato escrito. 

 

1- A 

apresentação 

de propostas 

tinha que ter 

um prazo 

muito superior 

ao que foi 

estabelecido. 

2- Celebrar 

um contrato 

escrito. 

Escolha dos 

procedimentos / 

Contratos 

ACÓRDÃ

O N.º 

08/2011 

- 

22.Fev.2

011 - 1ª 

S/SS 

Proces

so n.º 

1831/

2010 

Universi

dade de 

Aveiro 

Transfor II - 

Engenharia 

e 

Construção, 

S.A. 

3.950.000

,00 

/3.787.31

7,02 

Construção do 

Edifício 

Complexo 

Interdisciplinar 

de Ciências 

Físicas 

Aplicadas à 

Nanotecnologi

a e à 

Oceanografia 

(Departament

o de Física-2.ª 

fase) 

539 14 Preço mais baixo Concurso 

público 

Recusa 

de 

visto 

1- O alvará entregue 

não continha as 

habilitações 

adequadas e 

necessárias à 

execução da obra a 

realizar.  2- O contrato 

de financiamento 

comunitário, 

estabelece como 

condição desse 

financiamento a 

conclusão da obra a 

30 de Junho de 2011 e 

a conclusão da 

respectiva execução 

financeira a 30 de 

Setembro de 2011, o 

que, se observa ser 

impossível de cumprir. 

1- A obra tem 

que ser 

adjudicada a 

quem detenha 

os 

documentos 

de habilitação 

tecnica 

necessarios à 

realização da 

mesma. 2- 

Teria que se 

apresentar a 

comprovação 

do 

financiamento 

da obra. 

Requisitos de 

contratação / 

Financiamento 

das Despesas 

 

*Informação retirada de www.tcontas.pt 
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Acórdão 

 

 

Processo / 

Recurso nº 

Dono da 

Obra 

 

Adjudicatário Preço Base 

(€) /Valor do 

contrato(€) 

 

Objecto do 

contrato 

 

Prazo 

(dias) 

 

Nº 

cand. 

Critérios 

 

Tipo de 

Proced. 

 

Decisão 

 

Erros e Inconformidades 

 

Metodologia 

que deveria 

ter sido 

seguida 

 

Grupo de erros 

e inconform. 

 

ACÓRD

ÃO N.º 

07/201

1 - 

22.Fev.

2011 - 

1ª S/SS 

Processo 

n.º 

1809/201

0 

Hospital 

Garcia de 

Orta, 

E.P.E. 

Rui Ribeiro, 

Construções, 

S.A. 

/ 

1.166.981,9

6 

Construção das 

novas 

instalações dos 

Serviços 

Farmacêuticos e 

do Serviço de 

Aprovisionament

o do Hospital 

Garcia de Orta, 

EPE 

180 5  Procedimen

to por 

Convite 

Recusa 

de visto 

1- Contratação da obra por um 

procedimento não concorrencial 

de convites, não tendo sido 

justificado por que razão um 

procedimento aberto era inviável 

ou inadequado, 2- Violação das 

regras estabelecidas no 

Regulamento de Aquisição de 

Bens, Serviços e Empreitadas do 

Hospital e/ou no Programa da 

Consulta, no que concerne à 

qualificação técnica dos 

concorrentes e à realização de 

negociações, com violação dos 

princípios da igualdade, 

transparência e boa fé, 

resultantes da legislação já 

referida e dos artigos 5.º e 6.º-A 

do Código do Procedimento 

Administrativo;                                                                                                                                                              

3- Adjudicação de uma obra 

diversa da que foi objecto do 

procedimento de consulta, o que 

se traduz em falta de 

procedimento prévio, com 

violação dos princípios da 

igualdade, concorrência e 

transparência, resultantes dos 

Tratados europeus e da 

Constituição e lei portuguesas e 

dos artigos 1.º, n.º 4, e 5.º, n.º 6, 

do Código dos Contratos 

Públicos.                                                                                                                                                                                                                                                  

1- Deveria ter 

sido 

efectuado 

outro 

procedimento 

de 

contratação, 

aberto a 

quem 

quisesse 

concorrer.              

2- Não haver 

negociações 

no que diz 

respeito aos 

critérios 

estabelecidos 

de 

qualificação 

dos 

concorrentes. 

Escolha dos 

procedimento

s / Tramitação 

dos 

procedimento

s 

  



 

63 

 

Acórdão 

 

 

Processo / 

Recurso nº 

Dono da 

Obra 

 

Adjudicatário Preço Base 

(€) /Valor do 

contrato(€) 

 

Objecto do 

contrato 

 

Prazo 

(dias) 

 

Nº 

cand. 

Critérios 

 

Tipo de 

Proced. 

 

Decisão 

 

Erros e Inconformidades 

 

Metodologia que 

deveria ter sido 

seguida 

 

Grupo de erros 

e inconform. 

 ACÓRDÃO 

N.º 09/2011 - 

22.Fev.2011 - 

1ª S/SS 

Processo 

n.º 

1835/2010 

Município 

do Seixal 

Lena - 

Engenharia e 

Construções, 

S.A. 

/ 

2.090.000,00 

Construção da 

EB1/JI de 

Santa Marta 

do Pinhal 

 4 Preço 

mais 

baixo 

Ajuste 

directo 

Recusa 

de 

visto 

1- À situação em análise 

aplica-se, pois, o regime 

geral constante do artigo 

19.º do Código dos 

Contratos Públicos, de 

acordo com o qual um 

contrato, como o presente, 

no valor de € 2.090.000,00, 

deve ser precedido da 

realização de um concurso 

público ou de um concurso 

limitado por prévia 

qualificação.                                                                                                                                   

2- Exigências de habilitação 

técnica superiores às 

estabelecidas no artigo 31.º 

do Decreto-Lei n.º 12/2004. 

1- Deve ser 

precedido da 

realização de um 

concurso público ou 

de um concurso 

limitado por prévia 

qualificação                                                                                        

2-  Exigências de 

habilitação técnica 

de acordo com o 

artigo 31.º do 

Decreto-Lei n.º 

12/2004. 

Escolha dos 

procedimentos 

/ Requisitos de 

contratação 

ACÓRDÃO 

N.º 10/2011 - 

10.Mar.2011 

- 1ªS/SS 

Processo 

n.º 

1742/2010 

Câmara 

Municipal 

de Fafe 

SINOP – 

António 

Moreira dos 

Santos, S.A 

/ 415.360,81 Substituição 

de Redes de 

Abastecimento 

de Água – 

Concelho de 

Fafe 

150 4 Preço 

mais 

baixo 

Concurso 

Público 

Urgente 

Recusa 

de 

visto 

1- Foi fixado um prazo de 

dois dias para apresentação 

de propostas, o que não é 

razável. 2- O contrato não 

foi reduzido a escrito, o que 

viola o disposto nos artigos 

1º, nº4 e 95º, nº2, do CCP. 

 

1- A apresentação 

de propostas tinha 

que ter um prazo 

muito superior ao 

que foi estabelecido  

2- O contrato teria 

que ter sido 

reduzido a escrito. 

Escolha dos 

procedimentos 

/ Contratos 

ACÓRDÃO Nº 

12 /11 - 

15.MAR.2011 

- 1ª S/SS 

Proc. nº 

1836/2010 

Câmara 

Municipal 

de Anadia 

Prioridade – 

Construção 

de Vias de 

Comunicação, 

SA 

785.364,47 / 

650.769,34  

Áreas de 

Acolhimento 

Empresarial – 

Zona Industrial 

de Vilarinho 

do Bairro 

180 4 Preço 

mais 

baixo 

Concurso 

público 

Urgente 

Recusa 

de 

visto 

Não se poderá dizer que se 

está perante trabalhos com 

manifesta simplicidade. 

Portanto o prazo de apenas 

4 dias para apresentação de 

propostas é 

manifestamente 

insuficiente. 

Era necessário um 

prazo para 

apresentação de 

propostas de pelo 

menos 20 dias, já 

que o tribunal não 

considera os 

motivos evocados 

como sendo 

justificadores de 

urgência. 

Escolha dos 

procedimentos 
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Acórdão 

 

 

Processo / 

Recurso nº 

Dono da 

Obra 

 

Adjudicatário Preço Base (€) 

/Valor do 

contrato(€) 

 

Objecto do contrato 

 

Prazo 

(dias) 

 

Nº 

cand. 

Critérios 

 

Tipo de 

Proced. 

 

Decisão 

 

Erros e Inconformidades 

 

Metodologia que 

deveria ter sido 

seguida 

 

Grupo de erros 

e inconform. 

 ACÓRDÃO Nº 

14 /11 - 

22.MAR.2011 

- 1ª S/SS 

Proc. nº 

1700/2010 

Câmara 

Municipal 

da 

Lourinhã 

Sociedade 

Construções 

Pragosa, SA 

1.400.000,00 / 

948.615,06 

Ciclovia – 

Lourinhã/área sul 

300 7 Preço 

mais 

baixo 

Concurso 

público 

Urgente 

Recusa 

de visto 

Violação do disposto no 

artigo 155.º do CCP, por 

se ter adoptado um 

concurso público 

urgente numa situação 

que não configurava a 

exigida urgência. 

A apresentação 

de propostas 

tinha que ter um 

prazo muito 

superior ao que 

foi estabelecido. 

Escolha dos 

procedimentos 

ACÓRDÃO Nº 

18/2011 - 

29/03/2011 

– 1ª 

SECÇÃO/SS 

PROCESSO 

Nº 

65/2011 – 

1ª SECÇÃO 

Câmara 

Municipal 

de 

Oliveira 

de Frades 

Geomarão – 

Engenharia 

Geotécnica e 

Construção, 

Lda 

1 800 000,00 / 

1 320 223,30 

Ampliação e 

Requalificação da 

Zona Industrial de 

Oliveira de Frades” 

[Pavimentações, 

Saneamentos, 

Passeios, 

Depósitos/Reservat

órios, Conduta 

elevatória e 

reparação de 

Açudes 

730 11 Preço 

mais 

baixo 

Concurso 

público 

Urgente 

Recusa 

de visto 

O prazo de apenas 2 dias 

para apresentação de 

propostas é 

manifestamente 

insuficiente tendo em 

conta a complexidade da 

obra e o facto de o 

tribunal não considerar 

os motivos evocados 

para um concurso 

público urgente como 

válidos. 

A apresentação 

de propostas 

tinha que ter um 

prazo muito 

superior ao que 

foi estabelecido. 

Escolha dos 

procedimentos 

ACÓRDÃO 

N.º 20/2011 - 

05.Abr.2011 - 

1ªS/SS 

Processo 

n.º 

120/2011 

Câmara 

Municipal 

de 

Oliveira 

de Frades 

Rosas 

Construtores 

S.A 

/ 722 999,99  Abertura e 

Pavimentação da 

Estrada Circular 

Nascente - EN 16-

EN 333-3 à EN 16 

365 10 Preço 

mais 

baixo 

Concurso 

público 

Urgente 

Recusa 

de visto 

1- A lei fixa como 

pressuposto para o 

lançamento de um 

concurso público 

urgente para a formação 

de um contrato de 

empreitada que esta seja 

co-financiada por fundos 

comunitários. O que não 

está assegurado. 2-  

Prazo de 2 dias, 

insuficiente para 

apresentação de 

propostas e estarem 

asseguradas condições 

de igualdade e de leal 

concorrência entre os 

potenciais interessados 

em apresentar 

propostas. 

1- Tem que se 

encontrar 

garantido o co-

financiamento 

por fundos 

comunitários 

antes do 

lançamento do 

concurso público.  

2- A 

apresentação de 

propostas tinha 

que ter um prazo 

muito superior 

ao que foi 

estabelecido. 

Financiamento 

das despesas / 

Escolha dos 

procedimentos 



 

65 

 

 

Acórdão 

 

 

Processo 

/ Recurso 

nº 

Dono da 

Obra 

 

Adjudicatário Preço Base 

(€) /Valor 

do 

contrato(€) 

 

Objecto do 

contrato 

 

Prazo 

(dias) 

 

Nº 

cand. 

Critérios 

 

Tipo de 

Proced. 

 

Decisão 

 

Erros e Inconformidades 

 

Metodologia que 

deveria ter sido 

seguida 

 

Grupo de erros 

e inconform. 

 

ACÓRDÃO 

N.º 21/2011 

- 

05.Abr.2011 

- 1ªS/SS 

Processo 

n.º 

137/2011 

Câmara 

Municipal 

de 

Tondela 

Orbisource - 

Ambiente, 

Lda. 

/ 

377.357,07  

Arranjo 

Urbanístico 

do Monte 

Calvário 

em Campo 

de 

Besteiros 

180 11 Preço 

mais 

baixo 

Concurso 

Público 

Urgente 

Recusa 

de 

visto 

A fixação de um prazo de três dias, para 

apresentação de propostas, neste 

concreto procedimento, viola pois os 

princípios da igualdade e da concorrência 

e da transparência, fixados no nº 4 do 

artigo 1º do CCP e igualmente o disposto 

no nº 2 do artigo 63º do mesmo código. 

A apresentação 

de propostas 

tinha que ter 

um prazo muito 

superior ao que 

foi estabelecido. 

Escolha dos 

procedimentos 

ACÓRDÃO 

Nº 22/11 - 

08.ABR.2011 

- 1ª S/SS 

Proc. nº 

153/2011 

Câmara 

Municipal 

de Seia 

Consórcio 

formado 

pelas 

empresas 

“MRG – 

Engenharia e 

Construção, 

SA” e 

“EQUIPAV – 

Engenharia e 

Construção, 

SA” 

800.000,00 

/ 

694.883,71 

Construção 

do Edifício 

do CMOS 

(Centro 

Municipal 

de 

Operações 

de 

Socorro) 

Edifício do 

Aeródromo 

300 9 Preço 

mais 

baixo 

Concurso 

público 

urgente 

Recusa 

de 

visto 

1- Não se está perante uma situação de 

manifesta urgência, tal como é 

pressuposto determinante da adopção do 

modelo de concurso público urgente.  No 

caso em apreço, e com a utilização do 

concurso público urgente, foi 

estabelecido, no respectivo anúncio de 

abertura, que a apresentação de 

propostas deveria ser efectuada no prazo 

de seis dias, a contar da data do envio, 

para publicação, do dito anúncio. 2-  Ao 

terem sido exigidas as habilitações 

referidas na alínea Q) do probatório, 

violado foi o disposto no nº1, do citado 

artigo 31º, do DL nº 12/2004, de 9 de 

Janeiro.                                                                                                                                                                              

3- O mapa de quantidades posto a 

concurso contém, em diversos itens, a 

referência a várias marcas comerciais, 

sem que as mesmas estejam 

acompanhadas da expressão “ou 

equivalente. 

1-  A 

apresentação de 

propostas tinha 

que ter um 

prazo muito 

superior ao que 

foi estabelecido.   

2- Usar a 

expressão "ou 

equivalente" 

sempre que não 

seja possível 

descrever de 

forma 

suficientemente 

precisa e 

inteligível as 

prestações 

objecto do 

contrato ou 

simplesmente 

não fazer 

referências a 

marcas. 

Escolha dos 

procedimentos 

/ Regras dos 

procedimentos 
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Acórdão 

 

 

Processo 

/ Recurso 

nº 

Dono da 

Obra 

 

Adjudicatário Preço Base 

(€) /Valor do 

contrato(€) 

 

Objecto do 

contrato 

 

Prazo 

(dias) 

 

Nº 

cand. 

Critérios 

 

Tipo de 

Proced. 

 

Decisão 

 

Erros e Inconformidades 

 

Metodologia que 

deveria ter sido 

seguida 

 

Grupo de erros 

e inconform. 

 

ACÓRDÃO 

N.º 25/2011 

- 

12.Abr.2011 

- 1ªS/SS 

Processo 

n.º 

102/2011 

Câmara 

Municipal 

de Anadia 

Socértima – 

Sociedade de 

Construções 

do Cértima, 

Lda. 

/ 

1.837.000,00 

Centro 

Escolar de 

Avelãs de 

Cima/Avelãs 

de Caminho 

456 18 Preço 

mais 

baixo 

Concurso 

público 

urgente 

Recusa 

de 

visto 

1- No caso presente, nem na data 

da abertura do procedimento 

nem na da decisão do processo se 

demonstrou estar o 

financiamento,de facto, 

assegurado. Não se fez 

demonstração de que a 

reprogramação foi aprovada. Por 

isso, é forçoso concluir-se que a 

abertura do concurso decorreu 

com desrespeito pela alínea a) do 

nº 2 do artigo 52.º do Decreto-Lei 

n.º 72-A/2010, de 18 de Junho. 2- 

Parece ser evidente que, no caso 

de empreitadas de obras 

públicas, sobretudo com esta 

dimensão física e financeira, não 

é razoável admitir que num prazo 

de seis dias para apresentação de 

propostas estejam asseguradas 

condições de igualdade e de leal 

concorrência entre os potenciais 

interessados em apresentar 

propostas. 3- O mapa de 

quantidades posto a concurso 

contém, em diversos itens, a 

referência a várias marcas 

comerciais, sem que as mesmas 

estejam acompanhadas da 

expressão “ou equivalente”.                                                                                                                

 

" 

1- Tinha que ser 

demonstrado estar 

assegurado o 

financiamento antes 

da abertura do 

procedimento.      2- 

A apresentação de 

propostas tinha que 

ter um prazo muito 

superior ao 

estabelecido. 3- Usar 

a expressão "ou 

equivalente" sempre 

que não seja 

possível descrever 

de forma 

suficientemente 

precisa e inteligível 

as prestações 

objecto do contrato 

ou simplesmente 

não fazer referências 

a marcas.                                                                              

4- Deveria ter sido 

aberto concurso 

público ou concurso 

limitado por prévia 

qualificação. 

