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CGFSS — Centro de Gestão Financeira da Segurança Social 

Cfr. — Confira 

fl. — folha 

fls. — folhas 

Instruções — 
Instruções n.º 1/2006, publicadas no Diário da República, 2.ª série, n.º 202, de 19 

de Outubro de 2006, no Jornal Oficial, II série, n.º 42, de 17 de Outubro de 2006 

LOPTC — Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas
1
 

p. — página 

pp. — páginas 

SRATC — Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas 

SRAM — Secretaria Regional do Ambiente e do Mar 

VPGR — Vice - Presidência do Governo Regional 

                                                
1
 Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, republicada em anexo à Lei n.º 48/2006, de 29 de Agosto, com as alterações intro-

duzidas pela Lei n.º 35/2007, de 13 de Agosto. 



   

 Tribunal de Contas 
 

Obrigação de remessa de adicionais — Administração Regional (08/102.01)

 

– 5 – 

 

Sumário 
 

Apresentação 

A auditoria, relativa a contratos adicionais, realizou-se em execução do programa de fisca-

lização da Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas. 

A acção incidiu sobre os adicionais aos contratos da Administração Pública Regional visa-

dos pela Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas e teve como objectivos a veri-

ficação do cumprimento tempestivo da obrigação de remessa. 

Estes objectivos traduziram-se, no plano operacional, na análise e verificação dos contratos 

principais e respectivos adicionais e no cruzamento da informação obtida na fase prelimi-

nar com os dados, acumulados ao longo do período considerado (1 de Janeiro de 2007 e 31 

de Março de 2008), respeitantes a adicionais a contratos visados, resultantes do envio pelas 

entidades da Administração Pública Regional dos elementos a que estão obrigadas nos 

termos das Instruções n.º 1/2006, publicadas no Diário da República, 2.ª série, n.º 202, de 

19 de Outubro de 2006.  

Principais conclusões/observações 

Da amostra que integrou 36 contratos visados, verificou-se a existência de 12 contratos 

adicionais, dos quais nove foram remetidos, com observância do prazo para o efeito, e três 

não foram remetidos à SRATC, conforme exigência legal. 

Cumpriram a obrigação de remessa de adicionais nos termos do artigo 47.º, n.º 2, da 

LOPTC, as seguintes entidades: Presidência do Governo Regional – Direcção Regional da 

Cultura; Secretaria Regional da Educação e Ciência; Secretaria Regional da Habitação e 

Equipamentos; Secretaria Regional do Ambiente e do Mar; Direcção Regional das Pescas; 

e SATA Gestão de Aeródromos, SA. 

Não cumpriram aquela obrigação as seguintes entidades: Vice-Presidência do Governo 

Regional e Centro de Gestão Financeira da Segurança Social. 

Recomendações 

1.ª Devem ser remetidos à Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas todos 

os contratos adicionais aos contratos visados, independentemente da sua desig-

nação e da avaliação do seu conteúdo. 

2.ª A obrigação de remessa de adicionais deve ser cumprida, num primeiro momen-

to, pelo envio por correio electrónico para o endereço uat1.sra@tcontas.pt dos 

documentos que titulam o contrato adicional, a deliberação ou despacho autori-

zador, as informações dos serviços, os pareceres da fiscalização, as propostas do 

empreiteiro ou fornecedor, outros documentos (eventuais) que permitam definir 

o objecto do adicional e o mapa anexo às Instruções n.º 1/2006, e, num segundo 

momento, pela confirmação da mensagem de correio electrónico, mediante 

envio de ofício acompanhado apenas pelo mapa anexo às citadas instruções. 

mailto:uat1.sra@tcontas.pt
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Capítulo I 

Plano global da auditoria 

I.I – Introdução 

1. Enquadramento 

A auditoria realizou-se em execução do Plano de Acção da Secção Regional dos Açores do 

Tribunal de Contas
2
. 

2. Natureza e âmbito 

2.1 Natureza 

A acção, horizontal, tem a natureza de auditoria de legalidade e regularidade, orientada 

para a verificação do cumprimento das obrigações das entidades da Administração Regio-

nal, decorrentes da celebração de adicionais a contratos visados. 

2.2 Âmbito 

A auditoria incidiu sobre os adicionais aos contratos da Administração Pública Regional 

visados no período compreendido entre 1 de Janeiro de 2007 e 31 de Março de 2008. 

2.3 Objectivos gerais 

 A auditoria tem como objectivos: 

 Verificar se as entidades que tiveram processos visados pelo Tribunal de Contas, no 

referido período de 1 de Janeiro de 2007 a 31 de Março de 2008, cumpriram a obri-

gação de remeter os adicionais desses contratos (artigo 47.º, n.º 2, da LOPTC). 

 Verificar se foi cumprido o prazo de remessa (15 dias). 

3. Contraditório 

Para efeitos de contraditório, em conformidade com o disposto no artigo 13.º da LOPTC, o 

anteprojecto do presente relatório foi remetido às entidades auditadas e aos responsáveis 

identificados no ponto 11 do anteprojecto de relatório de auditoria
3
. 

                                                
2
 Aprovado pela Resolução do Tribunal de Contas n.º 2/2008-PG, da sessão de 19 de Dezembro de 2007, publicada 

no Diário da República, 2.ª série, n.º 9, de 14 de Janeiro de 2008 e no Jornal Oficial da Região Autónoma dos Aço-

res, 2.ª série, n.º 5, de 8 de Janeiro de 2008. 
3
 Ofícios n.

os
 1680/08-S.T. a 1695/08-S.T., todos de 16-10-2008. 
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Responderam, pela respectiva ordem cronológica de entrada, as seguintes entidades e os 

seguintes responsáveis: 

Entidades: Secretaria Regional do Ambiente e do Mar; SATA Gestão de Aeródromos, SA; 

Centro de Gestão Financeira da Segurança Social; Direcção Regional da Cultura; Direcção 

Regional das Pescas; 

Responsáveis: José Virgílio de Matos Figueira Cruz; Andreia Martins Cardoso da Costa; 

Francisco Sérgio Tavares de Barros.  

