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NEWSLETTER 
 

SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO 

TRIBUNAL DE CONTAS 

(3.º TRIMESTRE DE 2020) 

SUMÁRIO 

Pretende-se, com a presente informação, apresentar uma síntese dos 

principais Acórdãos proferidos pelo Tribunal de Contas – à semelhança 

do que fazemos em relação às decisões do Centro de Arbitragem 

Administrativa e, também, do Tribunal de Justiça da União Europeia -, 

descrevendo os factos, a apreciação do Tribunal, a respetiva decisão e 

analisando, ainda, qual o impacto que as mesmas podem ter na 

determinação das condutas a adotar pela Administração Pública. 

 

Mantêm-se, assim, as nossas Informações periódicas, também em 

matéria de Finanças Públicas, Direito Financeiro e Orçamental e de 

Contabilidade Pública. 
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1. 

NÚMERO DO PROCESSO:  2070/2019 

RELATOR: Conselheiro Fernando Oliveira Silva 

DATA: 30 de junho de 2020 

ASSUNTO: Recusa de visto ao contrato objeto de fiscalização prévia 

ENQUADRAMENTO 

O presente processo decorreu da fiscalização prévia e consequente decisão de recusa 

de visto ao contrato celebrado, em 17 de junho de 2019, entre o Município de Mangualde 

(“Recorrente”) e a sociedade Luságua – Serviços Ambientais, Lda. (“Adjudicatária”), 

pelo valor de € 1.798.277,02, o qual teve por objeto a beneficiação da estação de 

tratamento de águas residuais de Cubos, em Mangualde. 

A questão controvertida principal prendeu-se com a possibilidade de, num cenário de 

subcontratação, no âmbito de uma empreitada de obras públicas, poderem aproveitar à 

entidade adjudicatária as habilitações detidas pelas empresas subcontratadas. 

Neste contexto, alegou a Recorrente que a regra geral contida no regime jurídico 

aplicável ao exercício da atividade da construção (Lei n.º 41/2015, de 3 de junho), que 

determina que a empresa de construção responsável pela obra deve ser detentora de 

habilitação contendo subcategoria em classe que cubra o valor global daquela, não 

significa que se exija habilitação específica para os trabalhos mais expressivos da obra, 

em caso de subcontratação. 

Com efeito, no entender da Recorrente, uma interpretação contrária, como a que o 

Tribunal de Contas propugnou em sede de 1.ª instância, prejudicaria a possibilidade de 

subcontratação, legalmente consagrado. 

Segundo a Recorrente, o único limite legal a este expediente consiste na obrigação de a 

entidade adjudicatária executar, pelo menos, 25% do preço contratual, o que significa 

ser permitida a subcontratação até 75% da empreitada, mesmo para os trabalhos mais 

expressivos. 
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Neste sentido, argumentou a Recorrente que aquela dupla exigência de habilitação se 

traduziria não só numa redução da concorrência, causando uma diminuição do leque 

potencial de empresas concorrentes, que deixariam de poder suprir eventuais 

insuficiências de habilitação através do instrumento da subcontratação, mas também 

numa menor celeridade do procedimento, numa diminuição da agilização dos processos 

e a situações de desproporcionalidade, excessivamente penalizadoras para as empresas 

do setor da construção civil. 

Neste contexto, a Recorrente referiu ainda a coincidência entre a sua posição e a 

jurisprudência dos tribunais administrativos, e terminou a sua argumentação afirmando 

que, de acordo com a Lei de Organização e Processo de Tribunal de Contas (LOPTC), a 

recusa de visto apenas poderia ter como fundamento a nulidade ou a verificação de uma 

ilegalidade suscetível de alterar o resultado financeiro do contrato. 

Ora sucede que, segundo a Recorrente, nenhuma destas hipóteses estaria em causa no 

âmbito do presente processo. 

APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL 

O Tribunal de Contas, ao apreciar o recurso, estruturou a sua análise em dois vértices 

essenciais: 

i) Do aproveitamento pela Adjudicatária das habilitações detidas pela empresa 

subcontratada; e 

ii) Das consequências da falta de habilitação por parte da Adjudicatária. 

Assim, o Tribunal começou por referir que a Adjudicatária era, com efeito, à data da 

adjudicação, titular de alvará de empreiteiro de obras públicas emitido pelo instituto 

regulador, embora não fosse detentora de alvará em classe que cobrisse o valor total da 

obra no que se refere aos trabalhos mais expressivos ou determinantes da obra em 

causa. 