Financiamento 

das despesas / 

Escolha dos 

procedimentos 

/ Regras dos 

procedimentos 

 

 



 

67 

 

Acórdão 

 

 

Processo / 

Recurso nº 

Dono da 

Obra 

 

Adjudicatário Preço 

Base (€) / 

Valor do 

contrato 

(€) 

 

Objecto do 

contrato 

 

Prazo 

(dias) 

 

Nº 

cand. 

Critérios 

 

Tipo de 

Proced. 

 

Decisão 

 

Erros e Inconformidades 

 

Metodologia 

que deveria ter 

sido seguida 

 

Grupo de 

erros e 

inconform. 

 

ACÓRDÃO 

N.º 

26/2011 - 

14.Abr.20

11 - 

1ªS/SS 

Processo 

n.º 

270/2011 

Hospital 

de S. 

João, 

E.P.E 

Teixeira 

Duarte, S.A 

/ 

1.974.930

,99 

Realização de 

obras de 

infraestruturas 

na ampliação da 

Ala Nascente 

(Serviços de 

Medicina Interna 

e Cirurgia Geral) 

do Hospital 

 2  Process

o com 

convite 

Recusa 

de visto 

O Hospital face à sua natureza e face ao 

tipo de contrato e à sua dimensão 

financeira, respeitando o disposto no 

CCP, não tinha de conduzir um concurso 

público ou concurso limitado por prévia 

qualificação. Mas o Hospital, também 

face à sua natureza e face ao tipo de 

contrato e à sua dimensão financeira, 

para observância dos princípios 

fundamentais da contratação pública, 

estava obrigado a adoptar um 

procedimento que assentasse na 

publicitação da sua vontade contratar. 

Teria o 

Hospital que 

ter publicitado 

a sua vontade 

de contratar. 

Escolha dos 

procediment

os 

ACÓRDÃO 

N.º 

27/2011 - 

14.Abr.20

11 - 

1ªS/SS 

Processo 

n.º 

387/2011 

Hospital 

de S. 

João, 

E.P.E. 

EDP Serviços – 

Sistemas para 

a Qualidade e 

Eficiência 

Energética, 

S.A/Marpe – 

Construções e 

Instalações 

Técnicas, S.A. 

/ 

1.406.920

,45 

Fornecimento e 

Montagem de 

Subestação de 

Energia Eléctrica 

de Média e Baixa 

Tensão no 

Hospital de S. 

João, EPE 

420 3  Process

o com 

convite 

Recusa 

de visto 

O Hospital face à sua natureza e face ao 

tipo de contrato e à sua dimensão 

financeira, respeitando o disposto no 

CCP, não tinha de conduzir um concurso 

público ou concurso limitado por prévia 

qualificação. Mas o Hospital, também 

face à sua natureza e face ao tipo de 

contrato e à sua dimensão financeira, 

para observância dos princípios 

fundamentais da contratação pública, 

estava obrigado a adoptar um 

procedimento que assentasse na 

publicitação da sua vontade contratar. 

Teria o 

Hospital que 

ter publicitado 

a sua vontade 

de contratar. 

Escolha dos 

procediment

os 

ACÓRDÃO 

N.º 

28/2011 - 

26.Abr.20

11 - 

1ªS/SS 

Processo 

n.º 

5/2011 

Câmara 

Municipal 

de 

Cabeceira

s de Basto 

Sociedade de 

Construções 

António S. 

Couto, S.A. 

3.080.000

,00 / 

1.848.000

,01 

Substituição 

Integral das 

Instalações da 

Escola Básica de 

Cabeceiras de 

Basto – 

Trabalhos 

complementares 

120 7 Preço 

mais 

baixo 

Concurs

o 

público 

urgente 

Recusa 

de visto 

No caso de empreitadas de obras 

públicas, sobretudo com esta dimensão 

física e financeira, não é razoável 

admitir um prazo de três dias para 

apresentação de propostas.  

A 

apresentação 

de propostas 

tinha que ter 

um prazo 

muito superior 

ao que foi 

estabelecido. 

Escolha dos 

procediment

os 
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Acórdão 

 

 

Processo / 

Recurso nº 

Dono da 

Obra 

 

Adjudicatário Preço 

Base(€) 

/Valor do 

contrato(€) 

 

Objecto do 

contrato 

 

Prazo 

(dias) 

 

Nº 

cand. 

Critérios 

 

Tipo de 

Proced. 

 

Decisão 

 

Erros e Inconformidades 

 

Metodologia 

que deveria 

ter sido 

seguida 

 

Grupo de 

erros e 

inconform. 

 ACÓRDÃO 

N.º 

31/2011 - 

03.Mai.20

11 - 1ª 

S/SS 

Processo n.º 

587/2011 

Centro 

Hospita

lar do 

Tâmega 

e 

Sousa, 

EPE 

ANORTE – 

Engenharia e 

Construção, Lda. 

4.252.000,0

0 / 

4.050.560,0

2 

Remodelaçã

o dos 

Serviços de 

Urgência da 

Unidade 

Hospitalar 

Padre 

Américo. 

 4 Preço 

mais 

baixo 

Procedim-

-ento por 

Convite 

Recusa 

de visto 

1- Salvo casos devidamente 

justificados, os procedimentos 

adoptados devem ter como elemento 

fundamental a prévia publicitação da 

vontade de contratar, de modo a 

garantir o acesso ao procedimento de 

todos os eventuais interessados em 

concorrer. Só dessa forma haverá 

observância dos princípios da 

transparência, da igualdade e da 

concorrência.                                                                                                                                                                                                                                                          

2- Fizeram-se exigências de 

habilitação técnica superiores às 

estabelecidas na lei. 

1- Teria o 

Hospital que 

ter 

publicitado a 

sua vontade 

de contratar. 

2- Deve-se 

fazer as 

exigências de 

habilitação 

técnica 

estabelecidas 

na lei. 

Escolha dos 

procedimen

tos / 

Requisitos 

de 

contratação 

ACÓRDÃO 

Nº32 /11 

- 

03.MAI.2

011 - 1ª 

S/SS 

Proc. nº 

334/2011 

Câmara 

Munici

pal de 

Santa 

Comba 

Dão 

Embeiral – 

Engenharia e 

Construção, SA 

628.435,50 / 

377.061,31 

Requalificaç

ão dos 

Centros 

Históricos 

do 

Concelho. 

60 3 Preço 

mais 

baixo 

Concurso 

público 

urgente 

Recusa 

de visto 

Não se configura qualquer situação 

de urgência, com estes contornos, 

que tenha sido determinante da 

adopção do modelo de concurso 

público urgente.  No caso em apreço, 

foi utilizado um procedimento que 

não garante, para além do princípio 

da proporcionalidade, o respeito 

pelos princípios da legalidade, da 

concorrência e da igualdade. 

Deveria ter 

sido feito um 

concurso 

público 

normal. 

Escolha dos 

procedimen

tos 

ACÓRDÃO 

N.º 33 

/2011 - 

10/05/20

11 – 1ª 

SECÇÃO/S

S 

PROCESSO 

Nº 

1697/2010 – 

1ª SECÇÃO 

Câmara 

Munici

pal de 

Mangu

alde 

Embeiral – 

Engenharia e 

Construção, S.A. 

2 300 

000,00 / 1 

380 000,01 

Requalificaç

ão da Av.ª 

Senhora do 

Castelo. 

450 

 

 

 

10 Preço 

mais 

baixo 

Concurso 

público 

urgente 

Recusa 

de visto 

No caso sub judice, porém, não se 

configura qualquer situação de 

urgência, com estes contornos, que 

tenha sido determinante da adopção 

do modelo de concurso público 

urgente. No caso em apreço, foi 

utilizado um procedimento que não 

garante, para além do princípio da 

proporcionalidade, o respeito pelos 

princípios da legalidade, da 

concorrência e da igualdade. 

Deveria ter 

sido feito um 

concurso 

público 

normal. 

Escolha dos 

procedimen

tos 
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Acórdão 

 

 

Processo / 

Recurso nº 

Dono da 

Obra 

 

Adjudicatário Preço 

Base(€) 

/Valor do 

contrato(€) 

 

Objecto do 

contrato 

 

Prazo 

(dias) 

 

Nº 

cand. 

Critérios 

 

Tipo de 

Proced. 

 

Decisão 

 

Erros e Inconformidades 

 

Metodologia 

que deveria 

ter sido 

seguida 

 

Grupo de 

erros e 

inconform. 

 ACÓRDÃO 

Nº 34 /11 

- 

10.MAI.2

011 - 1ª 

S/SS 

Proc. nº 

194/2011 

Câmara 

Municipal 

de 

Vouzela 

Embeiral – 

Engenharia e 

Construção, SA 

1.300.000,0

0 / 

780.000,01  

Zonas 

Industriais 

do Concelho 

– Zona 

Industrial de 

Queirã. 

450 8 Preço 

mais 

baixo 

Concurso 

público 

urgente 

Recusa 

de visto 

O anúncio do concurso foi publicado 

no Diário da República, mas não 

incluiu o Programa de Concurso, nem 

o Caderno de Encargos, tal como 

exigido no seu Anexo II., pelo que 

violado foi o disposto no citado artigo 

157º, nº2, do CCP. No caso sub judice, 

não se configura qualquer situação de 

urgência(onde se deu apenas 3 dias 

para apresentação de propostas), 

com estes contornos, que tenha sido 

determinante da adopção do modelo 

de concurso público urgente. 

Deveria ter 

sido feito um 

concurso 

público 

normal. 

Escolha dos 

procedimen

tos 

ACÓRDÃO 

Nº 37/11 

- 17. MAI. 

2011/1ª 

S/SS 

Proc. 

nº413/20

11 

Câmara 

Municipal 

de Vila 

Franca de 

Xira 

HCI – 

Construções, SA 

1.610.000,0

0 / 

1.607.341,7

6  

Construção 

de um 

Polidesporti

vo com 

Bancadas e 

Trabalhos 

Complemen

tares na EB 

Pedro 

Jacques 

Magalhães – 

Alverca do 

Ribatejo. 

 3 Preço 

mais 

baixo 

Ajuste 

directo 

Recusa 

de visto 

No caso em apreço, é aplicável, o 

regime constante do artigo 19º, al. b), 

do CCP, de acordo com o qual um 

contrato, como o presente, no valor 

de 1.607.341,76 €, acrescido de IVA, 

devia ter sido precedido da realização 

de um concurso público ou de um 

concurso limitado por prévia 

qualificação. 

Devia ter sido 

realizado 

concurso 

público ou  

concurso 

limitado por 

prévia 

qualificação. 

Escolha dos 

procedimen

tos 

ACÓRDÃO 

N.º 41 

/2011 - 

24/05/20

11 – 1ª 

SECÇÃO/S

S 

PROCESS

O Nº 

509/2011 

– 1ª 

SECÇÃO 

Câmara 

Municipal 

de Castro 

Daire 

Embeiral – 

Engenharia e 

Construção, S.A. 

926 868,50 / 

679 593,75 

Abertura e 

Pavimentaç

ão da 

ligação 

Faifa-Mós 

360 7 Preço 

mais 

baixo 

Concurso 

público 

urgente 

Recusa 

de visto 

Não se configura qualquer situação 

de urgência(onde se deu apenas 24 

horas para apresentação de 

propostas), com estes contornos, que 

tenha sido determinante da adopção 

do modelo de concurso público 

urgente. 

Devia ter sido 

realizado 

concurso 

público ou  

concurso 

limitado por 

prévia 

qualificação. 

Escolha dos 

procedimen

tos 
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Acórdão 

 

 

Processo / 

Recurso nº 

Dono da 

Obra 

 

Adjudicatário Preço Base(€) 

/Valor do 

contrato(€) 

 

Objecto do 

contrato 

 

Prazo 

(dias) 

 

Nº 

cand. 

Critérios 

 

Tipo de 

Proced. 

 

Decisão 

 

Erros e Inconformidades 

 

Metodologia 

que deveria 

ter sido 

seguida 

 

Grupo de erros 

e inconform. 

 

ACÓRDÃO 

N.º 

42/2011 - 

07.Jun.2011 

- 1ªS/SS 

Processo 

n.º 

330/2011 

Câmara 

Municipal 

da 

Azambuja 

Construsan – 

Engenharia e 

Construção, 

S.A. 

/ 1 152 

792,41 

Centro Escolar 

de Aveiras de 

Cima 

360 18 Preço 

mais 

baixo 

Concurso 

público 

urgente 

Recusa 

de 

visto 

Parece ser evidente que, no caso de 

empreitadas de obras públicas, 

sobretudo com esta dimensão física e 

financeira, não é razoável admitir que 

num prazo de cinco dias para 

apresentação de propostas estejam 

asseguradas condições de efetiva 

igualdade e de leal concorrência entre 

os potenciais interessados em 

apresentar propostas. 

A 

apresentação 

de propostas 

tinha que ter 

um prazo 

muito 

superior ao 

que foi 

estabelecido. 

Escolha dos 

procedimentos 

ACÓRDÃO 

N.º 

43/2011 - 

07.Jun.2011 

- 1ªS/SS 

Processo 

n.º 

331/2011 

Câmara 

Municipal 

da 

Azambuja 

Nogueira e 

Matias, Lda. 

/ 979 757,26 Centro Escolar 

de Vila Nova 

da Rainha. 

360 12 Preço 

mais 

baixo 

Concurso 

público 

urgente 

Recusa 

de 

visto 

No caso de empreitadas de obras 

públicas, sobretudo com esta dimensão 

física e financeira, não é razoável 

admitir que num prazo de cinco dias 

para apresentação de propostas 

estejam asseguradas condições de 

efetiva igualdade e de leal concorrência 

entre os potenciais interessados em 

apresentar propostas. E não estão 

certamente asseguradas condições de 

transparência na condução do 

procedimento. 

A 

apresentação 

de propostas 

tinha que ter 

um prazo 

muito 

superior ao 

que foi 

estabelecido. 

Escolha dos 

procedimentos 

ACÓRDÃO 

Nº 45/11 - 

07.JUN. 

2011/1ª 

S/SS 

Proc. nº 

348/2011 

Parque 

Escolar, 

EPE 

Mota-Engil – 

Engenharia e 

Construção, 

SA 

/ 

1.169.416,66 

Execução dos 

trabalhos 

decorrentes 

da existência 

de caneiro não 

cadastrado, na 

Zona do Novo 

Pavilhão 

Polidesportivo, 

na Escola 

Secundária 

Passos 

Manuel, em 

Lisboa. 

90   Ajuste 

directo 

Recusa 

de 

visto 

Nunca se poderia invocar a existência 

de um caneiro não cadastrado, 

constatada durante as obras do 

Pavilhão Polidesportivo da Escola, para 

a celebração do presente contrato, pelo 

simples facto de tal caneiro ser 

conhecido há muito. Por isso é que a 

existência do caneiro não constitui, 

nenhuma circunstância imprevista, com 

a qual um decisor normalmente 

diligente não pudesse contar. Não se 

mostra ter existido o fundamento 

invocado para a adopção do ajuste 

directo, a preceder o contrato aqui em 

causa. 

Face ao valor 

do contrato, 

e de acordo 

com o artigo 

20º, nº1, al. 

b) do CCP, 

era 

necessária, a 

realização de 

um concurso 

público ou de 

um concurso 

limitado por 

prévia 

qualificação. 

Escolha dos 

procedimentos 
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Acórdão 

 

 

Proces

so / 

Recurs

o nº 

Dono da 

Obra 

 

Adjudicat

ário 

Preço 

Base(€) 

/Valor do 

contrato(€

) 

 

Objecto do 

contrato 

 

Prazo 

(dias) 

 

Nº 

can

d. 

Critérios 

 

Tipo de 

Proced. 

 

Decisão 

 

Erros e Inconformidades 

 

Metodologia 

que deveria 

ter sido 

seguida 

 

Grupo de erros e 

inconform. 

 

ACÓRD

ÃO Nº 

46 /11 - 

07.JUN.

2011 - 

1ª S/SS 

Proc. 

nº 

404/2

011 

Câmara 

Municipal 

de Tondela 

Orbisour

ce – 

Ambient

e, Lda. 

1.448.646

,00 / 

1.086.484

,59 

Requalificação 

da ETAR da 

Z.I.M. da 

Adiça 

540 8 

 

 

 

 

 

Preço 

mais 

baixo 

Concurs

o público 

urgente 

Recusa de 

visto 

Não se configura qualquer situação de 

urgência que justifique a adopção do 

modelo de concurso público urgente.  

Foi estabelecido, no respectivo 

Anúncio de abertura, que a 

apresentação de propostas deveria ser 

efectuada no prazo de três dias a 

contar da data do envio, para 

publicação, do dito anúncio, o que é 

manifestamente insuficiente. 

A realização 

de um 

concurso 

público ou 

de um 

concurso 

limitado por 

prévia 

qualificação. 

Escolha dos 

procedimentos 

ACÓRD

ÃO Nº 

47 /11 - 

07. JUN. 

2011/1ª 

S/SS 

Proc. 

nº 

555/2

011 

Câmara 

Municipal 

de Vila 

Franca de 

Xira 

Luseca – 

Sociedad

e de 

Construç

ões, SA 

550.000,0

0  / 

548.400,9

2  

 

 

 

Construção do 

Polidesportivo 

coberto e 

trabalhos 

complementa

res na Escola 

Básica Dr. 

