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Comissão de Controlo 
Plano de gestão de riscos de corrupção e 

infrações conexas 

 
 

 Informação N.º: 01 / 2012 

De: Sónia Gomes Marques Data:  2012 / 12 / 18 

Destinatário: Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Gil Nadais 

Assunto: Auditoria, no âmbito do Plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas – Relatório Ano 2011 

 

No âmbito do plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas, foi realizada uma 

auditoria nos dias 2012/07/09, 2012/08/22 e 2012/08/24 (estes dois últimos, pelo Dr. António Martins, 

por impossibilidade de comparência à data da auditoria geral), na qual foram analisados os 

processos / elementos solicitados pelos membros da Comissão de Controlo, tendo em conta as 

listagens fornecidas pelos vários serviços da autarquia, referentes aos processos de 2011. 

A escolha da documentação foi, na grande maioria dos casos, aleatória, ainda que noutros tenha 

sido motivada pelo tipo de documentação disponível versus valores e empresas envolvidos, pela falta 

de descrição dos serviços prestados ou dos bens transacionados, montantes elevados, referências a 

deslocações não especificadas, “estranhos e curiosos nomes” de fornecedores de serviços de quem 

se pretendeu esclarecer atividade e tipo de serviço prestado (conforme indicado pelo Dr. António 

Martins). 

Da análise efetuada aos processos, por cada um dos membros da Comissão de Controlo, os 

resultados são os seguintes: 

 

 Processo n.º 68/2011 – Contrato de empreitada de construção de muro e arranjo 

urbanístico do Largo da Fonte do Gravanço – Freguesia de Águeda – Eng.º José 

Camões (em substituição da Eng.ª Dina Batel) 

“Analisados os elementos disponibilizados referentes ao Processo n.º 68/2011, do Contrato 

de empreitada de construção de muro e arranjo urbanístico do Largo da Fonte do Gravanço, 

Freguesia de Águeda, adjudicado à empresa Silvarede, Lda. 
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Não observei anomalias / incorreções nos elementos disponibilizados e analisados (Cadernos 

de Encargos – Cláusulas Gerais; Proposta de Abertura de Procedimento; Proposta de 

Cabimento; Convite; Certidão Permanente; Documento das Finanças; Registo Criminal; 

Documento da Segurança Social; Proposta; Projeto de Decisão e Minuta do Contrato). 

Como nota final, refiro que, atendendo a que no primeiro procedimento de concurso por ajuste 

direto foram convidadas sete empresas, a que só duas empresas responderam e que 

acabaram por ser excluídas em fase de relatório prévio, talvez tivesse sido recomendável a 

abertura de um novo procedimento por um convite remodelado e mais abrangente, antes de 

se ter avançado de imediato para um novo procedimento por ajuste direto com convite a um 

único concorrente. 

De qualquer forma, este procedimento foi fundamentado com a falta de segurança da 

situação existente e com o aproximar da época das chuvas.” 

 

 Vencimentos – Célia Maria Morais Laranjeira, Paula Susana Miranda Loureiro, Fernando 

Manuel Domingues Pereira – Dr.º Pedro Alves 

“Analisadas as remunerações anuais (2011) dos funcionários, Célia Maria Morais Laranjeira 

(n.º 4048), Paula Susana Miranda Loureiro (n.º 381) e Fernando Manuel Domingues Pereira 

(n.º 364), importa mencionar os seguintes aspetos: 

Paula Loureiro: 

 Foi verificada uma diferença mínima do valor constante no recibo de vencimento, no 

montante de 1.373,14€, comparativamente com o valor da tabela remuneratória que é de 

1.373,12€.” 

Esclarecimentos – DV-AD_RH: “Os aumentos salariais na função pública são 

efetuados através de procedimento informático disponibilizado pela MEDIDATA à 

Divisão de Tecnologias de Informação (DV-TIF) da CMA, que consiste na aplicação da 

taxa de aumento salarial às remunerações que se encontram inseridas nas tabelas da 

aplicação PESSOAL, sem que sejam efetuados quaisquer arredondamentos. A 

DGAEP publicou, na sua página da internet, um documento que serve como manual 

de apoio, intitulado “Tabelas de transição para as novas posições remuneratórias”, 

onde se evidencia ter sido utilizado o valor arredondado do índice salarial para efeitos 

de cálculo, verificando-se desta forma uma ligeira diferença face à tabela na aplicação 

PESSOAL. Pelo que foi possível apurar pelo serviço de Recursos Humanos, este 

procedimento gerou diferenças nos valores (em cêntimos) de algumas remunerações 
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correspondentes aos antigos escalões em 2008 e que entrou em vigor em 1 de janeiro 

de 2009, quando comparados com o referido documento da DGAEP, no entanto, na 

altura, não foi efetuada a retificação dos valores onde se detetaram essas diferenças.” 

 “Foi evidenciada uma diferença no pagamento do subsídio parental, no mês de maio de 

2011, uma vez que nesse mês não se verificou qualquer pagamento, verificando-se o 

mesmo em junho.” 