Nessa medida, a Adjudicatária recorreu ao mecanismo da subempreitada, procurando, 

por essa via, ficar habilitada para a execução dos referidos trabalhos de empreitada. 
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De acordo com a interpretação do Tribunal de Contas, existem dois limites legais à 

subcontratação de empreitada de obras públicas, sendo um de ordem qualitativa e um 

de ordem quantitativa. 

O limite qualitativo proíbe a subcontratação do núcleo central da empreitada, isto é, os 

trabalhos mais expressivos da mesma, quando a empresa adjudicatária não estiver 

habilitada para a execução dos mesmos. 

Nesta medida, entende o Tribunal que quando o legislador refere que, nos 

procedimentos de formação de contratos de empreitadas de obras públicas, sem 

prejuízo do mecanismo de subcontratação, “a empresa de construção responsável pela 

obra deve ser detentora de habilitação contendo subcategoria em classe que cubra o 

valor global daquela, respeitante aos trabalhos mais expressivos da mesma, sem 

prejuízo da exigência de habilitação noutras classes e subcategorias relativas às 

restantes obras e trabalhos a executar” (artigo 8.º da Lei n.º 41/2015, de 3 de junho), 

pretende dizer que a empresa responsável pela execução da obra poderá recorrer ao 

mecanismo da subcontratação até mesmo para os trabalhos mais expressivos da 

empreitada – ou parte deles – desde que seja detentora de habilitação para a respetiva 

execução. 

Assim, o legislador permite o aproveitamento, por parte da entidade adjudicatária, das 

qualificações detidas por subempreiteiros, mas apenas em relação a trabalhos de 

especialidade que sejam complementares à empreitada, e já não para os trabalhos 

principais. 

Quanto ao limite quantitativo – que coincide com aquele que é, no entender da 

Recorrente, o único limite legal à subcontratação – entende o Tribunal de Contas que 

este tem como objetivo apenas garantir que a empresa responsável executa, de forma 

direta, pelo menos 25% dos trabalhos da empreitada, o que significa que, ainda que a 

Adjudicatária esteja legalmente habilitada para a realização dos trabalhos, não poderá 

subcontratar a totalidade dos mesmos. 

Segundo o Tribunal, não tem cabimento o entendimento da Recorrente de que, sendo 

possível contratar até 75% dos trabalhos, fica desprovida de sentido a exigência de 

habilitação da entidade subcontratante para a execução dos trabalhos principais da 

empreitada. 
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Segundo o Tribunal, a ratio da exigência legal de habilitação da Adjudicatária para a 

realização dos trabalhos mais determinantes da empreitada prende-se com o facto de 

aquela ser a principal responsável, perante a entidade adjudicante, pela boa execução 

dos trabalhos contratados. 

A respeito da contrariedade entre a jurisprudência dos tribunais administrativos e o 

entendimento do Tribunal de Contas, recordou este Tribunal tratar-se de uma jurisdição 

distinta, não sendo as decisões dos tribunais administrativos vinculativas para a decisão 

a proferir em sede de fiscalização prévia. 

No campo das consequências da falta de habilitação da Adjudicatária, referiu o Tribunal 

que a mesma resulta na falta de apresentação tempestiva dos documentos de 

habilitação por parte daquela, devendo, nessa medida, ter sido adjudicada a proposta 

ordenada em lugar subsequente no âmbito do concurso. 

Assim, não tendo sido adjudicada a proposta ordenada em lugar subsequente, o Tribunal 

de Contas entendeu estar perante uma inexistência de ato de adjudicação, o que 

determina a nulidade do contrato, estando também em causa uma alteração do 

resultado financeiro do mesmo, uma vez que o contrato deveria ter sido adjudicado a 

uma entidade diferente.  

DECISÃO 

Em face da argumentação exposta, o Tribunal decidiu pela improcedência do recurso e 

pela manutenção da recusa de visto ao contrato sub judice.  

IMPLICAÇÕES PRÁTICAS 

O acórdão analisado vem esclarecer, inequivocamente, que muito embora o mecanismo 

da subcontratação esteja consagrado no âmbito das empreitadas de obras públicas, 

tanto a entidade subcontratante como a entidade subcontratada deverão estar 

habilitadas para a execução da componente principal dos trabalhos, sob pena de 

nulidade do contrato. 