Vasco Moniz – 

Vila Franca de 

Xira 

 3 Preço 

mais 

baixo 

Ajuste 

directo 

Recusa de 

visto 

No caso em apreço, é aplicável, pois, o 

regime constante do artigo 19º, al. b), 

do CCP, de acordo com o qual um 

contrato, como o presente, no valor 

de 548.400,92 €, acrescido de IVA, 

devia ter sido precedido da realização 

de um concurso público ou de um 

concurso limitado por prévia 

qualificação. 

O contrato 

devia ter 

sido 

precedido 

da 

realização 

de um 

concurso 

público ou 

de um 

concurso 

limitado por 

prévia 

qualificação. 

Escolha dos 

procedimentos 

ACÓRD

ÃO Nº 

48 /11 - 

07. JUN. 

2011/1ª 

S/SS 

Proc. 

nº 

604/2

011 

Câmara 

Municipal 

de Vila 

Franca de 

Xira 

Armando 

Cunha, 

SA 

1.220.000

,00  / 

1.214.734

,24  

Construção do 

Jardim de 

Infância do 

Bom Sucesso 

 2 Preço 

mais 

baixo 

Ajuste 

directo 

Recusa de 

visto 

No caso em apreço, é aplicável, o 

regime constante do artigo 19º, al. b), 

do CCP, de acordo com o qual um 

contrato, como o presente, no valor 

de 1.214.734,24 €, acrescido de IVA, 

devia ter sido precedido da realização 

de um procedimento concorrencial. 

Era então 

necessário 

proceder a 

concurso 

público ou 

concurso 

limitado por 

prévia 

qualificação. 

Escolha dos 

procedimentos 
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Acórdão 

 

 

Process

o / 

Recurso 

nº 

Dono da 

Obra 

 

Adjudicat

ário 

 

 

Preço 

Base(€) 

/Valor do 

contrato(€

) 

 

Objecto do 

contrato 

 

Prazo 

(dias) 

 

Nº 

can

d. 

Critérios 

 

Tipo de 

Proced. 

 

Decisão 

 

Erros e Inconformidades 

 

Metodologia 

que deveria 

ter sido 

seguida 

 

Grupo de erros e 

inconform. 

 

ACÓRD

ÃO N.º 

51/2011 

- 

21/06/2

011 – 1ª 

SECÇÃO

/SS 

PROCES

SO Nº 

361/20

11 – 1ª 

SECÇÃO 

Câmara 

Municipal 

de 

Tondela 

Carlos 

Pinho, 

Lda 

3 255 

472,00 / 1 

738 

862,95 

Requalificação 

da E.R. 230 – 

Fungão/Mole

dos/Campo 

Besteiros/Car

amulo e 

arruamentos 

contíguos 

360 9 Preço 

mais 

baixo 

Concurs

o público 

urgente 

Recusa de visto Não se afigura então 

harmonizável o prazo [4 

dias] fixado para a 

apresentação das 

propostas com a 

expectável complexidade 

inerente à respectiva 

elaboração. A 

argumentação do motivo 

de urgência não colheu na 

perspectiva do tribunal que 

entende que não havia 

motivo para urgência. 

Deveria ter 

sido feito 

um 

concurso 

público ou 

concurso 

limitado por 

prévia 

qualificação. 

Escolha dos 

procedimentos 

ACÓRD

ÃO Nº 

52 /11 – 

21.JUN.

2011 - 

1.ª S/SS 

Proc. nº 

1840/2

010 

Câmara 

Municipal 

de 

Macedo 

de 

Cavaleiros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multinor

deste – 

Multifun

ções em 

Construç

ões e 

Engenhar

ias, SA 

851.668,4

5 / 

835.065,7

5 

Construção da 

Central de 

Camionagem 

300 16 a) Preço 

da 

proposta 

– 80%; 

b) Valia 

Técnica 

da 

Proposta 

– 20%. 

Concurs

o público 

Recusa de visto Não estava assegurada a 

existência de verba 

suficiente para cobrir o 

encargo com a realização 

da obra.  

 

 

 

 

 

 

Antes de ser 

lançada a 

empreitada 

aqui em 

causa, 

deveria já 

estar 

celebrado 

instrumento 

jurídico que 

assegurasse 

a existência 

de verba 

suficiente 

para cobrir 

o encargo 

com a 

realização 

da obra. 

Financiamento 

das despesas 



 

73 

 

 

 

Acórdão 

 

 

Process

o / 

Recurso 

nº 

Dono da 

Obra 

 

Adjudicat

ário 

Preço 

Base(€) 

/Valor do 

contrato(€

) 

 

Objecto do 

contrato 

 

Prazo 

(dias) 

 

Nº 

can

d. 

Critérios 

 

Tipo de 

Proced. 

 

Decisão 

 

Erros e Inconformidades 

 

Metodologia que 

deveria ter sido 

seguida 

 

Grupo de 

erros e 

inconfor

m. 

 ACÓRD

ÃO Nº 

53 /11 - 

21.JUN.

2011 - 

1ª S/SS 

Proc. nº 

369/20

11 

Câmara 

Municipal 

de 

Ourique 

Construt

ora Vila 

Franca, 

Lda. 

641.896,0

5 / 

641.500,0

9  

Requalificação

/Ampliação da 

Escola EB1 de 

Ourique 

240 5 Preço mais baixo 

 

 

 

Concurso 

público 

urgente 

Recusa 

de 

visto 

1- A proposta da empresa CONSDEP – 

Engenharia e Construção, SA foi excluída 

porque, na lista de preços unitários, 

apresentava erros na multiplicação dos 

preços unitários, pelas respectivas 

quantidades, o que ocorreu nos items 

indicados na alínea Q) do probatório. Não 

assiste qualquer razão à entidade 

adjudicante, no que concerne à exclusão da 

proposta da empresa atrás indicada. 

Deveria a 

entidade 

adjudicante ter 

considerado o 

valor dos preços 

unitários parciais 

apresentados e, 

com uma 

simples 

operação 

aritmética, 

encontrar o valor 

correcto para as 

unidades 

indicadas. 

Regras 

dos 

procedi

mentos 

ACÓRD

ÃO N.º 

54/2011 

- 

27/06/2

011 – 1ª 

SECÇÃO

/SS 

PROCES

SO Nº 

653/20

11 

Câmara 

Municipal 

de 

Manguald

e 

João 

Cabral e 

Filhos, 

Lda 

588 

000,00/ 

584 

294,64 

Beneficiação e 

Reparação de 

Casas do 

Município-

Habitação 

Social 

210 4 Preço – 30%;  Valia 

técnica dos projectos 

de execução de 

beneficiação e 

reparação – 50%; 

Qualidade técnica da 

proposta – 20%. 

Concurso 

público 

Recusa 

de 

visto 

Não se vislumbra que estejamos perante 

um quadro denunciador de complexidade 

técnica do processo construtivo da obra e 

que este obrigue a especial ligação dos 

concorrentes à sua concepção, e, por 

outro, que se perfile a assunção pelo 

adjudicatário da obrigação de resultado em 

relação à utilização da obra. a exigência 

contida no ponto 12, al. d), do Programa do 

Procedimento [exige-se que as propostas 

sejam acompanhadas dos projectos de 

execução] e cujo incumprimento motivou, 

até, a exclusão de um concorrente, para 

além de não ter a menor sustentação legal, 

não acata, ainda, o princípio da 

concorrência, a que alude o art.º 1.º, n.º 4, 

do C.C.P. 

Não deveria ter 

sido exigido um 

contrato misto 

onde se exigia a 

apresentação de 

projecto de 

execução aos 

candidatos. 

Regras 

dos 

procedi

mentos 
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Acórdão 

 

 

Processo / 

Recurso nº 

Dono da 

Obra 

 

Adjudicatário Preço Base(€) 

/Valor do 

contrato(€) 

 

Objecto do 

contrato 

 

Prazo 

(dias) 

 

Nº 

cand. 

Critérios 

 

Tipo de 

Proced. 

 

Decisão 

 

Erros e Inconformidades 

 

Metodologia 

que deveria 

ter sido 

seguida 

 

Grupo de erros 

e inconform. 

 

ACÓRDÃO 

N.º 

58/2011 - 

14/07/2011 

– 1ª 

SECÇÃO/SS 

PROCESSO 

Nº 

611/2011 

Câmara 

Municipal 

de 

Gondomar 

Alexandre 

Barbosa 

Borges, S.A 

4 584 297,20 / 

4 584 297,20 

Construção do 

Parque 

Tecnológico e 

de Negócios 

de Ourivesaria 

de Gondomar 

– Edifício 

Central e 

Arranjos 

Exteriores 

540 11 Preço 

mais 

baixo 

Ajuste 

direto 

Recusa 

de 

visto 

A Câmara Municipal de Gondomar, 

estribando-se na circunstância de 

em anterior concurso público todas 

as propostas terem sido excluídas e 

não ocorrer alteração substancial ao 

Caderno de Encargos relativamente 

ao procedimento reportado em II. 

1., deliberou, em 10.02.2011, 

aprovar o procedimento, traduzido 

em ajuste directo sem consulta. 

Decorrentemente, foi remetido 

convite à empresa “Alexandre 

Barbosa Borges, S.A.”, em 

25.02.2011, para apresentação da 

respectiva proposta, em 3 dias. O 

preço-base do procedimento foi 

alterado de € 4 825 575,99 [valor 

fixado no âmbito do concurso 

público urgente] para € 4 584 

297,20. A alteração efectuada, 

constitui uma modificação 

substancial e essencial do Caderno 

de Encargos, o que conduz, à 

inverificação do pressuposto inscrito 

no art.º 24.º, n.º 1, al. b), do C.C.P., 

e, consequentemente, retira, ainda, 

suporte legal à adopção do ajuste 

directo enquanto procedimento pré-

contratual. 

Devia ter 

sido usado o 

Concurso 

Público. 

Escolha dos 

procedimentos 
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Acórdão 

 

 

Processo 

/ Recurso 

nº 

Dono da 

Obra 

 

Adjudicatário Preço Base(€) 

/Valor do 

contrato(€) 

 

Objecto do 

contrato 

 

Prazo 

(dias) 

 

Nº 

cand. 

Critérios 

 

Tipo de 

Proced. 

 

Decisão 

 

Erros e Inconformidades 

 

Metodologia 

que deveria 

ter sido 

seguida 

 

Grupo de erros 

e inconform. 

 

ACÓRDÃO 

Nº 59 /11 - 

14.JUL.2011 

- 1ª S/SS 

Proc. nº 

417/2011 

Câmara 

Municipal 

de 

Oliveira 

do 

Hospital 

Construções 

Irmãos 

Peres, Lda. 

1.663.000,00 

/ 

1.045.796,51  

Construção 

do Centro 

Educativo 

de 

Nogueira 

do Cravo 

300 12 Preço 

mais 

baixo 

Concurso 

público 

urgente 

Recusa 

de 

visto 

Tratando-se, no caso em apreço, de uma 

obra de “Construção do Centro Educativo 

de Nogueira do Cravo”, e tendo presente o 

valor do contrato aqui em causa, bem como 

o longo prazo de execução da dita obra (300 

dias), não poderá, de modo nenhum, dizer-

se que se está perante trabalhos com 

manifesta simplicidade.  Nesta 

conformidade, resulta de todo o exposto 

que, no caso em apreço, foi utilizado um 

procedimento para o qual não estava 

preenchido o pressuposto estabelecido no 

artigo 52º, nº2, al. a), do DL nº 72-A/2010 

de 18 de Julho, ou seja a existência de um 

projecto co-financiado por fundos 

comunitários. Por outro lado, o 

procedimento utilizado não garante, para 

além do princípio da proporcionalidade, o 

respeito pelos princípios da legalidade, da 

concorrência e da igualdade previstos no 

artigo 1º, nº4, do Código dos Contratos 

Públicos. 

A 

apresentação 

de propostas 

tinha que ter 

um prazo 

muito 

superior ao 

que foi 

estabelecido. 

Escolha dos 

procedimentos 

 

  



 

76 

Acórdão 

 

 

Processo / 

Recurso nº 

Dono da 

Obra 

 

Adjudicatário Preço 

Base(€) 

/Valor do 

contrato(€) 

 

Objecto do 

contrato 

 

Prazo 

(dias) 

 

Nº 

cand. 

Critérios 

 

Tipo de 

Proced. 

 

Decisão 

 

Erros e Inconformidades 

 

Metodologia 

que deveria 

ter sido 

seguida 

 

Grupo de erros 

e inconform. 

 

ACÓRDÃO 

Nº 61/11 

–28.SET-

1ª S/SS 

Processo 

nº 

1266/2011 

Município 

de Vila 

Franca de 

Xira 

Construções 

Pragosa, 

Sociedade 

Anónima 

/ 

576.665,37 

Pavimentações 

e Recargas de 

Pavimentos 

2011- Póvoa 

de Santa Iria, 

São João dos 

Montes, 

Vialonga e Vila 

Franca de Xira 

 10 Preço 

mais 

baixo 

Concurso 

público 

Recusa 

de 

visto 

A exigência constante do n.º 11.3.2. do 

Programa de Concurso(No n.º 11.3. do 

Programa de Concurso estabeleceu-se que 

os concorrentes deveriam apresentar, 

como documentos da proposta, 

“documentos relativos a aspectos de 

execução do contrato não submetidos à 

concorrência pelo caderno de encargos, 

aos quais a entidade adjudicante pretende 

que o concorrente se vincule”, entre os 

quais: “11.3.2. Certificados emitidos por 

organismos independentes, nacionais ou 

estabelecidos noutros estados membros da 

União Europeia, que atestem que o 

concorrente respeita determinadas normas 

de garantia de qualidade e de segurança 

ou normas de garantia de qualidade e 

gestão ambiental.”). 7 das 10 propostas 

apresentadas foram excluídas por não 

integrarem o documento exigido no 

referido ponto 11.3.2 do Programa de 

Concurso. A exclusão foi fundamentada 

“na alínea d) do n.º 2 do artigo 146.º em 

articulação com o estipulado na alínea c) 

do n.º 1 do artigo 57.º” do CCP. Devendo 

entender-se que o documento exigido não 

se enquadra no referido artigo 57.º, n.º 1, 

falece o fundamento para a exclusão das 

referidas propostas, as quais deveriam ter 

sido admitidas e avaliadas para efeitos de 

adjudicação. 

As 

propostas 

não 

deveriam 

ter sido 

excluidas 

tendo em 

conta o 

motivo que 

o justificou. 

Regras dos 

Procedimentos 

  



 

77 

 

Acórdão 

 

 

Processo / 

Recurso nº 

Dono da 

Obra 

 

Adjudic. Preço Base(€) 

/Valor do 

contrato(€) 

 

Objecto do 

contrato 

 

Prazo 

(dias) 

 

Nº 

cand. 

Critérios 

 

Tipo de 

Proced. 

 

Decisão 

 

Erros e Inconformidades 

 

Metodologia que 

deveria ter sido 

seguida 

 

Grupo de erros 

e inconform. 

 

ACÓRDÃO 

N.º 

62/2011 - 

12.Out.20

11 - 

1ªS/SS 

Processo n.º 

1288/2009 

Câmara 

Municipal 

de Évora 

Aquino 

Construções

, S.A. 

/ 383.520,01 Loteamento e 

Infraestruturas 

da Área de 

Expansão 

Industrial de S. 

Sebastião da 

Giesteira 

365   Concurso 

público 

Recusa 

de visto 

A despesa foi autorizada e o 

contrato celebrado sem que 

tivessem sido efetuados de 

facto os respetivos cabimento 

e compromisso. 

Tinham que ser 

provados os 

cabimentos 

antes da 

celebração do 

contrato. 

Financiament

o das 

despesas 

ACÓRDÃO 

N.º 

63/2011 - 

12/10/20

11 – 1ª 

SECÇÃO/S

S 

PROCESSO 

Nº 

815/2011 

Câmara 

Municipal 

de 

Santarém 

Luis Mina, 

S.A. 

750 000,00 / 

749 789,67 

Execução do 

Pavilhão 

Gimnodesporti

vo de Pernes 

240 1 Preço 

mais 

baixo 

Ajuste 

directo 

Recusa 

de visto 

Atento o teor da Resolução da 

Assembleia da República n.º 

52/2010 acima mencionada, o 

Decreto-Lei n.º 29/2010, de 

01.04, deixou de vigorar, na 

ordem jurídica, desde 7 de 

Junho de 2010. E, em 

conformidade com o disposto 

no art.º 11.º, n.º2, do Decreto-

Lei n.º 34/2009, de 06.02, 

repristinado com efeitos a 

partir de 07.06.2010, o 

procedimento por ajuste 

directo, excepcionalmente 

permitido para a execução de 

empreitadas de obras públicas 

dirigidas à modernização do 

parque escolar, só era, assim, 

aplicável a procedimentos para 

formação de contratos 

públicos cuja decisão de 

contratar tivesse ocorrido até 

7 de Junho de 2010. 

Impunha-se a 

realização de 

concurso 

público ou de 

concurso 

limitado por 

prévia 

qualificação, em 

cumprimento do 

preceituado no 

art.º 19.º, al. b), 

do Código dos 

Contratos 

Públicos e face 

ao valor 

contratual 

apurado [€ 749 

789,67, 

acrescido de 

IVA]. 

Escolha dos 

procedimento

s 

  



 

78 

Acórdão 

 

 

Processo / 

Recurso nº 

Dono da 

Obra 

 

Adjudicatário Preço Base(€) 

/Valor do 

contrato(€) 

 

Objecto do 

contrato 

 

Prazo 

(dias) 

 

Nº 

cand. 

