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I. INTRODUÇÃO 
 

Grelha síntese de enquadramento e análise 
 

 

            
Gestão Contratual 

 

Có
d. 

Objeto do 
Contrato 

Tipo de 
Procedim
ento 

Tipo(s) 
de 
Contrat
o 

CPVs 

Entidade(
s) 
Adjudican
te(s) 

Entidade(s) 
Adjudicatá
ria(s) 

Preço 
Contratual 

Data 
de 
Publi
cação 

Data 
de 
Celeb
ração 
do 
Contr
ato 

Praz
o de 
Exec
ução 

Local 
de 
Execuç
ão 

Fundament
ação 

Nº de 
Entidad
es 
convida
das 

Nº 
Concorre
ntes 

Observações 

28 

Elaboração do 
Projeto de 
Requalificação e 
Valorização 
Paisagística da 
Praça de S. Marcos 
em Santo António 
das Areias 

Ajuste 
directo 

Aquisiçã
o de 
serviços 

71400000-
2, Serviços 
de 
arquitectur
a 
paisagística 
e 
planeamen
to urbano 

Município 
de 
Marvão 
(5011701
62) 

MPT - 
Mobilidade 
e 
Planeamen
to do 
Território, 
Lda. 
(50713653
5) 

9.950,00 € 
05-
07-
2017 

26-
06-
2017 

30 
dias 

Portuga
l, 
Portale
gre, 
Marvão 

Artigo 20.º, 
n.º 1, 
alínea a) do 
Código dos 
Contratos 
Públicos 

1 1 

Transparência 

discutível 

devido aos 

prazos 

verificados 

entre reuniões 

e lançamento 

de concurso 

27 

Requalificação 
Urbana da 
Fronteira de 
Marvão - Porto 
Roque - 
Pavimentação de 
Arruamentos 

Ajuste 
directo 

Empreit
adas de 
obras 
públicas 

45233252-
0, 
Pavimenta
ção de ruas 

Município 
de 
Marvão 
(5011701
62) 

Navedansa 
- 
Construtor
a, Lda. 
(50858645
3) 

141.500,00 € 
05-
07-
2017 

27-
06-
2017 

120 
dias 

Portuga
l, 
Portale
gre, 
Marvão 

Artigo 19.º, 
alínea a) do 
Código dos 
Contratos 
Públicos 

 3  1 

Processo com 

Transparência 

muito 

discutível e que 

enferma pelo 

desfasamento 

temporal dos 

prazos de 
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execução 

26 

Ammaia Festum - 
Animação 
Histórica da 
Cidade da Ammaia 
a realizar nos dias 
24 e 25 de junho 

Ajuste 
directo 

Aquisiçã
o de 
serviços 

79952100-
3, Serviços 
de 
organizaçã
o de 
eventos 
culturais 

Município 
de 
Marvão 
(5011701
62) 

Décadas de 
Sonho - 
Unipessoal, 
Ldª. 
(51038400
5) 

14.104,00 € 
06-
07-
2017 

23-
06-
2017 

2 
dias 

Portuga
l, 
Portale
gre, 
Marvão 

Artigo 20.º, 
n.º 1, 
alínea a) do 
Código dos 
Contratos 
Públicos 

 1  1 

Processo com 

Transparência 

muito 

discutível no 

tocante à 

justificação 

apresentada 

pelo Presidente 

para a 

contratação da 

entidade 

adjudicada 

uma vez que 

existem mais 

que poderiam 

ser 

consultadas. 
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25 

Modernização, 
Dinamização e 
Animação de 
Equipamentos e 
Espaços Culturais 
do Concelho de 
Marvão, conteúdo 
vídeo em 3D para 
projecção na 
fachada do Castelo 

Ajuste 
directo 

Aquisiçã
o de 
serviços 

92111000-
2, Serviços 
de 
produção 
cinematogr
áfica e de 
vídeo 

Município 
de 
Marvão 
(5011701
62) 

Ecrã Cúbico 
unipessoal, 
Lda 
(50810474
2) 

15.128,00 € 
06-
07-
2017 

30-
06-
2017 

45 
dias 

Portuga
l, 
Portale
gre, 
Marvão 

Artigo 20.º, 
n.º 1, 
alínea a) do 
Código dos 
Contratos 
Públicos 

 3  1 

Processo que 

enferma de 

qualidade 

técnica de 

instrução 

processual por 

não 

salvaguardar 

direitos de 

interesse 

público do 

Município, 

assim como da 

existência ou 

não empresas 

contratadas, 

deixando 

transparecer 

dúvidas de 

Transparência. 

24 

Manutenção 
Exterior das 
Piscinas no Centro 
de Lazer da 
Portagem 

Ajuste 
directo 

Empreit
adas de 
obras 
públicas 

45212290-
5, 
Reparação 
e 
manutençã
o de 
instalações 
desportivas 

Município 
de 
Marvão 
(5011701
62) 

M. da Cruz 
& Outros 
Herdeiros 
de João 
Barreta 
Cebolas 
Batista - 
Construção 
Civil, Lda. 
(50686191
0) 

22.800,00 € 
06-
07-
2017 

29-
06-
2017 

30 
dias 

Portuga
l, 
Portale
gre, 
Marvão 

Artigo 19.º, 
alínea a) do 
Código dos 
Contratos 
Públicos 

 3  1 

Processo que 

denota falta de 

responsabilida

de técnica no 

que concerne 

aos prazos 

definidos para 

a sua execução 

e dúbia 

transparência. 
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23 

Arranjos Exteriores 
da Zona 
Envolvente ao 
Novo Parque de 
Máquinas em 
Santo António das 
Areias 

Ajuste 
directo 

Empreit
adas de 
obras 
públicas 

45233222-
1, Obras de 
pavimenta
ção e 
asfaltagem 

Município 
de 
Marvão 
(5011701
62) 

Mirafil 
Empreiteir
os, Lda 
(50521947
6) 

133.966,25 € 
27-
07-
2017 

17-
07-
2017 

60 
dias 

Portuga
l, 
Portale
gre, 
Marvão 

Artigo 19.º, 
alínea a) do 
Código dos 
Contratos 
Públicos 

 3  2 

Dúbia 

Transparência 

nas entidades 

consultadas, 

dado o seu 

objeto, assim 

como 

deficiências 

técnicas na 

definição 

enquadrament

o do objeto 

contratual 

atendendo a 

outros 

processos. 

22 

Percurso Pedestre 
entre a Fonte da 
Pipa e as Portas de 
Rodão - Marvão - 
Implementação de 
trilho pedestre 
com 2 zonas de 
acolhimento 

Ajuste 
directo 

Empreit
adas de 
obras 
públicas 

45112700-
2, 
Trabalhos 
de 
paisagismo 

Município 
de 
Marvão 
(5011701
62) 

Construçõe
s Antunes 
& Leitão, 
Lda. 
(50445084
0) 

142.514,19 € 
27-
07-
2017 

18-
07-
2017 

120 
dias 

Portuga
l, 
Portale
gre, 
Marvão 

Artigo 19.º, 
alínea a) do 
Código dos 
Contratos 
Públicos 

 3  2 

Dúbia 

Transparência 

nas entidades 

consultadas, 

dado o seu 

objeto. Assim 

como 

associação a 

interesses 

eleitoralistas. 

21 

Fornecimento e 
Montagem de 
WC's Pré-
Fabricados na 
Portagem - Praça 
Multimodal da 
Portagem 

Ajuste 
directo 

Aquisiçã
o de 
bens 
móveis 

44211100-
3, Módulos 
pré-
fabricados 
portáteis 

Município 
de 
Marvão 
(5011701
62) 

Movex - 
Produção, 
Venda e 
Aluguer de 
Módulos 
Pré-
Fabricados, 
SA 
(50113682

8.641,29 € 
27-
07-
2017 

18-
07-
2017 

21 
dias 

Portuga
l, 
Portale
gre, 
Marvão 

Artigo 20.º, 
n.º 1, 
alínea a) do 
Código dos 
Contratos 
Públicos 

 1  1 

Ausência de 

consultas 

substanciais a 

entidades 

fornecedoras e 

associação a 

interesses 
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7) eleitoralistas. 

20 

Colocação de 
Camada de Selante 
em Estradas e 
Caminhos 
Municipais, 
limpeza e 
aplicação de 
camada de selante 

Ajuste 
directo 

Empreit
adas de 
obras 
públicas 

45233228-
3, Obras de 
revestimen
to 
superficial 

Município 
de 
Marvão 
(5011701
62) 

Nivelvias, 
S.A. 
(50766689
5) 

89.363,50 € 
09-
08-
2017 

02-
08-
2017 

30 
dias 

Portuga
l, 
Portale
gre, 
Marvão 

Artigo 19.º, 
alínea a) do 
Código dos 
Contratos 
Públicos 

 5 3 

Dúbia 

transparência 

da entidades 

consultadas e 

forte carácter 

eleitoralista, 

devendo os 

proprietários 

pagarem as 

obras 

realizadas. 

19 

Fiscalização de 
Coordenação de 
Segurança em 
Obras do 
Município de 
Marvão 

Ajuste 
directo 

Aquisiçã
o de 
serviços 

71317200-
5, Serviços 
de saúde e 
segurança 

Município 
de 
Marvão 
(5011701
62) 

Elsa de 
Jesus 
Miranda 
Curião 
(20256931
4) 

6.095,00 € 
09-
08-
2017 

02-
08-
2017 

240 
dias 

Portuga
l, 
Portale
gre, 
Marvão 

Artigo 20.º, 
n.º 1, 
alínea a) do 
Código dos 
Contratos 
Públicos 

 3  1 

Dúbia 

transparência e 

justificação de 

contratação 

discutível 

atendendo ao 

efetivo 

existente na 

divisão de 

obras 
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18 

Prestação de 
Serviços de 
Auditor Externo 
para Certificação 
Legal de Contas do 
Município de 
Marvão 

Ajuste 
directo 

Aquisiçã
o de 
serviços 

79212300-
6, Serviços 
de revisão 
legal de 
contas 

Município 
de 
Marvão 
(5011701
62) 

Rosário, 
Graça & 
Associados, 
SROC, Lda 
(50577853
0) 

24.000,00 € 
09-
08-
2017 

02-
08-
2017 

1095 
dias 

Portuga
l, 
Portale
gre, 
Marvão 

Artigo 20.º, 
n.º 1, 
alínea a) do 
Código dos 
Contratos 
Públicos 

 3  1 

Nada a registar 

atendendo à 

salvaguarda 

dos interesses 

do Município. 

15 

Beneficiação de 
Caminhos Rurais - 
Limpeza e 
saneamento, 
controlo da 
vegetação e 
nivelamento e 
recarga com solos 

Ajuste 
directo 

Empreit
adas de 
obras 
públicas 

50000000-
5, Serviços 
de 
reparação 
e 
manutençã
o 

Município 
de 
Marvão 
(5011701
62) 

Ascop - 
Construção 
Civil e 
Obras 
Públicas, 
Lda. 
(50095257
4) 

69.986,81 € 
04-
09-
2017 

29-
06-
2017 

60 
dias 

Portuga
l, 
Portale
gre, 
Marvão 

Artigo 19.º, 
alínea a) do 
Código dos 
Contratos 
Públicos 

 3  1 

Instrução 

Técnica de 

procedimento 

incoerente/defi

citária e com 

dificuldades de 

percepção de 

tempos de 

obra.  

14 

Conservação/Recu
peração da Antiga 
Escola da Escusa - 
Execução de Obra, 
pintura interior e 
exterior, 
reparações 
diversas e 
substituição de 
caixilharia 

Ajuste 
directo 

Empreit
adas de 
obras 
públicas 

45453000-
7, Obras de 
revisão e 
recuperaçã
o 

Município 
de 
Marvão 
(5011701
62) 

M. da Cruz 
& Outros 
Herdeiros 
de João 
Barreta 
Cebolas 
Batista - 
Construção 
Civil, Lda. 
(50686191
0) 

42.415,99 € 
05-
09-
2017 

14-
08-
2017 

120 
dias 

Portuga
l, 
Portale
gre, 
Marvão 

Artigo 19.º, 
alínea a) do 
Código dos 
Contratos 
Públicos 

 3  2 

Dúbia 

transparência, 

com efetivos 

interesses 

eleitoralistas. 

13 

Defesa da Floresta 
Contra Incêndios - 
Mosaicos de 
Parcelas de Gestão 
de Combustível, 
Controlo da 
Vegetação 
Expontânea 

Ajuste 
directo 

Empreit
adas de 
obras 
públicas 

77000000-
0, Serviços 
de 
agricultura, 
silvicultura, 
horticultur
a, 
aquicultura 
e 
apicultura 

Município 
de 
Marvão 
(5011701
62) 

FLOPONOR
, S.A. 
(50369447
9) 

35.188,81 € 
05-
09-
2017 

14-
08-
2017 

60 
dias 

Portuga
l, 
Portale
gre, 
Marvão 

Artigo 19.º, 
alínea a) do 
Código dos 
Contratos 
Públicos 

 3 1 

Processo de 

duvidosa 

transparência 

na forma de 

condução e nos 

seus 

resultados, 

podendo haver 

prejuízo para 
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os objetivos 

pretendidos, 

devendo-se por 

conseguinte 

responsabilizar 

os envolvidos 

no mesmo. 

Seriamente 

gravoso pelo 

histórico 

existente no 

Município da 

atuação da 

empresa em 

questão. 

Deverão ser 

chamados á 

responsabilida

de todos os 

envolvidos no 

processo. 

12 

Execução do 
Polidesportivo de 
Santo António das 
Areias - Execução 
de Obra num lote 
do Bairro dos 
Outeiros 

Ajuste 
directo 

Empreit
adas de 
obras 
públicas 

45212220-
4, 
Construção 
de 
instalações 
desportivas 
polivalente
s 

Município 
de 
Marvão 
(5011701
62) 

A Aldeia - 
Construçõe
s Civis - 
Sociedade 
Unipessoal, 
Lda. 
(50352287
2) 

38.248,00 € 
05-
09-
2017 

31-
08-
2017 

120 
dias 

Portuga
l, 
Portale
gre, 
Marvão 

Artigo 19.º, 
alínea a) do 
Código dos 
Contratos 
Públicos 

 3  1 

Processo de 

duvidosa 

transparência 

na forma de 

condução e nos 

seus 

resultados, 

podendo haver 

prejuízo para 

os objetivos 

pretendidos, 

devendo-se por 

conseguinte 

responsabilizar 
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os envolvidos 

no mesmo. 

11 

Reparação / 
Conservação da 
Cobertura da 
Antiga Escola de 
Beirã -  

Ajuste 
directo 

Empreit
adas de 
obras 
públicas 

45261210-
9, 
Cobertura 
de 
telhados 

Município 
de 
Marvão 
(5011701
62) 

M. da Cruz 
& Outros 
Herdeiros 
de João 
Barreta 
Cebolas 
Batista - 
Construção 
Civil, Lda. 
(50686191
0) 

41.900,00 € 
15-
09-
2017 

31-
08-
2017 

30 
dias 

Portuga
l, 
Portale
gre, 
Marvão 

Artigo 19.º, 
alínea a) do 
Código dos 
Contratos 
Públicos 

 3 1  

Processo que 

enferma de 

transparência, 

com questões 

técnicas/legais 

discutíveis. 

10 

Colocação de 
Betuminoso em 
Caminhos e 
Estradas 
Municipais - 
Limpeza, 
fornecimento e 
aplicação de tout-
venant e massas 
betuminosas  

Ajuste 
directo 

Empreit
adas de 
obras 
públicas 

45233222-
1, Obras de 
pavimenta
ção e 
asfaltagem 

Município 
de 
Marvão 
(5011701
62) 

Agrocinco - 
Construçõe
s, S. A. 
(50199506
4) 

115.368,22 € 
15-
09-
2017 

13-
09-
2017 

30 
dias 

Portuga
l, 
Portale
gre, 
Marvão 

Artigo 19.º, 
alínea a) do 
Código dos 
Contratos 
Públicos 

 3  1 

Processo que 

enferma de 

transparência, 

podendo 

assumir uma 

classificação de 

eleitoralista 

9 

Construção / 
Remodelação da 
Rede de Esgotos / 
Pluviais - Porto 
Roque à Fossa 
Coletiva - 
Substituição da 
conduta 

Ajuste 
directo 

Empreit
adas de 
obras 
públicas 

45232411-
6, 
Construção 
de 
condutas 
para águas 
residuais 

Município 
de 
Marvão 
(5011701
62) 

João de 
Almeida 
Barata 
(14775289
2) 

44.000,00 € 
18-
09-
2017 

31-
08-
2017 

60 
dias 

Portuga
l, 
Portale
gre, 
Marvão 

Artigo 19.º, 
alínea a) do 
Código dos 
Contratos 
Públicos 

 3 1  

Duvidosa 

Transparência 

processual e 

técnica. 
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8 

Recuperação / 
Manutenção do 
Mercado 
Municipal de 
Santo António das 
Areias, 
substituição de 
cobertura e 
caixilharias 

Ajuste 
directo 

Empreit
adas de 
obras 
públicas 

45200000-
9, Obras de 
construção 
total ou 
parcial e de 
engenharia 
civil 

Município 
de 
Marvão 
(5011701
62) 

Fernando 
Miguel 
Lopes & 
Irmão, Lda 
(50134307
5) 

78.253,50 € 
21-
09-
2017 

11-
09-
2017 

120 
dias 

Portuga
l, 
Portale
gre, 
Marvão 

Artigo 19.º, 
alínea a) do 
Código dos 
Contratos 
Públicos 

3  1  

Processo que 

enferma de 

transparência, 

podendo 

assumir uma 

classificação de 

eleitoralista 

7 

Fornecimento de 1 
Quadriciclo do 
Tipo Renault Twizy 
Life ou Equivalente 
no Âmbito da 
Candidatura ao 
Fundo Ambiental 

Ajuste 
directo 

Aquisiçã
o de 
bens 
móveis 

34100000-
8, Veículos 
a motor 

Município 
de 
Marvão 
(5011701
62) 

Renault 
Portugal, 
S.A. 
(50097060
2) 

9.343,10 € 
27-
09-
2017 

20-
09-
2017 

60 
dias 

Portuga
l, 
Portale
gre, 
Marvão 

Artigo 20.º, 
n.º 1, 
alínea a) do 
Código dos 
Contratos 
Públicos 

 3  1 

Processo de 

transparência 

duvidosa com 

prejuízo efetivo 

(por falta de 

negociação) 

para o 

Município, 

atendendo ao 

valor do 

veículo na 

Renault 

6 

Colocação de 
Camada de Selante 
em Estradas e 
Caminhos 
Municipais - 
Alvarrões - 
Barragem da 
Apartadura - Rasa 

Ajuste 
directo 

Empreit
adas de 
obras 
públicas 

45233222-
1, Obras de 
pavimenta
ção e 
asfaltagem 

Município 
de 
Marvão 
(5011701
62) 

Nivelvias, 
S.A. 
(50766689
5) 

56.300,00 € 
27-
09-
2017 

21-
09-
2017 

30 
dias 

Portuga
l, 
Portale
gre, 
Marvão 

Artigo 19.º, 
alínea a) do 
Código dos 
Contratos 
Públicos 

 5 3  

Processo que 

enferma de 

transparência, 

podendo em 

tudo assumir 

uma 

classificação de 

eleitoralista 
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5 

Fornecimento de 
Dois Quadriciclos 
com Função de 
Lavadora e 
Aspiradora no 
Âmbito da 
Candidatura ao 
Fundo Ambiental 

Ajuste 
directo 

Aquisiçã
o de 
bens 
móveis 

34100000-
8, Veículos 
a motor 

Município 
de 
Marvão 
(5011701
62) 

WELLGREE
N, 
UNIPESSOA
L, LDA. 
(51323650
3) 

74.900,00 € 
03-
10-
2017 

21-
09-
2017 

60 
dias 

Portuga
l, 
Portale
gre, 
Marvão 

Artigo 20.º, 
n.º 1, 
alínea a) do 
Código dos 
Contratos 
Públicos 

3  1  

Processo que 

enferma de 

instrução 

técnica (dos 

meios 

utilizados para 

o efeito) 

conveniente, 

refletindo-se 

em possível 

prejuízo para o 

município. 