Neste contexto, a lei permite que a entidade adjudicatária aproveite as habilitações da 

entidade subcontratada, quando não disponha ela própria dessas habilitações, mas 
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apenas em relação aos trabalhos complementares da empreitada, e nunca por 

referência aos trabalhos principais, ditos expressivos ou determinantes. 

Por último, cumpre referir a distinção operada entre a jurisdição do Tribunal de Contas 

e a dos tribunais administrativos, não estando o primeiro vinculado às decisões 

emanadas pelos segundos. 

2. 

NÚMERO DO PROCESSO:  2671/2019 

RELATOR: Conselheiro Mário Mendes Serrano 

DATA: 14 de julho de 2020 

ASSUNTO: Recusa de visto ao contrato objeto de fiscalização prévia 

ENQUADRAMENTO 

O presente processo decorreu da fiscalização prévia e consequente decisão de recusa 

de visto ao contrato celebrado sob a designação “Adenda ao Contrato para a Prestação 

do Serviço Universal de Ofertas de Postos Públicos” (“Adenda”), em 31 de julho de 2019, 

entre o Estado Português, representado pelo Secretário de Estado Adjunto e das 

Comunicações (“SEAC” ou “Recorrente”) e a sociedade MEO – Serviços de 

Comunicações e Multimédia, S.A. (“MEO”), pelo valor de € 2.466.600, e mediante o qual 

as partes pretenderam prorrogar a vigência de um contrato anterior, celebrado em 20 

de fevereiro de 2014, entre o Estado Português e a MEO (à altura, designada por “PT 

Comunicações, S.A.”). 

A questão controvertida principal prendeu-se com a desconformidade de um despacho 

emitido pelo SEAC com a produção do respetivo efeito pretendido, ou seja, a 

prorrogação de um contrato que o Estado Português havia celebrado com a MEO em 

2014 e que, à data da emissão do referido despacho, se encontrava já extinto. 

Com efeito, o referido contrato, cuja vigência se iniciou em 9 de abril de 2014, tinha um 

prazo de vigência de cinco anos contados dessa mesma data, tendo por isso caducado 

a 9 de abril de 2019. 
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Nessa mesma data, por despacho do SEAC, foi decidido prorrogar o referido contrato, 

transitoriamente, até que fosse designado um prestador do mesmo serviço, na 

sequência de um procedimento concursal.  

Na sequência do referido despacho, em 31 de julho de 2019, foi outorgada a Adenda ao 

contrato celebrado entre o Estado Português e a MEO em 2014, prorrogando-o 

excecionalmente pelo período de um ano ou até que fosse designado, por concurso, um 

novo prestador de serviço universal. 

Neste contexto, em sede de verificação preliminar, o Tribunal de Contas solicitou ao 

gabinete do SEAC um conjunto de esclarecimentos, nomeadamente, que demonstrasse 

estarem cumpridos os requisitos exigidos para o procedimento de modificação objetiva 

do contrato, previsto no Código dos Contratos Públicos (CCP), que justificasse a outorga 

de adenda ao contrato em data posterior à cessação da sua vigência e que 

fundamentasse a atribuição de efeitos retroativos a essa mesma adenda. 

Em resposta, o Recorrente afirmou que o expediente em causa se havia limitado a prever 

a prorrogação do prazo do contrato pelo tempo estritamente necessário à realização de 

um novo procedimento concursal, sendo a única solução capaz de garantir a 

continuidade da prestação do serviço, que realçou ser de interesse público relevante. 

Referiu ainda o Recorrente que a realização de novo procedimento concursal, tendente 

à designação de novo prestador do serviço universal de postos públicos, estava 

dependente do resultado de consulta pública da ANACOM, cujo relatório foi entregue ao 

Governo apenas 5 dias antes da data de cessação do contrato celebrado em 2014, 

deixando assim, manifestamente, um período de tempo demasiado curto para iniciar um 

novo procedimento concursal. 

Por último, e sem conceder, caso o Tribunal de Contas não admitisse a possibilidade de 

prorrogação do contrato original, com efeito retroativo, o Recorrente alegou que a 

Adenda seria subsumível ao instituto do ajuste direto. 

APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL 

O Tribunal de Contas, ao apreciar o recurso, estruturou a sua análise nos seguintes 

vértices essenciais: 
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i) Da relevância do despacho do SEAC de 9 de abril de 2019 para a produção do 

efeito de modificação contratual por via unilateral; 

ii) Subsidiariamente, da possibilidade de se considerar admissível uma 

prorrogação, com efeito retroativo, do contrato originário, por intermédio da 

Adenda; e 

iii) Ainda subsidiariamente, na eventualidade de não se considerar possível a 

referida prorrogação, da consideração da Adenda como fundada em ajuste 

direto.   