As alegações constam do anexo VI, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 13.º da 

LOPTC
4
, e foram tidas em conta na elaboração do relatório. 

Os comentários e transcrições considerados necessários, apresentados por entidade e por 

responsável, foram inseridos no ponto 9.2. Respostas em contraditório. 

4. Condicionantes e limitações da acção 

Não se verificaram obstáculos ao normal desenvolvimento da acção, uma vez que a infor-

mação solicitada foi prestada com eficácia, revelando espírito de colaboração por parte das 

entidades da Administração Pública Regional e das empresas co-contratantes. 

                                                
4
 As alegações têm a seguinte localização no processo documental: Secretaria Regional do Ambiente e do Mar (fls. 

1265 a 1272); SATA Gestão de Aeródromos, SA (fls. 1278); Centro de Gestão Financeira da Segurança Social (fls. 

1279 a 1287); Direcção Regional da Cultura (fls. 1290 a 1296); Direcção Regional das Pescas (fls. 1297); José Vir-

gílio de Matos Figueira Cruz (fls. 1273 a 1277); Andreia Martins Cardoso da Costa (fls. 1288 e 1289); Francisco 

Sérgio Tavares de Barros (fls. 1298 a 1308). 
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I.II – Metodologia adoptada 

5. Metodologia 

5.1. Aspectos gerais e planeamento 

A auditoria compreendeu três fases: fase de planeamento, fase de execução e fase de ava-

liação e elaboração do relatório. Foram seguidas as metodologias adoptadas no Manual de 

Auditoria e de Procedimentos, com as adaptações que se consideraram pertinentes, em 

função do tipo e natureza da auditoria.  

A técnica de verificação a utilizar na fase de execução da auditoria consiste: 

 no exame dos documentos que integram os respectivos processos, em suporte físico 

e/ou electrónico, com especial ênfase no cruzamento dos dados obtidos internamente, 

a partir das respectivas bases de dados, com os elementos obtidos externamente, na 

recolha da informação preliminar, sustentado pela análise aos valores da execução 

financeira dos contratos; 

 na circularização, junto aos empreiteiros, visando a validação da informação, sobre a 

execução dos contratos, transmitida pelas entidades da Administração Regional. 

5.2. Estudo preliminar 

A análise preliminar visou: 

 determinar os contratos que foram submetidos a visto pelas entidades da Administra-

ção Regional no período indicado (01-01-2007 a 31-03-2008); 

 delimitar o universo para efeitos da verificação do cumprimento da obrigação de 

remessa dos adicionais aos contratos visados; 

 obter informação dos serviços sobre os contratos adicionais que celebraram, na 

sequência dos contratos visados que integram o universo definido.  

 

Ponderados os objectivos da acção
5 

utilizaram-se os seguintes critérios para a selecção dos 

contratos a verificar:  

 Critério 1: materialidade financeira; 

 Critério 2: tipo contratual. 

A explicitação dos critérios e a sua aplicação constam do Anexo I: Critérios de selecção. 

                                                
5
 Vd. ponto 2.3. 
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Em síntese, a aplicação do critério 1 consistiu na selecção dos contratos cujo valor fosse 

igual ou superior a 30% do valor médio
6
.  

Da aplicação do critério 2 resultou a selecção do grupo dos contratos de empreitada de 

obras públicas, representativo de mais de 70% do universo. 

Deste modo, delimitou-se a amostra correspondente aos adicionais de 36 contratos de 

empreitada de obras públicas visados na SRATC de 01-01-2007 a 31-03-2008. 

 

6. Fase de execução 

6.1 Actos e contratos verificados 

A listagem dos contratos seleccionados consta do Anexo II: Actos e contratos verificados. 

6.2 Objectivos operacionais 

Os objectivos operacionais consistiram no exame dos documentos que integram o Anexo 

III: Informação externa – Serviços e no cruzamento desta informação
7
 com os dados acumu-

lados ao longo do período considerado, respeitantes a adicionais a contratos visados, resul-

tantes do envio pelas entidades da Administração Pública Regional dos elementos a que 

estão obrigadas nos termos das Instruções n.º 1/2006, publicadas no Diário da República, 

2.ª série, n.º 202, de 19 de Outubro de 2006.  

                                                
6
 Para o cálculo do valor médio dos contratos foi excluído o contrato de concepção, projecto, construção, alteração 

de vias, reabilitação ou reformulação, financiamento, conservação e exploração, em regime de portagem SCUT, de 

lanços e conjuntos viários associados, na ilha de São Miguel, numa extensão total aproximada de 94 km, uma vez 

que este contrato tem um valor excepcionalmente alto (€ 1.270.786.960,00, enquanto o conjunto dos restantes 68 

contratos apresenta o valor de € 109.480.310,24). 
7
 Obtida na fase preliminar da auditoria. 
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Capítulo II 

Observações da auditoria 

II.I – Dados obtidos 

7. Informação transmitida pelas entidades da Administração Pública Regional 

Em resposta aos pedidos de informação preliminar da auditoria, as entidades da Adminis-

tração Pública Regional remeteram os seguintes dados relativos aos adicionais contratados 

e às datas de início da execução dos respectivos trabalhos: 

Quadro I: Contratos adicionais comunicados no âmbito da auditoria 

N.º de 
ordem 

Entidade Empreitada 
Contratos adi-

cionais 
Inicio de execução 

do adicional 

1 Administração dos Portos 
do Triângulo e do Grupo 
Ocidental, SA 

Ampliação do parque de contento-
res e construção de nova via de 
acesso ao porto de Velas, Ilha de 
São Jorge 