Esclarecimentos – DV-AD_RH: “A funcionária Paula Loureiro termina a sua licença 

de maternidade no dia 16 de abril de 2011. O procedimento utilizado para o 

lançamento das faltas (dias de ausência do mês), e respetivo desconto, apenas é 

realizado no mês seguinte. 

As ausências por licença de maternidade conferem à trabalhadora o direito ao 

pagamento de um subsídio parental durante todos os dias da licença, sendo que é 

descontado o vencimento da funcionária a 100%. Neste caso, descontaria no mês de 

maio os dias de ausência por maternidade do mês de abril. 

O que aconteceu efetivamente é que nesse período as faltas foram descontadas no 

processamento dos vencimentos dos meses de abril e maio, mas o correspondente 

subsídio parental apenas foi processado referente a 16 dias de março (e que tinham 

sido descontados em abril), não tendo sido processados os restantes dias de março e 

os 16 dias de abril. 

Por lapso do serviço, não foi efetuado o cálculo do subsídio, que faz com que o valor 

correspondente seja lançado no vencimento do funcionário. 

Assim que o erro foi detetado, não foi possível regularizar no processamento de 

salários do mês de maio, tendo-se dado conhecimento à funcionária em causa e 

procedido à regularização no mês de junho.” 

 “Deve ser explicada a diferença no montante dos retroativos no mês de novembro, já que 

existem diferenças para os restantes meses em termos de valor a descontar.” 

Esclarecimentos – DV-AD_RH: “A funcionária em questão tinha de repor à Câmara o 

montante de 446,03€, a título de devolução das verbas indevidamente processadas no 

mês de novembro de 2009. 

Foi requerida a reposição do valor acima referido, em 10 mensalidades (44,603€ cada 

uma), o que veio a ser deferido por despacho do Sr. Presidente, de 3 de janeiro de 

2011. 
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Arredondando o valor das mensalidades (44,603€), para 44,60€, a funcionária teria 

que repor 44,60€, em 10 mensalidades, perfazendo assim um montante de 446,00€, 

ficando em falta 0,03€. O acerto do valor remanescente foi lançado na última 

prestação (em novembro de 2011), no valor total de 44,63€, para que no cômputo 

geral fossem devolvidos os 446,03€.” 

Célia Maria Morais Laranjeira: 

 “Deve ser explicada a diferença do vencimento (correspondente ao número de funcionário 

2124) constante no recibo de vencimento, no montante de 1.523,84€, uma vez que este 

valor difere do valor de tabela remuneratória que é de 1.579,09€.” 

Esclarecimentos – DV-AD_RH: “O vencimento base da funcionária Célia Laranjeira, 

no período em apreço, correspondia ao índice 460 – 1.579,09€. 

Nos termos do artigo 19.º da Lei n.º 55-A/2010 de 31 de dezembro, a partir de 1 de 

janeiro de 2011, teria que se proceder à redução remuneratória dos vencimentos, cujo 

valor total ilíquido mensal fosse superior a 1.500€, como era o caso, verificando-se 

assim a diferença evidenciada quando da análise efetuada pela Comissão de 

Controlo.” 

Fernando Manuel Domingues Pereira: 

 “Foi verificada uma diferença mínima do valor constante no recibo de vencimento, no 

montante de 700,30€, comparativamente com o valor da tabela remuneratória que é de 

700,29€.” 

Esclarecimentos – DV-AD_RH: “Igual aos esclarecimentos dados para a funcionária 

Paula Loureiro.” 

 “Deve ser explicado o facto de as folhas das horas extraordinárias não estarem 

devidamente assinadas e os valores das horas extra constantes nas folhas de cálculo não 

serem iguais aos constantes na folha de remunerações como, por exemplo, no mês de 

fevereiro.” 

Esclarecimentos – DV-AD_RH: “Relativamente ao facto de as folhas de relação das 

horas extraordinárias não estarem devidamente assinadas, efetivamente as folhas 

referentes a abril (2011/04/02 e 03) e novembro (2011/11/27), não estão assinadas 

pelo funcionário. No entanto, estão assinadas pelo seu superior hierárquico, como 

validação / autorização, para que se proceda ao cálculo das mesmas e respetivo 

processamento no vencimento. É importante referir que todos os documentos dão 
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entrada na aplicação ATENDIMENTO e seguem em formato digital, para o seu 

tratamento e respetivo arquivo. 

No que diz respeito ao facto de os valores das horas extra constantes nas folhas de 

cálculo não serem iguais aos constantes na folha de remunerações, existia uma 

divergência entre o relatório de processamento de horas extra e o lançamento do valor 

respetivo no recibo de vencimento. 

Tendo-se evidenciado, na altura, que o relatório não apresentava os valores corretos, 

reportou-se a situação à MEDIDATA, que teve que fazer uma retificação do relatório 

extraído da aplicação, o que se verificou em março de 2011. 