A título preliminar, referiu o Tribunal de Contas que em momento algum anterior ao das 

alegações de Recurso havia sido referido pelo Recorrente que o despacho de 9 de abril 

de 2019, que esteve na génese da Adenda objeto do processo, consubstanciava uma 

modificação unilateral do contrato, nem tão-pouco haviam sido referidas quaisquer 

razões de interesse público subjacentes àquele expediente. 

Ademais, o Tribunal de Contas entendeu que, após o pedido de esclarecimento 

preliminar, o Recorrente sustentou a prorrogação por si promovida com base em 

normas alusivas não a uma modificação unilateral do contrato, mas sim bilateral. 

Em todo o caso, o Tribunal entendeu que nunca se poderia falar em prorrogação, na 

medida em que o contrato originário já se encontrava extinto e apenas se pode prorrogar 

o que ainda está vigente. 

Assim, inexistindo um contrato para prorrogar, a Adenda apenas poderia configurar a 

celebração de um novo contrato, sem procedência de concurso, o que levou o Tribunal 

a concluir pela “ocorrência de uma preterição total do procedimento legalmente exigido” 

para o efeito, assim como pela violação dos princípios da concorrência, da transparência 

e da igualdade, fundamentais à contratação pública. 

A respeito da adequação do despacho do SEAC à produção do efeito pretendido, o 

Tribunal de Contas pronunciou-se negativamente, entendendo não estarem verificados 

os dois requisitos essenciais de uma modificação contratual por ato administrativo, ou 

seja, que este (i) contenha uma menção expressa da intenção de operar uma mudança 

contratual e que, para o efeito, (ii) sejam expressamente invocadas razões de interesse 

público. 
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Quanto à admissibilidade de uma prorrogação retroativa de um contrato caducado, o 

Tribunal de Contas pronunciou-se também pela negativa, referindo que, ao afirmar que 

o decurso do prazo de vigência de um contrato não determina a sua extinção, o 

Recorrente estaria a negar o próprio instituto da caducidade, e que prorrogar o que já 

não está vigente corresponderia a uma impossibilidade objetiva. 

Assim, entendeu o Tribunal que, em consequência daquela impossibilidade, não se 

produziu qualquer prorrogação do contrato originário e que, nessa medida, não chegou 

a ocorrer nenhuma modificação contratual, pelo que a Adenda não pôde deixar de ser 

considerada como um contrato novo. 

Implicando a celebração de um contrato público a adoção de um conjunto de 

procedimentos que não foram observados, a celebração da Adenda configurou uma 

“preterição total do procedimento legalmente exigido”, em ofensa ao fundamental 

princípio da concorrência, da qual “decorre uma séria probabilidade de alteração do 

resultado financeiro do contrato, com a consequente integração do fundamento de 

recusa de visto (…)”. 

A respeito da possibilidade de a celebração da Adenda poder ser considerada um ajuste 

direto, hipótese invocada pelo Recorrente, referiu o Tribunal de Contas que muito 

embora o ajuste direto seja um procedimento simplificado, para que se estivesse 

perante esta figura seria sempre necessário mais do que um simples Despacho 

determinativo de uma prorrogação contratual, que no caso em concreto não revestiu  

“características que permitam ficcioná-lo como apto a corporizar todo um 

procedimento conducente a um ajuste direto (…)”. 

DECISÃO 

Em face da argumentação exposta, o Tribunal decidiu pela improcedência do recurso e 

pela manutenção da recusa de visto ao contrato sub judice.  

IMPLICAÇÕES PRÁTICAS 

O acórdão analisado reforça a importância do respeito pelos princípios fundamentais da 

concorrência, da transparência e da igualdade no contexto dos procedimentos de 

contratação pública. 
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Por outro lado, o acórdão salienta também a essencialidade da observância dos 

requisitos formais previstos na lei para estes procedimentos, que obstam à verificação 

de expedientes, nomeadamente a nível da prorrogação e modificações contratuais, com 

preterição total dos procedimentos legalmente previstos. 

*** 

Lisboa, 01 de outubro de 2020 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Marta Machado de Almeida 

Soraia João Silva 

José Oliveira Marcelino 
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