4 

Aquisição de Obras 
de Arte - 
Fornecimento de 
Quatro Esculturas 
de Maria Leal da 
Costa 

Ajuste 
directo 

Aquisiçã
o de 
bens 
móveis 

39298400-
1, 
Estatuetas 

Município 
de 
Marvão 
(5011701
62) 

Maria Ana 
de Sousa 
Leal da 
Costa 
(18692669
3) 

22.000,00 € 
03-
10-
2017 

28-
09-
2017 

60 
dias 

Portuga
l, 
Portale
gre, 
Marvão 

Artigo 24.º, 
n.º 1, 
alínea e) do 
Código dos 
Contratos 
Públicos 

 1  1 

Processo que 

enferma de 

transparência, 

podendo 

assumir uma 

classificação de 

eleitoralista 

3 

Construção / 
Reparação de 
Muros no 
Concelho - Em 
vários pontos do 
concelho 

Ajuste 
directo 

Empreit
adas de 
obras 
públicas 

45453100-
8, Obras de 
recuperaçã
o 

Município 
de 
Marvão 
(5011701
62) 

António 
Almeida 
Marques 
(18474574
8) 

18.383,50 € 
03-
10-
2017 

28-
09-
2017 

30 
dias 

Portuga
l, 
Portale
gre, 
Marvão 

Artigo 19.º, 
alínea a) do 
Código dos 
Contratos 
Públicos 

 3  1 

Processo de 

transparência 

técnica 

discutível, com 

carácter 

eleitoralista, 

devendo os 

privados pagar 

as obras, ou 

então quem as 

autorizou. 
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2 

Colocação de 
Betuminoso em 
Caminhos e 
Estradas 
Municipais - 
Pitaranha, Escola 
de Galegos e 
Alvarrões 

Ajuste 
directo 

Empreit
adas de 
obras 
públicas 

45233222-
1, Obras de 
pavimenta
ção e 
asfaltagem 

Município 
de 
Marvão 
(5011701
62) 

Agrocinco - 
Construçõe
s, S. A. 
(50199506
4) 

14.726,01 € 
03-
10-
2017 

22-
09-
2017 

30 
dias 

Portuga
l, 
Portale
gre, 
Marvão 

Artigo 19.º, 
alínea a) do 
Código dos 
Contratos 
Públicos 

 1 1  

Processo de 

transparência 

discutível, 

podendo 

assumir uma 

classificação de 

eleitoralista, 

enferma de 

salvaguardas 

técnicas no 

tocante á 

execução de 

obra. 

1 

Modernização, 
Dinamização e 
Animação em 
Rede dos 
Equipamentos e 
Espaços Culturais 
do Concelho de 
Marvão - 
Aquisição de 40 
equipamentos de 
Audioguias 

Ajuste 
directo 

Aquisiçã
o de 
bens 
móveis 

32322000-
6, 
Equipamen
to 
multimédia 

Município 
de 
Marvão 
(5011701
62) 

Toguide, 
Unipessoal, 
Lda. 
(50889289
9) 

19.977,18 € 
11-
10-
2017 

28-
09-
2017 

90 
dias 

Portuga
l, 
Portale
gre, 
Marvão 

Artigo 20.º, 
n.º 1, 
alínea a) do 
Código dos 
Contratos 
Públicos 

 3  2 

Transparência 

discutível, sem 

defesa dos 

interesses do 

município 

atendendo a 

idênticos 

processos 

noutras regiões 

nacionais. 

 
      

1.289.053,35 € 
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Enquadramento jurídico 
 

A Assembleia Municipal de Marvão é, nos termos da Constituição da República Portuguesa, o 

órgão deliberativo do concelho de Marvão a quem são acometidas, nos termos do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, competências específicas no que concerne à apreciação e 

fiscalização da atividade municipal, nomeadamente do órgão executivo deste Município, a 

Câmara Municipal de Marvão. 

Durante o ano de 2017, o volume de obras e empreitadas promovidas pela Câmara Municipal 

de Marvão suscitou, em muitos eleitores e eleitos, dúvidas sobre a sua pertinência, assim 

como os objetivos específicos e resultados concretos de cada intervenção e dos montantes 

envolvidos. Da mesma forma, muitos eleitores e eleitos consideraram as intervenções de 

natureza eleitoralista, tendo muitas delas coincidido com o período legalmente definido da 

campanha eleitoral autárquica, e, em não poucos casos, aparentemente, terão havido 

favorecimentos particulares. 

Foi este rol de suspeitas confrontado com uma ausência de esclarecimentos claros e 

fundamentados, que motivou o grupo de eleitos do Partido Socialista na Assembleia Municipal 

de Marvão a propor a constituição de uma comissão eventual com o propósito de proceder à 

análise dos processos contratuais, procedimentos específicos e fornecedores envolvidos. 

A constituição desta comissão eventual é uma competência de funcionamento específica da 

Assembleia Municipal e está legalmente prevista na al. c) do n.º 1 do art.º 26.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua versão atualizada, e que constitui o Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, pressuposto vertido na al. c) do n.º 1 do art.º 3.º do Regimento da 

Assembleia Municipal de Marvão. 

Esta comissão tem como finalidade examinar as opções políticas durante o período em apreço, 

à luz dos deveres e princípios dos eleitos locais (art.º 4.º, Lei n.º 29/87, de 30 de Junho): 

i. “Observar escrupulosamente as normas legais e regulamentares aplicáveis aos atos 

por si praticados ou pelos órgãos a que pertencem; 

ii. Cumprir e fazer cumprir as normas constitucionais e legais relativas à defesa dos 

interesses e direitos dos cidadãos no âmbito das suas competências; 

iii. Atuar com justiça e imparcialidade”. 

O trabalho de análise da comissão teve por base o estabelecido no Código dos Contratos 

Públicos (na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 214-G/2015, de 2 de outubro), nomeadamente 

a observação dos seguintes critérios: 

a. Cessão da posição contratual e subcontratação (art.º 317.º do Código dos Contratos 

Públicos); 

b. Direção e fiscalização (artigos 304.º e 305.º do Código dos Contratos Públicos); 

c. Escolha e convite das entidades (artigos 113.º, 114.º e 115.º do Código dos Contratos 

Públicos); 

d. Negociação e/ou adjudicação (artigos 118.º a 125.º do Código dos Contratos Públicos); 

e. Peças dos procedimentos (artigos 40.º e seguintes do Código dos Contratos Públicos); 
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f. Publicação (artigo 127.º do Código dos Contratos Públicos). 

A «Comissão Eventual sobre os Ajustes Diretos entre julho e setembro de 2017» foi aprovada 

por maioria da Assembleia Municipal de Marvão na sua sessão ordinária de 24 de novembro 

de 2017, e é constituída pela Mesa desta Assembleia e um representante de cada grupo 

municipal, sendo relator o representante do grupo proponente, pelo prazo de 6 meses. 
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Organização e funcionamento da comissão 
 

Na primeira reunião da comissão a 5 de novembro de 2017, foi definido que os membros 

pudessem analisar de forma individual, no horário de expediente, os documentos de objeto da 

comissão, baseados numa grelha de critérios comum. 

 

Nesta reunião foi definido também o papel dos membros da Mesa da Assembleia: “A mesa, 

por seu lado, irá acompanhando os trabalhos, sendo cada membro livre de consultar os 

processos, mas solicitou que sempre que surgem dificuldades que comuniquem à Mesa e se 

entenderem colocar por escrito alguma pergunta aos serviços, que do mesmo deem 

conhecimento à Mesa, para ter ideia do que se vai fazendo e para saber se os serviços 

respondem ou não.” 

 

Em janeiro de 2018 foi aprovado o seguinte cronograma de trabalho: 

Processos n.º Contributos até  

20 a 28 31 de janeiro 

10 a 19 28 de fevereiro 

1 a 9 31 de março 

Partes Comuns  

Introdução 31 de março 

Conclusão 31 de março 

Recomendações 31 de março 

 

Na segunda reunião da comissão eventual, a 27 de março de 2018, foi aprovado o modelo de 

distribuição final de trabalho e os procedimentos para a conclusão do relatório. 

 

A 18 de abril de 2018, reuniu pela terceira vez a comissão, para aprovar o projeto de relatório 

e remetê-lo para apreciação e votação na Assembleia Municipal de 27 de abril de 2018. 

 

Por fim, assinalar que a presente comissão não teve qualquer custo para o Município dado que 

todo o trabalho foi produzido pelos membros da comissão e não houve lugar a pagamento de 

senhas ou ajudas de custo. 
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Objeto 
 

Foi definido como objeto da atividade da comissão criada, por deliberação da Assembleia 

Municipal, a análise de todos os procedimentos e decisões relativos às obras e empreitadas 

ocorridas entre julho e setembro de 2017, ouvindo os intervenientes e responsáveis e 

requisitando os documentos que entender necessários, elaborando a final um relatório. 

 

O Objeto de análise foi reduzido de 28 para 26 procedimentos, uma vez que foram excluídos 

dois processos que foram precedidos de um acordo quadro da Comunidade Intermunicipal do 

Alto Alentejo. 

 

O valor total destes 26 procedimentos durante Julho e Setembro de 2017 ascende a 

1.289.053,35 €. 
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Acesso à documentação 
 

O acesso à informação foi, desde a primeira hora, disponibilizado pelos serviços do Município 

aos membros da comissão no decorrer dos seus trabalhos. 

 

Neste sentido, verificaram-se as seguintes formas de consulta de informação: 

 Acesso à documentação física na Divisão de Obras; 

 Acesso à documentação em formato digital (site do Município e email); 

 Pedido de esclarecimento por escrito (email); 

 Pedido de comentário e esclarecimento à versão provisória do relatório. 
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II. AJUSTES DIRETOS 

 

Elaboração do Projeto de Requalificação e Valorização Paisagística da Praça de S. 

Marcos em Santo António das Areias 
 

a. Detalhes do Contrato 
 

Data de publicação no BASE 05-07-2017 

Tipo(s) de contrato Aquisição de serviços 

Tipo de procedimento Ajuste directo 

Descrição 
Elaboração do Projeto de Requalificação e Valorização 
Paisagística da Praça de S. Marcos em Santo António 
das Areias 

Fundamentação 
Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos 
Públicos 

Fundamentação da necessidade de recurso ao ajuste 
direto (se aplicável) 

ausência de recursos próprios 

Entidade adjudicante - Nome, NIF Município de Marvão (501170162)  

Entidade adjudicatária - Nome, NIF MPT - Mobilidade e Planeamento do Território, Lda. 

Objeto do Contrato 
Elaboração do Projeto de Requalificação e Valorização 
Paisagística da Praça de S. Marcos em Santo António 
das Areias 

Procedimento Centralizado - 

CPV 
71400000-2, Serviços de arquitectura paisagística e 
planeamento urbano 

Data de celebração do contrato 26-06-2017 

Preço contratual 9.950,00 € 

Prazo de execução 30 dias 

Local de execução - País, Distrito, Concelho Portugal, Portalegre, Marvão 

Concorrentes - 

Anúncio - 

Incrementos superiores a 15% - 

Documentos - 

Observações - 

 

b. Análise do procedimento 
 

De acordo com a informação produzida pela Divisão de Obras, de 14 de junho de 2017, é 

colocado à consideração do Presidente de Câmara Municipal, perante a ausência de recursos 

http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=2785
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=11022
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próprios, a adoção de um ajuste direto e o convite a uma única empresa - MPT - Mobilidade e 

Planeamento do Território, Lda, do Porto. 

 

A referida informação estabelece que as peças do procedimento vão obedecer ao estabelecido 

na alínea a) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 40 do Código dos Contratos Público, significando assim, 

que são peças do procedimento, o convite à apresentação das propostas e o caderno de 

encargos. 

 

Observou-se que não houve lugar à negociação e como existiu apenas um convite o 

procedimento foi adjudicado à empresa, MPT - Mobilidade e Planeamento do Território, Lda, 

que apresentou uma proposta de 9.950€ para a realização do Projeto de Requalificação e 

Valorização Paisagística da Praça de S. Marcos, tendo como prazo de execução 30 dias. 

 

Em relação ao fecho do procedimento, não há nada a destacar, pelo que se pode concluir que 

o procedimento foi cumprido na íntegra pela empresa convidada. 

 

Neste procedimento houve a iniciativa do convite a uma única entidade, o que atendendo ao 

objeto do contrato pode ser compreensível. Aliás esta opção é igualmente aceitável tendo em 

conta o perfil da empresa – reconhecida pelos trabalhos realizados e com várias certificações 

de qualidade, o que não acontece com a esmagadora maioria das empresas convidadas pelo 

Município de Marvão para os ajustes diretos em causa. 

Os elementos da comissão desconhecem que outros contactos terão sido feitos entre o 

Município e a empresa, pelo que no site do Município foi visível no início do ano de 2017, uma 

reunião de trabalho com a empresa, prevendo-se a entrega do trabalho em abril de 2017, 

contudo o procedimento só foi lançado em junho. 
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Figura 1 - Notícia Site do Município 

 

  



25 
 

Requalificação Urbana da Fronteira de Marvão - Porto Roque - Pavimentação de 

Arruamentos 
 

a. Detalhes do Contrato 
 

Data de publicação no BASE 05-07-2017 

Tipo(s) de contrato Empreitadas de obras públicas 

Tipo de procedimento Ajuste directo 

Descrição 
Requalificação Urbana da Fronteira de Marvão - Porto 
Roque - Pavimentação de Arruamentos 

Fundamentação Artigo 19.º, alínea a) do Código dos Contratos Públicos 

Fundamentação da necessidade de recurso ao ajuste 
direto (se aplicável) 

ausência de recursos próprios 

Entidade adjudicante - Nome, NIF Município de Marvão (501170162)  

Entidade adjudicatária - Nome, NIF Navedansa - Construtora, Lda. (508586453)  

Objeto do Contrato 
Requalificação Urbana da Fronteira de Marvão - Porto 
Roque - Pavimentação de Arruamentos 

Procedimento Centralizado - 

CPV 45233252-0, Pavimentação de ruas 

Data de celebração do contrato 27-06-2017 

Preço contratual 141.500,00 € 

Prazo de execução 120 dias 

Local de execução - País, Distrito, Concelho Portugal, Portalegre, Marvão 

Concorrentes - 

Anúncio - 

Incrementos superiores a 15% - 

Documentos Contrato.pdf  

Observações - 

 

b. Análise do procedimento 
 

O despachado do Vice-Presidente da Câmara Municipal, Luís Vitorino, com data de 17 de maio 

de 2017, estabelece o convite a três entidades: 

 Navedansa Empreiteiros, Lda;  

 José Pedro Carrilho Mimoso;  

 Marifil Empreiteiros, Lda. 

http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=2785
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=81744
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/287156
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No entanto, pode ler-se no relatório do júri deste procedimento, a 7 de junho de 2017, que 

apenas uma entidade concorreu, tal como acontece em muitos outros procedimentos 

descritos no relatório desta comissão e que em nada ajudam à transparência do processo. 

 

São peças do procedimento, a memória descritiva e justificativa, as medições e as peças 

desenhadas. 

A memória descritiva embora seja bastante vaga, aponta a necessidade de intervenção, pelo 

seguinte: “Os arruamentos apresentam muita erosão devido ao trânsito existente e muitas 

deficiências/lombas/buracos, tornando-se urgente a reabilitação das suas características 

funcionais. Estes trabalhos são estritamente necessários para garantir as normais condições de 

trânsito/segurança a todos os utentes”. 

Neste caso particular coloca-se a questão da oportunidade da intervenção, uma vez que o 

processo de venda das habitações se iniciou em 2016, deveria ter sido nessa altura que esta 

intervenção necessitaria ter sido acautelada, uma vez que existia margem orçamental para 

isso, não fazendo coincidir esta intervenção com o período de eleições autárquicas.  

 

Dado que existiu apenas um concorrente não houve lugar a negociação e a adjudicação 

naturalmente foi feita à única empresa que concorreu, Navedansa Empreiteiros, Lda. 

O modus operandi de haver lugar a três convites e apenas uma empresa a concorrer é extenso 

nos ajustes diretos analisados pela comissão. A empresa Navedansa Empreiteiros, Lda. que foi 

convidada para outros procedimentos, teve agora a “sua vez” de ser a única a concorrer. 

O Empreiteiro José Pedro Carrilho Mimoso, confirmou à comissão, que o email para o qual foi 

enviado o convite não é válido e que nunca foi contactado para apresentar proposta. 

Figura 2 - Convite enviado por email 

 

  

Foram realizados três autos de medição (obra em curso): 

Auto n.º 1 20/jul 11048€ 

Auto n.º 2 11/ago 31623€ 
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Auto n.º 3 16/out 37069,5€ 

  79740,5€ 

 

A Comissão foi informada que este procedimento ainda não foi encerrado uma vez que está a 

aguardar financiamento comunitário. 

 

O preço contratual exigia eticamente e de acordo com as boas práticas da administração local 

que os membros do executivo anterior tivessem optado pela realização de um concurso 

público. Estamos a falar de uma obra de 141.500€, a que somado o Iva de 8.490€ representa 

um valor global de149.990€, isto é, fica a 10€ do limite para a realização de um ajuste direto. 

Aqui importa referir que: “a escolha do tipo de procedimento, segundo o Código dos Contratos 

Públicos, faz-se pela estimativa do procedimento, sem IVA incluído”. O mesmo se aplica ao 

“Preço contratual” que consta dos detalhes dos contratos do presente Relatório.  

Em suma, a questão levantada atrás coloca-se no plano da boa gestão do erário público e não 

estritamente no imperativo legal. Por essa razão são colocadas nas recomendações deste 

relatório um conjunto de normas internas a adotar, tendo em vista a qualificação e 

transparência de processos de aquisição de empreitadas e serviços por parte do Município de 

Marvão. 
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Ammaia Festum - Animação Histórica da Cidade da Ammaia a realizar nos dias 24 

e 25 de junho 
 

a. Detalhes do Contrato 
 

Data de publicação no BASE 06-07-2017 

Tipo(s) de contrato Aquisição de serviços 

Tipo de procedimento Ajuste directo 

Descrição 
Ammaia Festum - Animação Histórica da Cidade da 
Ammaia 

Fundamentação 
Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos 
Públicos 

Fundamentação da necessidade de recurso ao ajuste 
direto (se aplicável) 

ausência de recursos próprios 

Entidade adjudicante - Nome, NIF Município de Marvão (501170162)  

Entidade adjudicatária - Nome, NIF Décadas de Sonho - Unipessoal, Ldª. (510384005)  

Objeto do Contrato 
Ammaia Festum - Animação Histórica da Cidade da 
Ammaia a realizar nos dias 24 e 25 de junho 

Procedimento Centralizado - 

CPV 
79952100-3, Serviços de organização de eventos 
culturais 

Data de celebração do contrato 23-06-2017 

Preço contratual 14.104,00 € 

Prazo de execução 2 dias 

Local de execução - País, Distrito, Concelho Portugal, Portalegre, Marvão 

Concorrentes - 

Anúncio - 

Incrementos superiores a 15% - 

Documentos Contrato.pdf  

Observações - 

 

b. Análise do procedimento 
 

Conforme estabelecido no despacho do Presidente da Câmara Municipal, de 30 de maio de 

2017, seria apenas contactada uma empresa, Décadas de Sonho - Unipessoal, Lda, de 

Argoncilhe - Santa Maria da Feira. O mesmo despacho do Presidente da Câmara Municipal 

refere que após “várias pesquisas no mercado foi a única que encontramos que poderá 

desenvolver o serviço pretendido”. O que não deixa de ser estranho uma vez que o Município 

trabalha com enumeras empresas desta natureza na Almossassa e Feira da Castanha. 

 

http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=2785
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=430991
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/287577
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As únicas peças deste procedimento, de acordo com a lei, foram o convite (a uma única 

entidade) e o caderno de encargos. 

 

A adjudicação foi feita à empresa Décadas de Sonho - Unipessoal, Lda para a execução do 

serviço em dois dias, 24 e 25 de junho de 2017. 

 

Em relação ao encerramento do procedimento, atentando ao facto que este procedimento 

estar enquadrado num programa do Município de Marvão com acesso a fundos comunitários, 

o grau de escrutínio das observâncias formais é, desta forma, redobrado. 