Critérios 

 

Tipo de 

Proced. 

 

Decisão 

 

Erros e Inconformidades 

 

Metodologia 

que deveria 

ter sido 

seguida 

 

Grupo de erros 

e inconform. 

 

ACÓRDÃO 

N.º 

71/2011 - 

20.dez. - 

1ªS/SS 

Processo 

n.º 963, 

964 e 

1696/2011 

TROFA-

PARK 

Britalar, 

Europa Ar-

Lindo, ACE e a 

GLOBALTROFA 

/ 

16.365.404,39€ 

Construção da 

área de 

acolhimento 

empresarial/área 

de localização 

empresarial da 

Trofa 

1028 1 i. Estrutura 

financeira 

da proposta 

– 30%                 

ii. Estrutura 

técnica da 

proposta – 

40%                       

iii. Estrutura 

contratual 

da proposta 

– 5%                     

iv. Valor 

discriminado 

da proposta 

– 25% 

Ajuste 

directo 

Recusa 

de visto 

2-  Ficou patente nos 

factos dados como 

provados que o 

concorrente excluído e 

único concorrente no 

concurso público não foi 

convidado no 

procedimento por ajuste 

direto. E outras quatro 

entidades que não 

participaram no concurso 

público foram convidadas 

a apresentar propostas.  

Ocorreu pois violação do 

disposto no nº 3 do artigo 

24º do CCP.  Conclui-se 

também que os contratos 

sub judice não poderiam 

ser formados mediante 

ajuste direto, com o 

enquadramento legal que 

lhes foi dado.  

Face à 

natureza dos 

contratos e 

valores 

envolvidos, 

os contratos 

deveriam ter 

sido 

precedidos 

de concurso 

público ou de 

concurso 

limitado por 

prévia 

qualificação. 

Escolha dos 

procedimentos 

ACÓRDÃO 

Nº 03 

/2011 - 

01/03/2011 

– 1ª 

SECÇÃO/PL 

PROCESSO 

Nº 

1229/2010 

/ RECURSO 

ORDINÁRIO 

Nº 

18/2010-R 

Câmara 

Municipal 

de Viana 

do 

Castelo 

Valentim José 

Luís e Filhos, 

Lda. 

/ 976 442,07 Remodelação e 

Ampliação do 

Centro Escolar 

de Alvarães – 

Viana do Castelo 

360 5 Preço mais 

baixo 

Concurso 

Público 

urgente 

Manteve-

se a 

recusa de 

visto 

Foi estabelecido um prazo 

de 24 horas para 

apresentação de 

propostas, o que não é 

razoável. 

A 

apresentação 

de propostas 

tinha que ter 

um prazo 

muito 

superior ao 

que foi 

estabelecido. 

Escolha dos 

procedimentos 

  



 

79 

 

Acórdão 

 

 

Processo / 

Recurso nº 

Dono da 

Obra 

 

Adjudicatário Preço Base(€) 

/Valor do 

contrato(€) 

 

Objecto do 

contrato 

 

Prazo 

(dias) 

 

Nº 

cand. 

Critérios 

 

Tipo de 

Proced. 

 

Decisão 

 

Erros e Inconformidades 

 

Metodologia que 

deveria ter sido 

seguida 

 

Grupo de erros 

e inconform. 

 ACÓRDÃO 

Nº 04/2011 

- 

01/03/2011 

– 1ª 

SECÇÃO/PL 

PROCESSO 

Nº 

1307/2010 

/ RECURSO 

ORDINÁRIO 

Nº 

22/2010-R 

Município 

de Viana 

do Castelo 

TELHABEL – 

Construções, 

S.A 

/ 935.715,00 Construção 

do Centro 

de Alto 

Rendimento 

de Surf 

360 4 Preço 

mais 

baixo 

Concurso 

Público 

urgente 

Manteve-

se a 

recusa de 

visto 

Foi estabelecido um prazo de 

24 horas para apresentação de 

propostas, o que não é 

razoável. 

A apresentação de 

propostas tinha que 

ter um prazo muito 

superior ao que foi 

estabelecido. 

Escolha dos 

procedimentos 

ACÓRDÃO 

N.º 5/2011 

– 22.3.2011 

– 1ª 

SECÇÃO/PL 

PROCESSO 

Nº 

922/2009 / 

RECURSO 

ORDINÁRIO 

Nº 20/2010 

 

Câmara 

Municipal 

da Nazaré 

Costa e 

Carvalho, SA 

2 676 821,45 

/ 2 517 

900,00 

Construção 

do Centro 

Escolar de 

Famalicão 

730   Concurso 

público 

Manteve-

se a 

recusa de 

visto 

Ao autorizar a celebração do 

contrato e a despesa 

correspondente sem estarem 

assegurados os financiamentos 

previstos no PPI. 

Não poderia ter sido 

celebrado o 

contrato visto não 

estarem ainda 

assegurados os 

financiamentos 

Financiamento 

das despesas 

ACÓRDÃO 

Nº 7 /11 – 

05.ABR. 

2011 – 1ª 

S/PL 

Proc. nº 

1550/2010 

/ RECURSO 

ORDINÁRIO 

Nº 2/2011 

Câmara 

Municipal 

de Vila 

Verde 

Carmage – 

Engenharia e 

Construção, 

SA 

/ 

1.513.601,48  

Construção 

do Centro 

Escolar de 

Moure 

330 9 Preço 

mais 

baixo 

Concurso 

público 

urgente 

Manteve-

se a 

recusa de 

visto 

1-O facto de ter sido fixado um 

prazo de 48 horas, para a 

apresentação de propostas, o 

que viola os princípios da 

igualdade e da concorrência; 

2- Por outro lado, a 

circunstância de, no mapa de 

quantidades posto a concurso, 

terem sido feitas exigências 

relativas a marcas comerciais, 

em vários artigos, sem que as 

mesmas fossem 

acompanhadas das expressões 

“do tipo” ou “ou equivalente”, 

o que viola o disposto nos nºs 

12 e 13 do artigo 49º, do CCP. 

1- A apresentação 

de propostas tinha 

que ter um prazo 

muito superior ao 

que foi estabelecido. 

2- Usar a expressão 

"ou equivalente" 

sempre que não seja 

possível descrever 

de forma 

suficientemente 

precisa e inteligível 

as prestações 

objecto do contrato 

ou simplesmente 

não fazer 

referências a 

marcas.      

Escolha dos 

procedimentos 

/ Regras dos 

procedimentos 



 

80 

Acórdão 

 

 

Processo / 

Recurso nº 

Dono da 

Obra 

 

Adjudicatário Preço Base(€) 

/Valor do 

contrato(€) 

 

Objecto do 

contrato 

 

Prazo 

(dias) 

 

Nº 

cand. 

Critérios 

 

Tipo de 

Proced. 

 

Decisão 

 

Erros e Inconformidades 

 

Metodologia que 

deveria ter sido 

seguida 

 

Grupo de erros 

e inconform. 

 ACÓRDÃO 

N.º 8 

/2011 – 

12.ABR-

1ªS/PL 

Processo 

de 

fiscalização 

prévia nº 

1554/2010 

/ RECURSO 

ORDINÁRIO 

Nº 

04/2011-R 

Estradas 

de 

Portugal, 

S.A. 

OBRECOL - 

Obras e 

Construções, 

S.A. 

/ 

8.240.147,31 

EN 103 – 

Acessos ao 

Novo Hospital 

de Braga 

270 4  Ajuste 

directo 

Visto 

concedido 

A recusa do visto, deveu-se a o 

contrato não ter sido precedido 

da realização de concurso 

público ou limitado por prévia 

qualificação, com publicitação 

no Jornal Oficial da União 

Europeia, uma vez que o 

Tribunal deu por não 

verificados os pressupostos 

invocados pela EP como 

fundamento para a realização 

de Ajuste Directo.  

O contrato devia 

ter sido precedido 

de concurso 

público ou de 

concurso limitado 

por prévia 

qualificação. 

Escolha dos 

procedimentos 

ACÓRDÃO 

Nº 9 /11 – 

29.ABR. 

2011 - 1ª 

S/PL 

Proc. nº 

1742/2010 

/ RECURSO 

ORDINÁRIO 

Nº 9/2011 

Câmara 

Municipal 

de Fafe 

SINOP – 

António 

Moreira dos 

Santos, SA 

/ 415.360, 

81  

Substituição 

de Redes de 

Abastecimento 

de Água – 

Concelho de 

Fafe 

150 4 Preço 

mais 

baixo 

Concurso 

público 

urgente 

Manteve-

se a 

recusa de 

visto 

1- Foi fixado um prazo de dois 

dias para apresentação de 

propostas, o que não é razável. 

2- O contrato não foi reduzido 

a escrito, o que viola o disposto 

nos artigos 1º, nº4 e 95º, nº2, 

do CCP. 

1- A apresentação 

de propostas 

tinha que ter um 

prazo muito 

superior ao que 

foi estabelecido                          

2- O contrato teria 

que ter sido 

reduzido a escrito. 

 

Recurso do 

processo 

abordado no 

ACÓRDÃO N.º 

10/2011 - 

10.Mar.2011 - 

1ªS/SS 

ACÓRDÃO 

Nº 10 /11 

– 03.MAI. 

2011 – 1ª 

S/PL 

Proc. nº 

1200/2010 

/ RECURSO 

ORDINÁRIO 

Nº 5/2011 

Câmara 

Municipal 

de 

Mangualde 

João Cabral 

Gonçalves & 

Filhos, Lda. 

1.085.324,92  

/ 793.738,56 

Centro Escolar 

nº1 de 

Mangualde 

270 7 Preço 

mais 

baixo 

Concurso 

público 

urgente 

Manteve-

se a 

recusa de 

visto 

Por um lado, no facto de não se 

ter verificado uma situação de 

urgência que justificasse a 

adopção do procedimento de 

concurso público urgente; Por 

outro, a circunstância de ter 

sido fixado um prazo de 24 

horas, para a apresentação de 

propostas, o que viola os 

princípios da 

proporcionalidade, da 

igualdade e da concorrência, 

estabelecidos no artigo 1º, nº4, 

do Código dos Contratos 

Públicos (CCP). 

A apresentação de 

propostas tinha 

que ter um prazo 

muito superior ao 

que foi 

estabelecido. 

--------------------

Recurso do 

processo 

abordado no 

ACÓRDÃO Nº 

02/2011 - 

21/01/2011 – 

1ª SECÇÃO/SS 

  



 

81 

 

Acórdão 

 

 

Processo / 

Recurso nº 

Dono da 

Obra 

 

Adjudicatário Preço Base(€) 

/Valor do 

contrato(€) 

 

Objecto do 

contrato 

 

Prazo 

(dias) 

 

Nº 

cand. 

Critérios 

 

Tipo de 

Proced. 

 

Decisão 

 

Erros e Inconformidades 

 

Metodologia que 

deveria ter sido 

seguida 

 

Grupo de 

erros e 

inconform. 

 

ACÓRDÃO 

Nº 11 /11 – 

03.MAI. 

2011 – 1ª 

S/PL 

Proc. nº 

1551/2010 

/ RECURSO 

ORDINÁRIO 

Nº 3/2011 

Câmara 

Municipal de 

Vila Verde 

Carmage – 

Engenharia e 

Construção, 

SA 

/ 

1.605.766,00  

Construção do 

Centro 

Educativo da 

Vila de Prado 

300 11 Preço 

mais 

baixo 

Concurso 

público 

urgente 

Manteve-

se a 

recusa de 

visto 

1- Por um lado, o facto de ter 

sido fixado um prazo de 48 

horas, para a apresentação 

de propostas, o que viola os 

princípios da igualdade e da 

concorrência, estabelecidos 

no artigo 1º, nº4, do Código 

dos Contratos Públicos (CCP);                

2- Por outro, a circunstância 

de, no mapa de quantidades 

posto a concurso, terem sido 

feitas exigências relativas a 

marcas comerciais, em vários 

artigos, sem que as mesmas 

fossem acompanhadas das 

expressões “do tipo” ou “ou 

equivalente”, o que viola o 

disposto nos nºs 12 e 13 do 

artigo 49º, do CCP. 

1- A apresentação 

de propostas tinha 

que ter um prazo 

muito superior ao 

que foi 

estabelecido.                        

2- Usar a expressão 

"ou equivalente" 

sempre que não seja 

possível descrever 

de forma 

suficientemente 

precisa e inteligível 

as prestações 

objecto do contrato 

ou simplesmente 

não fazer 

referências a 

marcas.      

 

Recurso do 

processo 

abordado 

no 

ACÓRDÃO 

N.º 

05/2011 - 

25.Jan.2011 

- 1ªS/SS 

ACÓRDÃO 

Nº12/2011 

– 

15/06/2011 

– 1ª 

SECÇÃO/PL 

PROCESSO 

Nº 

1831/2010 

/ RECURSO 

ORDINÁRIO 

Nº 06/2011 

Universidade 

de Aveiro 

Transfor II – 

Engenharia e 

Construção, 

S.A 

3 950 000,00 

/ 3 787 

317,02 

Complexo 

Interdisciplinar 

de Ciências 

Físicas 

Aplicadas à 

Nanotecnologia 

e à 

Oceanografia 

539 14 Preço 

mais 

baixo 

Concurso 

público 

Manteve-

se a 

recusa de 

visto 

1- O alvará entregue não 

continha as habilitações 

adequadas e necessárias à 

execução da obra a realizar.  

2- O contrato de 

financiamento comunitário, 

estabelece como condição 

desse financiamento a 

conclusão da obra a 30 de 

Junho de 2011 e a conclusão 

da respectiva execução 

financeira a 30 de Setembro 

de 2011, o que, se observa 

ser impossível de cumprir. 

 

1- Não deveria ter 

aceite o 

adjudicatário visto 

que não detem as 

habilitações 

exigidas. 2- Tem que 

se fazer prova do 

financiamento da 

obra antes de 

avançar para o 

contrato. 

 

Recurso do 

processo 

abordado 

no 

ACÓRDÃO 

N.º 

08/2011 - 

22.Fev.2011 

- 1ª S/SS 

 



 

82 

Acórdão 

 

 

Processo / 

Recurso nº 

Dono da Obra 

 

Adjudicatári

o 

Preço Base(€) 

/Valor do 

contrato(€) 

 

Objecto do 

contrato 

 

Prazo 

(dias) 

 

Nº 

cand. 

Critérios 

 

Tipo de 

Proced. 

 

Decisão 

 

Erros e Inconformidades 

 

Metodologia que 

deveria ter sido 

seguida 

 

Grupo de 

erros e 

inconform. 

 ACÓRDÃO 

Nº12/201

1 – 

15/06/20

11 – 1ª 

SECÇÃO/P

L 

PROCESS

O Nº 

1831/201

0 / 

RECURSO 

ORDINÁRI

O Nº 

06/2011 

Universidade 

de Aveiro 

Transfor II – 

Engenharia 

e 

Construção, 

S.A 

3 950 000,00 / 

3 787 317,02 

Complexo 

Interdisciplinar 

de Ciências 

Físicas Aplicadas 

à 

Nanotecnologia 

e à Oceanografia 

539 14 Preço 

mais 

baixo 

Concurso 

público 

Manteve-

se a 

recusa de 

visto 

1- O alvará entregue não 

continha as habilitações 

adequadas e necessárias à 

execução da obra a realizar.  

2- O contrato de 

financiamento comunitário, 

estabelece como condição 

desse financiamento a 

conclusão da obra a 30 de 

Junho de 2011 e a conclusão 

da respectiva execução 

financeira a 30 de Setembro 

de 2011, o que, se observa 

ser impossível de cumprir. 

 

1- Não deveria ter 

aceite o adjudicatário 

visto que não detem 

as habilitações 

exigidas. 2- Tem que 

se fazer prova do 

financiamento da 

obra antes de 

avançar para o 

contrato. 

 

Recurso do 

processo 

abordado 

no 

ACÓRDÃO 

N.º 

08/2011 - 

22.Fev.201

1 - 1ª S/SS 

ACÓRDÃO 

N.º 

13/2011 - 

05.Jul.201

1 - 1ª S/PL 

Processo 

n.º 

1373/201

1 / 

Recurso 

Ordinário 

n.º 

1/2011 

Câmara 

Municipal de 

Arruda dos 

Vinhos 

Veiga Lopes, 

Lda. 

/ 899.491,79  Ampliação e 

Requalificação 

da Escola EB1/JI 

de S. Tiago dos 

Velhos 

210 7  Concurso 

público 

urgente 

Manteve-

se a 

recusa de 

visto 

Não se verificou tratar-se de 

um “caso de urgência” que 

permitisse a adoção do 

procedimento de concurso 

público urgente. 

A apresentação de 

propostas tinha que 

ter um prazo muito 

superior ao que foi 

estabelecido.  

Deveria ter sido 

efectuado um 

concurso público 

normal. 

Escolha dos 

procedime

ntos 

ACÓRDÃO 

Nº 

14/2011 - 

05/07 – 

1ª 

SECÇÃO/P

L 

PROCESS

O Nº 

334/2011

-UAT 1 / 

RECURSO 

ORDINÁRI

O N.º 

26/2011-

R 

Município de 

Santa Comba 

Dão 

Embeiral – 

Engenharia 

e 

Construções

, S.A 

628.435,50 / 

377.061,31 

Requalificação 

do Centro 

Histórico do 

concelho 

60 3 Preço 

mais 

baixo 

Concurso 

público 

urgente 

Manteve-

se a 

recusa de 

visto 

No caso sub judice, porém, 

não se configura qualquer 

situação de urgência, com 

estes contornos, que tenha 

sido determinante da 

adopção do modelo de 

concurso público urgente.  