Por terem conhecimento desta situação, o Serviço de Recursos Humanos procedia à 

impressão do relatório apenas para controlo das horas, tendo sempre a confirmação 

do valor realmente pago na aplicação informática. 

Não obstante esta discrepância entre o relatório e o valor efetivamente pago, este 

último encontrava-se de acordo com o valor processado na aplicação informática.” 

 

 Processos n.º 35 e 48 – Contratos de arrendamento – Eng.ª Manuela Pato 

“Na sequência da auditoria realizada, informo: 

 Processo n.º 35 – Contrato de Arrendamento com António Ferreira Gomes, lavrado em 

2011/07/19: O contrato de arrendamento e respetivo processo não apresentam 

irregularidades dignas de registo, a reduzida dimensão do terreno condiciona o 

interesse pelo seu arrendamento, pelo que, é legítimo que só um confinante tenha 

manifestado interesse. 

 Processo n.º 48 – Contrato de Arrendamento com F.T.S. – Biomadeiras, Lda., lavrado 

em 2011/08/29: 

 Na sequência do requerimento de 14 de maio de 2011 do sócio gerente da 

empresa F.T.S. – Biomadeiras, Lda., o município assinou contrato de 

arrendamento, com a referida empresa, de um terreno sito no Casarão.  

 Verificou-se que a empresa, no referido requerimento, se disponibilizou a pagar 

1.200 €/ ano por um terreno de 4.000m2, e solicitou ao município a vedação, 

sinalização e divulgação do local de depósito, no entanto, no contrato entre os 

dois outorgantes foi arrendado um terreno com 6.700 m2 pelo montante de 

1.200 € / ano. 
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 Dado não existir no processo qualquer justificação para a diferença referida 

foram solicitados esclarecimentos ao Sr. Vereador João Clemente, o qual me 

justificou que o contrato foi assinado com a renda anual de 1.200€ para um 

terreno de maior dimensão à do requerimento, dado que, ficou a cargo da 

empresa os trabalhos de vedação, sinalização e divulgação do local de 

depósito. 

 Tendo em conta a justificação prestada pelo Sr. Vereador considera-se não 

haver mais nada a acrescentar ao presente relatório. 

Deverá ser verificado se as rendas anuais contratualizadas estão a ser efetivamente pagas ao 

município.” 

 

 Processos n.º AM/DF-CP/EMT-006/11 (Pavimentações e repavimentações de Ruas do 

Concelho – Pavimentação dos acessos à AFA, Freguesia de Fermentelos) e 

RA/ANP/EMP/014/10 (Construção do Centro Educativo de Fermentelos – Processos de 

empreitadas – Arq.ª Marlene Marques 

“Analisados os processos de empreitada, acima referidos, verificou-se o seguinte: 

Processo AM/DF-CP/EMT-006/11, Pavimentações e repavimentações de Ruas do Concelho 

– Pavimentação dos acessos à AFA, Freguesia de Fermentelos: 

 O processo, organizado em papel, encontra-se instruído com os elementos 

necessários à compreensão de todo o seu desenvolvimento, incluindo à própria 

execução da obra. 

 Consultado o portal VORTALGOV, onde são organizados os processos em formato 

digital, verifica-se que também aí o processo está completo tendo sido possível 

verificar todos os “passos” do processo, desde a previsão no orçamento e Plano de 

Atividades, Cabimentação Orçamental, proposta de abertura de concurso, concurso, 

propriamente dito, esclarecimentos, análise de propostas, decisão de adjudicação, etc. 

até à execução da obra propriamente dita. 

 Foram verificadas as evidências de todos os procedimentos obrigatórios neste tipo de 

processo, incluindo o fato de ser um concurso por AJUSTE DIRECTO. 

 Nada há a observar. 

Processo RA/ANP/EMP/014/10, Construção do Centro Educativo de Fermentelos: 
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 A situação verificada neste processo é semelhante ao do processo nº 1. Foi verificado 

o processo em suporte físico e em suporte digital no portal VORTALGOV. 

 Este processo, Concurso Público, verificou muito mais interações entre os 

concorrentes e o Município. 

 Verificaram-se evidências de  que as reclamações e/ou esclarecimentos foram 

respondidos no portal VORTAL, de acesso a todos os concorrentes conforme está 

previsto na legislação dos Contratos Públicos. 

 Verificaram-se evidências na fase de adjudicação e comunicação aos concorrentes 

dos relatórios do Júri bem como das decisões. 

 A obra está em curso e verificaram-se as evidências do cumprimento da legislação até 

à fase em que se encontra. 

 Nada há a observar.” 

 

 Processo n.º 47 – Concurso público – Contrato de concessão da cantina municipal, bar 

anexo e fornecimento de refeições e estabelecimentos de educação do concelho de 

Águeda – Eng.º Miguel Tavares 

“Após análise ao processo n.º 47, referente ao concurso público para concessão da cantina 

municipal, bar anexo e fornecimento de refeições e estabelecimentos de educação do 

concelho de Águeda, bem como ao contrato de concessão à empresa ITAU – Instituto 

Técnico de Alimentação Humana, SA, informo, dentro do meu parco conhecimento sobre 

alguns conteúdos do processo, nada ter a apontar ao desenrolar das várias fases nem ao 

resultado final do mesmo.” 