 

Na lógica de lançamento deste concurso e de estratégia cultural, podemos revisitar a discussão 

deste ponto na reunião de câmara municipal de 5 de junho de 2017: 

“- O Sr. Vereador, Dr. Jaime Miranda perguntou se a organização deste evento é da 

responsabilidade da Fundação. Considera caro o valor a pagar por este espetáculo que 

conhece, quando se põe tanto em causa os valores a atribuir à Ammaia e quando poderia 

haver um programa que abarcasse todo o verão. Não entende a estratégia de apoio do 

municipio com este espetáculo num fim-de-semana e depois durante o período alto não tem 

mais nada que ajude na divulgação e promoção da cidade romana. ------------------------------------

--------------------- 

- O Sr. Presidente respondeu que o evento é da total responsabilidade da câmara municipal., no 

âmbito do património cultural, programa no qual tentou enquadrar a Ammaia, para que tenha 

maior visibilidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O Sr. Vereador, Dr. José Manuel Pires referiu que acha óbvio aproveitar uma verba 

comunitária para divulgar a Ammaia, porque é do seu conhecimento pessoal, na qualidade de 

representante na fundação que a situação financeira é difícil, e sabe que o património precisa 

de ser promovido e naquele fim-de-semana, não podem ser cobradas entradas mas o evento 

vai ser falado porque é uma oferta cultural interessante para promover a Ammaia na época de 

verão que se aproxima, sendo época alta. ---------------------------------------------------------------------- 

- O Sr. Presidente informou que a câmara tentou como podia dar algum dinheiro à Ammaia 

mas não foi possível, e como este espetáculo é financiado, em vez de ser feito noutro lugar, a 

Ammaia assim poderá agarrar neste projeto e levá-lo para a frente. O municipio e o Engº 

Melancia estão a falar com o Estado no sentido de alertar para esta questão dos subsídios às 

Fundações. --------- O Dr. Jaime Miranda entende que a câmara tem de fazer este evento e a 

fundação não vai beneficiar grande coisa com isto. “ 
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Modernização, Dinamização e Animação de Equipamentos e Espaços Culturais do 

Concelho de Marvão, conteúdo vídeo em 3D para projecção na fachada do 

Castelo 
 

a. Detalhes do Contrato 
 

Data de publicação no BASE 06-07-2017 

Tipo(s) de contrato Aquisição de serviços 

Tipo de procedimento Ajuste directo 

Descrição 
Modernização, Dinamização e Animação de 
Equipamentos e Espaços Culturais do Concelho de 
Marvão 

Fundamentação 
Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos 
Públicos 

Fundamentação da necessidade de recurso ao ajuste 
direto (se aplicável) 

ausência de recursos próprios 

Entidade adjudicante - Nome, NIF Município de Marvão (501170162)  

Entidade adjudicatária - Nome, NIF Ecrã Cúbico unipessoal, Lda (508104742)  

Objeto do Contrato 

Modernização, Dinamização e Animação de 
Equipamentos e Espaços Culturais do Concelho de 
Marvão, conteúdo vídeo em 3D para projecção na 
fachada do Castelo 

Procedimento Centralizado - 

CPV 
92111000-2, Serviços de produção cinematográfica e 
de vídeo 

Data de celebração do contrato 30-06-2017 

Preço contratual 15.128,00 € 

Prazo de execução 45 dias 

Local de execução - País, Distrito, Concelho Portugal, Portalegre, Marvão 

Concorrentes - 

Anúncio - 

Incrementos superiores a 15% - 

Documentos Contrato.pdf  

Observações - 

 

 

b. Análise do procedimento 
 

O despacho do Presidente da Câmara Municipal de 13 de junho 2017, estabelece o convite a 

três entidades. 

http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=2785
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=611319
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/287584
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Figura 3 - Empresas convidadas 

 

Não se percebe ao certo, qual foi a segunda empresa convidada, uma vez que não existe 

nenhuma empresa com aquele nome. Existem sim, a empresa com o NIF 510749801, 

DIRETOPRÓPALCO PRODUÇÕES UNIPESSOAL LDA, de Cascais. A terceira entidade, com o NIF 

514143894, MATRIZ IMAGINÁRIA – LDA, também é do concelho de Cascais. 

Das três empresas a única que trabalha com a tecnologia indicada no caderno de encargos 

(Vídeo Mapping), é mesma a empresa Ecrã Cúbico, Lda daí que não seja de estranhar que 

tenha sido a única empresa a apresentar proposta. 

 

Faziam parte deste procedimento o convite e caderno de encargos. 

 
A adjudicação, tendo em vista os dias 29 e 30 de julho, foi feita à única empresa concorrente 

(Ecrã Cúbico, Lda). 

 

Nos documentos consultados não há nenhum problema reportado em relação à prestação do 

serviço. 

 

Neste procedimento não há qualquer referência em relação à propriedade do conteúdo após a 

sua projeção; convinha estar salvaguardada a propriedade daqueles conteúdos, por parte do 

Município, e eventuais formas de transmissão no futuro, uma vez que o vídeo produzido tem 

como fundo o Castelo de Marvão. 
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Manutenção Exterior das Piscinas no Centro de Lazer da Portagem 
 

a. Detalhes do Contrato 
 

Data de publicação no BASE 06-07-2017 

Tipo(s) de contrato Empreitadas de obras públicas 

Tipo de procedimento Ajuste directo 

Descrição Manutenção Exterior das Piscinas 

Fundamentação Artigo 19.º, alínea a) do Código dos Contratos Públicos 

Fundamentação da necessidade de recurso ao ajuste 
direto (se aplicável) 

ausência de recursos próprios 

Entidade adjudicante - Nome, NIF Município de Marvão (501170162)  

Entidade adjudicatária - Nome, NIF 
M. da Cruz & Outros Herdeiros de João Barreta 
Cebolas Batista - Construção Civil, Lda. (506861910)  

Objeto do Contrato 
Manutenção Exterior das Piscinas no Centro de Lazer 
da Portagem 

Procedimento Centralizado - 

CPV 
45212290-5, Reparação e manutenção de instalações 
desportivas 

Data de celebração do contrato 29-06-2017 

Preço contratual 22.800,00 € 

Prazo de execução 30 dias 

Local de execução - País, Distrito, Concelho Portugal, Portalegre, Marvão 

Concorrentes - 

Anúncio - 

Incrementos superiores a 15% - 

Documentos Contrato.pdf  

Observações - 

 

b. Análise do procedimento 
 

No dia 24 de maio de 2017, o Vice-Presidente despachou uma informação no sentido de 

convidarem três empresas para este procedimento.  

Foram enviados convites às empresas: M. da Cruz & Outros Herdeiros de João Barreta Cebolas 

Batista - Construção Civil, Lda., Navedansa Empreiteiros, Lda. e Jaime Maria Costa Magro 

construções de Edifícios Unipessoal, Lda.  

 

http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=2785
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=414262
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=414262
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/287590
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As peças do procedimento respeitam as definidas para os ajustes directos das Empreitadas de 

obras públicas. 

 

O Júri do procedimento reuniu no dia 7 de junho de 2017, no entanto, como nos anteriores 

procedimentos, apenas uma empresa apresentou proposta este procedimento. 

Neste procedimento, e com um valor de 22.800€+IVA, a única proposta apresentada coube à 

empresa M. da Cruz & Outros Herdeiros de João Barreta Cebolas Batista - Construção Civil, 

Lda. A empresa Navedansa Empreiteiros, Lda. respondeu que não lhe era possível realizar o 

trabalho à altura, contudo no dia anterior tinha respondido afirmativamente a um concurso do 

Município, que, há partida, não sabia se iria ganhar ou não (mas acabou por ser a única a 

concorrer). 

A empresa Jaime Maria Costa Magro construções de Edifícios Unipessoal, Lda. não apresentou 

proposta. 

 

Foi feito um único auto de medição que confirma todas as obras propostas. 

 

O auto de medição tem a data de 31 de Julho de 2017, isto é, já a meio da época balnear o que 

revela, o que do ponto de vista do Município é um péssimo período para realização deste tipo 

de obras na Piscina da Portagem. 
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Arranjos Exteriores da Zona Envolvente ao Novo Parque de Máquinas em Santo 

António das Areias 
 

a. Detalhes do Contrato 
 

Data de publicação no BASE 27-07-2017 

Tipo(s) de contrato Empreitadas de obras públicas 

Tipo de procedimento Ajuste directo 

Descrição 
Arranjos Exteriores da Zona Envolvente ao Novo 
Parque de Máquinas 

Fundamentação Artigo 19.º, alínea a) do Código dos Contratos Públicos 

Fundamentação da necessidade de recurso ao ajuste 
direto (se aplicável) 

ausência de recursos próprios 

Entidade adjudicante - Nome, NIF Município de Marvão (501170162)  

Entidade adjudicatária - Nome, NIF Mirafil Empreiteiros, Lda (505219476)  

Objeto do Contrato 
Arranjos Exteriores da Zona Envolvente ao Novo 
Parque de Máquinas em Santo António das Areias 

Procedimento Centralizado - 

CPV 45233222-1, Obras de pavimentação e asfaltagem 

Data de celebração do contrato 17-07-2017 

Preço contratual 133.966,25 € 

Prazo de execução 60 dias 

Local de execução - País, Distrito, Concelho Portugal, Portalegre, Marvão 

Concorrentes - 

Anúncio - 

Incrementos superiores a 15% - 

Documentos Contrato.pdf  

Observações - 

 

b. Análise do procedimento 
 

O despacho que serve de convite às entidades convidadas para este ajuste direto foi produzido 

pelo Vice-Presidente a 17 de maio de 2017. Foram convidadas três empresas:  

- Norberto & Duarte Lda., uma empresa de Teixoso – Covilhã, que tem como CAE principal 

02200 - Exploração florestal. Esta empresa não apresentou proposta, no entanto a questão 

que se coloca é: como se convida uma empresa do concelho da Covilhã, especializada em 

gestão florestal, para uma empreitada de construção civil? 

http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=2785
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=426757
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/293851
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- Construções Antunes & Leitão Lda, de Alcains (entidade adjudicatária no próximo 

procedimento - Percurso Pedestre entre a Fonte da Pipa e as Portas de Rodão - Marvão - 

Implementação de trilho pedestre com 2 zonas de acolhimento). 

- Marifil Empreiteiros, Lda., de Alcains. 

 

Entre as peças do procedimento há a destacar a memória justificativa da obra. Neste 

documento pode ler-se “os trabalhos a executar são saneamentos, pavimentação, muro de 

suporte, rede drenagem e execução de cobertura de sombreamento para veículos”.  

Neste caso pode colocar-se outra questão: porque estes trabalhos mais dispendiosos, como 

saneamentos, pavimentação, muro de suporte e rede de drenagem não foram colocados no 

caderno de encargos do concurso público lançado em 2016 para a construção do Parque de 

Máquinas e que teve um encargo para a autarquia de cerca de 700.000€? 

 

A empresa Norberto & Duarte Lda. não apresentou proposta e das duas empresas da freguesia 

de Alcains que foram convidadas, a que apresentou um preço mais baixo foi a empresa Marifil 

Empreiteiros, Lda., com um valor de 133.966,25€ - proposta apresentada a 7 de junho de 

2017.  

A empresa que ficou melhor classificada neste procedimento, também em junho, quando 

convidada a apresentar proposta para a Requalificação Urbana da Fronteira de Marvão do 

Porto Roque, referiu que não lhe era possível apresentar proposta. Este facto não pode eixar 

de ser relevado. 

 

Este perecimento encontra-se encerrado, com os respetivos autos de medição. 

 

Há um elemento que reforça a incompreensibilidade que é o facto, destas obras não terem 

sido incluídas no caderno de encargos: a maior parte das peças desenhadas são datadas de 

2015. Então, se o concurso foi lançado em 2016, faria todo o sentido que todos os elementos 

constantes desta obra fizessem parte do concurso público que foi lançado à altura.  
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Percurso Pedestre entre a Fonte da Pipa e as Portas de Rodão - Marvão - 

Implementação de trilho pedestre com 2 zonas de acolhimento 
 

a. Detalhes do Contrato 
 

Data de publicação no BASE 27-07-2017 

Tipo(s) de contrato Empreitadas de obras públicas 

Tipo de procedimento Ajuste directo 

Descrição 
Percurso Pedestre entre a Fonte da Pipa e as Portas 
de Rodão - Marvão 

Fundamentação Artigo 19.º, alínea a) do Código dos Contratos Públicos 

Fundamentação da necessidade de recurso ao ajuste 
direto (se aplicável) 

ausência de recursos próprios 

Entidade adjudicante - Nome, NIF Município de Marvão (501170162)  

Entidade adjudicatária - Nome, NIF Construções Antunes & Leitão, Lda. (504450840)  

Objeto do Contrato 
Percurso Pedestre entre a Fonte da Pipa e as Portas 
de Rodão - Marvão - Implementação de trilho pedestre 
com 2 zonas de acolhimento 

Procedimento Centralizado - 

CPV 45112700-2, Trabalhos de paisagismo 

Data de celebração do contrato 18-07-2017 

Preço contratual 142.514,19 € 

Prazo de execução 120 dias 

Local de execução - País, Distrito, Concelho Portugal, Portalegre, Marvão 

Concorrentes - 

Anúncio - 

Incrementos superiores a 15% - 

Documentos Digitalizacao_.pdf  

Observações - 

 

b. Análise do procedimento 
 

Este procedimento ditou as mesmas empresas convidadas que no procedimento anterior 

relativo aos arranjos no Parque de Máquinas, também por despacho do Vice-Presidente de 17 

de maio: 

- Norberto & Duarte Lda., de Teixoso – Covilhã, que não concorre a este procedimento, nem 

ao outro referido; 

- Construções Antunes & Leitão Lda, de Alcains; 

http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=2785
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=1970382
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/293871
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- Marifil Empreiteiros, Lda., de Alcains (adjudicatária do procedimento anterior). 

 

As peças do procedimento foram enviadas às empresas no dia 18 de maio de 2017, para um 

procedimento que foi candidatado ao programa comunitário regional - Planos de Ação para a 

Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS). 

 
Neste procedimento, que contou com duas propostas, teve como valor mais baixo 

apresentado – 142.514,19€ 

 

Em relação a este procedimento foi recebida a seguinte informação por parte dos serviços: “a 

empreitada do percurso pedestre da fonte da pipa, encontra-se paga, na presente data. Os 

pagamentos das faturas são efetuados após aprovação, pelo técnico que acompanha a obra e 

pelo Sr. Presidente, dos autos de medição. Tanto as faturas como os autos de medição são 

documentos de suporte aos pedidos de pagamento efetuados para obtenção do 

financiamento, que à presente data também estão realizados.” 

 

Figura 4 - Trabalhos por concluir (abril) 

 

 

O despacho que lançou esta empreitada, data de maio e a decisão de aprovação, através de 

fundos comunitários é de junho. Podemos concluir que o Município avançaria para esta obras, 

que contabilizados os 120 dias deveria acabar próximo das eleições autárquicas, mesmo que 

não tivesse a nota de mérito suficiente para ser elegível. 

Embora a obra se encontre paga, é visível, ainda em abril, trabalhos por concluir – muito para 

lá do prazo fixado. 
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Fornecimento e Montagem de WC's Pré-Fabricados na Portagem - Praça 

Multimodal da Portagem 
 

a. Detalhes do Contrato 
 

Data de publicação no BASE 27-07-2017 

Tipo(s) de contrato Aquisição de bens móveis 

Tipo de procedimento Ajuste directo 

Descrição 
Fornecimento e Montagem de WC's Pré-Fabricados na 
Portagem 

Fundamentação 
Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos 
Públicos 

Fundamentação da necessidade de recurso ao ajuste 
direto (se aplicável) 

ausência de recursos próprios 

Entidade adjudicante - Nome, NIF Município de Marvão (501170162)  

Entidade adjudicatária - Nome, NIF 
Movex - Produção, Venda e Aluguer de Módulos Pré-
Fabricados, SA (501136827)  

Objeto do Contrato 
Fornecimento e Montagem de WC's Pré-Fabricados na 
Portagem - Praça Multimodal da Portagem 

Procedimento Centralizado - 

CPV 44211100-3, Módulos pré-fabricados portáteis 

Data de celebração do contrato 18-07-2017 

Preço contratual 8.641,29 € 

Prazo de execução 21 dias 

Local de execução - País, Distrito, Concelho Portugal, Portalegre, Marvão 

Concorrentes - 

Anúncio - 

Incrementos superiores a 15% - 

Documentos - 

Observações - 

 

b. Análise do procedimento 
 

Em despacho do Vice-Presidente é convidada apenas uma única empresa para este 

procedimento: 

- Movex - Produção, Venda e Aluguer de Módulos Pré-Fabricados, SA. 

 

http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=2785
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=87957
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=87957
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Neste quadro, podemos questionar porque razão não foi consultada a empresa a quem o 

Município adquiriu WC’s pré-fabricados, em 2013 - Comod - Contentores, Módulos Pré-

fabricados, Lda.? 

 

Embora as peças do procedimento e convite tenham sido enviadas corretamente, pela 

proposta que consta do dossier ficamos com uma ideia de quem indicou esta empresa: 

Figura5 - Apresentação de proposta da empresa 

 

 
Foi adjudicada a proposta da única empresa consultada no valor de 8.641,29€. 

 

O procedimento foi encerrado normalmente, após a prestação do serviço e entrega do 

equipamento. 

 

O Município tinha desde fevereiro de 2017 a proposta da empresa em causa, o que indica a 

necessidade e consulta de mercado, no entanto o procedimento foi lançado em pleno período 

pré-eleitoral. 
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Colocação de Camada de Selante em Estradas e Caminhos Municipais, limpeza e 

aplicação de camada de selante 
 

a. Detalhes do Contrato 
 

Data de publicação no BASE 09-08-2017 

Tipo(s) de contrato Empreitadas de obras públicas 

Tipo de procedimento Ajuste directo 

Descrição 
Colocação de Camada de Selante em Estradas e Caminhos 
Municipais 

Fundamentação Artigo 19.º, alínea a) do Código dos Contratos Públicos 

Fundamentação da necessidade de recurso 
ao ajuste direto (se aplicável) 

ausência de recursos próprios 

Entidade adjudicante - Nome, NIF Município de Marvão (501170162)  

Entidade adjudicatária - Nome, NIF Nivelvias, S.A. (507666895)  

Objeto do Contrato 
Colocação de Camada de Selante em Estradas e Caminhos 
Municipais, limpeza e aplicação de camada de selante 

Procedimento Centralizado - 

CPV 45233228-3, Obras de revestimento superficial 

Data de celebração do contrato 02-08-2017 

Preço contratual 89.363,50 € 

Prazo de execução 30 dias 

Local de execução - País, Distrito, Concelho Portugal, Portalegre, Marvão 

Concorrentes - 

Anúncio - 

Incrementos superiores a 15% - 

Documentos contrato.pdf  

Observações - 

 

b. Análise do procedimento 
 

A escolha das entidades para este procedimento teve por base cinco convites enviados, 

segundo despacho do Vice-Presidente, Luís Vitorino a 26-06-2017. 

Foram convidadas as seguintes empresas: 

 Nivelvias, S. A.; 

 Livre & Nobre – Construtores, Lda.; 

 OPCEM – Construtora Eletromecânica, Lda.; 

 Urbigav – Construções e Engenharia, S. A.; 

http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=2785
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=13562
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/297357
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 Construmação – Construções e Terraplanagens Unipessoal, Lda. 

 

Destas cinco empresas apenas foram apresentadas três propostas, por esta ordem: OPCEM – 

Construtora Eletromecânica, Lda., Nivelvias, S. A. e Livre & Nobre – Construtores, Lda.. As 

restantes empresas não apresentaram propostas.  

Observámos todavia, existe um denominador comum nas 3 empresas que apresentaram 

propostas: o apelido “Durão” e a localidade de “Mação”. Vejamos: 

Firma: NIVELVIAS, S.A., Sócia-gerente SUSANA DURÃO; 

Firma: OPCEM - CONSTRUTORA ELECTROMECÂNICA, LDA, Sócia-gerente ANA DURÃO; 

Firma: LIVRE & NOBRE CONSTRUTORES LDA, sócio-gerente MANUEL DURÃO. Todos eles de 

Mação. 

Se esta não é uma tentativa forçada de mascarar os convites realizados para este 

procedimento, apenas podemos concluir que é algo próximo disso.  

A Comissão não tem meios, nem capacidade, para determinar que todos os membros destas 

três empresas são da mesma família, no entanto têm o mesmo apelido e são todos da mesma 

localidade. Neste sentido, coloca-se novamente a pergunta, o que levou o Vice-Presidente a 

convidar estas empresas e qual a sua relação com as mesmas? 

 

Neste aspeto as peças do procedimento, respeitavam em linha geral o que determina a 

legislação. 

 

Segundo os registos e de acordo com a determinação do júri, reunido a 17 de Junho de 2017, o 

procedimento foi adjudicado à empresa NIVELVIAS, S.A. que apresentou uma proposta no 

valor de 89.363,50€. 

 

Foram feitos dois autos de medição a este procedimento: 

O primeiro a 28 de Agosto de 2017 no valor de 59.163,90€. 

O segundo a 11 de Setembro de 2017 no valor de 35.561,41€. 

 

A comissão no dia 12 de Janeiro de 2018 tentou obter alguns esclarecimentos sobre este 

procedimento junto da Divisão de obras, nomeadamente pela suspeição de favorecimentos 

pessoais na colocação de betuminoso. 