A apresentação de 

propostas tinha que 

ter um prazo muito 

superior ao que foi 

estabelecido.  

Deveria ter sido 

efectuado um 

concurso público 

normal 

 

Recurso do 

processo 

abordado 

no 

ACÓRDÃO 

Nº32 /11 - 

03.MAI.201

1 - 1ª S/SS 



 

83 

 

Acórdão 

 

 

Processo / 

Recurso nº 

Dono da 

Obra 

 

Adjudicatári

o 

Preço Base(€) 

/Valor do 

contrato(€) 

 

Objecto do 

contrato 

 

Prazo 

(dias) 

 

Nº 

cand. 

Critérios 

 

Tipo de 

Proced. 

 

Decisão 

 

Erros e Inconformidades 

 

Metodologia 

que deveria 

ter sido 

seguida 

 

Grupo de erros e 

inconform. 

 

ACÓRDÃO 

N.º 

15/2011–

05.JUL-

1ªS/PL 

Processo de 

fiscalização 

prévia nº 

1700/2010 / 

RECURSO 

ORDINÁRIO 

Nº 12/2011-R 

Município 

da 

Lourinhã 

Construções 

Pragosa, 

S.A. 

1.400.000,00 / 

948.615,06 

Ciclovia 

Lourinhã/área 

sul 

300 7 Preço 

mais 

baixo 

Concurso 

público 

urgente 

Manteve-

se a 

recusa de 

visto 

Violação do disposto no 

artigo 155.º do CCP, por se 

ter adoptado um concurso 

público urgente numa 

situação que não configurava 

a exigida urgência. 

Deveria ter 

sido 

efectuado 

um 

concurso 

público 

normal. 

Recurso do 

processo 

abordado no 

ACÓRDÃO Nº 

14 /11 - 

22.MAR.2011 - 

1ª S/SS 

ACÓRDÃO 

Nº 16 /11 

– 12.JUL. 

2011 – 1ª 

S/PL 

Proc. nº 

387/2011 

/RECURSO 

ORDINÁRIO 

Nº 21/2011 

Centro 

Hospitalar 

de S. 

João, EPE 

EDP Serviços 

– Sistemas 

para a 

Qualidade e 

Eficiência 

Energética, 

SA  e  

MARPE – 

Construções 

e 

Instalações 

Técnicas, SA 

/ 1.406.920,45  Fornecimento 

e Montagem 

de Subestação 

de Energia 

Eléctrica de 

Média e Baixa 

Tensão no 

Hospital de S. 

João, EPE 

420 3  Processo 

com 

convite 

Manteve-

se a 

recusa de 

visto 

O Hospital face à sua 

natureza e face ao tipo de 

contrato e à sua dimensão 

financeira, respeitando o 

disposto no CCP, não tinha 

de conduzir um concurso 

público ou concurso limitado 

por prévia qualificação. Mas 

o Hospital, também face à 

sua natureza e face ao tipo 

de contrato e à sua 

dimensão financeira, para 

observância dos princípios 

fundamentais da 

contratação pública, estava 

obrigado a adoptar um 

procedimento que 

assentasse na publicitação 

da sua vontade contratar. 

Teria o 

Hospital 

que ter 

publicitado 

a sua 

vontade de 

contratar. 

Recurso do 

processo 

abordado no 

ACÓRDÃO N.º 

27/2011 - 

14.Abr.2011 - 

1ªS/SS 

  



 

84 

Acórdão 

 

 

Processo / 

Recurso nº 

Dono da 

Obra 

 

Adjudicatário Preço Base(€) 

/Valor do 

contrato(€) 

 

Objecto do 

contrato 

 

Prazo 

(dias) 

 

Nº 

cand. 

Critérios 

 

Tipo de 

Proced. 

 

Decisão 

 

Erros e Inconformidades 

 

Metodologia 

que deveria 

ter sido 

seguida 

 

Grupo de 

erros e 

inconform. 

 ACÓRDÃO 

Nº 17 /11 

– 12.JUL. 

2011 – 1ª 

S/PL 

Proc. nº 

270/2011 / 

RECURSO 

ORDINÁRIO 

Nº 22/2011 

Centro 

Hospitalar 

de S. João, 

EPE 

Teixeira 

Duarte, SA 

/ 

1.974.930,99  

Realização de 

obras de infra-

estruturas na 

ampliação da Ala 

Nascente 

(Serviços de 

Medicina Interna 

e Cirurgia Geral) 

do Hospital. 

 2  Processo 

com 

convite 

Manteve-

se a 

recusa de 

visto 

O Hospital face à sua natureza e face 

ao tipo de contrato e à sua 

dimensão financeira, respeitando o 

disposto no CCP, não tinha de 

conduzir um concurso público ou 

concurso limitado por prévia 

qualificação. Também face à sua 

natureza e face ao tipo de contrato 

e à sua dimensão financeira, para 

observância dos princípios 

fundamentais da contratação 

pública, estava obrigado a adoptar 

um procedimento que publicitasse a 

sua vontade de contratar. 

Teria o 

Hospital que 

ter 

publicitado a 

sua vontade 

de contratar. 

Recurso do 

processo 

abordado 

no 

ACÓRDÃO 

N.º 26/2011 

- 

14.Abr.2011 

- 1ªS/SS 

ACÓRDÃO 

Nº 18 /11 

– 12.JUL. 

2011 – 1ª 

S/PL 

Proc. nº 

5/2011 / 

RECURSO 

ORDINÁRIO 

Nº 23/2011 

Câmara 

Municipal 

de 

Cabeceiras 

de Basto 

Sociedade 

de 

Construções 

António S. 

Couto, SA 

3.080.000,00 

/ 

1.848.000,01  

Substituição 

Integral das 

Instalações da 

Escola Básica de 

Cabeceiras de 

Basto – 

Trabalhos 

complementares. 

120 7 Preço 

mais 

baixo 

Concurso 

público 

urgente 

Manteve-

se a 

recusa de 

visto 

No caso de empreitadas de obras 

públicas, sobretudo com esta 

dimensão física e financeira, não é 

razoável admitir um prazo de três 

dias para apresentação de 

propostas. 

A 

apresentação 

de propostas 

tinha que ter 

um prazo 

muito 

superior ao 

que foi 

estabelecido. 

Recurso do 

processo 

abordado 

no 

ACÓRDÃO 

N.º 28/2011 

- 

26.Abr.2011 

- 1ªS/SS 

ACÓRDÃO 

Nº 21 /11 

– 12.JUL. 

2011 – 1ª 

S/PL 

Proc. nº 

509/2011 / 

RECURSO 

ORDINÁRIO 

Nº 32/2011 

Município 

de Castro 

Daire 

Embeiral – 

Engenharia e 

Construção, 

SA 

926 868,50 / 

679.593,75 

Abertura e 

Pavimentação da 

ligação Faifa-Mós 

360 7 Preço 

mais 

baixo 

Concurso 

público 

urgente 

Manteve-

se a 

recusa de 

visto 

No caso sub judice, não se configura 

qualquer situação de urgência(onde 

se deu apenas 24 horas para 

apresentação de propostas), com 

estes contornos, que tenha sido 

determinante da adopção do 

modelo de concurso público 

urgente. 

Devia ter 

sido 

realizado 

concurso 

público ou  

concurso 

limitado por 

prévia 

qualificação. 

Recurso do 

processo 

abordado 

no 

ACÓRDÃO 

N.º 41 

/2011 - 

24/05/2011 

– 1ª 

SECÇÃO/SS 

  



 

85 

 

Acórdão 

 

 

Processo / 

Recurso nº 

Dono da 

Obra 

 

Adjudicatário Preço Base(€) 

/Valor do 

contrato(€) 

 

Objecto do 

contrato 

 

Prazo 

(dias) 

 

Nº 

cand. 

Critérios 

 

Tipo de 

Proced. 

 

Decisão 

 

Erros e Inconformidades 

 

Metodologia 

que deveria 

ter sido 

seguida 

 

Grupo de 

erros e 

inconform. 

 ACÓRDÃO 

Nº 

23/2011 - 

14/07 – 1ª 

SECÇÃO/PL 

PROCESSO 

Nº 

1809/2010-

UAT 1 / 

RECURSO 

ORDINÁRIO 

N.º 

8/2011-R 

Hospital 

Garcia 

de Orta, 

EPE 

Rui Ribeiro, 

Construções, 

SA 

/ 

1.166.981,96 

Construção de 

Novas Instalações 

dos Serviços 

Farmacêuticos e 

do Serviço de 

aprovisionamento 

do Hospital 

Garcia de Orta, 

EPE 

180 5  Processo 

com 

convite 

Manteve-

se a 

recusa de 

visto 

1- Contratação da obra por um 

procedimento não concorrencial de 

convites, não tendo sido justificado por 

que razão um procedimento aberto 

era inviável ou inadequado, 2- Violação 

das regras estabelecidas no 

Regulamento de Aquisição de Bens, 

Serviços e Empreitadas do Hospital 

e/ou no Programa da Consulta, no que 

concerne à qualificação técnica dos 

concorrentes e à realização de 

negociações, com violação dos 

princípios da igualdade, transparência 

e boa fé, resultantes da legislação já 

referida e dos artigos 5.º e 6.º-A do 

Código do Procedimento 

Administrativo;                                                                                                                                                              

3- Adjudicação de uma obra diversa da 

que foi objecto do procedimento de 

consulta, o que se traduz em falta de 

procedimento prévio, com violação 

dos princípios da igualdade, 

concorrência e transparência, 

resultantes dos Tratados europeus e 

da Constituição e lei portuguesas e dos 

artigos 1.º, n.º 4, e 5.º, n.º 6, do Código 

dos Contratos Públicos. 

1- Deveria ter 

sido 

efectuado 

outro 

procedimento 

de 

contratação, 

aberto a 

quem 

quisesse 

concorrer.              

2- Não haver 

negociações 

no que diz 

respeito aos 

critérios 

estabelecidos 

de 

qualificação 

dos 

concorrentes. 

Recurso do 

processo 

abordado 

no 

ACÓRDÃO 

N.º 

07/2011 - 

22.Fev.2011 

- 1ª S/SS 

---------------- 

  



 

86 

Acórdão 

 

 

Processo / 

Recurso nº 

Dono da 

Obra 

 

Adjudicatári

o 

Preço Base(€) 

/Valor do 

contrato(€) 

 

Objecto do 

contrato 

 

Prazo 

(dias) 

 

Nº 

cand. 

Critérios 

 

Tipo de 

Proced. 

 

Decisão 

 

Erros e Inconformidades 

 

Metodologia que deveria ter 

sido seguida 

 

Grupo de 

erros e 

inconform. 

 
ACÓRDÃO 

N.º 

24/2011 - 

13.Set.20

11 - 1ª 

S/PL 

Processo 

n.º 

1766/201

1 / 

Recurso 

Ordinário 

n.º 

07/2011 

Câmara 

Municipal 

de Fafe 

SINOP – 

António 

Moreira dos 

Santos, S.A. 

891 644,48 / 

725 075,37 

Requalificação 

da Avenida 

das Forças 

Armadas e Rua 

de Itália 

240 10  Concurso 

público 

urgente 

Mantev

e-se a 

recusa 

de visto 

Trata-se, de um 

projecto que revela 

alguma complexidade, 

daí que, não se afigure 

harmonizável o prazo 

[48 horas] fixado para a 

apresentação das 

propostas. 2-  A não 

celebração de contrato 

escrito. 

 

1.A apresentação de 

propostas tinha que ter um 

prazo muito superior ao que 

foi estabelecido. 

2- Celebrar um contrato 

escrito. 

Recurso do 

processo 

abordado no 

ACÓRDÃO 

Nº 6 /2011 - 

18/02/2011 

– 1ª 

SECÇÃO/SS 

----------------- 

ACÓRDÃO 

N.º 

25/2011 - 

13.Set.20

11 - 1ª 

S/PL 

Processo 

n.º 

1827/201

1 / 

Recurso 

Ordinário 

n.º 

18/2011 

Câmara 

Municipal 

de Nelas 

Irmãos 

Almeida 

Cabral, Lda. 

/ 444 000,01 Variante de 

Nelas – 

Reparação e 

Beneficiação 

270 8  Concurso 

público 

urgente 

Mantev

e-se a 

recusa 

de visto 

No procedimento de 

formação do contrato, 

por concurso público 

urgente, a fixação de 

um prazo de dois dias 

para apresentação de 

propostas é 

manifestamente 

insuficiente. 

A apresentação de propostas 

tinha que ter um prazo muito 

superior ao que foi 

estabelecido. 

Escolha dos 

procediment

os 

ACÓRDÃO 

N.º 

27/2011 - 

13.Set.20

11 - 1ª 

S/PL 

Processo 

n.º 

1697/201

0 / 

Recurso 

Ordinário 

n.º 

28/2011 

Câmara 

Municipal 

de 

Manguald

e 

Embeiral – 

Engenharia 

e 

Construção, 

S.A 

2 300 000,00 / 

1 380 000,01 

 

 

 

 

Requalificação 

da Av. Senhora 

do Castelo 

450 10  

 

 

 

 

 

Concurso 

público 

urgente 

 

 

 

 

Mantev

e-se a 

recusa 

de visto 

Não se configura 

qualquer situação de 

urgência, que tenha 

sido determinante da 

adopção do modelo de 

concurso público 

urgente. No caso em 

apreço, foi utilizado um 

procedimento que não 

garante, para além do 

princípio da 

proporcionalidade, o 

respeito pelos 

princípios da legalidade, 

da concorrência e da 

igualdade. 

Deveria ter sido feito um 

concurso público normal. 

Recurso do 

processo 

abordado no 

ACÓRDÃO 

N.º 33 /2011 

- 

10/05/2011 

– 1ª 

SECÇÃO/SS 

----------------- 



 

87 

 

Acórdão 

 

 

Processo / 

Recurso nº 

Dono da 

Obra 

 

Adjudicatário Preço Base(€) 

/Valor do 

contrato(€) 

 

Objecto 

do 

contrato 

 

Prazo 

(dias) 

 

Nº 

cand. 

Critérios 

 

Tipo de 

Proced. 

 

Decisão 

 

Erros e 

Inconformidades 

 

Metodologia que deveria ter 

sido seguida 

 

Grupo de 

erros e 

inconform. 

 

ACÓRDÃO 

N.º29 

/2011 – 

07.NOV-

1ªS/PL 

Processo de 

fiscalização 

prévia nº 

22/2011 / 

RECURSO 

ORDINÁRIO 

Nº 11/2011-

R 

Municí

pio da 

Covilhã 

LIFTECH – 

Tecnologia para 

Elevadores, Lda.” 

e “EFACEC – 

Engenharia e 

Sistemas, S.A.” 

/ 1.549.963,85 Construçã

o do 

Funicular 

de São 

João-

Covilhã. 

540 1 Preço mais 

baixo 

Concurso 

público 

urgente 

Visto 

concedido 

1- Falta de 

fundamentação 

do acto de 

abertura do 

concurso público 

urgente, em 

violação do 

disposto no 

artigo 38.º do 

CCP e dos artigos 

124º, nº1, e 

125º, nº1, do 

CPA; 2- Falta de 

fundamentação 

da decisão de 

fixação do prazo 

de apresentação 

de propostas, 

em violação do 

disposto nos 

artigos 124º, 

nº1, e 125º, nº1, 

do CPA.                                                                                                                                                                                          

1- Fundamentar, de facto e de 

direito, os actos de escolha 

dos procedimentos de 

contratação, em respeito pelo 

disposto no artigo 38.º do 

CCP e nos artigos 124º, nº1, e 

125º, nº1, do CPA;                                            

2- Nesse sentido, quando 

recorrer a procedimentos de 

concurso público urgente, 

explicitar, de forma clara e 

por referência aos respectivos 

pressupostos, por que razões 

esse recurso é imprescindível 

e fundamentar, nos concursos 

públicos urgentes, as decisões 

de fixação dos prazos de 

apresentação de propostas, 

tornando perceptíveis as 

razões por que esses prazos 

não podem deixar de ser 

encurtados relativamente aos 

prazos normais dos 

procedimentos de concurso.                                                          

Escolha dos 

procediment

os 
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Acórdão 

 

 

Processo / 

Recurso nº 

Dono da 

Obra 

 

Adjudicatário Preço 

Base(€) 

/Valor do 

contrato(€) 

 

Objecto do 

contrato 

 

Prazo 

(dias) 

 

Nº 

cand. 

Critérios 

 

Tipo de 

Proced. 

 

Decisão 

 

Erros e Inconformidades 

 

Metodologia que deveria ter 

sido seguida 

 

Grupo de erros 

e inconform. 

 

ACÓRDÃO 

N.º30 

/2011 – 

15. NOV-

1ªS/PL 

Processo 

de 

fiscalização 

prévia nº 

1872/2010 

/ RECURSO 

ORDINÁRIO 

Nº 

13/2011-R 

Município 

da Arruda 

dos 

Vinhos 

EMPRITAF – 

Construção 

Civil e Obras 

Públicas, Lda 

/ 

436.203,08 

Recuperação 

do Antigo 

Edifício dos 

Paços do 

Concelho e 

Adaptação a 

Espaço 

Histórico e 

Cultural – 

Paços da 

Memória. 