 

 Mapas de empréstimo – Banco Espírito Santo (1997/06/30 – Capital 2.493.989,49€) e 

Banco Português de Investimento (2009/04/30 – Capital 5.000.000,00€) – Eng.º Hugo 

Teixeira 

“A metodologia de análise dos mapas de empréstimo referidos acima, passou pela análise 

dos pontos seguintes:  

 Início do procedimento (origem) 

 Propostas apresentadas 

 Análise das propostas (quem ganhou) 
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 Comunicações aos diversos bancos 

 Aprovação do executivo e da Assembleia Municipal 

 Envio para o Tribunal de Contas e respetivos vistos 

 As adendas e aprovação do TC 

Neste sentido,  considero que não existem indícios de corrupção nos processos que analisei. 

No entanto, no processo do BES não foi evidenciado a comunicação aos bancos de qual foi o 

que foi selecionado para efetuar o empréstimo e no processo do BPI, na ata de reunião de 

câmara de 16/04/2009 foi aprovada a contratação do empréstimo em causa, não tendo sido 

evidenciada a menção de que teria de ir à aprovação da assembleia municipal. Verificou-se 

que o processo de empréstimo em causa foi aprovado em assembleia de 30/04/2009. 

 

 Candidaturas aprovadas – Centro Educativo de Fermentelos; 2 Candidaturas, no 

âmbito do PRODER; P4, no âmbito da PRU – Sr. Helder Rosa (representante da sociedade 

civil) 

“Em virtude de ter escolhido o item candidaturas aprovadas e, destas, o Centro Educativo de 

Fermentelos, as duas no âmbito do PRODER e a P4 no âmbito da PRU, consultei 

detalhadamente, em suporte de papel, a candidatura Macieira de Alcoba – Aldeia Pedagógica 

do Milho Antigo, e, em suporte digital, a candidatura do Centro Educativo de Fermentelos. 

Da análise, saliento que, a candidatura Macieira de Alcoba – Aldeia Pedagógica do Milho 

Antigo “nasceu” com o envio do procedimento formal a 29 de dezembro de 2011 ao cuidado 

da Dr.ª Marisa Cantarinhas da associação ADICES – S. Comba Dão, com os anexos do 

pedido de adiantamento, garantia escrita, certidão comprovativa da situação regularizada 

perante a segurança social e das finanças e os documentos de nomeação de delegação de 

competências. 

 Dos elementos existentes no processo parece-me que não está claro a data em que o Sr. 

Presidente da CMA se compromete a propor em Assembleia Municipal (setembro de 2011), 

apresentar a obra, isto a 19 de agosto de 2011, o que deu a entender que a data escolhida 

poderá ter sido em função do conhecimento da aprovação do projeto. O próprio pedido de 

adiantamento financeiro (29 de dezembro de 2011), de 50% (35.866.48€), não me pareceu 

estar com despesas afetadas ao projeto o que poderá indicar que a CMA ao receber as 

verbas poderá afetá-las sem rigor e sem garantias de uma ótima rentabilização dos recursos 

públicos.” 
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Esclarecimentos – Marlene Marques: "A probabilidade de ser aprovada é inferior a 

50% e por isso, regra geral, submete-se à assembleia depois de aprovado e antes da 

assinatura do protocolo / contrato. 

Como o próprio nome indica, ADIANTAMENTO, não implica em despesa efetuada. 

Temos de apresentar as despesas depois. Neste programa só podemos fazer 3 

pedidos de pagamento. Um, o do adiantamento, está feito. Só temos mais dois. Por 

isso a própria ADICES aconselhou-nos a pedir só quando tivéssemos a despesa na 

quase totalidade e depois pedirmos o último com a conta final da obra. Por força do 

regulamento do QREN, estes pagamentos são depositados numa conta específica 

sendo por isso fácil saber, em qualquer altura, quanto recebemos de todos os projetos. 

Os pagamentos das faturas das obras financiadas também devem ser feitos a partir da 

mesma conta bancária." 

“Relativamente à candidatura do Centro Escolar de Fermentelos a Arquiteta Marlene explicou 

detalhadamente a aplicação informática que suporta a candidatura. Saliento, apenas, a não 

possibilidade do cumprimento dos prazos iniciais da conclusão da obra. 

 Gostaria de referir o bom acolhimento que tive por parte dos elementos da comissão 

salientando, nesse sentido, a preocupação da Eng.ª Sónia e da Arq.ª Marlene e numa fase 

em que as verbas das candidaturas nacionais se viram para os centros urbanos seria, talvez 

possível, afetar mais recursos financeiros para as freguesias do concelho.” 