Email enviado: 

b) Laginha 
 
Figura 6 - Laginha 
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Agradecemos a identificação do procedimento e a legalidade da obra com extensão para terreno 
particular. 
 
 
c) Laginha, caminho Pitaranha 
 
Figura 7 - Laginha, caminho Pitaranha 

 
 
Agradecemos a identificação do procedimento e a legalidade da obra com extensão para terreno 
particular. 
 

Neste sentido, obtivemos como resposta: 

b)      Laginha 
A execução destas pavimentações de entradas junto ao caminho municipal consta do 
processo de Colocação de Camada de Selante em Estradas e Caminhos 
Municipais,adjudicado à empresa Nivelvias, SA. Consta do Capítulo das medições e 
orçamento com a designação de “Laginha Santinha Fronteira” com um total de 
7150m2. 
O processo pode ser consultado para mais informações. 
c)       Laginha, caminho Pitaranha 
A execução destas pavimentações de entradas junto ao caminho municipal consta do 
processo de Colocação de Camada de Selante em Estradas e Caminhos 
Municipais,adjudicado à empresa Nivelvias, SA. Consta do Capítulo das medições e 
orçamento com a designação de “Laginha Santinha Fronteira” com um total de 
7150m2. 
O processo pode ser consultado para mais informações. 
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Não há, como podemos ver, uma única palavra ou comentário sobre o alcatroamento de 

terrenos particulares, se bem que as imagens são indesmentíveis. Este será outro assunto em 

que a comissão cessa o seu papel, cabendo às entidades judiciais uma análise mais profunda. 

O outro aspeto que há a destacar é o pleno sentido eleitoralista das obras em causa, como 

podemos verificar no cronograma apresentado - estas intervenções iam até dia 19 de 

Setembro de 2017, entrando em plena campanha eleitoral. 

Figura 8 - Cronograma dos trabalhos 
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Fiscalização de Coordenação de Segurança em Obras do Município de Marvão 
 

a. Detalhes do Contrato 
 

Data de publicação no BASE 09-08-2017 

Tipo(s) de contrato Aquisição de serviços 

Tipo de procedimento Ajuste directo 

Descrição Fiscalização de Coordenação de Segurança em Obras 

Fundamentação 
Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos 
Públicos 

Fundamentação da necessidade de recurso ao ajuste 
direto (se aplicável) 

ausência de recursos próprios 

Entidade adjudicante - Nome, NIF Município de Marvão (501170162)  

Entidade adjudicatária - Nome, NIF Elsa de Jesus Miranda Curião (202569314)  

Objeto do Contrato 
Fiscalização de Coordenação de Segurança em Obras 
do Município de Marvão 

Procedimento Centralizado - 

CPV 71317200-5, Serviços de saúde e segurança 

Data de celebração do contrato 02-08-2017 

Preço contratual 6.095,00 € 

Prazo de execução 240 dias 

Local de execução - País, Distrito, Concelho Portugal, Portalegre, Marvão 

Concorrentes - 

Anúncio - 

Incrementos superiores a 15% - 

Documentos - 

Observações - 

 

b. Análise do procedimento 
 

O despacho do Presidente da Câmara a 25 de Julho de 2017, assinado pelo Vice-Presidente 

determina o convite a três entidades: 

 Paulo Silva, da Sertã; 

 Elsa Curião, de Portalegre; 

 Alexandra Figueiredo, de Fortios – Portalegre. 

 

http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=2785
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=365454
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Neste procedimento as peças do procedimento são o convite e o caderno de encargos. O 

caderno de encargos previa a Coordenação de Segurança em 8 empreitadas do Município 

durante 240 dias. 

 

A convidada Alexandra Figueiredo respondeu que não tinha disponibilidade e o convidado 

Paulo Silva não respondeu ao convite. Mais um concurso em que há apenas um concorrente. 

 

Pelos dados que a comissão dispõe os trabalhos realizados estão de acordo com o 

procedimento, pelo que não há no processo qualquer indicador em outro sentido. 

 

Este foi um dos muitos concursos que foram mascarados, seria por isso preferível a assunção 

por parte do executivo que haveria vantagens em escolher uma determinada concorrente. No 

caso particular, a técnica em causa tem 4 adjudicações, em 3 anos, para fazer a coordenação 

de segurança em obra. Em vez de se esconderem e mascarrarem os processos, esta 

contratação deveria ser assumida de forma  aberta e transparente. 
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Prestação de Serviços de Auditor Externo para Certificação Legal de Contas do 

Município de Marvão 
 

a. Detalhes do Contrato 
 

Data de publicação no BASE 09-08-2017 

Tipo(s) de contrato Aquisição de serviços 

Tipo de procedimento Ajuste directo 

Descrição 
Prestação de Serviços de Auditor Externo para Certificação 
Legal de Contas 

Fundamentação Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos 

Fundamentação da necessidade de recurso ao 
ajuste direto (se aplicável) 

ausência de recursos próprios 

Entidade adjudicante - Nome, NIF Município de Marvão (501170162)  

Entidade adjudicatária - Nome, NIF Rosário, Graça & Associados, SROC, Lda (505778530)  

Objeto do Contrato 
Prestação de Serviços de Auditor Externo para Certificação 
Legal de Contas do Município de Marvão 

Procedimento Centralizado - 

CPV 79212300-6, Serviços de revisão legal de contas 

Data de celebração do contrato 02-08-2017 

Preço contratual 24.000,00 € 

Prazo de execução 1095 dias 

Local de execução - País, Distrito, Concelho Portugal, Portalegre, Marvão 

Concorrentes - 

Anúncio - 

Incrementos superiores a 15% - 

Documentos Contrato.pdf  

Observações - 

 

b. Análise do procedimento 
 

No dia 13 de Junho de 2017 foram convidadas três entidades para apresentarem propostas: 

Rosário, Graça & Associados, SROC, Ldae duas restantes empresas de revisão de contas. 

 

Nesta prestação de serviços as peças do procedimento foram invariavelmente o convite e o 

caderno de encargos, este tinha uma particularidade, a aquisição de serviços era para por um 

período de três anos, o que neste tipo de serviços faz todo o sentido. 

 

http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=2785
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=27763
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/297554
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Pelo facto de uma entidade não ter concorrido (Fortunato & Rafael, SROC) e outra ter 

apresentado um valor acima do preço base (Rosa Lopes, Gonçalo Mendes & Associados) o 

procedimento foi então adjudicado à única concorrente, Rosário, Graça & Associados, SROC, 

Lda. pelo valor de 24.000€ + IVA durante o prazo de 3 anos. 

 

Não há nada a registar em relação à prestação do serviço, pelo que a 1.ª parte do mesmo só 

será visível em Abril de 2018 aquando do relatório de contas do Município de Marvão. 

 

Neste ponto há realçar os anteriores ajustes diretos na contratação de serviços de Revisão 

oficial de contas com esta entidade: 

 2010,  L. Graça, R. Carvavalho & M. borges, SROC, Lda., 1460 dias, 32.000,00 €. 
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Beneficiação de Caminhos Rurais - Limpeza e saneamento, controlo da vegetação 

e nivelamento e recarga com solos 
 

a. Detalhes do Contrato 
 

Data de publicação no BASE 04-09-2017 

Tipo(s) de contrato Empreitadas de obras públicas 

Tipo de procedimento Ajuste directo 

Descrição Beneficiação de Caminhos Rurais 

Fundamentação Artigo 19.º, alínea a) do Código dos Contratos Públicos 

Fundamentação da necessidade de recurso 
ao ajuste direto (se aplicável) 

ausência de recursos próprios 

Entidade adjudicante - Nome, NIF Município de Marvão (501170162)  

Entidade adjudicatária - Nome, NIF Ascop - Construção Civil e Obras Públicas, Lda. (500952574)  

Objeto do Contrato 
Beneficiação de Caminhos Rurais - Limpeza e saneamento, 
controlo da vegetação e nivelamento e recarga com solos 

Procedimento Centralizado - 

CPV 50000000-5, Serviços de reparação e manutenção 

Data de celebração do contrato 29-06-2017 

Preço contratual 69.986,81 € 

Prazo de execução 60 dias 

Local de execução - País, Distrito, Concelho Portugal, Portalegre, Marvão 

Concorrentes - 

Anúncio - 

Incrementos superiores a 15% - 

Documentos Digitalizacao_.pdf  

Observações - 

 

b. Análise do procedimento 
 

Este processo tem logo, à partida, uma questão bastante questionável, dado que a informação 

inicial que dá lugar ao procedimento é realizada pelo Gabinete Florestal, através do protocolo 

com a Associação de direito privado Terras de Marvão. 

Quando os membros da Comissão questionaram esta situação, relativamente a outro 

procedimento, obtiveram esta resposta a 5 de Janeiro de 2018: 

De acordo com o Acordo de Colaboração assinado entre o Município de Marvão e a 
Associação Terras de Marvão, comprometia-se esta Associação a assegurar através de um Elo 
Técnico especializado na área de Recursos agrícolas ou florestais, para assegurar o 

http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=2785
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=1329
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/303340
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funcionamento do Gabinete Florestal. É neste âmbito que a Engª Madalena Mata, ficou 
responsável pelo Gabinete Florestal, e por conseguinte como técnica, com a faculdade de 
assinar documentação técnica, nomeadamente informações e Cadernos de Encargos. 

 

Pois bem, neste procedimento, não estamos a falar de trabalho no âmbito do Gabinete 

Florestal e, desta forma, este assunto “mancha” à partida a licitude do procedimento. 

Após a informação em causa, o Vice-Presidente Luís Vitorino solicita que se convidem as 

seguintes empresas para este ajuste direto: 

 Ascop - Construção Civil e Obras Públicas, Lda., de Moimenta da Beira; 

 JOLUIBORGES, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGENS, UNIPESSOAL LDA, 

de Baião; 

 Navedansa Empreiteiros, Lda. 

 

O convite e as peças do procedimento foram enviados às três entidades, após despacho do 

Vice-Presidente, no dia 25 de maio de 2017. 

 

O júri integrava, por determinação do vice-presidente, um elemento técnico da Terras de 

Marvão, tendo colocado isso na própria informação produzida. 

Figura 9 - Constituição do júri 

 

O júri, reunido no dia 19 de Junho de 2017, constatou que, como é apanágio nos processos em 

causa, apenas uma única entidade se candidatou. A Ascop - Construção Civil e Obras Públicas, 

Lda. apresentou um valor 13,19€ abaixo do preço base de 70.000€. 

O Relatório continha no dossier, consultado pela comissão, dois factos singulares: 
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Figura 10 - Relatório (constante no processo) 

 

1. Um post it com um nome - “Daniel Santos” e um número de telefone, sem que tenha 

determinado quem era a pessoa em causa (caberá a outras entidades esse papel). 

2. A aprovação do relatório, realizada pelo Vice-Presidente, no canto superior direito, está 

rasurada e apagada com corretor. 

 

O sócio-gerente da empresa, Secundido Nascimento, assinou em Marvão o contrato no dia 29 

de Junho de 2017, 10 dias após a abertura das propostas. 

Embora o cronograma inicial, entregue na proposta, indicasse que os trabalhos iriam decorrer 

de 19-06-2017 a 17-08-2017, foram seguramente para além destas datas. 

O 1.º Auto é feito a 26 de Julho, com um total de 32.352,83€, pelo elemento técnico da Terras 

de Marvão, que faz também a fiscalização.  

Vejamos, um elemento técnico da Terras de Marvão que não pertence aos quadros do 

Município de Marvão produz a informação inicial, é nomeado pelo Vice-Presidente para o júri 

e faz a fiscalização. Uma situação que merece política e judicialmente outro aprofundamento. 

Mais tarde há um relatório de situação dos trabalhos, que não está datado e que contém a 

informação abaixo: 
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Figura 11 - Situação dos Trabalhos 

 

 

Neste procedimento ficam muitas coisas por explicar. A primeira, o recurso a uma empresa de 

Moimenta da Beira, conforme despacho do Vice-Presidente. De seguida, a forma como o Vice-

Presidente nomeou o júri e aprovou o relatório. Por fim, fica sem se perceber se a empreitada 

foi concluída, quando foi concluída e se já foi paga.  

 

  



52 
 

Conservação/Recuperação da Antiga Escola da Escusa - Execução de Obra, 

pintura interior e exterior, reparações diversas e substituição de caixilharia 
 

a. Detalhes do Contrato 
 

Data de publicação no BASE 05-09-2017 

Tipo(s) de contrato Empreitadas de obras públicas 

Tipo de procedimento Ajuste directo 

Descrição Conservação/Recuperação da Antiga Escola da Escusa - Execução de Obra 

Fundamentação Artigo 19.º, alínea a) do Código dos Contratos Públicos 

Fundamentação da necessidade de 
recurso ao ajuste direto (se aplicável) 

ausência de recursos próprios 

Entidade adjudicante - Nome, NIF Município de Marvão (501170162) 

Entidade adjudicatária - Nome, NIF 
M. da Cruz & Outros Herdeiros de João Barreta Cebolas Batista - Construção Civil, 
Lda. (506861910) 

Objeto do Contrato 
Conservação/Recuperação da Antiga Escola da Escusa - Execução de Obra, 
pintura interior e exterior, reparações diversas e substituição de caixilharia 

Procedimento Centralizado - 

CPV 45453000-7, Obras de revisão e recuperação 

Data de celebração do contrato 14-08-2017 

Preço contratual 42.415,99 € 

Prazo de execução 120 dias 

Local de execução - País, Distrito, 
Concelho 

Portugal, Portalegre, Marvão 

Concorrentes - 

Anúncio - 

Incrementos superiores a 15% - 

Documentos Digitalizacao_000.pdf  

Observações - 

 

b. Análise do procedimento 
 

O Despacho do Vice-Presidente que procedeu ao convite às entidades contém uma 

particularidade, apenas é colocado o email das empresas a quem não vai ser adjudicada a 

obra. 

http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=2785
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=414262
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=414262
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/303511


53 
 

Figura 12 - Emails empresas a convidar 

 

 

A memória descritiva e justificativa é produzida pelo próprio Presidente da Câmara Municipal, 

o que não deixa de ser peculiar: 

Figura 13 - Memória descritiva 

 

Podemos destacar duas coisas:  

- a informação é realizada em março, sendo que o contrato só será realizado em Agosto; 

- argumentação rebuscada que sustenta este procedimento, refere que o Município pretende 

tornar aquela povoação numa Aldeia-Hotel. 

 

A adjudicação foi feita à empresa M. da Cruz & Outros Herdeiros de João Barreta Cebolas 

Batista - Construção Civil, Lda., dado que apresentou uma proposta mais baixa 94,01€ que a 

empresa Construções Silvano Santos Unipessoal Lda.  

A empresa Vicente Matela não apresentou proposta. 

 

Não havia qualquer registo ou relatório dos trabalhos a 23 de Fevereiro de 2018, o que 

ultrapassa claramente os prazos estipulados para o efeito. 
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Esta obra pela linha de tempo que protagoniza é manifestamente eleitoralista. A memória 

descritiva e o projeto foram realizados em março, no entanto os convites só foram enviados 

em Julho para que a obra começasse em plena campanha eleitoral. 

Esta é também a segunda adjudicação a esta empresa, na série de contratos que a Comissão 

analisou, tendo 2 meses de diferença.  
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Defesa da Floresta Contra Incêndios - Mosaicos de Parcelas de Gestão de 

Combustível, Controlo da Vegetação Expontânea 
 

a. Detalhes do Contrato 
 

Data de publicação no BASE 05-09-2017 

Tipo(s) de contrato Empreitadas de obras públicas 

Tipo de procedimento Ajuste direto 

Descrição 
Defesa da Floresta Contra Incêndios - Mosaicos de Parcelas de Gestão de 
Combustível 

Fundamentação Artigo 19.º, alínea a) do Código dos Contratos Públicos 

Fundamentação da necessidade de recurso ao 
ajuste direto (se aplicável) 

ausência de recursos próprios 

Entidade adjudicante - Nome, NIF Município de Marvão (501170162) 

Entidade adjudicatária - Nome, NIF FLOPONOR, S.A. (503694479) 

Objeto do Contrato 
Defesa da Floresta Contra Incêndios - Mosaicos de Parcelas de Gestão de 
Combustível, Controlo da Vegetação Expontânea 

Procedimento Centralizado - 

CPV 
77000000-0, Serviços de agricultura, silvicultura, horticultura, aquicultura e 
apicultura 

Data de celebração do contrato 14-08-2017 

Preço contratual 35.188,81 € 

Prazo de execução 60 dias 

Local de execução - País, Distrito, Concelho Portugal, Portalegre, Marvão 

Concorrentes - 

Anúncio - 

Incrementos superiores a 15% - 

Documentos Contrato.pdf  

Observações - 

 

b. Análise do procedimento 
 

Por determinação do Vice-Presidente, a 18-07-2017, foram consultadas as seguintes empresas: 

Bosque – Projetos de Engenharia, Lda. 

Floponor, S.A. 

LNDR – Projectos, Lda. 

 

Neste procedimento, para além do convite e caderno de encargos, faziam parte das peças, a 

memória descritiva, as peças desenhadas e as medições. 

http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=2785
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=116158
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/303555
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De destacar que o caderno de encargos foi feito ao abrigo do protocolo com a Associação – 

Terras de Marvão. 

 

Como é usual neste relatório e nos ajustes diretos analisados, apenas uma empresa concorreu. 

Figura 14 - Relatório 

 

A Empresa adjudicatária tem os mesmos sócios do ajuste directo, já analisado, Beneficiação de 

Caminhos Rurais - Limpeza e saneamento, controlo da vegetação e nivelamento e recarga com 

solos. 

De referir também que esta empresa foi a mesma que esteve envolva em polémica, num 

processo que foi entregue ao Ministério Público, relacionada com uma candidatura florestal da 

Junta de Freguesia de São Salvador. Aliás, são exactamente os mesmos sócios da empresa que 

adquiriu um Equipamento, neste processo a decorrer no Ministério Público, que triplicou valor 

em relação ao preço de compra, e serviu para mascarrar um “buraco” nas contas daquela 

autarquia. Acontece que foi vendido um destroçador Galucho de 2011, cujo preço de compra 

por parte da freguesia em 2011 foi de 4949.40€ e de um momento para o outro, sem qualquer 

justificação aparente, valorizou para o triplo. A freguesia recebeu uma proposta de uma 

empresa para “vender” o destroçador em causa por 16.500€. Este Equipamento em vez de ter 

desgaste e ser alvo de amortização, valorizou em 6 anos perto de 12.000€. 

Nestas empresas (abaixo) há um sócio-gerente comum: 

- Ascop; 

- Floponor; 

- Bioestilhas. 

 

Foram feitas duas consultas a este processo, uma em dezembro e outra em abril, em nenhuma 

das vezes foi encontrado qualquer relatório ou auto, o que constitui um facto grave uma vez 

que o prazo de execução era de apenas 60 dias. 

 

A 14 de Dezembro foram solicitadas as seguintes informações e obtidos os esclarecimentos a 

18 de Dezembro: 

- “Qual o estado do processo? Solicito evidências físicas (fotografias dos Trabalhos) ” 
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O processo está consignado desde4 de dezembro de 2017, com um prazo de execução de 60 
dias. 
- “A justificação para o atraso nos trabalhos foi o prolongamento do período crítico dos 
incêndios. Então como é possível lançar um procedimento destes em agosto (pleno período 
crítico) para ser realizado em 60 dias?” 
Ao contrário da informação prestada, este processo consta de uma Candidatura no âmbito do 
PDR2020 – Prevenção da Floresta Contra Agentes Bióticos e Abióticos, cuja decisão de 
aprovação foi proferida a 14/06/2017, mas o termo de aceitação foi assinado mais tarde. Já 
solicitei este termo para constar no processo e numa próxima análise poderão certamente 
consultá-lo. Foi assim que o procedimento foi lançado no mês de julho de 2017. 
Relativamente à sua execução, o atraso verificado para o seu início, ocorreu devido ao 
prolongamento atípico do período crítico de risco de incêndio até ao dia 15 de novembro de 
2017.  
-“Como é que se convidam 2 empresas que realizam projetos (cae) para um procedimento de 
controlo florestal?” 
Sobre este assunto, não tenho qualquer informação. Em fase de análise de propostas, 
verificou-se que a proposta apresentada, era de empresa com alvará de empreiteiro de obras 
públicas, qualificada para a realização desta empreitada. 
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Execução do Polidesportivo de Santo António das Areias - Execução de Obra num 

lote do Bairro dos Outeiros 
 

a. Detalhes do Contrato 
 

Data de publicação no BASE 05-09-2017 

Tipo(s) de contrato Empreitadas de obras públicas 

Tipo de procedimento Ajuste direto 

Descrição 
Execução do Polidesportivo de Santo António das Areias - Execução de 
Obra 

Fundamentação Artigo 19.º, alínea a) do Código dos Contratos Públicos 

Fundamentação da necessidade de recurso ao 
ajuste direto (se aplicável) 

ausência de recursos próprios 

Entidade adjudicante - Nome, NIF Município de Marvão (501170162) 

Entidade adjudicatária - Nome, NIF A Aldeia - Construções Civis - Sociedade Unipessoal, Lda. (503522872) 

Objeto do Contrato 
Execução do Polidesportivo de Santo António das Areias - Execução de 
Obra num lote do Bairro dos Outeiros 

Procedimento Centralizado - 

CPV 45212220-4, Construção de instalações desportivas polivalentes 

Data de celebração do contrato 31-08-2017 

Preço contratual 38.248,00 € 

Prazo de execução 120 dias 

Local de execução - País, Distrito, Concelho Portugal, Portalegre, Marvão 

Concorrentes - 

Anúncio - 

Incrementos superiores a 15% - 

Documentos Execução do Polidesportivo.pdf  

Observações - 

 

b. Análise do procedimento 
 

A 5 de agosto de 2017, o vice-presidente da Câmara Municipal nomeia o convite a três 

empresas: 

A Aldeia - Construções Civis - Sociedade Unipessoal, Lda.;  

Jaime Maria Costa Magro construções de Edifícios Unipessoal, Lda.;  

Exploconstroi-Construções Lda. 