Sem adicionais — 

2 
Construção do núcleo de recreio 
náutico do porto das Lajes do Pico Sem adicionais — 

3 
Centro de Gestão Finan-
ceira da Segurança Social 

Remodelação do edifício da Segu-
rança Social de Santa Cruz das 
Flores 

Adicional 1 16-11-2007 

Adicional 2 30-04-2008 

4 
Escola Básica Integrada 
de Rabo de Peixe 

Construção de uma piscina aque-
cida, ginásio, espaços exteriores e 
remodelação do pavilhão gimno-
desportivo em Rabo de Peixe 

Sem adicionais — 

5 

Ilhas de Valor, SA 

Construção do hotel da Graciosa Sem adicionais — 

6 

Construção do hotel das Flores e 
recuperação, ampliação e adapta-
ção da Fábrica da Baleia do 
Boqueirão a Centro de Interpreta-
ção Ambiental e Cultural 

Sem adicionais — 
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N.º de 
ordem 

Entidade Empreitada 
Contratos adi-

cionais 
Inicio de execução 

do adicional 

7 

IROA, SA 

Caminhos agrícolas CP 11, CP 12 
e CP 13 no perímetro de ordena-
mento agrário de Maia/Fenais da 
Ajuda - Ilha de São Miguel 

Sem adicionais — 

8 

Construção e Beneficiação do 
Caminho Agrícola da Ribeira das 
Lixívias - Perímetro de Ordena-
mento Agrário Santo Antão/Topo - 
Ilha de São Jorge 

Sem adicionais — 

9 

Direcção Regional 
das Pescas 

Beneficiação do Porto da Fajã do 
Ouvidor, Ilha de S. Jorge Sem adicionais — 

10 
Ampliação do Porto de Vila Fran-
ca do Campo, Ilha de S. Miguel Sem adicionais — 

11 

Construção do edifício da lota, 
entreposto frigorífico e espaço de 
transformação do pescado da Ilha 

do Corvo
8
 

— — 

12 
Melhoramento do Porto de S. 
Mateus, Ilha Terceira Sem adicionais — 

13 
Melhoramento do Porto de Ponta 
Delgada, Ilha das Flores 

Adicional 1 07-12-2007 

14 

Presidência do Governo 
(Direcção Regional da 

Cultura) 

Conservação e beneficiação do 
Museu Carlos Machado - Ponta 
Delgada 

Sem adicionais — 

15 
Obras de conservação do Con-
vento de São Francisco 

Adicional 1 06-08-2007 

Adicional 2 04-12-2007 

Adicional 3 30-05-2008 

16 

SATA Gestão 
de Aeródromos, SA 

Instalação do ILS - Movimentação 
de terras, no aeroporto da Ilha do 
Pico - Açores -  

Adicional 1 03-10-2007 

17 

Construção do parque de estacio-
namento da aerogare do aeró-
dromo da Ilha de São Jorge 

Sem adicionais — 

                                                
8
 Relativamente a este contrato não foi preenchido o quadro informativo, conforme solicitado, tendo antes sido 

comunicado pelos Serviços que «a obra está em processo de ajustamento do projecto em virtude da necessidade de 

adaptar a construção a alguns requisitos colocados pela SATA Air Açores em termos relacionados com a servidão 

aeroportuária do aeroporto da ilha do Corvo» (cfr. oficio n.º 2008/1884/cm, de 2008-06-06, da Lotaçor, SA, fls. 322 

do processo).  
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N.º de 
ordem 

Entidade Empreitada 
Contratos adi-

cionais 
Inicio de execução 

do adicional 

18 

Secretaria Regional 
da Educação e Ciência 

Requalificação do bloco norte de 
salas de aula da Escola Secundá-
ria Domingos Rebelo 

Adicional 1 
O Serviço não 
indicou a data 

19 

Adaptação do edifício sito na Rua 
dos Clérigos 2 - 4, Freguesia de 
S. Pedro, Concelho de Ponta 
Delgada, a Escola Turística e 
Hoteleira 

Sem adicionais — 

20 

Beneficiação de coberturas, pintu-
ras decorativas e tratamento 
antitérmitas da Escola Secundária 
Antero de Quental 

Sem adicionais — 

21 

Secretaria Regional 
da Habitação 
e Equipamentos 

Execução de vinte habitações no 
loteamento da Covoada 2, Conce-
lho de Ponta Delgada na Ilha de 
S. Miguel 

Adicional 1 25-09-2007 

22 

Beneficiação do ramal de acesso 
ao porto da Ribeirinha, concelho 
de Ribeira Grande - S. Miguel 

Sem adicionais — 

23 

Construção de rotunda na Aveni-
da Príncipe de Mónaco em Ponta 
Delgada 

Sem adicionais — 

24 

Beneficiação da Rua da Esperan-
ça em Santa Cruz e 1400 metros 
do Ramal para a Fajã Grande, Ilha 
das Flores 

Sem adicionais — 

25 

Execução das infra-estruturas 
urbanísticas e dos edifícios da 1.ª 
fase da reconversão urbanística e 
habitacional do Bairro Nossa 
Senhora de Fátima, na cidade da 
Praia da Vitória 

Sem adicionais — 

26 

Beneficiação da E.R. 7-2.ª no 
Livramento e da E.R. 1-1.ª no 
interior dos Fenais da Luz, Conce-
lho de Ponta Delgada 

Sem adicionais — 

27 

Pavimentação da E.R. 1-1.ª no 
troço compreendido entre os 
Remédios e Pilar da Bretanha, 
concelho de Ponta Delgada 

Sem adicionais — 

28 

Sociedade de Promoção 
e Reabilitação 
de Habitação 
e Infra-Estruturas, SA 

Concepção/construção da reabili-
tação da via Vitorino Nemésio, na 
Ilha Terceira 

Sem adicionais — 
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N.º de 
ordem 