 

 Processos Obras Particulares – Requerimento n.º 2580/11 de 2011/08/01 (e-Paper) – 

Informação Prévia – Edificação – Eng.ª Sónia Marques 

“Analisado o requerimento em epígrafe, verificou-se o seguinte: 

 Apresentação de requerimento para “Construção de edifício para habitação”, 

acompanhado de peças desenhadas, prova de propriedade, plantas de localização, 

memória descritiva e justificativa, e documentos de identificação. 

 Saneamento Liminar, em 2011/08/10, pelo António Pereira, tendo como resumo “Bem 

instruído”. 

 Este processo esteve “a aguardar revisão do PDM”, desde 2011/09/06 até 2012/01/18. 

 Em 2012/02/09, a Arq.ª Kelly Farias, apresenta uma informação técnica, com a 

referência KMF 2012-036, com parecer desfavorável, dado que a proposta viola o 
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disposto no n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento do PDM, por causa da ausência das 

infraestruturas necessárias. 

 Despacho do Sr. Vereador João Clemente, no sentido de “Comunicar ao requerente a 

intenção de indeferir nos termos do CPA e de acordo com o PTKMF 2012-036. 

 O munícipe foi notificado, por ofício, em 2012/02/16. 

 Indeferido, em 2012/03/22, pois à data não tinha sido apresentada resposta ao ofício, 

tendo sido notificado o munícipe, por ofício n.º 629/12, de 2012/03/23. 

Em resumo, foi evidenciado que o processo supra citado se encontra corretamente 

analisado.” 

 

 Processos Obras Particulares – Requerimento n.º 1469/11 de 2011/05/03 – Projetos de 

especialidades – Edificação – Eng.ª Sónia Marques 

“Analisado o requerimento em epígrafe, verificou-se o seguinte: 

 Apresentação de requerimento, por RIOÁGUEDA – Empreendimentos imobiliários, para 

“Projetos de especialidades – Edificação”. 

 Saneamento Liminar, em 2011/05/09, pelo Armando Henriques, informação AMH 2011 

0728, tendo como resumo “OK”. 

 Despacho do Sr. Vereador João Clemente, no sentido “Deferido o licenciamento de 

acordo com a informação AMH 2011 0728”, em 2011/05/13. 

 O munícipe foi notificado, por ofício n.º 1432/11, em 2011/05/17, com “aprovação dos 

projetos de especialidades…e prazo de um (1) ano, sob pena de incorrer em 

caducidade, …” 

 Segue para o Serviço de Fiscalização, em 2012/06/28, após o levantamento da licença, 

para verificar se as obras se encontravam executadas. 

 O Serviço de Fiscalização, em 2012/07/03, informação JF n.º 173, diz que “a requerente 

não deu início aos trabalhos”. 

 Dado que a requerente ainda não tinha procedido ao levantamento da licença respetiva, 

a SATA, em 2012/07/05, elabora ofício ao munícipe, comunicando a intenção de 

declaração de caducidade, nos termos do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 555/99, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março e pela Lei n.º 28/2010, de 02 de 

setembro. À data da auditoria, o munícipe ainda não tinha sido notificado. 
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Em resumo, foi evidenciado que o processo supra citado se encontra corretamente 

analisado.” 

 

 VIASUBRIA – Contribuinte 509 255 590 – Dr. António Martins (representante da Assembleia 

Municipal) 

“Solicitou-se documentação referente à prestação de serviços pela empresa em apreço tendo 

em consideração diversas “incidências políticas” – do conhecimento geral – já verificadas 

sobre esta empresa. 

Esta empresa aufere da CMA um montante mensal de 1.959€00 + IVA equivalente a um total 

de 2.398€50 

Uma estranha curiosidade resulta do facto de se ter verificado que a empresa vive 

exclusivamente (?) da prestação de serviços à autarquia! De outro modo não se perceberia 

por que motivo, apesar do serviço ser prestado e faturado mensalmente a numeração 

documental é sequencial. Isto é, os descritivos são sempre os mesmos sendo a única variável 

o número do documento e o do mês seguinte é sempre o número imediatamente superior ao 

do mês anterior! 

Uma outra estranha curiosidade é a de que a empresa também controla a execução, ou não, 

dos Protocolos estabelecidos pela CMA com as juntas de freguesia o que a transforma num 

fiscal da atividade dos presidentes de junta! 

É meu entender – não alocando aqui quaisquer eventuais ilegalidades – que a Assembleia 

deveria solicitar ao Sr. Presidente da Câmara o esclarecimento cabal desta situação ou, em 

última análise, não o querendo fazer, seria no mínimo coerente solicitar às autoridades 

competentes que apurem o estranho facto de uma empresa se constituir para prestar serviços 

exclusivos ao município.” 

 

 NUMBER ONE – Dr. António Martins (representante da Assembleia Municipal) 

“Esta empresa prestou serviços de limpeza na Biblioteca, no Mercado e nas Piscinas.” 