 

 

http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=2785
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=150510
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/303642
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As peças do procedimento indicam-nos um dado curioso, este projeto estava elaborado desde 

abril de 2017, sendo que o procedimento só foi lançado em agosto. 

 

Como já vem sendo hábito nos procedimentos analisados por esta comissão, houve apenas um 

concorrente - A Aldeia - Construções Civis - Sociedade Unipessoal, Lda. 

 

Existe um auto de medição, a 30-10-2017, em que todos os trabalhos foram contabilizados. 

 

Este Polidesportivo é resultante do Orçamento Participativo de 2015, conforme prometeu o Sr. 

Presidente: "a verba disponibilizada para esta primeira edição do Orçamento Participativo (150 

mil euros) será aplicada para a aquisição da ambulância, mas também na criação do 

Polivalente Desportivo, na zona da Piscina Municipal Coberta" conforme se pode observar no 

site do Município: 

Figura 15 - Site do Município (Orçamento Participativo 2015) 
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Este procedimento engloba em si três aspectos a considerar: 

- nem toda a verba remanescente, do orçamento participativo 2015, foi aplicada neste 

Polidesportivo; 

- o polidesportivo, pela sua dimensão, não cumpre os requisitos mínimos de instalação 

desportiva; 

- a data de construção/abertura não é aceitável com um projeto que deveria ter sido lançado 

em 2016 (2.º classificado no orçamento participativo 2015).  

 

Figura 16 - Proposta Orçamento Participativo 
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Reparação / Conservação da Cobertura da Antiga Escola de Beirã 
 

a. Detalhes do Contrato 
 

Data de publicação no BASE 15-09-2017 

Tipo(s) de contrato Empreitadas de obras públicas 

Tipo de procedimento Ajuste direto 

Descrição Reparação / Conservação da Cobertura da Antiga Escola de Beirã 

Fundamentação Artigo 19.º, alínea a) do Código dos Contratos Públicos 

Fundamentação da necessidade de recurso ao ajuste 
direto (se aplicável) 

ausência de recursos próprios 

Entidade adjudicante - Nome, NIF Município de Marvão (501170162) 

Entidade adjudicatária - Nome, NIF 
M. da Cruz & Outros Herdeiros de João Barreta Cebolas Batista - 
Construção Civil, Lda. (506861910) 

Objeto do Contrato Reparação / Conservação da Cobertura da Antiga Escola de Beirã - 

Procedimento Centralizado - 

CPV 45261210-9, Cobertura de telhados 

Data de celebração do contrato 31-08-2017 

Preço contratual 41.900,00 € 

Prazo de execução 30 dias 

Local de execução - País, Distrito, Concelho Portugal, Portalegre, Marvão 

Concorrentes - 

Anúncio - 

Incrementos superiores a 15% - 

Documentos Contrato Escola Beirã.pdf  

Observações - 

 

b. Análise do procedimento 
 

Segundo despacho do Vice-Presidente, de 9 de agosto de 2017, foram consultadas três 

empresas: 

M. da Cruz & Outros Herdeiros de João Barreta Cebolas Batista - Construção Civil, Lda. ;  

Construções Silvano Santos Unipessoal Lda;  

Vicente Matela. 

Estas foram exactamente as mesmas empresas que foram consultadas no procedimento: 

“Conservação/Recuperação da Antiga Escola da Escusa - Execução de Obra, pintura interior e 

exterior, reparações diversas e substituição de caixilharia”, cuja entidade adjudicatária é a 

mesma deste procedimento.  

http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=2785
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=414262
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=414262
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/307054
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As peças do procedimento levantam uma questão importante, o nível de detalhe do 

orçamento apresentado: 

Figura 17 - Orçamento 

 

Em todos os procedimentos apresentados as quantidades e tipo de produtos devem ser 

conforme determina a lei: “lista dos preços unitários de todas as espécies de trabalho previstas 

no projeto de execução”. 

 

Apenas a empresa M. da Cruz & Outros Herdeiros de João Barreta Cebolas Batista - Construção 

Civil, Lda. apresentou proposta a este procedimento. 

 

O auto de medição de 9 de outubro de 2017 determina que todos os trabalhos foram 

cumpridos, ainda que sem grande detalhe, uma vez que a descrição de vários itens está 

colocada no mesmo artigo.  

 

Em 3 meses foi o terceiro ajuste directo à empresa em questão, no valor total de 107.115,99€. 
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Colocação de Betuminoso em Caminhos e Estradas Municipais - Limpeza, 

fornecimento e aplicação de tout-venant e massas betuminosas 
 

a. Detalhes do Contrato 
 

Data de publicação no BASE 15-09-2017 

Tipo(s) de contrato Empreitadas de obras públicas 

Tipo de procedimento Ajuste direto 

Descrição Colocação de Betuminoso em Caminhos e Estradas Municipais 

Fundamentação Artigo 19.º, alínea a) do Código dos Contratos Públicos 

Fundamentação da necessidade de recurso 
ao ajuste direto (se aplicável) 

ausência de recursos próprios 

Entidade adjudicante - Nome, NIF Município de Marvão (501170162) 

Entidade adjudicatária - Nome, NIF Agrocinco - Construções, S. A. (501995064) 

Objeto do Contrato 
Colocação de Betuminoso em Caminhos e Estradas Municipais - Limpeza, 
fornecimento e aplicação de tout-venant e massas betuminosas 

Procedimento Centralizado - 

CPV 45233222-1, Obras de pavimentação e asfaltagem 

Data de celebração do contrato 13-09-2017 

Preço contratual 115.368,22 € 

Prazo de execução 30 dias 

Local de execução - País, Distrito, Concelho Portugal, Portalegre, Marvão 

Concorrentes - 

Anúncio - 

Incrementos superiores a 15% - 

Documentos Contrato Betuminoso.pdf  

Observações - 

 

b. Análise do procedimento 
 

Conforme despacho do Vice-Presidente, datado de 18/08/2017, foram enviados 3 convites às 

seguintes empresas: 

- Agrocinco, Construções, SA.; 

- Carija, SA.; 

- Sehuca, SL. 

Não se percebe, como é que num procedimento, de um momento para o outro, são 

consultadas 3 empresas com capitais espanhóis.  

 

http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=2785
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=6031
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/307084
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Nas peças do procedimento, há um facto que motivou um pedido de esclarecimento aos 

serviços: 

 

Figura 18 - Caminho Vigário (dossier) 

 

É possível verificar a partir da seta (colocada pela Comissão de análise) começa um caminho de 

terra batida. 

Pedido de esclarecimento enviado a 12 de janeiro de 2018: 

 
Agradecemos a identificação do procedimento, bem como das autorizações necessárias a 
asfaltar um caminho que era anteriormente de terra batida. 

 

Resposta a 23 de janeiro de 2018: 
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Para a execução desta pavimentação temos fotografia do caminho, mas na outra 
extremidade a atestar que de facto se encontrava já pavimentado. Deste modo, foi 
considerada uma extensão de aproximadamente 220ml para pavimentação, que consta do 
processo de Colocação de Betuminoso em Caminhos e Estradas Municipais, adjudicado à 
empresa Agrocinco Construções, SA. 

 

Pois bem, a fotografia na outra extremidade é a da figura 17, onde conseguimos ver 

perfeitamente que deste a seta (assinalada pela comissão) o caminho é de terra batida. Se 

estamos a falar numa extensão de 220m, podemos concluir que, no mínimo, 200m foram 

colocados sobre terra batida sem que houvesse autorização para isso. 

De forma a podemos tirar as conclusões em relação a este assunto, coloca-se uma imagem 

recente para ser comparada com a figura 17: 

 

Figura 19 - Caminho Vigário (atual) 

 

 

Apenas foi apresentada uma proposta, pela empresa - Agrocinco, Construções, SA., sendo que 

as outras duas empresas manifestaram que não lhes era possível apresentar proposta. 

Estas declarações das empresas, que não concorreram, são particularmente semelhantes e 

parecem obedecer a uma minuta: 
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Figura 20 - Declaração de impossibilidade de apresentação de proposta 
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Embora a empresa adjudicatária tenha sido a - Agrocinco, Construções, SA., empresa de 

capitais espanhóis, sediada em Elvas, quem realizou uma parte dos serviços foi uma empresa 

subcontratada, como se pode verificar na figura seguinte, sem que isso conste nos 

documentos consultados. 
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Figura 21 - Lombas Porto da Espada 
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Figura 22 - Empresa subcontratada 

 

 

Sobre este procedimento, foram também recolhidas as seguintes informações a 23 de Janeiro 

de 2018: 

a)      Lombas construídas no Porto da Espada e Portagem 
 
A execução destes trabalhos consta do processo de Colocação de Betuminoso em Estradas e 
Caminhos Municipais, adjudicado à empresa Agrocinco-Construções, SA. As lombas não têm 
especificações definidas no procedimento, constando das medições e orçamento por preço 
total. A sua largura (3.00m) e altura (média de 0.09m) ficaram definidas em fase de execução 
de obra. 
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Construção / Remodelação da Rede de Esgotos / Pluviais - Porto Roque à Fossa 

Coletiva - Substituição da conduta 
 

a. Detalhes do Contrato 
 

Data de publicação no BASE 18-09-2017 

Tipo(s) de contrato Empreitadas de obras públicas 

Tipo de procedimento Ajuste direto 

Descrição 
Construção / Remodelação da Rede de Esgotos / Pluviais - Porto Roque à 
Fossa Coletiva 

Fundamentação Artigo 19.º, alínea a) do Código dos Contratos Públicos 

Fundamentação da necessidade de recurso ao 
ajuste direto (se aplicável) 

ausência de recursos próprios 

Entidade adjudicante - Nome, NIF Município de Marvão (501170162) 

Entidade adjudicatária - Nome, NIF João de Almeida Barata (147752892)  

Objeto do Contrato 
Construção / Remodelação da Rede de Esgotos / Pluviais - Porto Roque à 
Fossa Coletiva - Substituição da conduta 

Procedimento Centralizado - 

CPV 45232411-6, Construção de condutas para águas residuais 

Data de celebração do contrato 31-08-2017 

Preço contratual 44.000,00 € 

Prazo de execução 60 dias 

Local de execução - País, Distrito, Concelho Portugal, Portalegre, Marvão 

Concorrentes - 

Anúncio - 

Incrementos superiores a 15% - 

Documentos Contrato Fossa.pdf  

Observações - 

 

b. Análise do procedimento 
 

A 9 de agosto de 2017, o vice-Presidente determinou a consulta a três empresas: 

João de Almeida Barata;  

Marifil Empreiteiros, Lda.;  

José Pedro Carrilho Mimoso. 

 

As peças desenhadas resumem-se a um risco com uma caneta vermelha: 

 

http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=2785
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=53071
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/307454
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Figura 23 - Peças desenhadas 

 

 

Como é habitual neste extenso relatório, só houve uma entidade a concorrer: 

- João de Almeida Barata. 

 

Foi feito um único auto de medição a 6-11-2017. 

 

A 6 de setembro foi feito um auto de consignação que está rasurado a corretor: 
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Figura 24 - auto de consignação 

 

 

Há, por final, um facto incontornável neste procedimento; esta obra, no Bairro da Fronteira, 

foi adjudicada a um dos compradores de um prédio na hasta pública de 4 de Novembro de 

2016: 

“- Habitação nº 8, prédio urbano, situado no Bairro da Fronteira de Marvão, na freguesia de 

Santa Maria de Marvão, concelho de Marvão, descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Marvão sob o número 1223/20091013 da mesma freguesia e concelho, inscrito na matriz 

predial urbana sob o artigo 835 fração A, B, C, D com o valor de licitação de 36.623,60€ (trinta 

e seis mil seiscentos e vinte três euros e sessenta cêntimos) arrematada pelo Senhor João de 

Almeida Barata, com o NIF nº 147752892, portador do cartão de cidadão n.º 07676176, pelo 

valor de 38.623,60€ (trinta e oito mil seiscentos vinte e três euros e sessenta cêntimos).” 
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Recuperação / Manutenção do Mercado Municipal de Santo António das Areias, 

substituição de cobertura e caixilharias 
 

a. Detalhes do Contrato 
 

Data de publicação no BASE 21-09-2017 

Tipo(s) de contrato Empreitadas de obras públicas 

Tipo de procedimento Ajuste direto 

Descrição 
Recuperação / Manutenção do Mercado Municipal de Santo António das 
Areias 

Fundamentação Artigo 19.º, alínea a) do Código dos Contratos Públicos 

Fundamentação da necessidade de recurso ao 
ajuste direto (se aplicável) 

ausência de recursos próprios 

Entidade adjudicante - Nome, NIF Município de Marvão (501170162) 

Entidade adjudicatária - Nome, NIF Fernando Miguel Lopes & Irmão, Lda (501343075) 

Objeto do Contrato 
Recuperação / Manutenção do Mercado Municipal de Santo António das 
Areias, substituição de cobertura e caixilharias 

Procedimento Centralizado - 

CPV 45200000-9, Obras de construção total ou parcial e de engenharia civil 

Data de celebração do contrato 11-09-2017 

Preço contratual 78.253,50 € 

Prazo de execução 120 dias 

Local de execução - País, Distrito, Concelho Portugal, Portalegre, Marvão 

Concorrentes - 

Anúncio - 

Incrementos superiores a 15% - 

Documentos Recuperação Manutenção do Mercado.pdf  

Observações - 

 

b. Análise do procedimento 
 

Por despacho do presidente da Câmara Municipal foram convidadas 3 empresas: 

Fernando Miguel Lopes & Irmão, Lda ; 

A Aldeia - Construções Civis - Sociedade Unipessoal, Lda. ; 

Jaime Maria Costa Magro construções de Edifícios Unipessoal, Lda. 

 

As peças desenhadas reservam um dado o carácter eleitoralista da obra (levantamento de 

setembro de 2016): 

http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=2785
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=22374
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/308848
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Apenas a empresa Fernando Miguel Lopes & Irmão, Lda foi opositora ao procedimento. 

 

Foram realizados 3 autos de medição a esta obra que se encontra concluída. 

 

Já depois deste procedimento, houve outro, adjudicado à mesma empresa para a 

“Recuperação Manutenção do Mercado Municipal de Santo António das Areias - Execução de 

Caleiras / Algeirozes”, no valor de 7.000,00 €. 

Data de publicação no BASE 22-12-2017 

Tipo(s) de contrato Empreitadas de obras públicas 

Tipo de procedimento Ajuste direto 

Descrição 
Recuperação Manutenção do Mercado Municipal de Santo António das 
Areias - Execução de Caleiras / Algeirozes 

Fundamentação Artigo 19.º, alínea a) do Código dos Contratos Públicos 

Fundamentação da necessidade de recurso ao 
ajuste direto (se aplicável) 

ausência de recursos próprios 

Entidade adjudicante - Nome, NIF Município de Marvão (501170162) 

Entidade adjudicatária - Nome, NIF Fernando Miguel Lopes & Irmão, Lda (501343075) 

Objeto do Contrato 
Recuperação Manutenção do Mercado Municipal de Santo António das 
Areias - Execução de Caleiras / Algeirozes 

Procedimento Centralizado - 

CPV 45200000-9, Obras de construção total ou parcial e de engenharia civil 

Data de celebração do contrato 12-12-2017 

http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=2785
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=22374
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Preço contratual 7.000,00 € 

Prazo de execução 10 dias 
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Fornecimento de 1 Quadriciclo do Tipo Renault Twizy Life ou Equivalente no 

Âmbito da Candidatura ao Fundo Ambiental 
 

a. Detalhes do Contrato 
 

Data de publicação no BASE 27-09-2017 

Tipo(s) de contrato Aquisição de bens móveis 

Tipo de procedimento Ajuste direto 

Descrição Fornecimento de 1 Quadriciclo do Tipo Renault Twizy Life ou Equivalente 

Fundamentação Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos 

Fundamentação da necessidade de recurso ao 
ajuste direto (se aplicável) 

ausência de recursos próprios 

Entidade adjudicante - Nome, NIF Município de Marvão (501170162) 

Entidade adjudicatária - Nome, NIF Renault Portugal, S.A. (500970602) 

Objeto do Contrato 
Fornecimento de 1 Quadriciclo do Tipo Renault Twizy Life ou Equivalente no 
Âmbito da Candidatura ao Fundo Ambiental 

Procedimento Centralizado - 

CPV 34100000-8, Veículos a motor 

Data de celebração do contrato 20-09-2017 

Preço contratual 9.343,10 € 

Prazo de execução 60 dias 

Local de execução - País, Distrito, Concelho Portugal, Portalegre, Marvão 

Concorrentes - 

Anúncio - 

Incrementos superiores a 15% - 

Documentos - 

Observações 
Fornecimento de 1 Quadriciclo do Tipo Renault Twizy Life ou Equivalente no 
Âmbito da Candidatura ao Fundo Ambiental 

 

b. Análise do procedimento 
 

Este ajuste directo teve por base uma candidatura ao fundo ambiental realizada pela 

AREANATEJO - Agência Regional de Energia e Ambiente do Norte Alentejano e Tejo, nesse 

sentido, e de acordo com a informação consultada, as entidades convidadas foram também 

indicadas pela Agência, a saber: 

- Autoalegre, SA; 

- Litocar, SA; 

- Roques Vale do Tejo, SA. 

 

http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=2785
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=1017
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Fizeram parte das peças do procedimento o convite e caderno de encargos. 

 
Os concorrentes Litocar, SA e Roques Vale do Tejo, SA não apresentaram propostas, o que é 

bastante estranho uma vez que foram recomendados pela Agência Regional de Energia. 

Assim foi adjudicada a proposta da empresa Autoalegre, SA, no dia 18 de Setembro de 2017, 

pelo valor de 9343,10€ + Iva. Este valor que era o valor máximo fixado no convite assinado 

pelo Vice-presidente da Câmara Municipal. 

 

Pelos dados disponíveis e a avaliar pela informação de que o veículo já se encontra no Parque 

de Máquinas da Câmara, não há nada a destacar no fecho do procedimento.  

 

Fica a ideia de que a falta de negociação resultou num prejuízo para o Município de Marvão, 

uma vez que a única proposta apresentada tinha o valor máximo estipulado no convite. 