Entidade Empreitada 
Contratos adi-

cionais 
Inicio de execução 

do adicional 

29 

Secretaria Regional 
do Ambiente e do Mar 

Adaptação de um edifício a Centro 
de Interpretação e Ecoteca em 
Vila do Porto 

Sem adicionais — 

30 

Construção do Centro de Apoio 
aos Visitantes da Furna do Enxo-
fre - Graciosa 

Sem adicionais — 

31 

Intervenção integrada da Ribeira 
de Santiago a juzante da Praça 
Municipal e consolidação da 
vertente ao longo da Rua dos 
Ferreiros 

Sem adicionais — 

32 

Protecção e reforço do muro da 
estrada marginal da Fajã de São 
João - Ilha de São Jorge 

Sem adicionais — 

33 

Recuperação do jardim de Santa-
na (zona sul) e rede exterior de 
incêndios do Palácio de Santana - 
Ponta Delgada - S. Miguel 

Adicional 1 28-02-2008 

34 

Construção das infraestruturas de 
apoio ao Centro de Interpretação 
do Farol dos Capelinhos 

Sem adicionais — 

35 

Requalificação ambiental das 
margens da ribeira da Conceição - 
Furnas - Ilha de São Miguel 

Adicional 1 
22-02-2008 

36 
Vice – Presidência 
do Governo Regional 

Concepção, projecto, construção, 
alteração de vias, reabilitação ou 
reformulação, financiamento, 
conservação e exploração em 
regime de portagem SCUT, dos 
lanços e conjuntos viários asso-
ciados especificados nos n.

os
 5.2 a 

5.5 do contrato, na ilha de São 
Miguel, numa extensão total 
aproximada de 94 km. 

Adicional 1 08-02-2008 

 

8. Informação transmitida pelos co-contratantes 

Efectuou-se a circularização aos empreiteiros de acordo com o quadro constante do Anexo 

IV: Co-contratantes. 

A informação obtida, por este meio, validou os dados fornecidos pelas entidades da Admi-

nistração Pública Regional, responsáveis pelas obras, nos termos que se evidenciam no 

Anexo V: Informação externa – Circularização. 



   

 Tribunal de Contas 
 

Obrigação de remessa de adicionais — Administração Regional (08/102.01)

 

– 14 – 

 

II.II – Apreciação global 

9. Verificação da remessa dos contratos adicionais 

9.1 Cumprimento da obrigação de remessa 

O cruzamento da informação constante do Quadro I: Contratos adicionais comunicados no 

âmbito da auditoria, com a informação acumulada no período considerado (1 de Janeiro de 

2007 a 31 de Março de 2008), respeitante aos adicionais de contratos visados remetidos à 

SRATC, pelas entidades da Administração Pública Regional, nos termos das Instruções n.º 

1/2006
9
, permitiu apurar o seguinte: 

Quadro II: Remessa dos adicionais dos contratos visados  

N.º de 
ordem 

Entidade Empreitada Adicional 
Remessa do adicional 

Sim Não 

3 
Centro de Gestão 
Financeira  
da Segurança Social 

Remodelação do edifício da Segu-
rança Social de Santa Cruz das 
Flores 

Adicional 1  X 

Adicional 2  X 

13 
Direcção Regional 
das Pescas 

Melhoramento do Porto de Ponta 
Delgada, Ilha das Flores 

Adicional 1 X  

15 
Presidência do Governo 
Regional — Direcção 
Regional da Cultura 

Obras de conservação do Convento 
de São Francisco 

Adicional 1 X  

Adicional 2 X  

Adicional 3 X  

16 
SATA Gestão 
de Aeródromos, SA 

Aeroporto da Ilha do Pico - Açores - 
Instalação do ILS - Movimentação 
de terras 

Adicional 1 X  

18
10

 
Secretaria Regional 
da Educação e Ciência 

Requalificação do bloco norte de 
salas de aula da Escola Secundária 
Domingos Rebelo 

Adicional 1 X  

21 
Secretaria Regional 
da Habitação e Equipa-
mentos 

Execução de vinte habitações no 
loteamento da Covoada 2, Concelho 
de Ponta Delgada na iIha de S. 
Miguel 

Adicional 1 X  

                                                

9
 Publicadas no Diário da República, 2.ª série, n.º 202, de 19 de Outubro de 2006. 

10
 A remessa, efectuada através do ofício n.º 761, de 17-04-2008, subscrito pela Presidente do Conselho Executivo 

da Escola Secundária Domingos Rebelo, não observou o disposto nos artigos 2.º, alíneas b), c) e d) e 3.º, n.º 1, das 

Instruções do TC uma vez que não foi efectuada por correio electrónico e não foram enviados os documentos instru-

tórios exigidos. 
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N.º de 
ordem 

Entidade Empreitada Adicional 
Remessa do adicional 

Sim Não 

33 
Secretaria Regional 
do Ambiente e do Mar 

Recuperação do jardim de Santana 
(zona sul) e rede exterior de incên-
dios do Palácio de Santana - Ponta 
Delgada - S. Miguel - Açores 

Adicional 1 X  

35 
Secretaria Regional 
do Ambiente e do Mar 

Requalificação ambiental das mar-
gens da Ribeira da Conceição - 
Furnas - Ilha de São Miguel 

Adicional 1 X  

36 
Vice – Presidência 
do Governo Regional 

Concepção, projecto, construção, 
alteração de vias, reabilitação ou 
reformulação, financiamento, con-
servação e exploração em regime 
de portagem SCUT, dos lanços e 
conjuntos viários associados especi-
ficados nos n.ºs 5.2 a 5.5 do contra-
to, na ilha de São Miguel, numa 
extensão total aproximada de 94 
km. 

Adicional 1  X 

 

Dos 36 contratos que constituem o universo de trabalho, nove contratos tiveram adicionais, 

sendo que o número total destes, ascendeu a 12. 

Destes 12 contratos adicionais, nove foram enviados oportunamente, em cumprimento das 

Instruções, e três não foram remetidos, tendo a Secção Regional dos Açores do Tribunal de 

Contas tomado conhecimento deles em consequência da presente acção de controlo. 