 

 NUMÉRICA – Produções Multimédia – Dr. António Martins (representante da Assembleia 

Municipal) 

“Descrição: Tarab – Danças Ocultas (500 Unid x 5,03€) + 21% IVA 
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Por desconhecer o significado de TARAB pedi documentação explicativa tendo recebido dos 

serviços, na pessoa da Exma. Sr.ª Dr.ª Maria Moreira, a explicação de que, após busca na 

net, concluíram sobre TARAB: “O conceito ‘Tarab’, usado no Norte de África, assenta na ideia 

de um nível superior de consciência coletiva atingido numa performance, partilhado entre 

artista e público” 

Assim concluiria eu que das Danças Ocultas se compraram à empresa NUMÈRICA – dentro 

de toda a legalidade – 500 CD no valor de 3.043€15, com algum pressuposto… dar / vender. 

Na verdade foi inequívoca falta de imaginação minha. Todavia depois desta explicação, 

também eu fui à net e terei concluído – espero que bem – que TARAB é também o nome de 

álbum do Danças Ocultas – o último – pelo que a CMA comprou (?) 500 CD deste álbum 

musical.” 

 

 DAVID MORGADO LEMOS – Dr. António Martins (representante da Assembleia Municipal) 

“A verba em apreço reporta à penhora existente sobre o executado / falido ANTONIO 

SANTOS NEVES LDA (empresa de construção civil), no Tribunal de Viseu, e devida ao valor 

de restituição de depósitos de garantias, retidos na CMA e referentes a obras de 

pavimentação atrás Macal; pavimentação de “Estrada Serras / 3.ª fase; pavimentação Rua 

Nascente e valetas em Cabanões e pavimentação Chousinha / Ventoso. 

Esta verba foi então enviada ao solicitador DML, acima referido, por ordem pelo Tribunal de 

Viseu.” 

 

 PSIENTÍFICA – Dr. António Martins (representante da Assembleia Municipal) 

“Valores pagos e correspondentes a Atividades de Enriquecimento Curricular – pagas em 

Dezembro de 2010 (isentas de IVA ao abrigo do Art.º 9.º CIVA).” 

 

 OFICINA DA ILUSÃO – Dr. António Martins (representante da Assembleia Municipal) 

“Pagamento da verba de 4.950€00 + IVA inerente à atuação do músico Luís Represas, em 

14/01/2011, no âmbito das Sextas Culturais.” 

 

 AROUND PLAY – Unipessoal – Dr. António Martins (representante da Assembleia 

Municipal) 
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“Montantes pagos, por prestação de serviços, no âmbito do Projeto Piscina Segura.” 

 

 HILTON – Documentos 206 / 210 – Dr. António Martins (representante da Assembleia 

Municipal) 

“Referem-se a deslocações do Sr. Presidente da Câmara a Newark de 18 / 24-11-2010, na 

companhia do Sr. Vereador Dr. Brito Salvador.” 

 

 MOTA ENGIL – Documento 75 – Dr. António Martins (representante da Assembleia 

Municipal) 

“Regeneração Urbana – trata-se de um ajuste direto – legal – referente à intervenção na Av. 

Dr. Eugénio Ribeiro, Largo Dr. António Breda e demais ruas periféricas, pelo valor indicado. 

Documentação contratual e outra disponíveis, se pretendido.” 

 

 CONTRATO FORNECIMENTO REDE WIMAX – FASE 2 – Dr. António Martins 

(representante da Assembleia Municipal) 

“Apenso contrato de fornecimento de rede, datado de 14/11/2011 – 125.973€85 

Outros elementos constantes de CD (do qual requisitei cópia).” 

 

 INÊS LUÍSA ANDRADE SANTOS – Documento n.º 54 – Dr. António Martins (representante 

da Assembleia Municipal) 

“Esta Sr.ª Eng.ª do Ambiente, foi admitida em avença e por contrato para assessoria e 

supervisão técnica de estudos e projetos na área do ambiente, pelo valor de 1.710€00 / 

mensais.” 

 

 RICARDO MANUEL HORTA PATRICIO – Documento n.º 3 – Dr. António Martins 

(representante da Assembleia Municipal) 

“Admitido por ajuste direto para o acompanhamento de empreitadas, pelo valor de 1.600€00 / 

mês (pelo período de 3 anos, renovável ano a ano). 

Retive que a proposta inicial apresentada por este Sr. Eng.º Civil, num concurso cujo Caderno 

de Encargos referia, na sua Cláusula 15 – NEGOCIAÇÃO: “… Propostas apresentadas não 
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serão objeto de negociação” fora de 67.176,00€ tendo à posteriori sido fechado contrato por 

57.600€00 (total). 

Houve abertura de propostas em 13/12/2010 às 10H30. Em 02/12/2010, em reunião do 

Executivo 27/10, foi deliberado por unanimidade celebrar Contrato para Acompanhamento de 

Obras de Empreitada. 