 2 Preço 

mais 

baixo 

Concurso 

público 

urgente 

Visto 

concedido 

1- A decisão recorrida 

considerou que não se 

mostrava existir uma 

situação de urgência na 

concretização da obra 

que justificasse a 

adopção do concurso 

público urgente e que 

foi fixado um prazo 

insuficiente para a 

apresentação das 

propostas; 2-Na fixação 

das habilitações técnicas 

exigidas para realização 

da obra, as quais 

excederam as 

habilitações legalmente 

exigíveis nos termos do 

artigo 31.º do Decreto-

Lei n.º 12/2004, de 9 de 

Janeiro;                                                                            

3- Na definição das 

especificações técnicas 

da obra, no âmbito das 

quais foram exigidos 

materiais de marcas 

específicas. 

1- Quando se recorra a 

procedimentos de concurso 

público urgente, explicitar, de 

forma clara e por referência 

aos respectivos pressupostos, 

por que razões esse recurso é 

imprescindível                                                                                             

e fundamentar as decisões de 

fixação dos prazos de 

apresentação de propostas, 

tornando perceptíveis as 

razões por que esses prazos 

não podem deixar de ser 

encurtados relativamente aos 

prazos normais dos 

procedimentos de concurso; 

2- Dar cumprimento ao 

estipulado no artigo 31.º, n.º 

1, do Decreto-Lei n.º 12/2004, 

na redacção dada pelo 

Decreto-Lei n.º 69/2011, de 

15 de Junho, abstendo-se de 

fixar exigências de habilitação 

técnica superiores às 

permitidas por lei;                                                                                             

3-Não podem ser feitas 

referências a marcas 

específicas. 

Escolha dos 

procedimentos 

/ Requisitos de 

contratação / 

Regras dos 

procedimentos 
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Acórdão 

 

 

Processo / 

Recurso nº 

Dono da 

Obra 

 

Adjudicatário Preço 

Base(€) 

/Valor do 

contrato(€) 

 

Objecto do 

contrato 

 

Prazo 

(dias) 

 

Nº 

cand. 

Critérios 

 

Tipo de 

Proced. 

 

Decisão 

 

Erros e Inconformidades 

 

Metodologia que deveria 

ter sido seguida 

 

Grupo de erros 

e inconform. 

 

ACÓRDÃO 

N.º31 

/2011 – 

15. NOV-

1ªS/PL 

Processo 

de 

fiscalização 

prévia nº 

1873/2010 

/ RECURSO 

ORDINÁRIO 

Nº 

14/2011-R 

Município 

da Arruda 

dos 

Vinhos 

Sociedade 

XIX – 

Construção, 

Projectos e 

Gestão, Lda. 

/ 

480.688,29 

Reabilitação e 

Requalificação 

dos 

Arruamentos 

do Percurso 

da Procissão e 

Qualificação 

do Espaço 

Público 

Envolvente da 

Igreja Matriz. 

 4 Preço 

mais 

baixo 

Concur

so 

público 

urgente 

Visto 

concedido 

Considerou-se que não se 

mostrava existir uma 

situação de urgência na 

concretização da obra que 

justificasse a adopção do 

concurso público urgente e 

que foi fixado um prazo 

insuficiente para a 

apresentação das propostas; 

2-Na fixação das habilitações 

técnicas exigidas para 

realização da obra, as quais 

excederam as habilitações 

legalmente exigíveis. 

1- Quando recorra a 

procedimentos de 

concurso público 

urgente, explicitar, de 

forma clara e por 

referência aos 

respectivos 

pressupostos, por que 

razões esse recurso é 

imprescindível e 

fundamentar as decisões 

de fixação dos prazos de 

apresentação de 

propostas, tornando 

perceptíveis as razões 

por que esses prazos não 

podem deixar de ser 

encurtados 

relativamente aos prazos 

normais dos 

procedimentos de 

concurso.                                                     

2- Cumprir os termos 

legais no que diz respeito 

à exigência de 

habilitações técnicas. 

Escolha dos 

procedimentos 

/ Requisitos de 

contratação 

ACÓRDÃO 

Nº 

32/2011 - 

28/11 – 1ª 

SECÇÃO/P

L 

PROCESSO 

Nº 

587/2011 / 

RECURSO 

ORDINÁRIO 

N.º 

24/2011-R 

Centro 

Hospitalar 

do 

Tâmega e 

Sousa, 

E.P.E. 

ANORTE-

Engenharia e 

Construção, 

Lda 

4 252 

000,00 / 4 

050 560,02 

Remodelação 

dos Serviços 

de Urgência 

da Unidade 

Hospitalar 

Padre 

Américo. 

 4 Preço 

mais 

baixo 

Procedi

mento 

por 

Convite 

Manteve-

se a 

recusa de 

visto 

1- Salvo casos devidamente 

justificados, os 

procedimentos adoptados 

devem ter como elemento 

fundamental a prévia 

publicitação da vontade de 

contratar, de modo a 

garantir o acesso ao 

procedimento de todos os 

eventuais interessados em 

concorrer 2- Fizeram-se 

exigências de habilitação 

técnica superiores às 

estabelecidas na lei. 

1- Teria o Hospital que 

ter publicitado a sua 

vontade de contratar.  

2- Deve-se fazer as 

exigências de habilitação 

técnica estabelecidas na 

lei. 

Recurso do 

processo 

abordado no 

ACÓRDÃO N.º 

31/2011 - 

03.Mai.2011 - 

1ª S/SS 

-------------------- 
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Acórdão 

 

 

Processo / 

Recurso nº 

Dono da 

Obra 

 

Adjudicatário Preço 

Base(€) 

/Valor do 

contrato(€) 

 

Objecto do 

contrato 

 

Prazo 

(dias) 

 

Nº 

cand. 

Critérios 

 

Tipo de 

Proced. 

 

Decisão 

 

Erros e Inconformidades 

 

Metodologia que 

deveria ter sido 

seguida 

 

Grupo de erros 

e inconform. 

 

ACÓRDÃO 

N.º33 

/2011 – 

06.DEZ-

1ªS/PL 

Processo 

de 

fiscalização 

prévia nº 

55/2011 / 

RECURSO 

ORDINÁRIO 

Nº 

10/2011-R 

Município 

de 

Constância 

TECNOVIA – 

SOCIEDADE 

DE 

EMPREITADAS

, SA 

/ 

1.849.657,1

9 

Ponte 

Metálica de 

Praia do 

Ribatejo sobre 

o Rio Tejo. 

Reabilitação e 

Reforço 

Estrutural do 

Tabuleiro 

Rodoviário 

para Veículos 

Ligeiros e de 

Emergência. 

540 6 Preço 

mais 

baixo 

Concurso 

público 

urgente 

Visto 

concedid

o 

1- Falta de 

fundamentação do acto 

de abertura do concurso 

público urgente e da 

decisão de fixação do 

prazo de apresentação 

de propostas.                                                                                                                                                                                                     

Quando se recorra 

a procedimentos 

de concurso 

público urgente, 

explicitar, por que 

razões esse recurso 

é imprescindível e 

fundamentar as 

decisões de fixação 

dos prazos de 

apresentação de 

propostas.  

Escolha dos 

procedimento

s 

ACÓRDÃO 

N.º 34 

/2011 – 

06.DEZ-

1ªS/PL 

Processo 

de 

fiscalização 

prévia nº 

137/2011 / 

RECURSO 

ORDINÁRIO 

Nº 

15/2011-R 

Município 

de 

Tondela 

Orbisource-

Ambiente, 

Lda. 

/ 377.357,07 Arranjo 

Urbanístico do 

Monte 

Calvário em 

Campo de 

Besteiros. 

 11 Preço 

mais 

baixo 

Concurso 

público 

urgente 

Manteve-

se a 

recusa de 

visto 

A fixação de um prazo 

de três dias, para 

apresentação de 

propostas é 

manifestamente 

insuficiente dada a 

complexidade da obra. 

A apresentação de 

propostas tinha 

que ter um prazo 

muito superior ao 

que foi 

estabelecido. 

Recurso do 

processo 

abordado no 

ACÓRDÃO N.º 

21/2011 - 

05.Abr.2011 - 

1ª S/SS 

------------------- 

ACÓRDÃO 

N.º 

37/2011 - 

13.dez - 

1ªS/PL 

Processo 

n.º 

760/2011 / 

Recurso 

Ordinário 

n.º 

36/2011 

Câmara 

Municipal 

de Lisboa 

Tecniger – 

Sociedade 

Técnica de 

Construções e 

Comércio, SA. 

/ 630.000,04 Conclusão da 

3.ª Fase do 

Canil/Gatil 

Municipal de 

Monsanto. 

270 12  Concurso 

público 

Visto 

Concedid

o 

Não foi exigida pela 

entidade adjudicante 

”uma única subcategoria 

em classe que cubra o 

valor global da obra, a 

qual deve respeitar ao 

tipo de trabalhos mais 

expressivo”, o que pode 

ter afectado o universo 

de potenciais 

concorrentes à 

celebração do contrato e 

assim ter-se perturbado 

o resultado financeiro 

que se poderia obter do 

procedimento. 

Deveria ter sido 

exigida uma 

subcategoria em 

classe que cubra o 

valor global da 

obra. 

Requisitos de 

contratação 
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ANEXO II – ESTUDO DA INFORMAÇÃO RECOLHIDA DOS ACÓRDÃOS, EXECUTADO EM EXCEL (ANO 2012)* 

Acórdão 

 

 

Processo 

/ Recurso 

nº 

Dono da 

Obra 

 

Adjudicat

ário 

Preço Base (€) 

/ Valor do 

contrato (€) 

 

Objecto do 

contrato 

 

Prazo 

(dias) 

 

Nº 

cand. 

Critérios 

 

Tipo de 

Proced. 

 

Decisão 

 

Erros e 

Inconformidades 

 

Metodologia que 

deveria ter sido 

seguida 

 

Grupo de erros 

e inconform. 

 ACÓRDÃ

O N.º 

11/2012 - 

30.abr. - 

1ª S/SS 

 

Processo 

n.º 

295/2011 

 

Câmara 

Municipal 

de Ourém 

 

Alpeso – 

Construç

ões, S.A. 

 

/ 

1.539.794,98 

 

P126 – 

Construção 

do Pavilhão 

Desportivo 

do Olival - 

Ourém 

 

   
Concurso 

Público 

 

Recusa de Visto 

 

Na ausência de 

aprovação da 

candidatura a fundos 

comunitários, a CMO 

não tem qualquer 

possibilidade de 

efetivar o cabimento e 

o compromisso da 

verba correspondente 

ao pretendido 

financiamento 

comunitário. 

 

Aguardar a 

aprovação da 

candidatura antes 

de avançar para o 

contrato 

 

Financiamento 

das despesas 

 

ACÓRDÃ

O N.º 

22/2012 - 

13.jul. - 

1ª S/SS 

 

Processo 

n.º 

1734/201

1 

 

Câmara 

Municipal 

do Fundão 

 

 

António 

J. 

Cruchinh

o & 

Filhos, 

Lda. 

 

825.825 / 

598.948,34 

 

Beneficiaçã

o das 

Estradas 

Municipais 

558-1 e 561 

(Freguesia 

da Orca) 

 

180   
Concurso 

Público 

 

Recusa de Visto 

 

O valor 

correspondente a 

fundos 

comunitários(70%) 

apesar de estar 

formalmente inscrito, 

não está atualmente 

assegurado, na medida 

em que não se 

demonstrou aprovada 

a respetiva 

candidatura. Contudo, 

tais valores estão 

inscritos em 

financiamento 

definido o que 

claramente, face ao 

disposto no ponto 7.1 

(e respetivas notas) do 

POCAL, está incorreto. 

 

Aguardar a 

aprovação da 

candidatura antes 

de avançar para o 

contrato 

 

Financiamento 

das despesas 
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Acórdão 

 

Proc. / 

Recurso nº 

Dono da 

Obra 

 

Adjudicatário 

Preço Base 

(€) / Valor do 

contrato (€) 

 

Objecto do 

contrato 

 

Prazo 

(dias) 

 

Nº 

cand. 

Critérios 

 

Tipo de 

Proced. 

 

Decisão 

 

Erros e 

Inconformidades 

 

Metodologia que 

deveria ter sido 

seguida 

 

Grupo de erros e 

inconform. 

 

ACÓRDÃO 

N.º 06/2012 

- 

21.mar.2012 

- 1ª S/PL 

Processo 

n.º 

1968/2009 

/ Recurso 

Ordinário 

n.º 

35/2011 

Município 

de Évora 

Consórcio 

“Ecociaf – 

Construção 

Civil e Obras 

Públicas, 

Lda. e Certar 

– Sociedade 

de 

Construções, 

S.A.” 

/ 

2.443.626,56 

Conceção/ 

Construção 

da Escola EB 

1/JI dos 

Canaviais. 

336 4 Qualidad

e técnica 

(40%), 

planeam

ento da 

obra 

(20%) e 

valor da 

empreita

da (40%) 

Concurso 

Público 

Visto 

concedido 

Exigência de 

apresentação do 

projeto base. 

Verificando-se que se 

apresentaram ao 

concurso quatro 

concorrentes e não se 

demonstrando que a 

não ter ocorrido a 

ilegalidade em causa 

seria outro o resultado 

financeiro do 

concurso. 

Deveria ter sido 

adoptada outra 

modalidade de 

contratação 

sem exigência 

de 

apresentação 

do projeto base. 

Escolha dos 

Procedimentos 

ACÓRDÃO 

N.º 10/2012 

- 18.set.2012 

- 1ª S/PL 

Processo 

de 

fiscalização 

prévia nº 

450/2011 / 

RECURSO 

ORDINÁRI

O Nº 

30/2011-R 

Administr

ação da 

Região 

Hidrográfi

ca do 

Tejo, IP 

Tomás de 

Oliveira 

Empreiteiros

, S.A., 

EGEOTecnol

ogia e 

Ambiente, 

SA e SISAV-

Sistema 

Integrado de 

Tratamento 

e Eliminação 

de Resíduos, 

SA 

/ 

3.844.399,53 

Reabilitação 

da célula de 

lamas não 

estabilizadas 

da ETAR de 

Alcanena. 

      Concurso 

Público 

Visto 

concedido 

com 

recomenda

ções 

O mapa de 

quantidades do 

procedimento em 

causa e a lista de 

preços unitários 

constante da proposta 

adjudicatária não 

respeitaram a 

legislação aplicável 

quanto ao seu grau de 

especificação e 

detalhe. 

O mesmo 

deveria ter sido 

detetado e 

corrigido antes 

da adjudicação. 

Tramitação dos 

Procedimentos 

 

*Informação retirada de www.tcontas.pt 
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Acórdão Proc. / 

Recurso 

nº 

Dono da 

Obra 

Adjudic. Preço Base (€) 

/ Valor do 

contrato (€) 

Objecto do 

contrato 

Prazo 

(dias) 

Nº 

cand. 

Critérios Tipo de 

Proced. 

Decisão Erros e 

Inconformidades 

Metodologia que deveria ter 

sido seguida 

Grupo de 

erros e 

inconform. 

ACÓRDÃO 

N.º 

15/2012 - 

18.set.201

2 - 1ª S/PL 

Proc. n.º 

152/201

2 / 

Recurso 

Ordin. 

n.º 

12/2012 

Município 

do Vimioso 

Santana & 

CA, S.A. 

1.170.235,04 

/ 792.665,53 

Reabilitação/

Remodelaçã

o da Escola 

E.B 2,3 e 

Pavilhão 

Desportivo 

de Vimioso. 

180     Concurso 

Público 

Visto 

concedido 

Não foi  

demonstrada a 

existência de 

meios 

financeiros 

próprios para 

suportar o 

encargo 

decorrente da 

presente 

empreitada ou, 

em alternativa, 

informado se já 

havia sido 

aprovada a 

candidatura 

relativa a 

financiamento 

por fundos 

comunitários. 

As alterações introduzidas pelo 

Município do Vimioso ao modo 

de financiamento do contrato, 

consubstanciaram-se na 

inversão do montante da 

comparticipação que estava 

fixada. A Autarquia passa, 

agora, a suportar 80% da 

mesma, cabendo à 

administração Central 20%. 

Por via dessa alteração o 

Município do Vimioso 

procedeu à modificação n.º 15, 

alteração n.º 11 do seu Plano 

Plurianual de Investimentos 

(PPI) referente ao ano de 2012, 

no valor de 900 000,00€ para 

suportar as obras de 

requalificação da Escola EB, 2,3 

do Vimioso. Por outro lado o 

Município demonstrou 

informação sobre o cabimento 

da despesa para o orçamento 

de 2012.  

Financiame

nto das 

despesas  

ACÓRDÃO 

N.º22 

/2012 – 

27.NOV-

1ªS/PL 

Process

o nº 

152/201

2 / 

RECURS

O 

ORDINÁ

RIO Nº 

07/2012

-R 

Município 

de Ourém 

Sociedade 

Alpeso-

Construções 

S.A. 

/ 

1.539.794,98 

Contrato de 

empreitada 

P126 – 

Construção 

do Pavilhão 

Desportivo 

do Olival-

Ourém. 

      Concurso 

Público 

Manteve-

se a 

recusa de 

visto 

Não ter sido 

demonstrada a 

existência de 

cobertura 

financeira para a 

despesa. 

Apresentação perante o 

tribunal de contas da prova da 

aprovação da candidatura a 

financiamento comunitário ou 

prova em como existe 

capacidade do municipio para 

cobrir as despesas em caso de 

não aprovação da mesma 

candidatura. 

Recurso do 

processo 

abordado 

no 

ACÓRDÃO 

N.º 

11/2012 - 

30.abr. - 1ª 

S/SS 

---------------- 
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ANEXO III – ESTUDO DA INFORMAÇÃO RECOLHIDA DOS ACÓRDÃOS, EXECUTADO EM EXCEL (ANO 2013)* 

Acórdão Proc. / 

Recurso nº 

Dono da 

Obra 

Adjudic. Preço Base 

(€) / Valor 

do contrato 

(€) 

Objecto do 

contrato 

Prazo 

(dias) 

Nº 

cand. 