O balanço do cumprimento da obrigação de remessa, por entidades, é o seguinte: 

Quadro III: Entidades que remeteram os adicionais  

Cumpriram a obrigação de remessa 

Direcção Regional das Pescas 

Presidência do Governo Regional – Direcção Regional da Cultura 

SATA Gestão de Aeródromos, SA 

Secretaria Regional da Educação e Ciência 

Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos 

Secretaria Regional do Ambiente e do Mar 
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Quadro IV: Entidades que não remeteram os adicionais  

Não cumpriram a obrigação de remessa 

Centro de Gestão Financeira da Segurança Social 

Vice – Presidência do Governo Regional 

Justificam-se, ainda, duas observações quanto ao conteúdo do cumprimento da obrigação 

de remessa: 

 A Presidência do Governo Regional — Direcção Regional da Cultura, relativamente 

ao envio dos adicionais ao contrato de empreitada de conservação do Convento 

de São Francisco, não observou o disposto no artigo 2.º, d), das Instruções do TC, 

por não ter enviado o mapa anexo àquelas instruções. 

 A Secretaria Regional da Educação e Ciência, relativamente ao envio do adicional ao 

contrato de empreitada de requalificação do bloco norte de salas de aula da 

Escola Secundária Domingos Rebelo, não observou o disposto nos artigos 2.º, alí-

neas b), c) e d) e 3.º, n.º 1, das Instruções, uma vez que a remessa não foi efectuada 

por correio electrónico e não foram enviados os seguintes documentos: deliberação 

do Conselho Administrativo; informações dos serviços, pareceres da fiscalização, 

propostas do empreiteiro ou fornecedor e outros documentos que permitam definir o 

objecto do adicional; mapa anexo às instruções
11

. 

9.2. Respostas em contraditório 

As entidades auditadas e os responsáveis responderam conforme segue
12

: 

Secretaria Regional do Ambiente e do Mar (fls. 1265 a 1272); 

José Virgílio de Matos Figueira Cruz (fls. 1273 a 1277) 

A entidade e o responsável alegaram, relativamente ao adicional 1 do contrato de emprei-

tada de requalificação ambiental das margens da Ribeira da Conceição - Furnas - Ilha de 

São Miguel (vd. Quadro II, n.º de ordem 35) que «o adicional foi remetido via e-mail ao Tri-

bunal de Contas, em 26 de Fevereiro de 2008», facto que comprovou documentalmente, e 

que, «por lapso administrativo (…) não foi remetido o ofício que confirma a mensagem de cor-

reio electrónico supra mencionada, anexando o respectivo mapa».
13

  

Confirma-se o envio nos termos alegados. Consequentemente estão afastados os indícios 

da eventual responsabilidade sancionatória, relatados no ponto 11 do anteprojecto quanto 

                                                
11

 A remessa efectuou-se através do ofício n.º 761, de 17-04-2008, subscrito pela Presidente do Conselho Executivo 

da Escola Secundária Domingos Rebelo. 
12

 Não são feitas referências às respostas de cujo teor resulta a mera concordância com o anteprojecto do relatório. 
13

 Cfr., Anexo IV, pp. 83-84, que contém a transcrição da resposta. 
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ao responsável acima identificado. O relatório foi ajustado, nos pontos (9, 10), em con-

formidade.  

Centro de Gestão Financeira da Segurança Social (fls. 1279 a 1287) 

Andreia Martins Cardoso da Costa (fls. 1288 e 1289) 

A entidade e a responsável alegaram, relativamente aos adicionais 1 e 2 do contrato de 

empreitada de remodelação do edifício da Segurança Social de Santa Cruz das Flores, 

que «cumpre-nos reconhecer efectivamente o incumprimento da obrigação de remessa (…) dos 

adicionais ao contrato visado. Consideramos que o lapso administrativo, detectado em sede da 

presente auditoria, fica a dever-se a uma falha no nosso ―Manual de Procedimentos para as 

Empreitadas‖, do qual consta um ―check list‖ (em anexo) que deve ser seguido na instrução de 

qualquer processo de empreitadas do CGFSS. 

O ―Manual de Procedimentos para as Empreitadas‖ foi um dos principais objectivos do CGFSS 

para o ano de 2007, sendo que todo o procedimento inerente ao contrato visado, em questão, foi 

instruído de acordo com o referido Manual, constatando-se agora que o mesmo padece de uma 

falha, dado que, não cumpre com o preceituado no artigo 47.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, 

republicada em anexo à Lei n.º 48/2006, de 29 de Agosto e com as alterações introduzidas pela 

Lei n.º 35/2007, de 13 de Agosto, bem como as Instruções n.º 1/2006, da Secção Regional dos 

Açores do Tribunal de Contas (…), lapso este que o CGFSS se prontifica a corrigir de imediato. 

Não obstante a entrega intempestiva dos documentos em causa, cumpre-nos ainda salientar que os 

mesmos foram prontamente apresentados à Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas, 

quando solicitados, denotando-se assim um espírito de boa-fé e de obediência.»
14

 

Da resposta decorre que os factos relatados no anteprojecto foram reconhecidos, pelo que 

se mantêm as observações e conclusões anteriormente formuladas sobre a matéria. 

Direcção Regional da Cultura (fls. 1290 a 1296) 

A entidade manifestou concordância com o anteprojecto de relatório da auditoria e, em 

relação à observação na página 15 do anteprojecto
15

, alegou que «foram remetidos os 

mapas anexos através dos ofícios SAI/DRAC/2008/3081, de 05-06-2008, 

SAI/DRAC/2007/6415, de 05-12-2007 e SAI/DRAC/2007/4470, de 22-08-2007». 

A resposta não contradiz a observação efectuada uma vez que esta reporta-se à inobser-

vância do envio dos mapas por via electrónica, acompanhando os demais documentos que 

foram remetidos ao tribunal através das mensagens colocadas em 22-08-2007 (1.º adicio-

nal) e 05-12-2007, às 16h22m. e 16h29m. (2.º adicional). 