A esta informação junta-se a pesquisa feita no site da Renault Portugal, em março de 2018, 

onde o mesmo modelo tem um preço comercial de 8.040,00 € (IVA inc.), a que se juntarmos o 

extra requerido de kit de janelas (300€), temos uma diferença de 3152,01€, um valor bastante 

significativo cerca de 1/3 do valor total. 
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Colocação de Camada de Selante em Estradas e Caminhos Municipais - Alvarrões 

- Barragem da Apartadura – Rasa 
 

a. Detalhes do Contrato 
 

Data de publicação no BASE 27-09-2017 

Tipo(s) de contrato Empreitadas de obras públicas 

Tipo de procedimento Ajuste direto 

Descrição 
Colocação de Camada de Selante em Estradas e Caminhos Municipais - 
Alvarrões - Barragem da Apartadura - Rasa 

Fundamentação Artigo 19.º, alínea a) do Código dos Contratos Públicos 

Fundamentação da necessidade de recurso ao 
ajuste direto (se aplicável) 

ausência de recursos próprios 

Entidade adjudicante - Nome, NIF Município de Marvão (501170162) 

Entidade adjudicatária - Nome, NIF Nivelvias, S.A. (507666895) 

Objeto do Contrato 
Colocação de Camada de Selante em Estradas e Caminhos Municipais - 
Alvarrões - Barragem da Apartadura - Rasa 

Procedimento Centralizado - 

CPV 45233222-1, Obras de pavimentação e asfaltagem 

Data de celebração do contrato 21-09-2017 

Preço contratual 56.300,00 € 

Prazo de execução 30 dias 

Local de execução - País, Distrito, Concelho Portugal, Portalegre, Marvão 

Concorrentes - 

Anúncio - 

Incrementos superiores a 15% - 

Documentos Contrato Selante.pdf  

Observações - 

 

 

b. Análise do procedimento 
 

Neste procedimento os convites e a adjudicação decorreram da seguinte forma, de acordo 

com o relatório preliminar: 

 

http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=2785
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=13562
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/310484
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Figura 25 - relatório preliminar 

 

 

Foi feito um único auto de medição a 10-10-2017. 

 

Foi o segundo ajuste directo atribuído a esta empresa, o primeiro, analisado atrás foi de 

89.363,50 €, e este de 56.300,00 €, o que perfaz o valor de 145.663,50€. Este valor fica apenas 

a -4.336,50€ do limite imposto por lei de 150.000€. 
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Este contrato foi assinado em plena campanha eleitoral, a 21 de Setembro de 2017, para um 

prazo de execução de 30 dias. 
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Fornecimento de Dois Quadriciclos com Função de Lavadora e Aspiradora no 

Âmbito da Candidatura ao Fundo Ambiental 
 

a. Detalhes do Contrato 
 

Data de publicação no BASE 03-10-2017 

Tipo(s) de contrato Aquisição de bens móveis 

Tipo de procedimento Ajuste direto 

Descrição Fornecimento de Dois Quadriciclos com Função de Lavadora e Aspiradora 

Fundamentação Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos 

Fundamentação da necessidade de recurso ao 
ajuste direto (se aplicável) 

ausência de recursos próprios 

Entidade adjudicante - Nome, NIF Município de Marvão (501170162) 

Entidade adjudicatária - Nome, NIF WELLGREEN, UNIPESSOAL, LDA. (513236503) 

Objeto do Contrato 
Fornecimento de Dois Quadriciclos com Função de Lavadora e Aspiradora 
no Âmbito da Candidatura ao Fundo Ambiental 

Procedimento Centralizado - 

CPV 34100000-8, Veículos a motor 

Data de celebração do contrato 21-09-2017 

Preço contratual 74.900,00 € 

Prazo de execução 60 dias 

Local de execução - País, Distrito, Concelho Portugal, Portalegre, Marvão 

Concorrentes - 

Anúncio - 

Incrementos superiores a 15% - 

Documentos Contrato Quadriciclos.pdf  

Observações 
Fornecimento de Dois Quadriciclos com Função de Lavadora e Aspiradora 
no Âmbito da Candidatura ao Fundo Ambiental 

 

b. Análise do procedimento 
 

À semelhança do procedimento de aquisição do veículo eléctrico, este ajuste directo também 

teve por base uma candidatura ao fundo ambiental realizada pela AREANATEJO - Agência 

Regional de Energia e Ambiente do Norte Alentejano e Tejo, nesse sentido, e de acordo com a 

informação consultada, as entidades convidadas foram também indicadas pela Agência. 

As entidades que foram consultadas foram as seguintes: 

- Wellgreen, Sociedade Unipessoal, Lda.;  

- Certoma - Comércio Técnico de Máquinas, Lda.;  

- Numatic Internacional Portugal. 

http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=2785
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=654829
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/312319
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Neste procedimento, conforme despacho do Vice-Presidente de 29-08-2017, foram enviados 

os convites às entidades citadas e o respectivo caderno de encargos. 

 

Conforme Relatório do Júri, datado de 13 de Setembro de 2017, podemos verificar que, 

lamentavelmente, apenas uma entidade apresentou proposta. Nesse sentido, foi 

naturalmente adjudicada pelo valor de 74.900€ + Iva a aquisição dos dois veículos à empresa 

Wellgreen, Sociedade Unipessoal, Lda. 

 

No que respeita ao fecho do procedimento não há qualquer referência a fazer e, pelo que se 

sabe, estes dois veículos já foram entregues.  

 

Este é o tipo de procedimento em que há um enorme ganho de causa com a utilização de 

plataforma ou concurso público. Dado que é uma área muito técnica, não há na zona empresas 

de referência na matéria e por se tratar de um volume avultado, a determinação de um 

concurso aberto às empresas nacionais desta área iria significar uma poupança significativa 

para o Município.  
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Aquisição de Obras de Arte - Fornecimento de Quatro Esculturas de Maria Leal 

da Costa 
 

a. Detalhes do Contrato 
 

Data de publicação no BASE 03-10-2017 

Tipo(s) de contrato Aquisição de bens móveis 

Tipo de procedimento Ajuste direto 

Descrição 
Aquisição de Obras de Arte - Fornecimento de Quatro Esculturas de 
Maria Leal da Costa 

Fundamentação Artigo 24.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Contratos Públicos 

Fundamentação da necessidade de recurso ao ajuste 
direto (se aplicável) 

ausência de recursos próprios 

Entidade adjudicante - Nome, NIF Município de Marvão (501170162) 

Entidade adjudicatária - Nome, NIF Maria Ana de Sousa Leal da Costa (186926693) 

Objeto do Contrato 
Aquisição de Obras de Arte - Fornecimento de Quatro Esculturas de 
Maria Leal da Costa 

Procedimento Centralizado - 

CPV 39298400-1, Estatuetas 

Data de celebração do contrato 28-09-2017 

Preço contratual 22.000,00 € 

Prazo de execução 60 dias 

Local de execução - País, Distrito, Concelho Portugal, Portalegre, Marvão 

Concorrentes - 

Anúncio - 

Incrementos superiores a 15% - 

Documentos Contrato esculturas.pdf  

Observações - 

 

b. Análise do procedimento 
 

Este procedimento destinava-se a adquirir 4 peças que já se encontravam na vila de Marvão, 

há vários meses a contar da data da adjudicação, da autoria da escultora Maria Leal da Costa. 

O despacho do Presidente da Câmara Municipal que deu azo ao convite tem a data de 28 de 

Agosto de 2017. 

 

Neste caso concreto e, de forma objectiva, a única peça do procedimento foi o convite, que 

posteriormente ditou a que a artista fixasse o preço das 4 peças. 

 

http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=2785
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=58176
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/312357
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A adjudicação foi feita a 14 de Setembro de 2017 pelo valor indicado de 22.000€ + IVA. 

 

As obras não precisaram de ser entregues, uma vez que já se encontravam há algum tempo na 

vila de Marvão, passando apenas a propriedade das mesmas para o Município. 

 

Este procedimento revela, entre outras coisas, um dado muito preocupante em relação ao seu 

intuito manifestamente eleitoralista. Como é do conhecimento público a artista em causa 

reside no concelho de Marvão, pelo que seria de desejar outro tipo de comportamento por 

parte do Presidente da Câmara Municipal. 

Vejamos o contrato foi assinado no dia 28 de Setembro de 2017, 3 dias antes das eleições 

autárquicas de 2017. 

No entanto, este método não é novo, 4 anos antes (2013), foi feito um ajuste directo à mesma 

Maria Leal da Costa, no valor de 35.600,00 €, dois meses antes das eleições autárquicas. 

Digamos que é um fenómeno que se repete de 4 em 4 anos. 
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Construção / Reparação de Muros no Concelho - Em vários pontos do concelho 
 

a. Detalhes do Contrato 
 

Data de publicação no BASE 03-10-2017 

Tipo(s) de contrato Empreitadas de obras públicas 

Tipo de procedimento Ajuste direto 

Descrição Construção / Reparação de Muros no Concelho 

Fundamentação Artigo 19.º, alínea a) do Código dos Contratos Públicos 

Fundamentação da necessidade de recurso ao ajuste direto 
(se aplicável) 

ausência de recursos próprios 

Entidade adjudicante - Nome, NIF Município de Marvão (501170162) 

Entidade adjudicatária - Nome, NIF António Almeida Marques (184745748) 

Objeto do Contrato 
Construção / Reparação de Muros no Concelho - Em vários 
pontos do concelho 

Procedimento Centralizado - 

CPV 45453100-8, Obras de recuperação 

Data de celebração do contrato 28-09-2017 

Preço contratual 18.383,50 € 

Prazo de execução 30 dias 

Local de execução - País, Distrito, Concelho Portugal, Portalegre, Marvão 

Concorrentes - 

Anúncio - 

Incrementos superiores a 15% - 

Documentos Contrato Muros.pdf  

Observações - 

 

 

b. Análise do procedimento 
 

Por despacho do vice-presidente foram convidas as seguintes entidades: 

António Almeida Marques; 

João da Paz; 

José Alegria. 

 

As peças desenhadas deste procedimento levantam a legalidade do mesmo: será admissível a 

câmara municipal fazer uma série de intervenções em muros de particulares? Em cima das 

eleições autárquicas? 

http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=2785
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=2094877
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/312440
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Figura 26 - exemplo 

 

 

Apenas o concorrente António Marques apresentou proposta. 

 

Foram realizados 2 autos de medição a este procedimento. 

 

Este contrato foi assinado no dia 28 de Setembro de 2017, a 3 dias das eleições autárquicas 

com um empresário do concelho de Marvão.  
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Colocação de Betuminoso em Caminhos e Estradas Municipais - Pitaranha, Escola 

de Galegos e Alvarrões 
 

a. Detalhes do Contrato 
 

Data de publicação no BASE 03-10-2017 

Tipo(s) de contrato Empreitadas de obras públicas 

Tipo de procedimento Ajuste direto 

Descrição 
Colocação de Betuminoso em Caminhos e Estradas Municipais - 
Pitaranha, Escola de Galegos e Alvarrões 

Fundamentação Artigo 19.º, alínea a) do Código dos Contratos Públicos 

Fundamentação da necessidade de recurso ao 
ajuste direto (se aplicável) 

ausência de recursos próprios 

Entidade adjudicante - Nome, NIF Município de Marvão (501170162) 

Entidade adjudicatária - Nome, NIF Agrocinco - Construções, S. A. (501995064) 

Objeto do Contrato 
Colocação de Betuminoso em Caminhos e Estradas Municipais - 
Pitaranha, Escola de Galegos e Alvarrões 

Procedimento Centralizado - 

CPV 45233222-1, Obras de pavimentação e asfaltagem 

Data de celebração do contrato 22-09-2017 

Preço contratual 14.726,01 € 

Prazo de execução 30 dias 

Local de execução - País, Distrito, Concelho Portugal, Portalegre, Marvão 

Concorrentes - 

Anúncio - 

Incrementos superiores a 15% - 

Documentos Relatório Final.pdf  

Observações - 

 

b. Análise do procedimento 
 

Neste procedimento, embora os serviços tivessem sugerido a consulta a três entidades, o 

Presidente da Câmara Municipal, a 20 de setembro de 2017, em plena campanha eleitoral 

determinou a consulta a uma única entidade - Agrocinco - Construções, S. A. 

 

As peças do procedimento foram omissas em relação ao problema central desta empreitada: 

alcatroamento sem permissão uma propriedade particular nos Galegos.  

 

http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=2785
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=6031
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/312482
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A adjudicação foi naturalmente feita à única entidade consultada - Agrocinco - Construções, S. 

A. 

 

Foi realizado um único auto de medição a 30-10-2017. 

 

O procedimento foi adjudicado a uma empresa a quem já tinha sido contratada a “Colocação 

de Betuminoso em Caminhos e Estradas Municipais - Limpeza, fornecimento e aplicação de 

tout-venant e massas betuminosas”. 

O contrato foi celebrado em plena campanha eleitoral, a 22 de Setembro de 2017, dois dias 

após o lançamento do procedimento. 

 

Este procedimento originou bastantes queixas; como já foi referido, do proprietário e por 

parte de outros proprietários limítrofes.  

 

Queixa apresentada a 22-10-2018: 

 

Exmo(s). Sr(s)., 
 
Há cerca de dois anos dirigi-me à Divisão de Obras desse município e apresentei informalmente 
uma questão: se seria possível alcatroar ou de algum modo calcetar o acesso à Associação de 
Caça e Pesca de S. Salvador da Aramenha, sediada na antiga Escola Primária de Galegos. Este 
pedido prende-se com o facto de, sempre que há chuvas mais intensas, a terra deste terreno 
privado utilizado precariamente como acesso deslizar pela estrada abaixo até entrar na minha 
casa, situada em frente, provocando naturalmente estragos. 
 
Nessa ocasião, foi-me dito que jamais seria possível alcatroar este acesso porque: 
 
a) trata-se de um terreno privado 
b) questões de impermeabilização do solo 
c) falta de parecer favorável por parte do ICNF 
 
Agora, volvidos dois anos, esta porção de terreno privado utilizada precariamente como acesso 
foi alcatroada. Tendo em conta a natureza das informações prestadas anteriormente, na 
qualidade de munícipe e residente, venho por este meio solicitar formalmente resposta às 
seguintes questões: 
 
a) cópia do parecer prévio favorável do ICNF que terá autorizado a colocação de alcatrão neste 
troço; 
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b) cópia do projecto, despacho e parecer técnico da Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de 
Vida, com os respectivos estudos prévios de impacto ambiental; 
 

 
 
c) cópia do contrato de adjudicação da obra; 
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d) que regras mudaram nos últimos dois anos e quem solicitou esta obra e qual o seu propósito, 
tendo em conta que, como se pode observar, o troço do caminho alcatroado vai dar a uma 
parede de tijolos, ou seja, a lado nenhum; 
 

 
 
e) quanto custou e quem pagou esta obra, sendo público que este é um terreno privado e que o 
próprio dono não foi consultado e muito menos deu autorização, pelo que colocou esta 
"barricada" de pedras e arame farpado, com a indicação "privado". 
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f) quais os critérios urbanísticos e paisagísticos que precederam ao traçado e à escolha dos 
materiais aplicados? Que resultados estavam previstos no projecto da obra em termos de 
ordenamento e de aspecto final? 
 

 
 
g) atendendo a que esta intervenção danificou parte do pavimento da estrada M1088, quem vai 
pagar o arranjo e quando vai ser feito esse arranjo? 
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Na qualidade de morador e de proprietário de um alojamento local, que já existia antes de 
qualquer outra actividade no espaço envolvente, gostaria de perguntar também quem irá assumir 
as consequências financeiras, ambientais e paisagísticas desta obra, que veio gerar atrito social e 
descaracterizar a paisagem natural, antes mesmo de ser conhecida a sua utilidade e validado o 
seu enquadramento legal. 
 
Envia-se este pedido de esclarecimentos com o legítimo conhecimento do Instituto de 
Conservação da Natureza e da Agência Portuguesa do Ambiente e aguardam-se as respostas e 
resoluções tidas por convenientes. 

 

 

Numa carta ao Munícipe, o atual Presidente da Câmara Municipal, ex-vice-presidente, assume 

o erro e as expensas pessoais dos danos causados: 
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Figura 27 - pedido de esclarecimentos 

 

 

Mais tarde foi enviada à comissão a fatura, passada pelo Município, ao Presidente da Câmara 

Municipal: 
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Figura 28 - fatura remoção alcatrão 

 

 

 

Ficam assim, por explicar 3 factos graves, em relação a este procedimento: 

 Embora o atual Presidente assegure que ainda não houve qualquer pagamento à 

empresa referente a este troço, como é que o Município irá ser ressarcido dos 

1459,40€ que constam do auto de medição de 30-10-2017? 

 

 Como é que o Município irá ser ressarcido do custo da mão-de-obra do pessoal que 

esteve ao serviço para a remoção do alcatrão em propriedade privada (ver figura)? 
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Figura 29 - remoção de alcatrão 

 
 

 Quem assumirá as responsabilidades criminais perante este facto, enquadrável como 

abuso de poder? 
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Modernização, Dinamização e Animação em Rede dos Equipamentos e Espaços 

Culturais do Concelho de Marvão - Aquisição de 40 equipamentos de Audioguias 
 

a. Detalhes do Contrato 
 

Data de publicação no BASE 11-10-2017 

Tipo(s) de contrato Aquisição de bens móveis 

Tipo de procedimento Ajuste direto 

Descrição 
Modernização, Dinamização e Animação em Rede dos Equipamentos e Espaços 
Culturais do Concelho de Marvão - Aquisição de Audioguias 

Fundamentação Artigo 20.º, n.º 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos 

Fundamentação da necessidade de 
recurso ao ajuste direto (se aplicável) 

ausência de recursos próprios 

Entidade adjudicante - Nome, NIF Município de Marvão (501170162) 

Entidade adjudicatária - Nome, NIF Toguide, Unipessoal, Lda. (508892899) 

Objeto do Contrato 
Modernização, Dinamização e Animação em Rede dos Equipamentos e Espaços 
Culturais do Concelho de Marvão - Aquisição de 40 equipamentos de Audioguias 

Procedimento Centralizado - 

CPV 32322000-6, Equipamento multimédia 

Data de celebração do contrato 28-09-2017 

Preço contratual 19.977,18 € 

Prazo de execução 90 dias 

Local de execução - País, Distrito, 
Concelho 

Portugal, Portalegre, Marvão 

Concorrentes - 

Anúncio - 

Incrementos superiores a 15% - 

Documentos Contrato.pdf  

Observações - 

 

b. Análise do procedimento 
 

O Vice-presidente a 16 de Agosto de 2017 dá início ao procedimento, fixando o preço em 

23.000€ + IVA, e indicando para que o convite seja enviado às seguintes empresas: 

- Accessible Portugal; 

- Acústica Suave; 

- toGuide. 

 

http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=2785
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Entidade?a=302085
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/314464
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De referir que, nem todas as empresas são desconhecidas para o universo cultural de Marvão, 

uma vez que a empresa Accessible Portugal, através da consultora Ana Garcia, tinha realizado 

os conteúdos para um audioguia para o Castelo de Marvão, aquando da gestão do Centro 

Cultural de Marvão.  

 

As peças do procedimento deste ajuste directo foram o convite enviado às entidades e o 

caderno de encargos. 

Destacamos que o convite tinha especificações a nível técnico que indicam claramente que 

houve algum tipo de assessoria na elaboração do mesmo.  

Figura 30 – Especificações técnicas convite 

 

 
O relatório preliminar, de dia 1 de Setembro de 2017, indica-nos que existiram 2 propostas, 

pelo que o concorrente Acústica Suave não apresentou proposta. 

É dado a conhecer, através deste relatório, que a proposta da Accessible Portugal foi excluída, 

dado que não foi enviado um anexo de aceitação do conteúdo do caderno de encargos. 

Neste cenário, foi ordenada a proposta da toGuide como primeira classificada, pelo valor de 

19.977,18€ + Iva.  

Esta decisão passou a definitiva a 13 de Setembro de 2017 e o contrato foi assinado a 28 de 

Setembro de 2017, pelo Presidente da Câmara Municipal, a 3 dias das eleições autárquicas. 

 

O prazo de execução era de 90 dias, que terminavam no final do ano de 2017, no entanto 

ainda não é visível nenhum trabalho em relação a este procedimento. 
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Existem 4 contrato na plataforma base, em que a Entidade adjudicatária é a Toguide, 

Unipessoal, Lda. e o contrato com o Município de Marvão é o mais caro de todos. Mesmo a 

Aquisição de Áudio Guias para cinco Museus Municipais da Cidade do Porto foi adjudicada por 

um valor mais baixo do que este procedimento. 

Há também a destacar que com este desfecho, todo o trabalho desenvolvido pelo Centro 

Cultural de Marvão na elaboração de um audioguia é deitado para o lixo e desvalorizado por 

parte do executivo.  
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III. CONCLUSÕES 
 

As conclusões de um relatório como este pretendem apontar os diversos elementos comuns 

encontrados nos procedimentos analisados, sendo que, para análises mais exaustivas devem 

ser consultados os diversos elementos que o constituem. 

O procedimento de haver lugar a três convites e apenas uma empresa a concorrer é extenso 

nos ajustes diretos analisados pela comissão, bem como a coincidência de apelidos de 

proprietários, localização de sede das empresas, ou até, proprietários de empresa comuns a 

diversas empresas. O mesmo se aplica às adjudicações com um fim, a empresas constituídas 

para um fim completamente diverso, e até, adjudicações em que os proprietários das 

empresas são parte interessada no objeto do procedimento. 