Critérios Tipo de 

Proced. 

Decisão Erros e Inconformidades Metodologia que deveria 

ter sido seguida 

Grupo de erros e 

inconform. 

ACÓRD

ÃO N.º 

12/201

3 - 

30.abr. 

- 1ª 

S/SS 

Processo 

n.º 

1858/201

2 

Município 

de 

Paredes 

Sociedade 

Irmãos 

Moreira, 

S.A 

 /             

445 306, 20 

Execução 

de 

arranjos 

exteriores 

da Escola 

EB1/JI de 

Lordelo 

  5   Ajuste 

direto 

Recusa 

de visto 

A assunção do compromisso 

da despesa relativa ao 

contrato em apreço, sem 

fundos disponíveis para tal, 

configura violação direta de 

normas financeiras. 

Não deveria ter avançado 

sabendo que não tinha 

fundos suficientes para 

suportar a respectiva obra 

no presente.  

Financiamento 

das despesas 

ACÓRD

ÃO N.º 

13/201

3 - 

30.abr. 

- 1ª 

S/SS 

Processo 

n.º 

965/2012 

Câmara 

Municipal 

de 

Paredes 

Irmãos 

Moreiras, 

S.A. 

/ 

595.022,15 

Execução 

dos 

Arranjos 

Exteriores 

da Escola 

EB2/3 de 

Baltar 

  5   Ajuste 

direto 

Recusa 

de visto 

1- As exigências de “marcas” 

são violadoras dos princípios 

de livre concorrência e de 

igualdade de oportunidades 

dos operadores económicos. 

São igualmente suscetíveis 

de alterar o resultado 

financeiro do procedimento 

e, consequentemente, do 

contrato.                                                                                

2-A assunção do 

compromisso da despesa 

relativa ao contrato em 

apreço, sem fundos 

disponíveis para tal, 

configura violação direta de 

normas financeiras. 

1-São, no entanto, 

excecionalmente 

autorizadas tais 

indicações quando 

acompanhadas da 

menção “ou equivalente”, 

sempre que não seja 

possível descrever de 

forma suficientemente 

precisa e inteligível as 

prestações objeto do 

contrato.                                                                                                      

2- Não deveria ter 

avançado sabendo que 

não tinha fundos 

suficientes para suportar a 

respectiva obra no 

presente. 

Regras dos 

procedimentos 

ACÓRD

ÃO N.º 

25/201

3 - 

15/10/

2013 – 

1ª 

SECÇÃ

O/SS 

 

PROCESS

O N.º 

958/2013 

 

Município 

de 

Paredes 

 

Cari 

Construçõ

es, 

S.A./Domi

ngos da 

Silva 

Teixeira, 

S.A. 

 

4.200.000,0

0 

/4.194.968,

42 

 

 

Construçã

o da 

Fábrica de 

Design e 

Inovação 

de 

Paredes 

 

540 17 
Preço-

40% + 

Valia 

Técnica 

da 

proposta-

60% 

 

Concurso 

público 

limitado 

por prévia 

qualificaç

ão 

 

Recusa 

de visto 

 

A assunção do compromisso 

da despesa relativa ao 

contrato em apreço, sem 

fundos disponíveis para tal, 

configura violação direta das 

normas financeiras.  

Não deveria ter avançado 

sabendo que não tinha 

fundos suficientes para 

suportar a respectiva obra 

no presente.  

 

Financiamento 

das despesas 

 

*Informação retirada de www.tcontas.pt  
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Acórdão Proc. / 

Recurso nº 

Dono da 

Obra 

Adjudic. Preço Base  

/Valor do 

contrato(€) 

Objecto do 

contrato 

Prazo 

(dias) 

Nº 

cand. 

Critérios Tipo de 

Proced. 

Decisão Erros e Inconformidades Metodologia que 

deveria ter sido 

seguida 

Grupo de erros 

e inconform. 

ACÓRDÃO 

Nº 27 /13 

– 05.NOV-

1ª S/SS 

 

Processo 

nº 

1406/201

3 

 

Município 

de 

Sernancelhe 

 

FLOPONOR- 

Floresta e 

Obras 

Públicas do 

Norte, S.A. 

 

523.771,71/ 

471.394,54 

 

Constituição 

de Rede 

Primária, 

Secundária, 

Beneficiação 

de Rede 

Viária e 

Manutenção 

e 

Recuperaçã

o de 

Galerias 

Ripícolas. 

 

 3 Preço-

40% + 

Valia 

Técnica 

da 

proposta

-60% 

 

Concurs

o 

público 

 

Recusa 

de visto 

 

O modelo de avaliação fixado foi 

inadequado à escolha da proposta 

economicamente mais vantajosa, 

devido ao factor Preço ter sido 

definido de forma que desincentivava 

o funcionamento da concorrência na 

apresentação de melhores preços. 

Por outro lado, não estimulando a 

apresentação de preços inferiores a 

90% do preço base nem permitindo, a 

esse nível, ponderar e valorizar 

diferenças de preço, foi também 

violado o princípio da concorrência. 

Um modelo de 

avaliação das 

propostas que 

valorize os 

preços mais 

baixos. 

Regras dos 

procedimento

s 

 

ACÓRDÃO 

N.º 

30/2013 - 

26.nov. - 

1ª S/SS 

 

Processo 

n.º 

1491/201

3 

 

Município 

de Vila Nova 

de 

Famalicão 

 

Luís Silva & 

Joaquim 

Melo - 

Construção 

e 

Engenharia 

Civil, Lda 

 

959.000,00 / 

862.900,00 

 

 

Ampliação 

da Escola de 

E.B. 1.º Ciclo 

de Bairro. 

365 17 Preço-

60% + 

Valia 

Técnica 

da 

proposta

-40% 

Concurs

o 

público 

Recusa 

de visto 

A aplicação da expressão matemática 

adotada para avaliação do fator preço 

não permitiu diferenciar as propostas 

para a classificação das mesmas 

relativamente ao fator preço, uma vez 

que foi atribuída a mesma pontuação 

máxima (19,99) a 12 propostas que 

apresentaram preços diferentes 

colados a 90% do preço base (€ 

863.100,00). Apenas foi então feita 

distinção pela avaliação da valia 

técnica (VT). Observou-se também 

que, quanto mais baixo é o preço da 

proposta, menor é a pontuação do 

fator ”preço”. 

A fórmula 

matemática a 

usar na avaliação 

do fator preço 

tem que estar de 

acordo com o 

objetivo de 

escolher a 

proposta 

economicament

e mais vantajosa. 

Regras dos 

procedimento

s 

ACÓRDÃO 

N.º 

31/2013 - 

26.nov. - 

1ª S/SS 

Processo 

n.º 

1492/201

3 

Município 

de Vila Nova 

de 

Famalicão 

Sociedade 

Andrade e 

Almeida - 

Construções

, Lda. 

885.000,00 / 

796 638,92 

Ampliação 

da escola 

primária 

Serra 1- 

Lousado 

365 18 Preço-

60% + 

Valia 

Técnica 

da 

proposta

-40% 

Concurs

o 

público 

 

Recusa 

de visto 

O modelo adoptado foi inadequado 

ao fim para que estava desenhado, 

concretamente para permitir que a 

proposta escolhida fosse a 

economicamente mais vantajosa. 

A fórmula 

matemática tem 

que estar de 

acordo com o 

objetivo de 

escolher a 

proposta 

economicament

e mais vantajosa. 

Regras dos 

procedimento

s 
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ANEXO IV – ESTUDO DA INFORMAÇÃO RECOLHIDA DOS ACÓRDÃOS, EXECUTADO EM EXCEL (ANO 2014)* 

Acórdão Proc. / 

Recurso nº 

Dono da 

Obra 

Adjudic. Preço Base 

(€)  / Valor 

do contrato 

(€) 

Objecto do 

contrato 

Prazo 

(dias) 

Nº 

cand. 

Critérios Tipo de 

Proced. 

Decisão Erros e Inconformidades Metodologia 

que deveria ter 

sido seguida 

Grupo de erros e 

inconform. 

ACÓRDÃO 

Nº 

1/14.JAN.

2014/1ª 

S/SS 

Processo nº 

1608/2013 

Centro 

Hospitalar 

de Vila 

Nova de 

Gaia/Espi

nho, 

E.P.E. 

Luís Narciso 

– 

Arquitetos, 

Lda. 

950.000,00 / 

712.500,01 

Contrato de 

aquisição de 

serviços para a 

elaboração do 

projeto de 

execução para 

o novo edifício 

hospitalar a 

integrar no 

seu plano de 

reabilitação. 

 5 adequação da 

solução -60% + 

preço - 40%; 

Concurso 

público 

Recusa 

de visto 

O ter-se estabelecido no 

procedimento um limiar de 

preço anormalmente baixo – 

elevado aliás face ao preço 

base fixado - e o ter-se 

considerado tal limiar como 

critério para exclusão de 

propostas que 

apresentassem valor 

inferior, violou pois o regime 

do preço anormalmente 

baixo legalmente fixado. Tal 

disciplina contribuiu ainda 

para a inobservância do 

princípio da concorrência. 

Não 

estabelecer 

como motivo 

de exclusão 

propostas cujo 

valor 

estivessem 

abaixo do 

limiar de preço 

anormalmente 

baixo por si só, 

deveria 

depender da 

justificação 

evocada. 

Regras dos 

procedimentos 

ACÓRDÃO 

N.º 

32/2014 - 

23/09/20

14 – 1ª 

SECÇÃO/S

S 

PROCESSO 

N.º 

1203/2014 

Município 

de Torres 

Novas 

Sociedade 

“Lena 

Engenharia 

e 

Construções

, S.A. 

3.800.000,0

0 / 

3.420.000,0

0 

Recuperação 

do Convento 

do Carmo. 

180 10 Fator G – 

garantia do 

cumprimento 

do prazo 

contratual, a 

avaliar pelo 

programa de 

trabalhos – 

40%; Fator P – 

valor do 

encargo total 

da empreitada 

– 60%; 

Concurso 

público 

Recusa 

de visto 

Modelo de avaliação 

utilizado, ao conduzir a uma 

desvalorização crescente e 

efetiva das propostas com 

valor inferior a € 

3.420.000,00 e ao privilegiar, 

no plano da pontuação, as 

propostas cujo valor seja 

igual a 90% do preço-base [€ 

3.800.000,00], impediu, de 

um lado a escolha de 

proposta que assegurasse a 

necessidade pública 

mediante o menor custo e, 

do outro, desincentivou a 

apresentação de propostas 

de montante inferior àquele 

montante - € 3.420.000,00. 

A fórmula 

teria que ser 

outra de modo 

a não 

incentivar as 

propostas a 

uma colagem 

a 90% pelo 

menos do 

valor base e a 

uma 

penalização de 

propostas 

mais baixas. 

Regras dos 

procedimentos 

*Informação retirada de www.tcontas.pt 
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Acórdão Proc. / 

Recurso nº 

Dono da 

Obra 

Adjudic. Preço Base 

(€) / Valor do 

contrato (€) 

Objecto do 

contrato 

Prazo 

(dias) 

Nº 

cand. 

Critérios Tipo de 

Proced. 

Decisão Erros e Inconformidades Metodologia 

que deveria 

ter sido 

seguida 

Grupo de erros 

e inconform. 

Acórdão 

N.º 5 

/2014, de 

3 

fevereiro 

– 1.ª 

Secção/SS 

Processo 

n.º 

1538/2013, 

1ª Secção 

Município 

de 

Tabuaço 

N.V.E. – 

Engenharias, 

S.A 

943.443,40 /  

849.099,06 

Execução da 

empreitada 

de 

“Reabilitação 

e 

Recuperação 

de Edifício 

Destinado a 

Forças de 

Segurança” 

 12 preço - 40% + 

valia técnica 

da proposta - 

60% e Se VPC 

<90% do PB 

então PP=50 

pontos b. Se 

VPC> =90% 

do PB então 

PP= [19,00-

10,00 

(VPC/PB)] ^2, 

(Sendo VPC: 

valor da 

proposta do 

concorrente; 

PB; preço 

base; PP, 

preço da 

proposta) 

Concurso 

público 

 

 

 

Recusa de 

visto 

Para além da fórmula atribuir a 

pontuação máxima (100,00) a 

todos os concorrentes que 

apresentaram propostas de 

preço próximas do preço base e 

no intervalo definido (superior 

ao igual a 849.098,70 €) e 

assim, a utilização desse critério 

não permitiu diferenciar as 

propostas para a classificação 

das mesmas relativamente ao 

fator preço, Igualmente a 

fórmula gradua, penalizando, as 

propostas de preço inferior a 90 

% do preço base. Conclui-se que 

o modelo adoptado foi 

inadequado para permitir que a 

proposta escolhida fosse a 

economicamente mais 

vantajosa. 

A fórmula 

teria que ser 

outra de 

modo a não 

incentivar as 

propostas a 

uma 

colagem a 

90% pelo 

menos do 

valor base e 

a uma 

penalização 

de propostas 

mais baixas. 

Regras dos 

procedimentos 

ACÓRDÃO 

Nº 

29/2014-

23.SET-1ª 

S/SS 

Processo 

nº 

1289/2014 

Câmara 

Municipal 

da 

Vidigueira 

Sociedade 

Oliveiras, SA 

1.994.683,80 

/ 

1.695.481,23 

Requalificação 

de Estradas 

Municipais 

300 10 Preço global 

da proposta 

(Pg) - 30%; b) 

Valor técnico 

da proposta 

(Vt) - 70% 

Concurso 

público 

Recusa de 

visto 

As fórmulas potenciam a 

apresentação de propostas 

visando a obtenção de 

pontuação máxima no preço, 

apresentando preços 

coincidentes ou muito próximos 

de 85% do preço base; A 

fórmula em causa penaliza as 

propostas abaixo do limiar dos 

85%, condicionando a escolha 

da proposta mais vantajosa. 

Adequação 

das fórmulas 

matemáticas 

tendo em 

conta a 

resolução 

dos 

problemas 

encontrados. 

Regras dos 

procedimentos 
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Acórdão Proc. / 

Recurso nº 

Dono da 

Obra 

Adjudic. Preço Base 

(€) / Valor do 

contrato (€) 

Objecto do 

contrato 

Prazo 

(dias) 

Nº 

cand. 

Critérios Tipo de 

Proced. 

Decisão Erros e Inconformidades Metodologia 

que deveria 

ter sido 

seguida 

Grupo de erros 

e inconform. 

ACÓRDÃO 

N.º 

32/2014 - 

23/09/2014 

– 1ª 

SECÇÃO/SS 

PROCESSO 

N.º 

1203/2014 

Município 

de Torres 

Novas 

Sociedade 

“Lena 

Engenharia 

e 

Construções, 

S.A. 

3.800.000,00 

/ 

3.420.000,00 

Recuperação 

do Convento 

do Carmo 

180 10 Fator G – 

garantia do 

cumprimento 

do prazo 

contratual, a 

avaliar pelo 

programa de 

trabalhos – 

40%; Fator P 

– valor do 

encargo total 

da 

empreitada – 

60%; 

Concurso 

público 

Recusa 

de 

visto 

Modelo de avaliação utilizado 

[onde se inclui a referida fórmula 

matemática], ao conduzir a uma 

desvalorização crescente e 

efetiva das propostas com valor 

inferior a € 3.420.000,00 [que 

corresponde a 90% do preço- -

base] e ao privilegiar, no plano 

da pontuação, as propostas cujo 

valor seja igual a 90% do preço-

base [€ 3.800.000,00], impediu, 

de um lado a escolha de 

proposta que assegurasse a 

necessidade pública mediante o 

menor custo e, do outro, 

desincentivou a apresentação de 

propostas de montante inferior 

àquele montante - € 

3.420.000,00 [coincidentemente, 

verifica-se que das 10 propostas 

admitidas apenas três não 

exibem o valor de € 

3.420.000,00. 

A fórmula 

teria que ser 

outra de 

modo a não 

incentivar as 

propostas a 

uma colagem 

a 90% pelo 

menos do 

valor base e a 

uma 

penalização 

de propostas 

mais baixas. 

Regras dos 

procedimentos 
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Acórdão Proc. / 

Recurso nº 

Dono da 

Obra 

Adjudic. Preço Base   

/ Valor do 

contrato 

(€) 

Objecto do 

contrato 

Prazo 

(dias) 

Nº 

cand. 

Critérios Tipo de 

Proced. 

Decisão Erros e Inconformidades Metodologia que 

deveria ter sido 

seguida 

Grupo de erros e 

inconform. 

ACÓRDÃO 

N.º 

34/2014- 

22.SET – 

1.ª S/SS 

Processo 

n.º 

1368/2014, 

1ª Secção. 

Município 

de Lamego 

Manuel 

Pereira da 

Cruz, Lda 

1.038.368

,45 / 

933.640,1

4 

Execução da 

empreitada do 

“Museu do 

Entrudo-

Centro 

Interpretativo 

da Máscara 

Ibérica” 

 12  Concurso 

público 

Recusa de 

visto 

A partição correta por cada 

uma das subcategorias 

específicas da empreitada” 

não tinha sido previamente 

definido como requisito no 

programa de concurso e, por 

isso, não poderia ser a razão 

para excluir quem o não 

tivesse apresentado. Correu 

uma violação clara do princípio 

da transparência e igualmente 

do princípio da concorrência, a 

que se alude no artigo 1º n.º 4 

do CCP. Os fundos disponíveis 

da autarquia de Lamego, eram 

de €310.022,14 e o 

compromisso ascendia a 

€394.559,10.  