 

                                                
14

 Cfr., Anexo IV, pp. 81-82 e 85-86, que contém a transcrição das respostas. 
15

 No sentido de que não foi observado o disposto no artigo 2.º, d), das Instruções do TC, por não ter enviado o mapa 

anexo àquelas instruções. 
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Francisco Sérgio Tavares de Barros (fls. 1298 a 1308) 

Resumidamente, o responsável veio dizer que: «a obrigação constante do artigo 47.º, n.º 2 

da LOPTC não foi por si incumprida no caso em apreço, razão pela qual não poderá ser 

responsabilizado, seja a que título for» (artigo 37.º). 

Alegou, no essencial, que «…grosso modo, o Tribunal de Contas é um tribunal financei-

ro» (artigo12.º) e que «tendo em conta a especificidade das funções que desempenha, o 

Tribunal de Contas dispõe de um conjunto de instrumentos de fiscalização destinados 

precisamente a assegurar a regularidade da despesa pública» (artigo 16.º).  

O caso concreto «constitui (…) um dos casos de isenção de fiscalização prévia do Tribu-

nal de Contas: os contratos adicionais aos contratos visados» (artigo 20.º), mas, «apesar 

da isenção de fiscalização prévia, o legislador não deixou de salvaguardar a possibilidade 

de o Tribunal de Contas controlar a regularidade da despesa pública que decorra da 

celebração do referido aditamento» (artigo 22.º), sendo que «a explicação é simples: é 

que, constituindo os contratos adicionais instrumentos comuns de aumento significativo 

da despesa pública (neste sentido, vide Acórdão do Tribunal de Contas n.º 7/06, de 1 de 

Fevereiro), a isenção da sua fiscalização prévia poderia conduzir a situações manifesta-

mente abusivas» (artigo 24.º). 

Donde decorre «uma conclusão evidente: é que, encontrando-se o Tribunal de Contas 

normativamente habilitado a sindicar da regularidade da despesa pública, os seus poderes 

de fiscalização cessam quando o objecto a fiscalizar não envolva qualquer vertente finan-

ceira» (artigo 28.º), «ou seja, sempre que um determinado acto ou contrato não tenha por 

efeito a realização de despesa pública, não existe qualquer obrigação que incida sobre as 

entidades públicas de submeter os mesmos à apreciação prévia do Tribunal de Contas» 

(artigo 29.º), «o que significa que a obrigação constante do artigo 47.º, n.º 2 da LOPTC 

não é de aplicação indiscriminada, antes casuística: apenas nos casos que envolvam a 

realização de despesa pública é que os aditamentos em causa carecem de ser remeti-

dos ao Tribunal de Contas» (artigo 30.º)16
. 

                                                
16

 Cfr., Anexo IV, pp. 87-97, que contém a transcrição, na íntegra, da resposta. 
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Com interesse para a questão, relevam os 

artigos 46.º, n.º 1, alínea b), 47.º, n.º 1, 

alínea d), e 49.º, n.º 1, alínea a), da 

LOPTC. 

Contrariamente ao alegado no artigo 30.º 

da resposta, a obrigação constante do n.º 

2 do artigo 47.º da LOPTC é de aplica-

ção indiscriminada a todos os adicionais 

a contratos visados, uma vez que a lei 

não estabelece qualquer distinção. 

Os contratos adicionais aos contratos 

visados estão isentos de fiscalização pré-

via (alínea d) do n.º 1 do artigo 47.º). 

Em contrapartida, esses adicionais aos 

contratos visados devem ser remetidos ao 

Tribunal de Contas (n.º 2 do artigo 47.º 

da LOPTC). O que significa que os adi-

cionais a contratos que não foram sub-

metidos a fiscalização prévia não têm de 

ser remetidos. Mas também significa que 

todos os adicionais aos contratos visa-

dos devem ser remetidos. 

Os critérios de sujeição de actos a fisca-

lização prévia não servem para delimitar 

o âmbito da obrigação de remessa de 

adicionais, que estão expressamente isen-

tos de visto. 

Com efeito, essa obrigação relaciona-se 

directamente com a competência do Tri-

bunal de Contas de fiscalização conco-

mitante da execução de contratos visados, prevista na parte final da alínea a) do n.º 1 do 

artigo 49.º da LOPTC. 

Este aspecto foi salientado por Guilherme d’Oliveira Martins ao referir que «A nova lei 

isenta os contratos adicionais de fiscalização prévia, reforçando, em contrapartida, a fis-

calização concomitante (…). Este reforço surge potenciado pelo curto prazo concedido às 

entidades que remeterem tais contratos ao Tribunal, permitindo um acompanhamento sis-

temático da execução dos actos contratuais…»
17

. 

                                                
17

 GUILHERME d’OLIVEIRA MARTINS, «A Reforma do Tribunal de Contas em 2006», Revista do Tribunal de Contas, 

n.º 46, Julho/Dezembro de 2006, p. 38. 

Lei de Organização e Processo 

do Tribunal de Contas 

(…) 

Artigo 46.º 
Incidência da fiscalização prévia 

1 – Estão sujeitos à fiscalização prévia do Tribunal de 

Contas, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 5.º: 

(…) 

b) Os contratos de obras públicas, aquisição de 

bens e serviços, bem como outras aquisições 

patrimoniais que impliquem despesa nos ter-

mos do artigo 48.º, quando reduzidos a escrito 

por força da lei;  

(…) 

Artigo 47.º 
Fiscalização prévia: isenções 

1 – Excluem-se do disposto no artigo anterior: 

(…) 

d) Os contratos adicionais aos contratos visados; 

(…) 

2 – Os contratos referidos na alínea d) do número 

anterior são remetidos ao Tribunal de Contas no prazo 

de 15 dias, a contar do início da sua execução. 