O mesmo se aplica no que se refere à aproximação do valor de procedimentos ao limite legal 

permitido para o uso da figura do ajuste direto. 

Essa aproximação deveria ter sido razão suficiente para ser ponderado o uso da figura do 

concurso público, o que seria eticamente mais adequado e mais de acordo com as boas 

práticas dos serviços públicos, nomeadamente na administração local. 

Na mesma linha, os procedimentos cuja documentação foi realizada no primeiro trimestre de 

2017, mas os procedimentos só foram lançados durante o período de julho e setembro que 

abrange este relatório. 

Refira-se ainda a justificação do uso do ajuste direto por as empresas serem as únicas a 

desenvolver atividade numa determinada área mesmo quando no passado, se encontra a 

evidência de contactos do município com empresas da mesma área de atividade e que não são 

consultadas sem razão aparente. 

Verificou-se a adjudicação à mesma empresa, de mais de um procedimento no espaço 

temporal analisado por esta comissão. 

Na produção de conteúdos não se salvaguardou a propriedade dos mesmos para o futuro. 

Foi evidente ainda o facto de haver procedimentos que poderiam estar integrados, com 

vantagem para o município, em concurso anteriormente lançados. 

 Em relação aos ajustes relacionados com betuminoso, foi evidente o aumento no período em 

análise, sendo o seu valor global elevado e tendo sido evidenciado de forma objetiva a 

existência de pavimentações de zonas particulares, o que ultrapassa o âmbito desta comissão. 

Foram detetadas ainda a presença de aprovações rasuradas, sem razão aparente, bem como a 

existência de nomes e contacto telefónicos de pessoas cuja entidade não é conhecida dos 

elementos da comissão, sendo que a competência do apuramento da sua entidade ultrapassa 

o mandato desta comissão. 

Em relação a alguns dos procedimentos não existe evidência que permita saber o ponto de 

situação da empreitada, quer em termos de execução, quer em termos de pagamentos 

efetuados ou a efetuar. 

Verificou-se a ausência de autos de medição em alguns procedimentos mesmo após ter sido 

largamente ultrapassado o prazo de execução.  
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Multiplicaram-se os ajustes em que houve lugar à utilização de subempreiteiros. 

A falta de uso da negociação levou a ajustes por valores superiores ao que foi possível noutros 

municípios. 

Nalguns procedimentos a existência de especificações técnicas de natureza muito técnica ou 

muito especifica parece indicar a existência de algum tipo de assessoria que não foi possível 

apurar, face aos documentos existentes, a sua origem ou intenção.  

De forma global verifica-se o uso e abuso da figura do ajuste direto, quando, muitas vezes, o 

uso de outras ferramentas da contratação publica permitira assegurar quer a transparência, 

quer menos custo para o município, quer o acompanhamento e fiscalização das empreitadas 

ou serviços a prestar de forma mais célere e adequada. 

Não se trata do funcionamento de qualquer serviço do município, trata-se de uma questão de 

atitude política eticamente responsável, em que a concentração num determinado período de 

tempo é relevante, e em que aqueles que foram eleitos e exercem cargos públicos, serão, 

certamente, os principais responsáveis. 

  



101 
 

IV. RECOMENDAÇÕES 
 

1.      Devem existir sempre 3 propostas para apreciação. Não se deve voltar a verificar ao que 

assistimos na análise de uma grande parte dos procedimentos analisados. 

Nomeadamente a intenção de fazer com que os procedimentos possuam 3 propostas, mas em 

que a intenção termina no convite. 

Se uma ou duas das Empresas selecionadas, não apresentarem proposta, deve voltar-se ao 

mercado no sentido de obter as referidas propostas para apreciação. 

 

2.      Em caso de uma adjudicação especifica, em que a obtenção de 3 propostas não seja 

enquadrada, deverá o procedimento de consulta ser aprovado em reunião de Câmara 

Municipal. 

 

3.      As propostas referentes ao processo de contratação dos ajustes diretos, deverá sempre 

ser acompanhada pela certidão permanente das Empresas, de forma a comprovar a 

inexistência de relações familiares entre sócios, sócios gerentes e gerentes das sociedades 

convidadas  para o procedimento de adjudicação. 

 

4.      No processo de contratação dos ajustes diretos, deverá ser tido em consideração o 

histórico de trabalhos da Empresa ou Empresas a quem propomos convidar para análise de 

adjudicação. Nomeadamente se são Empresas que nunca efetuaram nenhum trabalho para o 

Municipio, deverá ser solicitado um curriculum de trabalhos efetuados para outros Municípios. 

 

5.      Não devem ser permitidas subcontratações. 

 

6.      Nos processos de contratação dos ajustes diretos, deverá ser sempre considerado em 1.º 

lugar as Empresas do concelho que tenham condições para efetuar o trabalho que se pretende 

ver realizado, sendo o fator histórico determinante para a decisão das Empresas a convidar. 

Não existindo alternativas, deverá ser alargado os convites ao Distrito de Portalegre e como 

solução limite ao resto do País. A melhor forma de fixar população, contribuir para a economia 

neste combate á interioridade muito importante e necessário, é agir de forma a potenciar 

todos os recursos económicos da nossa região. 

 

7.      Não devem ser consultadas Empresas, em que o CAE ou o seu histórico de atividade não 

registe exemplos de tipos de trabalhos idênticos ou semelhantes ao que pretendemos que seja 

efetuado. 
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8.      Implementação do sistema de plataforma para os ajustes diretos, de forma a permitir 

uma maior transparência no processo. 

 

9.      Por último e atendendo as matérias analisadas neste relatório e ao deslumbramento de 

algumas conclusões pouco claras, o trabalho desta comissão esgota-se na Assembleia 

Municipal de 27/04/2018, sendo que existe todo o interesse que alguns dos processos 

analisados, possam ter de ser analisados por entidades competentes, de forma a clarificar 

qualquer dúvida que possa existir, contribuindo assim para a transparência e defesa dos 

intervenientes nos procedimentos analisados. Neste sentido, este relatório deve ser remetido 

às seguintes entidades: 

- Comissão Nacional de Eleições; 

- DGAL; 

- ICNF; 

- Ministério Público; 

- Tribunal de Contas. 

 

10.      Todas as recomendações atrás devem ser compiladas na “Norma de Controle Interno – 

contratação pública” do Município de Marvão - a elaborar - tendo em vista o cumprimento dos 

princípios da legalidade e da transparência da ação administrativa do Município. 
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VI. RELAÇÃO DE EMPRESAS CONSULTADAS 
 

  Empresas 
consultadas 

  

C
ó
d
. 

Objeto do Contrato Entidade 
adjudicatária  

Outras empresas 
consultadas 

… 

2
8 

Elaboração do Projeto de 
Requalificação e Valorização 
Paisagística da Praça de S. Marcos 
em Santo António das Areias 

MPT - Mobilidade 
e Planeamento 
do Território, Lda.  

  

2
7 

Requalificação Urbana da 
Fronteira de Marvão - Porto 
Roque - Pavimentação de 
Arruamentos 

Navedansa 
Empreiteiros, 
Lda. 

José Pedro 
Carrilho Mimoso 

Marifil 
Empreiteiros, 
Lda. 

2
6 

Ammaia Festum - Animação 
Histórica da Cidade da Ammaia a 
realizar nos dias 24 e 25 de junho 

Décadas de 
Sonho - 
Unipessoal, Ldª. 

  

2
5 

Modernização, Dinamização e 
Animação de Equipamentos e 
Espaços Culturais do Concelho de 
Marvão, conteúdo vídeo em 3D 
para projecção na fachada do 
Castelo 

Ecrã Cúbico, Lda DIRETOPRÓPALC
O PRODUÇÕES 
UNIPESSOAL LDA 

MATRIZ 
IMAGINÁRIA 
– LDA 

2
4 

Manutenção Exterior das Piscinas 
no Centro de Lazer da Portagem 

M. da Cruz & 
Outros Herdeiros 
de João Barreta 
Cebolas Batista - 
Construção Civil, 
Lda.  

Navedansa 
Empreiteiros, 
Lda. 

Jaime Maria 
Costa Magro 
construções 
de Edifícios 
Unipessoal, 
Lda.  

2
3 

Arranjos Exteriores da Zona 
Envolvente ao Novo Parque de 
Máquinas em Santo António das 
Areias 

Marifil 
Empreiteiros, 
Lda. 

Construções 
Antunes & Leitão 
Lda 

Norberto & 
Duarte, Lda. 

2
2 

Percurso Pedestre entre a Fonte 
da Pipa e as Portas de Rodão - 
Marvão - Implementação de trilho 
pedestre com 2 zonas de 
acolhimento 

Construções 
Antunes & Leitão 
Lda 

Norberto & 
Duarte, Lda. 

Marifil 
Empreiteiros, 
Lda. 

2
1 

Fornecimento e Montagem de 
WC's Pré-Fabricados na Portagem 
- Praça Multimodal da Portagem 

Movex - 
Produção, Venda 
e Aluguer de 
Módulos Pré-
Fabricados, SA  

  

2
0 

Colocação de Camada de Selante 
em Estradas e Caminhos 
Municipais, limpeza e aplicação de 
camada de selante 

Nivelvias, S. A. OPCEM - 
Construtora 
Eletromecânica, 
Lda. 

Livre & Nobre 
– 
Construtores, 
Lda. 

1 Fiscalização de Coordenação de Elsa Curião Paulo Silva Alexandra 
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9 Segurança em Obras do Município 
de Marvão 

Figueiredo 

1
8 

Prestação de Serviços de Auditor 
Externo para Certificação Legal de 
Contas do Município de Marvão 

Rosário, Graça & 
Associados, 
SROC, Lda 

Fortunato & 
Rafael, SROC 

Rosa Lopes, 
Gonçalo 
Mendes & 
Associados 

1
5 

Beneficiação de Caminhos Rurais - 
Limpeza e saneamento, controlo 
da vegetação e nivelamento e 
recarga com solos 

Ascop - 
Construção Civil e 
Obras Públicas, 
Lda.  

JOLUIBORGES, 
SOCIEDADE DE 
CONSTRUÇÃO E 
TERRAPLANAGEN
S, UNIPESSOAL 
LDA 

Navedansa 
Empreiteiros, 
Lda. 

1
4 

Conservação/Recuperação da 
Antiga Escola da Escusa - 
Execução de Obra, pintura interior 
e exterior, reparações diversas e 
substituição de caixilharia 

M. da Cruz & 
Outros Herdeiros 
de João Barreta 
Cebolas Batista - 
Construção Civil, 
Lda.  

Construções 
Silvano Santos 
Unipessoal Lda 

Vicente 
Matela 

1
3 

Defesa da Floresta Contra 
Incêndios - Mosaicos de Parcelas 
de Gestão de Combustível, 
Controlo da Vegetação 
Expontânea 

Floponor, S.A. Bosque - Projetos 
de Engenharia, 
Lda. 

LNDR - 
Projectos, 
Lda. 

1
2 

Execução do Polidesportivo de 
Santo António das Areias - 
Execução de Obra num lote do 
Bairro dos Outeiros 

A Aldeia - 
Construções Civis 
- Sociedade 
Unipessoal, Lda.  

Jaime Maria 
Costa Magro 
construções de 
Edifícios 
Unipessoal, Lda.  

Exploconstroi
-Construções 
Lda 

1
1 

Reparação / Conservação da 
Cobertura da Antiga Escola de 
Beirã -  

M. da Cruz & 
Outros Herdeiros 
de João Barreta 
Cebolas Batista - 
Construção Civil, 
Lda.  

Construções 
Silvano Santos 
Unipessoal Lda 

Vicente 
Matela 

1
0 

Colocação de Betuminoso em 
Caminhos e Estradas Municipais - 
Limpeza, fornecimento e 
aplicação de tout-venant e massas 
betuminosas  

Agrocinco, 
Construções, SA. 

Carija, SA. Sehuca, SL 

9 Construção / Remodelação da 
Rede de Esgotos / Pluviais - Porto 
Roque à Fossa Coletiva - 
Substituição da conduta 

João de Almeida 
Barata 

Marifil 
Empreiteiros, 
Lda. 

José Pedro 
Carrilho 
Mimoso 

8 Recuperação / Manutenção do 
Mercado Municipal de Santo 
António das Areias, substituição 
de cobertura e caixilharias 

Fernando Miguel 
Lopes & Irmão, 
Lda  

A Aldeia - 
Construções Civis 
- Sociedade 
Unipessoal, Lda.  

Jaime Maria 
Costa Magro 
construções 
de Edifícios 
Unipessoal, 
Lda.  

7 Fornecimento de 1 Quadriciclo do 
Tipo Renault Twizy Life ou 

Autoalegre, SA Litocar, SA Roques Vale 
do Tejo, SA 
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Equivalente no Âmbito da 
Candidatura ao Fundo Ambiental 

6 Colocação de Camada de Selante 
em Estradas e Caminhos 
Municipais - Alvarrões - Barragem 
da Apartadura - Rasa 

Nivelvias, S.A.  OPCEM Livre & Nobre 
– 
Construtores, 
Lda. 

5 Fornecimento de Dois 
Quadriciclos com Função de 
Lavadora e Aspiradora  no Âmbito 
da Candidatura ao Fundo 
Ambiental 

Wellgreen, 
Sociedade 
Unipessoal, Lda. 

Certoma - 
Comércio 
Técnico de 
Máquinas, Lda. 

Numatic 
Internacional 
Portugal 

4 Aquisição de Obras de Arte - 
Fornecimento de Quatro 
Esculturas de Maria Leal da Costa 

Maria Leal da 
Costa 

  

3 Construção / Reparação de Muros 
no Concelho - Em vários pontos 
do concelho 

António Almeida 
Marques 

João da Paz José Alegria 

2 Colocação de Betuminoso em 
Caminhos e Estradas Municipais - 
Pitaranha, Escola de Galegos e 
Alvarrões 

Agrocinco, 
Construções, SA. 

  

1 Modernização, Dinamização e 
Animação em Rede dos 
Equipamentos e Espaços Culturais 
do Concelho de Marvão - 
Aquisição de 40 equipamentos de 
Audioguias 

toGuide Acústica Suave Accessible 
Portugal 
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VII. ANEXOS 
 

Ata da reunião da comissão de 5 de dezembro de 2017 
 

Ata da 1ª reunião da Comissão Eventual da Assembleia Municipal para análise das 
empreitadas. 
No dia 5 de dezembro de 2017, reuniu a Comissão aprovada em Assembleia Municipal 
na sessão de 24 de novembro último, com a presença do Presidente da Mesa , Jorge 
Marques, Natércia Fernandes, Tiago Pereira, António Rocha e Hortense Conceição. 
Pelo Presidente da Mesa foram justificadas as faltas dos membros Nuno Pires e Gil 
Fernandes. 
O Presidente da Mesa propôs que a reunião de hoje fosse principalmente para definir 
duas coisas principais: 
O modelo de como vai funcionar esta Comissão para não prejudicar os serviços, mas 
também para permitir que todos os membros possam gerir as suas agendas. 
Estando presente na reunião a Engenheira Soledade Pires informou que tem 28 
processos à disposição, sendo que 23 estão publicados. 
 - Tiago Pereira esclareceu que o objeto desta comissão é analisar processos com data 
de publicação e celebração do contrato, de julho a setembro de 2017. 
 - A Engenheira Soledade Pires informou que tem contratos publicados logo em inicio 
do mês de julho e que o contrato foi assinado em junho. E tem contratos pulicados 
em outubro, que foram assinados em setembro. Dentro destes processos que estão 
publicados é só uma questão de dizerem os que querem analisar. 
 - OPresidente da Mesa referiu que foram  28 os contratos que o PS propôs em 
assembleia, mas confirmou com a engenheira que são 23 e a ideia é irem consultando 
por ordem cronológica de acordo com a disponibilidade dos membros, e 
exemplificou: nas próximas duas semanas vão analisar os seis primeiros contratos por 
essa ordem. Esses processos poderiam ser consultados durante o horário de 
expediente dos serviços, para não termos de juntar a comissão toda e para dar 
liberdade a cada membro de o fazer como entender estabelecendo regras para o 
efeito. 
 - António Rocha concordou e propôs que se crie uma grelha comum de análise para 
cada pessoa ir introduzindo os seus dados à medida que vai consultando os processos. 
- A Engenheira Soledade informou que todos os procedimentos são publicitados no 
portal após a assinatura do contrato. 
- António Rocha enumerou alguns dos pontos a colocar na grelha de análise: 
Tipo de processo; 
Valor do projeto; 
Âmbito; 
Se foram alvo de financiamento; 
Grau de execução do projeto (físico e financeiro); 
Estado do projeto ao momento; 
Entidade adjudicada; 
Número de proponentes; 
Observações. 
 - Soledade Pires informou que nos ajustes diretos não definem o numero de 
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entidades a consultar, a câmara adotou a consulta a três entidades, por uma questão 
de transparência, os valores dos ajustes diretos estão definidos e a partir de janeiro 
do próximo ano vão estar online. 
Todos concordaram com a elaboração desta grelha para análise, tendo ficado o 
relator desta Comissão, Tiago Pereira encarregado de a elaborar e ficará depois 
apensa a esta ata. 
- Tiago Pereira propôs que uma vez definido o objeto e o espirito desta comissão a 
mesma deve funcionar com autonomia porque todos temos as nossas vidas e não 
podemos estar a juntar sempre, mas ao nível da construção do relatório por lotes a 
consulta deveria ser adaptada à realidade de cada membro. Dentro dos 28 processos 
que estão de fácil consulta, o processo de construção dos lotes é que poderia ser 
segmentado para que os membros se concentrassem sobre determinados parâmetros 
de cada contrato.  
- António Rocha considerou que em termos de análise seria mais útil ter um conjunto 
de parâmetros que são observados por todos. 
 - A engenheira Soledade colocou-se à disposição das 9 às 16 horas para dar 
disponibilizar os dossiers, e para explicar as peças chave nos processos tais como as 
informações da elaboração do procedimento, as consultas feitas às empresas, as 
respostas das empresas que constam no relatório final ou preliminar. Mas existem 
projetos candidatados que estão com a Chefe de Divisão Financeira.  
- Tiago Pereira referiu que entrando nos critérios de análise, para além do trabalho 
que cada um fará, vai precisar dos esclarecimentos da divisão de obras, e perguntou à 
Engenheira se quando há subcontratação as empresas têm de comunicar à câmara.  
- A Engenheira Soledade respondeu que quando há ajustes diretos as empresas estão 
vocacionadas para esse tipo de trabalho, em princípio não pode haver 
subcontratação, mas terá de perguntar ao Engenheiro responsável pela fiscalização. 
- Tiago Pereira considerou pertinente a questão da subcontratação e depois a direção 
e a fiscalização da obra, a escolha e o convite das entidades, a negociação e/ou 
adjudicação, as peças fundamentais dos procedimentos acabam por ser o convite e o 
caderno de encargos, a própria publicação e todos os outros critérios de análise que 
os membros da comissão determinarem, fora o trabalho para o qual cada um se possa 
voluntariar.    
 - Jorge Marques concluiu que todos concordaram que se possa analisar de forma 
individual pela comissão no horário de expediente, baseados numa grelha de critérios 
comum que será elaborada pelo relator Tiago Pereira. 
A mesa irá acompanhando os trabalhos, sendo cada membro livre de consultar os 
processos, mas solicitou que sempre que surgem dificuldades que comuniquem à 
Mesa e se entenderem colocar por escrito alguma pergunta aos serviços, que do 
mesmo deem conhecimento à Mesa, para ter ideia do que se vai fazendo e para saber 
se os serviços respondem ou não. 
- António Rocha propôs que se reunisse periodicamente e apresentassem todos 
juntos as perguntas por escrito que pretendem fazer de uma só vez, que fossem 
enviadas ao Presidente da Mesa que as enviaria depois para os serviços quando 
entendesse, para evitar que se repitam perguntas e para facilitar os próprios serviços. 
- Jorge Marques concordou e quando enviar essas perguntas aos serviços, dará 
conhecimento aos membros da comissão. 
 - Tiago Pereira sugeriu que uma vez que todos os membros estão de acordo, há que 
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estabelecer prazos para iniciar os trabalhos e até final do mês de dezembro remeter 
proposta de índice para o relatório, e assim será mais fácil para todos e para o relator 
ir fechando capítulos.  
- Jorge Marques informou que não irá convocar reunião da comissão antes do final de 
janeiro do próximo ano. 
Apenas como exemplo a Engenheira Soledade deu uma breve explicação de um 
projeto para os membros da comissão terem uma ideia de como é que estão 
constituídos. 
 - Tiago Pereira concluiu dizendo que o objetivo desta comissão é apenas de natureza 
politica e como a Engenheira Soledade referiu que terá de colocar algumas questões 
ao Técnico da fiscalização, esclareceu que não se está a pontar o dedo aos técnicos 
nem à divisão de obras. É uma observação política, pois a comissão não se mete no 
trabalho dos técnicos, em quem confiam e que muito dão a esta casa. Se estes 
objetivos derem algum incómodo não será essa a intenção desta Comissão.   
- Jorge Marques terminou a reunião dizendo que a conversa com a Engenheira 
Soledade e com os membros desta comissão foi útil, ficando livres de consultar os 
processos quando entenderem. 
 - Tiago Pereira informou que sempre que for analisar algum processo, dará 
conhecimento à Mesa. 
 