Não me reconhecendo conhecimentos jurídicos suficientes para comentar a “correção deste 

ajuste de preço” (ainda que se conclua que a autarquia saiu beneficiada pela redução do 

mesmo) face a outros eventuais concorrentes a quem, pressupostamente, possa não ter sido 

dada a mesma “oportunidade” deixo ao critério de outros deputados municipais, 

incontestavelmente, mais entendidos que eu nestas matérias, a faculdade de eventuais 

comentários sobre este ponto.” 

Esclarecimentos – DV-FIN_CONTRATAÇÃO PÚBLICA: “Relativamente ao 

procedimento em epígrafe cumpre informar o seguinte: 

Foi deliberado efetuar um Contrato de Avença para Prestação de Serviço de 

Acompanhamento de Obras de Empreitada, cuja proposta de deliberação solicitou o 

parecer prévio favorável ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 35.º da Lei 12-

A/2009, conjugado com o artigo 6.º  Decreto-Lei 209/2009, para realização de contrato 

a efetuar por Ajuste Direto Regime geral, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 

20.º do CCP (Código de Contratos Públicos), com convite a um prestador de Serviço 

(Eng.º Civil), conforme previsto na noção definida no artigo 112.º do CCP, e cujo modo 

de apresentação da proposta seria efetuado nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 

115.º do CCP, através de transmissão escrita e eletrónica de dados, concretamente 

via e-mail, diferentes do definido no n.º 1 artigo 62.º. 

Estes e outros aspetos da realização do procedimento e formação do contrato, foram 

apresentados no parecer no pedido de parecer prévio favorável, aprovado pela 

Câmara Municipal. 

Quanto ao valor de 67.176,00€, este foi o valor de base inicialmente apresentado no 

Caderno de Encargos, que seria o valor máximo que a entidade adjudicante se dispõe 

a pagar ao Prestador do Serviço, por todas as prestações que constituem o objeto do 

contrato, durante o prazo de vigência do mesmo, o que não significa que o valor 

contratual (valor adjudicado), seja necessariamente igual ao preço base, poderá ser 

inferior até 50% daquele valor sem contudo ser considerado um preço anormalmente 

baixo, nunca podendo, no entanto, ser superior ao preço base inicialmente definido. 
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Num procedimento, no qual é somente convidada uma entidade e, consequentemente, 

apresentada uma única proposta, aplica-se o disposto no n.º 2 do artigo 125.º do CCP, 

o qual refere que não há lugar a fase de negociação, sendo essa menção é colocada 

nas cláusulas das peças do procedimento, no entanto, o mesmo artigo refere que o 

concorrente pode ser convidado a melhorar a sua proposta (o que efetivamente 

aconteceu), no caso de, eventualmente, a entidade adjudicante entender que o preço 

base do qual poderá decorrer o valor da proposta tenha sido sobrevalorizado. Deste 

melhoramento só podem incorrer benefícios para a entidade adjudicante, e os aspetos 

do contrato suscetíveis de melhoramento, só poderão incidir no critério de adjudicação 

que é dado à concorrência, no caso concreto foi o preço, todos os demais aspetos do 

Caderno de Encargos mantêm-se inalterados. 

Quanto à abertura da proposta, informo que a mesma foi entregue por e-mail, de 

acordo com o definido na alínea g) do n.º 1 do artigo 115.º do CCP, não existe um ato 

publico formal para abertura das propostas, o processo é em tudo semelhante ao 

definido para as plataformas eletrónicas, com as necessárias adaptações, uma vez 

que é impossível haver os processos de desencriptação das propostas. O que 

acontece é que, aquando da entrega da proposta e respetivos documentos, o 

concorrente é notificado que a mesma foi rececionada pelo Serviço de Contratação 

Pública, dentro do prazo limite – dia e hora – definido nas peças concursais e será 

remetida no dia útil seguinte, no respeito pelo horário mencionado no convite, para o 

Serviço a quem compete efetuar a análise e submeter o projeto de adjudicação ao 

órgão competente para contratar, dando cumprimento ao disposto no n.º 1 do artigo 

125.º.” 

 

 DANIELA MARIA MIRANDA LEITÃO GONÇALVES – Documento n.º 9 – Dr. António 

Martins (representante da Assembleia Municipal) 

“Gestora Pública – Lic. em Gestão Pública e Autárquica. 

Tratou-se da celebração de um Contrato Prestação Serviços na modalidade de avença, 

“…para aquisição de serviços p/ implementação, gestão, controlo e monitorização de um 

processo integrado de gestão de expediente e apoio técnico administrativo e financeiro…” 

Proposta: de 14/02/2011 – 50.400€00 (3 anos) 

Objetivo: Apoio técnico ao Departamento Administrativo e Financeiro 

Aprovação: Reunião de Camara de 03/02/2011 
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Concurso com Apresentação de Propostas até 14/02/2011 c/ Abertura de Propostas: 

15/02/2011 

Não foram apurados os moldes do Concurso, data de abertura e duração, nem se houve 

outros concorrentes. 

Deixando ao critério dos senhores Deputados levantar eventuais dúvidas suscitadas devo 

todavia sustentar que, da análise dos elementos facultados (acima referidos), não se me 

oferece nenhuma situação que possa evidenciar anormalidade.” 