(…) 

Artigo 49.º 
Fiscalização concomitante 

1 – O Tribunal de Contas pode realizar fiscalização 

concomitante: 

a) Através de auditorias da l.ª Secção aos proce-

dimentos e actos administrativos que impli-

quem despesas de pessoal e aos contratos que 

não devam ser remetidos para fiscalização pré-

via por força da lei, bem como à execução de 

contratos visados; 

(…) 
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Portanto, trata-se de um meio que auxilia o Tribunal de Contas no exercício da compe-

tência de acompanhamento da execução de contratos visados, matéria que está, indubita-

velmente, no âmbito da sua jurisdição.  

Para este efeito, tanto faz que o adicional envolva um aumento, a manutenção ou até a 

redução da despesa orçamental decorrente do contrato inicial. É que «visado um contrato 

(…), o tribunal declara a legalidade e a conformidade financeira do mesmo mas não 

declara a legalidade e a conformidade financeira dos eventuais adicionais que possam 

surgir (…) podendo, por via de adicionais ilegais, desvirtuar-se o contrato visado, bastan-

do para tal que o objecto seja alterado»
18

.  

Pode mesmo acrescentar-se, a este propósito, que, por exemplo, a negociação de traba-

lhos a menos, que implicará uma redução da despesa, é, para efeitos de controlo, uma 

matéria de especial risco. Além disso, tratando-se de contrato de concessão de obras 

públicas, sujeito a modelos complexos de financiamento, a alteração de cláusulas que não 

estejam directamente relacionadas com encargos financeiros imediatos pode bem ter con-

sequências a esse nível, pondo em crise o equilíbrio económico do contrato, de cuja repo-

sição, por sua vez, podem vir a decorrer incrementos futuros de despesa pública. 

Cabe, finalmente, salientar que, para além da legalidade e do cabimento orçamental dos 

actos geradores de despesa, o âmbito da jurisdição do Tribunal de Contas abrange a apre-

ciação da economia, eficácia e eficiência (artigos 5.º, n.º 1, alínea f), 41.º, n.º 2, 50.º, n.º 1, 

e 54.º, n.º 3, alínea h), da LOPTC). 

9.3. Relevação da responsabilidade 

O incumprimento da obrigação de remessa ao Tribunal de Contas de contratos adicio-

nais aos contratos visados constitui infracção susceptível de gerar responsabilidade 

sancionatória, sendo responsável o dirigente máximo do serviço ou presidente do órgão 

executivo ou de administração, salvo delegação de competência, nos termos do disposto na 

alínea b) do n.º 1 do artigo 66.º da LOPTC, conjugado com o n.º 2 do artigo 47.º da mesma 

Lei e com as Instruções n.º 1/2006. 

A responsabilidade recai sobre Andreia Martins Cardoso da Costa, Presidente do Conselho 

de Administração do CGFSS, à data dos factos (16-11-2007 e 30-04-2008) e Francisco 

Sérgio Tavares de Barros, Chefe do Gabinete do Vice-Presidente do Governo Regional: 

A) Andreia Martins Cardoso da Costa, por não ter remetido ao Tribunal de Contas, no pra-

zo de 15 dias a contar do início da sua execução, o 1.º contrato adicional (16/11/2007) e o 

2.º contrato adicional (30/04/2008) ao contrato de empreitada de remodelação do edifício 

da Segurança Social de Santa Cruz das Flores, visado em 28 de Março de 2007 (proc.º n.º 

17/2007); 

B) Francisco Sérgio Tavares de Barros, por não ter remetido ao Tribunal de Contas, no 

                                                
18

 Vide, Acórdão do Tribunal de Contas n.º 156/98 – Out. 7 – 1.ª Secção/SS, publicado no Diário da República, n.º 

265, II Série, de 16 de Novembro de 1998, p. 16244. 
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prazo de 15 dias a contar do início da sua execução (08-02-2008), o aditamento ao contrato 

de concessão relativo à concepção, projecto, construção, alteração de vias, reabilitação ou 

reformulação, financiamento, conservação e exploração em regime de portagem SCUT, de 

lanços e conjuntos viários associados, na ilha de São Miguel, numa extensão total aproxi-

mada de 94 km, visado em 9 de Março de 2007 (proc.º n.º 2/2007). 

No entanto, atendendo a que: 

a) Mostra-se suficientemente evidenciado não haver dolo por parte dos responsáveis; 

b) Não há recomendações anteriores sobre esta mesma matéria e é a primeira vez que se 

efectua um juízo de censura sobre esta prática; 

c) Os adicionais em falta acabaram por ser remetidos ao Tribunal de Contas na sequência 

da presente acção; 

d) Na óptica do controlo financeiro, interessa sobretudo o cumprimento da obrigação de 

remessa dos futuros adicionais nos termos legais e regulamentares; 

e) Para tanto, bastará recomendar ao Serviço que tome as medidas necessárias e adequa-

das, as quais terão o acompanhamento que o Tribunal dispensa, em geral, à verificação 

do acatamento das suas recomendações. 

Com estes fundamentos, o Tribunal, ao abrigo do disposto no artigo 65.º, n.º 8, da LOPTC, 

desde já declara relevada a responsabilidade por estas infracções. 
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Capítulo III 

Conclusões 

10. Conclusões 

 

Do exposto no Capítulo II tiram-se as seguintes conclusões: 

 

 Pontos 

do 

Relatório 

1. Em todas as situações examinadas, a informação obtida através de circulari-

zação validou os dados fornecidos pelas entidades da Administração Pública 

Regional responsáveis pelas obras. 

8 

2. Da amostra que integrou 36 contratos visados, verificou-se a existência de 12 

contratos adicionais, dos quais nove foram remetidos ao Tribunal de Contas, 

com observância do prazo para o efeito, e três não foram remetidos, confor-

me exigência legal. 