Não deveriam 

ter sido exluidos 

os candidatos 

que o foram 

devido aos 

motivos 

evocados.O 

Municipio de 

Lamego teria 

que obter fundos 

antes de avançar 

para esta 

empreitada visto 

não ter no 

momento o 

suficiente para a 

execução da 

mesma. 

Requisitos de 

contratação / 

Financiamento 

das despesas 

ACÓRDÃO 

N.º 

22/2014-

2-DEZ-

1ªS/PL 

Processo 

de 

fiscalização 

prévia nº 

1608/2013 

/ RECURSO 

ORDINÁRIO 

Nº 

06/2014-R 

Centro 

Hospitalar 

de Vila 

Nova de 

Gaia/Espin

ho, EPE 

Luís 

Narciso - 

Arquitect

os, Lda. 

950.000,0

0 / 

712.500,0

1 

Aquisição de 

serviços para a 

elaboração do 

projecto de 

execução para 

o novo edifício 

hospitalar a 

integrar no 

plano de 

reabilitação do 

Centro 

Hospitalar de 

Vila Nova de 

Gaia/Espinho 

 5 Adequação 

da Solução - 

60%, e o 

Preço - 40% 

Concurso 

público 

Manteve-

se a 

recusa de 

visto 

O ter-se estabelecido no 

procedimento um limiar de 

preço anormalmente baixo – 

elevado aliás face ao preço 

base fixado - e o ter-se 

considerado tal limiar como 

critério para exclusão de 

propostas que apresentassem 

valor inferior, violou pois o 

regime do preço 

anormalmente baixo 

legalmente fixado. Tal 

disciplina contribuiu ainda para 

a inobservância do princípio da 

concorrência. 

Não se deveria 

ter estabelecido 

como motivo de 

exclusão 

propostas cujo 

valor estivessem 

abaixo do limiar 

de preço 

anormalmente 

baixo por si só, 

deveria 

depender da 

justificação 

apresentada 

para tal. 

Recurso do 

processo 

abordado no 

ACÓRDÃO Nº 

1/14.JAN.2014/

1ª S/SS 

---------------------- 
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ANEXO V – ESTUDO DA INFORMAÇÃO RECOLHIDA DOS ACÓRDÃOS, EXECUTADO EM EXCEL (ANO 2015)* 

Acórdão Proc. / 

Recurso nº 

Dono da 

Obra 

Adjudic. Preço Base (€)  

/ Valor do 

contrato (€) 

Objecto do contrato Prazo 

(dias) 

Nº 

cand. 

Critérios Tipo de 

Proced. 

Decisão Erros e Inconformidades Metodologia 

que deveria ter 

sido seguida 

Grupo de 

erros e 

inconform. 

ACÓRDÃO 

Nº 

17/2015 – 

01.dez. – 

1.ª S/SS 

PROCESSO 

N.º 

1672/2015 

– 1.ª 

SECÇÃO 

Câmara 

Municipal 

de 

Tondela 

Floponor 

– 

Florestas 

e Obras 

Públicas 

do 

Norte, 

S.A 

/ 

1.726.076,10 

Requalificação/Ampliação 

do Estádio João Cardoso 

90   Concurso 

público 

Recusa 

de 

visto 

A participação do senhor 

Presidente da Câmara nos atos 

procedimentais referidos, que 

direta e exclusivamente beneficiam 

o Clube Desportivo de Tondela, 

sendo, simultaneamente 

presidente da Assembleia Geral do 

Clube violam o princípio da 

imparcialidade nas decisões 

tomadas pondo em causa a isenção 

administrativa e a confiança nessa 

isenção. Ocorre uma simulação de 

constituição de um direito de 

superfície, com o objetivo de 

permitir a realização de obras em 

situação que seja legalmente 

admissível e a subsequente 

formalização de um contrato 

programa que formalmente 

legitime um apoio financeiro. Ora, 

nos termos do n.º 2 do artigo 240.º 

do Código Civil, o negócio simulado 

é nulo. Tudo se reconduz portanto 

– na constituição do direito de 

superfície e na celebração do 

contrato de desenvolvimento 

desportivo – a uma tentativa de 

dar aparência formal e externa de 

conformidade com a lei num caso 

em que tal conformidade real e 

substancial não existe. 

 

" 

O senhor 

presidente da 

câmara não 

podia ter 

participado nos 

atos 

procedimentais 

referidos visto 

desempenhar 

igualmente um 

cargo no clube. 

Além disso 

houve uma 

simulação de 

constituição de 

direito de 

superfície para 

permitir a 

realização de 

obras de forma 

legal o que não 

podia ter 

ocorrido. 

Requisitos 

de 

Contratação 

*Informação retirada de www.tcontas.pt  
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ANEXO VI – ESTUDO DA INFORMAÇÃO RECOLHIDA DOS ACÓRDÃOS, EXECUTADO EM EXCEL (ANO 2016)* 

Acórdão Proc. / 

Recurso nº 

Dono da 

Obra 

Adjudic. Preço Base 

(€)  / Valor 

do contrato 

(€) 

Objecto do 

contrato 

Prazo 

(dias) 

Nº 

cand. 

Critérios Tipo de 

Proced. 

Decisão Erros e Inconformidades Metodologia 

que deveria 

ter sido 

seguida 

Grupo de erros 

e inconform. 

ACÓRDÃO 

N.º 

10/2016 – 

14.JUL-

1ªS/SS 

Processo 

de 

fiscalização 

prévia nº 

1302/2016 

Município 

de 

Sernancelhe 

FLOPONOR- 

Floresta e 

Obras 

Públicas do 

Norte, S.A. 

598.000,00 

/ 

538.200,00 

Fase 1 da 

Zona 

Empresarial 

de 

Sernancelhe 

 10 Preço(P): 

40% b)Valia 

técnica da 

proposta(VT): 

60% 

Concurso 

público 

Recusa 

de 

visto 

O modelo de avaliação fixado foi 

inadequado à escolha da proposta 

economicamente mais vantajosa, por o 

factor Preço ser definido de forma que 

desincentivava o funcionamento da 

concorrência na apresentação de 

melhores preços, desvalorizava os 

melhores preços eventualmente 

apresentados e, em suma, ignorava a 

economia de custos como objectivo a 

atingir. O modelo em causa violou, pois, 

o estabelecido no artigo 74.º do CCP, 

por não ser conforme com o interesse 

público e a obrigação legal de escolher 

propostas com base no princípio da 

economia. .Por outro lado, não 

estimulando a apresentação de preços 

inferiores a 90% do preço base nem 

permitindo, a esse nível, valorizar 

melhores preços, foi também violado o 

princípio da concorrência. 

A fórmula 

teria que ser 

outra de 

modo a não 

incentivar as 

propostas a 

uma 

colagem a 

90% pelo 

menos do 

valor base e 

a uma 

penalização 

de 

propostas 

mais baixas. 

Regras dos 

procedimentos 

*Informação retirada de www.tcontas.pt 

 

 



 

102 

ANEXO VII – ESTUDO DA INFORMAÇÃO RECOLHIDA DOS ACÓRDÃOS, EXECUTADO EM EXCEL (ANO 2017)* 

Acórdão Proc. / 

Recurso nº 

Dono da 

Obra 

Adjudic. Preço Base 

(€) / Valor 

do contrato 

(€) 

Objecto do 

contrato 

Prazo 

(dias) 

Nº 

cand. 

Critérios Tipo de 

Proced. 

Decisão Erros e Inconformidades Metodologia 

que deveria ter 

sido seguida 

Grupo de erros 

e inconform. 

ACÓRDÃO 

N.º 

3/2017– 

4.ABR-

1ªS/SS 

PROCESSO 

Nº 

2994/2016 

Município 

de 

Matosinhos 

Souto 

Moura-

Arquitectos, 

SA 

/ 

412.992,00 

Prestação de 

serviços para 

elaboração 

de projeto 

do «Núcleo 

Museológico: 

Cais da 

Língua e das 

Migrações» 

 1  Ajuste 

Directo 

Recusa 

de 

Visto 

1) Impossibilidade do uso do procedimento 

de Ajuste Directo para a situação em causa, 

tendo sido violado o artigo 20.º, nº1, alínea 

b), do CCP; 2) Os pagamentos previstos 

desrespeitam o estabelecido  no artigo 292º 

do CCP; 3) A não observância de 

procedimentos que acautelem a 

concorrência implica, assim, a violação de 

normas financeiras, considerando como tais 

aquelas que visam proteger os interesses 

financeiros públicos, qualquer que seja o 

diploma legal em que se inserem. A violação 

de normas financeiras enquadra-se na 

alínea b) do n.º 3 do artigo 44.º da Lei de 

Organização e Processo do Tribunal de 

Contas (LOPTC) ; 4) Ora tendo havido 

processo concorrencial, outro poderia ter 

sido o resultado financeiro do contrato; 5) 

Os pagamentos a fazer devido a um 

contrato têm que ter correspondência com 

trabalhos já realizados, isto segundo o 

artigo 292º do CCP, a sua violação é 

portanto também a nível financeiro. 

O contrato 

deveria ter 

sido precedido 

da realização 

de um 

concurso 

público ou 

limitado por 

prévia 

qualificação, 

eventualmente 

na modalidade 

de concurso de 

conceção, 

publicitado no 

JOUE. Deveria 

também ter 

sido 

respeitado o 

artigo 292º do 

CCP. 

Escolha dos 

Procedimentos 

e Contratos 

*Informação retirada de www.tcontas.pt 

 

 

 



 

103 

 

Acórdão Proc. / 

Recurso nº 

Dono da 

Obra 

Adjudic. Preço Base 

(€) / Valor 

do contrato 

(€) 

Objecto do 

contrato 

Prazo 

(dias) 

Nº 

cand. 

Critérios Tipo de 

Proced. 

Decisão Erros e Inconformidades Metodologia 

que deveria 

ter sido 

seguida 

Grupo de erros 

e inconform. 

ACÓRDÃO 

N.º 

16/2017-

30.NOV-

1ª S/SS 

Processo 

nº 

3430/2017 

Câmara 

Municipal 

da 

Vidigueira 

Paulo Silva 

Santos – 

Engenharia 

e 

Construções, 

Lda 

749.643,28 

/ 

516.000,00 

Empreitada 

de 

construção 

do Centro 

Interpretativo 

do Vinho de 

Talha 

180 10 "proposta 

economicamente 

mais vantajosa : 

a) Preço da 

proposta: 40%; 

b) Valia técnica 

da proposta: 

60%" 

Concurso 

Público 

Recusa 

de 

Visto 

Utilização de uma fórmula 

matemática para atribuição da 

melhor proposta que prejudica 

propostas com valor mais baixo e 

faz com que quem se candidate se 

adapte à fórmula com o intuito de 

ter a nota máxima não precisando 

necessariamente de ter um preço 

baixo para o conseguir. Assim 

sendo, houve violação do disposto 

nos artigos 74.º, n.º 1, e 139.º, n.º 3, 

do CCP em colisão com os princípios 

da transparência, igualdade e 

concorrência. Houve ainda um 

potencial efeito financeiro (artigo 

44.º, n.º 3, alínea c)). 

Adequação 

da fórmula 

de forma a 

não 

prejudicar 

propostas 

de preço 

mais baixo 

em 

detrimento 

de outras de 

valor mais 

elevado. 

Regras dos 

Procedimentos 
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ANEXO VIII – ESTUDO DA INFORMAÇÃO RECOLHIDA DOS ACÓRDÃOS, EXECUTADO EM EXCEL (ANO 2018)* 

Acórdão Proc. / 

Recurso nº 

Dono da 

Obra 

Adjudic. Preço Base 

(€)  / Valor 

do contrato 

(€) 

Objecto do 

contrato 

Prazo 

(dias) 

Nº 

cand. 

Critérios Tipo de 

Proced. 

Decisão Erros e Inconformidades Metodologia 

que deveria ter 

sido seguida 

Grupo de 

erros e 

inconform. 

N.º 4 

/2018-

22.JAN-

1.ª S/SS 

n.º 

3656/2017 

Município 

de Espinho 

MAJOBER – 

Sociedade 

de 

Construção 

Civil e 

Obras 

Públicas, 

Lda 

1.299.294,79 

/ 1 281 

596,70 

Conclusão das 

Redes de 

Abastecimento 

de Água, de 

Drenagem de 

Águas Residuais 

e Ramais 

Domiciliários no 

Concelho de 

Espinho. 

425 1  Concurso 

Público 

Recusa 

de 

Visto 

Os trabalhos mais expressivos na 

empreitada em causa no presente 

procedimento de fiscalização prévia 

são enquadráveis na 6.ª subcategoria, 

da categoria 2.ª. 7. A adjudicatária é 

detentora de habilitação na referida 

subcategoria 6.ª da categoria 2.ª, mas 

em classe (3) que não cobre o valor 

global da obra. 

A obra não 

poderia,assim,  

ter sido 

adjudicada à 

empresa em 

causa. 

Requisitos 

de 

Contratação 

N.º 

6/2018-

23.JAN-

1.ª S/SS 

n.º 

2006/2017 

Município 

de 

Penamacor 

António 

José 

Cruchinho 

& Filhos, 

Lda 

/ 589.183,10 Requalificação 

do 

Castelo/Fortaleza 

de Penamacor. 

365  Preço 

mais 

baixo 

Concurso 

Público 

Recusa 

de 

Visto 

Estava, assim, vedado à entidade 

adjudicatária ser concorrente no 

concurso público que conduziu ao 

contrato em apreço, por força do 

artigo 8.º, n.º 2, alínea a), da Lei n.º 

64/93. E bem assim como a qualquer 

outro concurso – e por todo o tempo 

em que essa sua familiar estivesse a 

desempenhar funções como 

Vereadora no respetivo município. 

Não poderia 

ter sido 

adjudicada a 

obra a tal 

entidade, 

devido às 

condicionantes 

existentes. 

Requisitos 

de 

Contratação 

 *Informação retirada de www.tcontas.pt 
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Acórdão Proc. / 

Recurso nº 

Dono da 

Obra 

Adjudic. Preço Base (€) 

/ Valor do 

contrato (€) 

Objecto do 

contrato 

Prazo 

(dias) 

Nº 

cand. 

Critérios Tipo de 

Proced. 

Decisão Erros e Inconformidades Metodologia 

que deveria 

ter sido 

seguida 

Grupo de erros 

e inconform. 

N.º 

31/2018-

10.JUL-

1.ª S/SS 

nº 

156/2018 

Hospital da 

Senhora da 

Oliveira, 

E.P.E 

NVE 

Engenharias, 

S.A 

/ 

2.521.451,80 

Adaptação e 

Requalificação 

da Urgência 

UH 

Guimarães. 

365   Concurso 

Público 

Recusa de 

Visto 

Verifica-se que a entidade 

adjudicante, no momento da 

assunção do compromisso relativo à 

despesa a que se refere o contrato 

em apreço, se encontrava numa 

situação de saldo negativo de fundos 

disponíveis. Afigura-se, assim, 

evidente ocorrer uma situação de 

inexistência de fundos disponíveis 

suficientes. 

Não poderia 

ter sido 

adjudicada a 

obra a esta 

entidade, 

pois não 

cumpria 

todos os 

requisitos 

para tal. 

Financiamento 

das despesas 

N.º 

37/2018-

01.OUT-

1.ª S/SS 

nº 

2324/2018 

Município 

de Lagoa 

 

Nogueira 

Fernandes, 

Lda 

/ 797.799,98 Alteração e 

Ampliação do 

Refeitório do 

Centro Escolar 

de Lagoa. 

 

 

240   Concurso 

Público 

Recusa de 

Visto 

A adjudicatária, por força do próprio 

programa de concurso, dispôs de um 

prazo de 10 dias, após a notificação 

da decisão de adjudicação, para 

juntar ao procedimento respetivo a 

documentação habilitante necessária, 

o que não fez, apenas juntando 

alvarás de classe inferior ao que cabia 

no respetivo concurso.  

A caducidade 

da 

adjudicação 

implica a 

obrigação 

legal de 

adjudicar à 

proposta 

ordenada em 

lugar 

subsequente. 

Tramitação 

dos 

procedimentos 

N.º 

20/2018-

01.OUT-

1.ª S/PL 

nº 

156/2018 

/ RO 

26/2018 

Hospital da 

Senhora da 

Oliveira, 

Guimarães, 

E.P.E. 

NVE 

Engenharias, 

SA 

/ 

2.521.451,80 

Adaptação e 

Requalificação 

da Urgência 

UH 

Guimarães. 

365   Concurso 

Público 

Visto 

concedido 

 

 

Não obstante o HSOG tenha 

apresentado um saldo negativo de 

fundos disponíveis, a verdade é que 

dispõe, desde 2015, de uma verba de 

1.300.000,00€ que se encontra à sua 

disposição em conta específica, 

tratando-se de fundos destinados à 

empreitada de requalificação e 

ampliação dos respetivos serviços de 

urgência, o que põe em crise a 

decisão recorrida quanto à anunciada 

inexistência de fundos monetários 

para satisfazer o autofinanciamento 

da empreitada em causa. 

Não poderia 

ter sido 

adjudicada a 

obra a esta 

entidade, 

pois não 

cumpria 

todos os 

requisitos 

para tal. 

Recurso do 

processo 

abordado no 

ACÓRDÃO N.º 

31/2018-

10.JUL-1.ª S/SS 

-------------------- 

 