Deu-se por terminada a reunião pelas 16h30m. 
 

 

Ata da reunião da comissão de 27 de março de 2018 
 

Ata da 2ª reunião da Comissão Eventual da Assembleia Municipal para análise das 
empreitadas. 
No dia 27 de março de 2018, pelas 16h30m, reuniu a Comissão com a presença do 
Presidente da Assembleia Municipal, Jorge Marques, Tiago Pereira, António Rocha, 
Hortense Conceição e Nuno Pires. 
Pelo Presidente da Assembleia Municipal foram justificadas as faltas dos membros 
Natércia Fernandes e Gil Fernandes. 
O Presidente da Assembleia Municipalreferiu que o fundamento principal da reunião 
de hoje, apesar da troca de correio eletrónico entre os membros da Comissão, é 
principalmente para definir dois aspetos fundamentais: balizarem o calendário no 
sentido dorelatórioser apresentado na próxima sessão da Assembleia Municipal, que 
se realiza no final de abril, e perceber o que já foi feito e o que falta fazer. 
Assim sendo, o Presidente da Assembleia Municipal informou que os documentos 
para a Assembleia devem dar entrada até dia 19 de abril, por isso, sugeriu que os 
trabalhos da Comissão sejam concluídos até dia 18 de abril para votarem o relatório.  
O membro Tiago Pereira concordou e reforçou a ideia de que esta Comissão tinha um 
período previsto de seis meses. 
O Presidente da Assembleia Municipal referiu que por esse motivo, e para não pedir 
prolongamento do prazo para a Comissão pretende apresentar o relatório na reunião 
da assembleia de abril. Passou a palavra ao membro Tiago Pereira. 
O membro Tiago Pereira começou por propor que este documento/relatório seja 
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apresentado na assembleia antes do Relatório e Contas do municipio. Sobre esta 
Comissão, considerou que faz todo o sentido destacar a fase dos trabalhos, que 
decisões devem tomar e estabelecer um cronograma. Propôs uma divisão de tarefas 
pelos elementos da Comissão, uma vez que a mesma foi aprovada unanimemente 
pela assembleia. E informou do andamento dos trabalhos: dos 28 procedimentos que 
se propuseram analisar, faltam 9 processos, ou seja, 2/3 dos trabalhos estão feitos. 
Informou que há dois procedimentos que derivam da CIMAA e propôs que estes não 
fossem analisados, uma vez que o objeto são os ajustes diretos da câmara municipal. 
Destacou que este trabalho não é confortável, por envolver técnicos da câmara, 
embora se saiba que o que se pretende é avaliar é o trabalho dos eleitos. Sobre o 
polidesportivo de Santo António das Areias era importante que a opinião que foi 
transmitida em Assembleia pudesse constar neste relatório, também a questão das 
limpezas florestais, que tem sido falada pelo CDS-PP, poderia constar, uma vez que há 
um procedimento relacionado com essa temática. Informou que existem situações 
muito graves do ponto de vista judicial, que não cabe à comissão analisar. Esta 
comissão faz sentido e este processo é sobre políticas, mas vai ser uma marca daquilo 
que não se deve fazer neste tipo de situações. Propôs que o índice do relatório fosse 
aligeirado. Propôs que em cada contrato a Comissão visse se foi uma medida 
eleitoralista ou não. É facilmente identificável nos contratos esta situação. Propôs que 
se eliminassem quaisquer referências aos técnicos da câmara, seu nome e cargos, 
uma vez que este relatório pretende analisar o comportamento dos políticos e não 
dos técnicos. Propôs introduzir uma base de dados das empresas consultadas e qual a 
escolhida. 
O Presidente da Assembleia Municipal sugeriu que os restantes elementos da 
Comissão se pronunciassem sobre esta análise do membroTiago Pereira: 
O membro Hortense Conceição informou que tem dificuldade em vir fazer a análise 
dos processos por questões familiares e por estar ausente durante a semana. 
O membro Nuno Pires agradeceu o trabalho duro que o membro Tiago Pereira tem 
feito, que requer capacidade de análise, para sintetizar e construir, o que não é nada 
fácil e reconheceu o seu esforço. Tem pena de não estar a cem por cento, neste 
processo cujo tema é terrível, mas que em boa hora foi possível fazer esta comissão, 
mas que daria “pano para mangas”. Há muito tempo que vinha alertando para os 
ajustes diretos da câmara e para a forma como são feitos, que muito o preocupam. 
Incomoda-o a falta de transparência, o facto de só ser consultada uma empresa e 
concursos que podem ser feitos na plataforma não serem. Durante o período que foi 
vereador em substituição, assistiu a concursos em que as três empresas consultadas 
tinham todas o mesmo sócio gerente. Esta Comissão deve ter um papel de apresentar 
um relatório e apresentar soluções para o futuro. Neste momento a governação é 
diferente e permite mais fiscalização e este é o momento certo para tornar este tipo 
de adjudicações diferentes no sentido de salvaguardar todas as partes. 
O membro Tiago Pereira propôs que o relatório tenha um capítulo com 
recomendações, para salvaguardar precisamente o que referiu o membro Nuno Pires. 
O Presidente da Assembleia Municipal propôs que a versão preliminar do relatório 
seja submetida às duas divisões da câmara municipal para análise o que deve 
acontecer até ao dia 18 de abril. Propôs que o envio final dos contributos da comissão 
se faça até ao dia 9 de abril para serem enviados ao relator Tiago Pereira que fará um 
rascunho do relatório até dia 11. Depois será enviado aos serviços, solicitando-lhe que 
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se pronunciem até às 12 horas do dia 18 de abril. Quanto á reunião da comissão para 
votar o relatório, sugeriu que quem não pudesse estar presente se fizesse representar 
por outro membro da assembleia e sugeriu como data o dia 18 de abril às 19 horas. 
O membro Nuno Pires perguntou se não seria possível participar na reunião via 
Skype. 
O membro Tiago Pereira referiu que não vê inconveniente, mas quando for a votação 
do relatório, envia por mail para o Presidente da Assembleia Municipal o seu sentido 
de voto. 
O Presidente da Assembleia Municipalcolocou à consideração da Comissão tudo o 
que foi aqui proposto, e se nada tinham a opor relativamente envio do Relatório às 
Chefes de Divisão. 
Todos os membros concordaram unanimemente. 
O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao membro Tiago Pereira que 
elaborou uma distribuição de tarefas pela Comissão: 
O membro Tiago Pereira propôs então a seguinte distribuição de tarefas: 
António Rocha - grelha síntese de análise com a descrição dos contratos; 
Gil Fernandes - introdução com um enquadramento jurídico de como se formou esta 
Comissão; 
Hortense Conceição - organização e funcionamento da Comissão, com descrição de 
como decorreram as reuniões, tendo o seu término a 18 de abril com a votação do 
relatório; 
Tiago Pereira - objeto e acesso à informação e todos os esclarecimentos da Divisão de 
Obras; 
Nuno Pires - recomendações; 
Presidente da Assembleia Municipal- conclusões do relatório; 
Natércia Fernandes - revisão integral do texto. 
Todos os elementos da Comissão concordaram com as tarefas distribuídas. 
O Presidente da Assembleia Municipal propôs que se votassem os pontos 
apresentados pelo membro Tiago Pereirae passou a enumerar: 

1. Trocar a ordem cronológica do índice; 
2. Eliminar dois procedimentos do acordo quadro da CIMAA; 
3. Aligeirar a estrutura do índice, (colocar 2 pontos em vez de 6); 
4. Fazer uma avaliação se os procedimentos têm carater eleitoralista ou não; 
5. Eliminar as referências aos técnicos da câmara; 
6. Substituir o índice das empresas no final do relatório por uma base de dados 

das empresas consultadas. 
 
O membro Nuno Pires, referindo-se ao ponto nº 4, disse que esta situação é a que 
menos o preocupa, uma vez que qualquer força politica faria o mesmo. 
O membro António Rocha também concordou e propôs que este tema fosse referido 
nas recomendações do relatório. 
O Presidente da Assembleia Municipalpropôs ainda que o referido ponto 4seja 
sujeito a apreciação em sede de assembleia. 
Todos os elementos da Comissão concordaram com retirada do ponto nº 4 e que 
fique mencionado nas recomendações. 
O membro António Rocha concordou com o ponto nº 5, mas referiu que há 
responsabilidade técnica em certos projetos, pois são os técnicos que fiscalizam as 
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obras. Propôs que se fizesse menção a quem deve ser responsabilizado, sem referir os 
nomes. Este relatório vai no sentido de não sobrecarregar o erário público e devemos 
alertar a que não se faça no futuro, numa perspetiva de melhoria.  
O membro Nuno Pires referiu que acima dos quadros técnicos existe o quadro politico 
e esses sim são os responsáveis por corrigir o que não está bem. 
O membro Tiago Pereira concordou e referiu que todas as informações têm de ser 
validadas pelo responsável do pelouro. 
Sobre o ponto nº 6, o membro António Rocha sugeriu que fosse mencionado que no 
mínimo a consulta se faça a três empresas, ficando referido nas recomendações. 
Referiu ainda que confia na análise dos processos feita pelo membro Tiago Pereira a 
quem agradeceu o trabalho que tem realizado e que é meritório de louvor. 
Toda a Comissão aprovou por unanimidadeo proposto nos pontos acima 
enumerados. 
O membro Tiago Pereira referiu que este não é um trabalho científico, motivo pelo 
qual a soma de todos os contributos em sede desta Comissão são válidos. 
O membro António Rocha referiu ainda que se o membro Tiago Pereira considerar 
que há algum procedimento mais problemático em que não se sinta confortável para 
o analisar sozinho, que se coloque para análise em conjunto.  
O membro Tiago Pereira informou que em função do novo código da contratação 
pública, o endereço eletrónico que foi disponibilizado pelo presidente da assembleia 
facilita a consulta dos processos, e que evita terem de vir presencialmente à divisão 
de obras consultar os processos. 
Nada mais havendo para trará, o Presidente da Assembleia Municipaldeu por 
encerrada a reunião, eram 17:45H.  
 

 

Ata da reunião da comissão de 18 de abril de 2018 
 

Ata da 3ª reunião da Comissão Eventual da Assembleia Municipal para análise das 
empreitadas. 
No dia 18 de abril de 2018, pelas 18:00h, reuniu a Comissão com a presença do 
Presidente da Assembleia Municipal, Jorge Marques, Natércia Fernandes, Gil 
Fernandes, Tiago Pereira e António Rocha. 
Pelo Presidente da Assembleia Municipal foi justificada a ausência do membro 
Hortense Conceição, sendo que às 18:37 enviou por email o seu sentido de voto.  
O membro Nuno Pires, que justificou a sua falta, assistiu á reunião por 
videoconferência e formalizou o seu voto por email às 19:30. 
O Presidente da Assembleia Municipal referiu que o objetivo da reunião de hoje, e de 
acordo com o estipulado na última reunião, é a votação do RelatórioFinal sobre os 
ajustes diretos entre julho e setembro de 2017. 
Antes do início dos trabalhos ficou registado em ata a troca de correspondência com o 
membro da comissão Hortense Conceição, relativamente à distribuição de trabalho 
na comissão: 
“De: hmconceicao@sapo.pt <hmconceicao@sapo.pt> 
Enviado: 9 de abril de 2018 23:46 
Para: Jorge Marques 
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Assunto: organização e funcionamento da Comissão 
  
Boa noite, 
 
Exmo Senhor Presidente da Assembleia Municipal 
 
Envio meu  parecer do que foi o trabalho desta comissão ao longo destes 5 meses. 
 
Enquanto representante do PSD e depois de partilhar as documentações respeitante à 
presente acção , apresento o entendimento da nossa força política que entende que 
situações desta natureza são uma distorção das funções da Assembleia Municipal, 
queremos dizer distorção por considerarmos que neste caso a fiscalização que cabe a 
este órgão se tornou excessiva e até nos aparece acusatória. 
Aliás na linha de situações anteriores, designadamente no mandato anterior. 
Tem sido sempre a preocupação dos executivos municipais actuar de acordo com as 
normas legais e dentro do enquadramento fornecido pelos técnicos municipais, que 
os ditos executivos em questão sempre respeitaram eventualmente, serão cometidos 
alguns erros mas não de forma deliberada, e na eventualidade de se fazerem erros ou 
irregularidades se procurasse corrigir as mesmas. 
Assim sendo, damos por encerrado esta questão e desde já manifestamos a nossa 
indisponibilidade para situações análogas. 
 
Com os melhores cumprimentos 
 
Hortense Conceição” 
 
“De: Jorge Marques <Jorge.Marques@cm-marvao.pt> 
Data: 10 de abril de 2018 10:03 
Assunto: Re: organização e funcionamento da Comissão 
Para: "hmconceicao@sapo.pt" <hmconceicao@sapo.pt> 
Cc: Tiago Pereira <tiagomarvao@gmail.com>, Nuno Pires <nuno.pires@remax.pt>, 
"antoniodealmeidarocha@gmail.com" <antoniodealmeidarocha@gmail.com>, 
"gil.andradefernandes@icloud.com" <gil.andradefernandes@icloud.com>, Natércia 
Fernandes <natercia_fernandes@iol.pt> 
 
bom dia,  
acuso a recepção do seu mail que envio, para conhecimento, aos restantes membros 
da comissão, bem como à Emilia Mena para que seja apenso aos documentos da 
comissão na próxima reunião. 
 
Pedia o favor de me esclarecer apenas o seguinte: na ultima reunião da comissão 
eventual aqui referida, foi efetuada a distribuição de tarefas para esta fase final dos 
trabalhos, a saber, no seu caso "...Hortense Conceição - organização e funcionamento 
da Comissão, com descrição de como decorreram as reuniões, tendo o seu término a 
18 de abril com a votação do relatório..." (extrato da ata). Estava presente e 
concordou que assim fosse. 
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O mail que me enviou, e que respeito como sendo a sua opinião, não refere contudo, 
aquele que foi o funcionamento da comissão, as reuniões que houve e as respectivas, 
datas, bem como, nada do que refere agora, referiu ao longo dos trabalhos em que 
esteve presente. No mail que me enviou está uma opinião que, obviamente, respeito, 
como todas as outras, mas que é mais a análise politica da força que representa, do 
que, propriamente, a tarefa que tinha aceite realizar. 
 
Fica desde já registada a sua opinião, que, obviamente, poderemos discutir em 
comissão no encerramento dos trabalhos, bem como, em sessão da Assembleia 
Municipal, 
 
melhores cumprimentos,  
Jorge Marques” 
 
Passou-se de seguida à votação do Relatório, que teve o seguinte resultado: 
0 votos contra; 
1 abstenção - Hortense Conceição (PSD); 
6 votos a favor – restantes elementos. 
 
Desta forma a comissão deliberou por maioria remeter o relatório para apreciação e 
votação à Assembleia Municipal, a realizar no dia 27 de abril de 2018. 
 
 
 
Nada mais havendo para trará, o Presidente da Assembleia Municipal deu por 
encerrada a reunião, eram 19:31.  
 
 

 

Comentários e esclarecimentos à versão provisória pelos serviços municipais 
 

Divisão Administrativa e Financeira 

Como responsável pela Divisão Administrativa e Financeira deixo as seguintes notas: 
 
- a escolha do tipo de procedimento, segundo o Código dos Contratos Públicos, faz-se pela 
estimativa do procedimento,  sem IVA incluído; 
 
- a empreitada do percurso pedestre da fonte da pipa, encontra-se paga, na presente data. Os 
pagamentos das faturas são efetuados após aprovação, pelo técnico que acompanha a obra e 
pelo Sr. Presidente, dos autos de medição. Tanto as faturas como os autos de medição são 
documentos de suporte aos pedidos de pagamento efetuados para obtenção do 
financiamento, que à presente data também estão realizados. 

 

 

Divisão de Obras 
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Relativamente às recomendações da Comissão nomeada pela Exmª Assembleia Municipal 
relativamente à tramitação procedimental do Ajuste Direto à luz do Código da Contratação 
Pública, alterado pelo Dec-Lei nº 111-B/2017, de 01/08, com entrada em vigor a 01/01/2018, 
tenho a referir o seguinte: 
 
a)      Recomendações expostas nos pontos 1 e 2: 
 
No ajuste Direto a entidade adjudicante convida diretamente uma entidade à sua escolha a 
apresentar proposta, sendo que a escolha cabe ao órgão competente para a decisão de 
contratar – artºs 112º, nº 1 e 113, nº1 . 
 
Reserva-se também a possibilidade de se efetuar uma consulta preliminar ao mercado, de 
modo a se aferir do valor do procedimento e até da entidade a escolher nesta modalidade, 
nos termos do artº 35-A. 
 
Só assim não será o caso de ajuste direto ao abrigo do disposto na alínea g) do nº1 do artº 27 
– concurso de conceção – a entidade adjudicante deverá dirigir convite para apresentação de 
propostas a mais que uma entidade. 
 
Por outro lado, o convite para apresentação da proposta deve conter as indicações conforme 
constam do artoº 115, nº1. 
 
Nos termos do nº2 do artº 25 da Lei nº 75/2013, de 12/09, entende-se que cabe à Assembleia 
Municipal acompanhar e fiscalizar a atividade da Câmara Municipal (ou do seu Presidente), 
mas não cabe à Assembleia Municipal, previamente, condicionar o órgão com competência 
para decidir o ajuste direto que é simultaneamente, o órgão com competência para a decisão 
de contratar. 
 
Tal não significa que o órgão competente para a decisão não tenha que fundamentar a 
escolha do procedimento do ajuste direto (artº 115, nº1, alínea c)), estando assim, exposto à 
fiscalização sucessiva da Assembleia Municipal. 
 
Em conclusão, nestes dois pontos, estão recomendações que não se encontram enquadradas 
dentro do regime legal. 
 
b)      Recomendação exposta no ponto 3: 
 
Neste ponto, entende-se que se pretenda obviar aos impedimentos aplicáveis a sociedades na 
participação em concursos de fornecimentos de bens ou serviços em contratos com o 
Município. Todavia, se assim é, tal impedimento respeita apenas ao Presidente da Câmara e 
ao Vereador a tempo inteiro (Lei nº 64/93, de 28/08 e Lei nº 28/95, de 26/08) sendo de 
esperar que a entidade adjudicante não dirija o convite em ajuste direto a empresa/sociedade 
em relação à qual se verificou o referido impedimento. 
 
Mas ainda que essa não seja a motivação deste ponto 3 das Recomendações é obvio que a 
entidade adjudicante tem de incluir na fundamentação do convite a razão pela qual escolhe 
esta ou aquela empresa ou sociedade encontrando regulado o teor do convite no artº 115º. 
 
c)       Recomendação do Ponto 4: 
 
Considera-se que o que já foi dito na alínea a) se aplica ao exposto nesta recomendação, 
especialmente na parte em que aí se alude à fundamentação da escolha e ulterior fiscalização 



116 
 

pela Assembleia Municipal. 
 
d)      Recomendação do Ponto 5: 
 
A sub-contratação só não poderá ser admitida se tal tiver sido estipulado no contrato entre a 
entidade adjudicante e o co contraente, nos termos do disposto no artº 316º . 
 
e)      Recomendações dos Pontos 6 e 7: 
 
Quanto a estas recomendações, mais uma vez se refere que no ajuste direto o convite e a 
escolha da entidade pertencem ao órgão com competência para a decisão de contratar sendo 
que o mesmo se deve reger pelos Princípios Gerais da Atividade Administrativa como constam 
no Código do Procedimento Administrativo de entre os quais se destacam os Princípios da 
Prossecução do Interesse Público e da Boa Administração sempre com posterior fiscalização 
do órgão decisor por parte da Assembleia Municipal. 
 
f)       Recomendação do Ponto 8: 
 
A publicitação e eficácia do do ajuste direto está consagrada no artº 127 e obedece ao 
Princípio Geral da Atividade da Administração Pública, previsto no artº 14 do Código do 
Procedimento Administrativo. 

 