 

 OFF7 – N.º 5 – Dr. António Martins (representante da Assembleia Municipal) 

“Elaboração de Plano de ação para a energia sustentável no âmbito do Pacto de Autarcas, 

(Frota / Políticas / Funcionamento e edifícios / RSU’s / Carbon Analytics). 

Com a OFF, Lda. haviam concorrido a ECO CHOICE, LDA e a IrRADIARE LDA. 

Preço base: 20.000€ (apresentado orçamento de 13.476€00 + IVA). 

ECO e IrRADIARE não apresentaram DECLARAÇÃO DE MANDATO e foram excluídas.” 

 

 ANTÓNIO PIMENTA Construções – Obras Margem Norte do Rio – Processos n.º 2 e 6 – 

Dr. António Martins (representante da Assembleia Municipal) 

Obras Margem Norte do Rio – Processo N.º 2 

“Dossier de trabalhos a mais – 19.790€03 – cujo elenco se encontra em 9 folhas e 

mapas, apensos e aprovados com parecer favorável da Exma. Sr.ª Eng.ª Manuela Pato.” 

Obras Margem Norte do Rio – Processo N.º 6 

“Trabalhos a mais e a menos – no valor de 47.775€92 + 56.065€50 – conforme 

informação do Departamento de Execução e Gestão Urbanística (Mapa n.º 4 – trabalhos 

a mais e a menos) aprovados em reunião de Executivo de 20/01/2011.” 

 

 Construções CARLOS PINHO Lda. – Processo 81 – Dr. António Martins (representante da 

Assembleia Municipal) 

“Ajuste entre obra a mais e a menos na Pavimentação e Repavimentação (Préstimo / 

Recardães / Belazaima / Aguada de Cima e Águeda). 

Informação DEGU 041/2011 de 27/10/2011 (Pág. 1/5). 
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Valor: 2.116€12 (valor não referido nas informações iniciais, pelo que se pediu dossier).” 

 

 Compra de 2 terrenos no Parque Empresarial do Casarão – Processo 17 (Vendedor: 

João Carlos Gomes Clemente) – Dr. António Martins (representante da Assembleia 

Municipal) 

Processo 17 (Vendedor: João Carlos Gomes Clemente) 

“Contrato de venda: 16.800€ 

Prédio 6790 – 4.200m2 – Portela do Sol / Matriz 2283 – 14.700€ valor tributável” 

Processo 2 (Vendedor: Maria Manuel Simões de Almeida Roque) 

“Matriz: 2201 – 9.600m2 Casarão 43.805€10 

Objetivo: Verificar similaridade de preço/m2, na compra de terrenos no PEC, até porque 

um dos vendedores era o Sr. Vereador, João Clemente. 

Independentemente de desconhecer a localização exata dos terrenos em apreço devo 

evidenciar que os valores/m2 negociados e pagos ao Sr. Vereador são cerca de 30% 

inferiores aos que foram pagos pelo outro terreno.” 

 

 Despesas de Deslocação – Dr. António Martins (representante da Assembleia Municipal) 

“Analisadas as despesas pedidas, confirmou-se reportarem a deslocações a diversos 

eventos, a saber: 

 AYuda en Rede / Bordéus (Presidente Gil Nadais; Vereadora Elsa Corga; Arq.ª 

Marlene Marques; e Rita Anjos Martins Simões) 

 RUnUP Closing Conference – Gateshead UK 

 Convenção ICLEI – Cities in Europe 2020 Bruxelas 9/13 maio 

 12/14 Setembro …. 237 

 Conf Europeia Transportes (Presidente Gil Nadais / Dr.ª Célia Laranjeira) 

 Urbact – RunUP 

 Newcastle (Presidente Gil Nadais + Dr. Pedro Alves) 

 Eu sustainable Energy Week 2011 

 10/10/11 – 13/10/11 
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 À solicitação apresentada a folhas 3 do EXCEL, OBS B2, “Mais se solicita que cada 

deslocação seja associada com o objetivo da mesma bem como se, à posteriori, tal 

deslocação produziu alguns efeitos relevantes - concretos - que se tenham traduzido em 

iniciativas de benefício direto da própria autarquia ou da comunidade municipal?”, o Sr. 

Presidente da Câmara recusou responder alegando que estaria disponível para discutir esse 

assunto e dar as informações especificamente pedidas, em sede de Assembleia Municipal. 

 Devo ainda referir que, além das dúvidas levantadas neste relatório, não encontrei outra 

qualquer situação que possa indiciar atuação menos correta por parte dos Serviços da 

Autarquia ou tão pouco configurar hipotética situação de ilegalidade / viciamento processual. 

 Dou assim por terminado o presente relatório, não sem antes relevar a disponibilidade, 

paciência e inestimável cooperação da Exma. Sr.ª Eng.ª Sónia Marques, a quem agradeço 

pessoalmente e em nome da Assembleia Municipal.” 