9.1 

3. Cumpriram a obrigação de remessa de adicionais nos termos do artigo 

47.º, n.º 2, da LOPTC, as seguintes entidades: Presidência do Governo 

Regional – Direcção Regional da Cultura; Secretaria Regional da Educação e 

Ciência; Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos; Secretaria 

Regional do Ambiente e do Mar; Direcção Regional das Pescas; SATA Ges-

tão de Aeródromos, SA. 

4. Não cumpriram a obrigação de remessa as seguintes entidades: Vice-

Presidência do Governo Regional; Centro de Gestão Financeira da Segurança 

Social. 
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11. Recomendações 

Face ao exposto, recomenda-se: 

1.ª Devem ser remetidos à Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas, no pra-

zo de 15 dias a contar do início da sua execução, todos os contratos adicionais aos 

contratos visados, independentemente da sua designação e da avaliação do seu con-

teúdo. 

2.ª A obrigação de remessa de adicionais deve ser cumprida, num primeiro momento, 

pelo envio por correio electrónico para o endereço uat1.sra@tcontas.pt dos docu-

mentos que titulam o contrato adicional, a deliberação ou despacho autorizador, as 

informações dos serviços, os pareceres da fiscalização, as propostas do empreiteiro 

ou fornecedor, outros documentos (eventuais) que permitam definir o objecto do 

adicional e o mapa anexo às Instruções n.º 1/2006, e, num segundo momento, pela 

confirmação da mensagem de correio electrónico, mediante envio de ofício acom-

panhado apenas pelo mapa anexo às citadas instruções. 

mailto:uat1.sra@tcontas.pt
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Capítulo IV 

Decisão 

12. Decisão 

Aprova-se o presente relatório, bem como as suas conclusões e recomendações, nos termos 

do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 49.º da LOPTC, conjugado com o n.º 2 do artigo 

106.º da mesma lei. 

Ao abrigo do disposto no artigo 65.º, n.º 8, da LOPTC, declara-se relevada a responsabili-

dade pelas infracções decorrentes do incumprimento da obrigação de remessa ao Tribunal 

de Contas de contratos adicionais aos contratos visados, com os fundamentos expressos no 

ponto 9.3. 

A Vice-Presidência do Governo Regional, a Secretaria Regional da Educação e Ciência, a 

Direcção Regional da Cultura e o Centro de Gestão Financeira da Segurança Social deve-

rão informar o Tribunal de Contas, no prazo de 2 meses, das diligências implementadas 

para dar cumprimento às recomendações formuladas. 

Expressa-se aos Organismos auditados o apreço do Tribunal pela disponibilidade e pela 

colaboração prestada durante o desenvolvimento desta acção. 

São devidos emolumentos mínimos, nos termos do n.º 2 do artigo 10.º do Regime Jurídico 

dos Emolumentos do Tribunal de Contas
19

, para as entidades que não disponham de recei-

tas próprias, e nos termos do n.º 1 do mesmo artigo 10.º, para as restantes entidades. 

Remeta-se cópia do presente relatório aos Serviços auditados (vd. ponto 7, Quadro I) e aos 

responsáveis ouvidos em sede de contraditório. 

Remeta-se também cópia à Presidência do Governo Regional dos Açores. 

Após as notificações e comunicações necessárias, divulgue-se na Internet. 

                                                
19

 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 66/96, de 31 de Maio, com a redacção dada pela Lei n.º 139/99, de 28 de Agosto. 
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Ficha Técnica: 

Função Nome Cargo/Categoria 

Coordenação 
Carlos Manuel Maurício Bedo Auditor Coordenador 

João José Cordeiro de Medeiros Auditor Chefe 

Execução 
José Francisco Gonçalves Silva Auditor 

Cristina Isabel Soares Ribeiro Auditora 
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ANEXO I 

APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE SELECÇÃO 
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A 
   

Universo 
 

N.º global de contratos 
N.º por tipo 

N.º de entidades abrangidas Volume financeiro global 
Obras Bens Serviços 

            

69 50 5 14 24 € 1.380.267.270,24 

 

B  

Critérios de selecção dos contratos  

 Critério 1: materialidade financeira;  

 Critério 2: tipo contratual.  

 

Explicitação dos critérios de selecção  

Critério 1:  

 Consiste na determinação do valor médio dos contratos, visando seleccionar aqueles cujo valor seja 
igual ou superior a 30% daquele valor médio. 

 Para o cálculo do valor médio foi excluído um contrato de concessão de obras públicas (Proc.º de fiscali-
zação prévia n.º 2/2007: contrato de concepção, projecto, construção, alteração de vias, reabilitação ou 
reformulação, financiamento, conservação e exploração, em regime de portagem SCUT, de lanços e 
conjuntos viários associados, na ilha de São Miguel, numa extensão total aproximada de 94 km), uma 
vez que este contrato apresenta-se, no conjunto, com um valor excepcionalmente alto 
(€ 1.270.786.960,00). Concretizando: 

1. O valor médio contratual passa de € 1.610.004,56, sem contrato SCUT, para € 20.003.873,48, consi-
derando-se este contrato; 

2. Esta diferença de valores médios, por efeito de um único contrato, entre 69, distorce a média estatís-
tica; 

3. O quadro Distorção da média estatística, infra, demonstra os efeitos do contrato de concessão 

SCUT. 

Critério 2:  

 O critério 2 consiste na selecção dos contratos a analisar pela ponderação do peso relativo dos tipos 
contratuais em presença. 

 Os pesos relativos são: 

1. Aquisição de bens: 3 contratos, 5,9%; 

2. Aquisição de serviços: 12 contratos, 23,5%; 

3. Empreitadas
20

: 36 contratos 70,6%. 

 

                                                
20

 Para efeitos de selecção, considerou-se como tal o contrato de concessão SCUT uma vez que este integra presta-

ções típicas do contrato de empreitada de obras públicas. 
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C  

Resultados da aplicação dos critérios  

 Critério 1: materialidade financeira 

Da aplicação do critério 1, resulta o valor médio contratual corrigido de € 1.610.004,56 e o corresponden-
te limiar de relevância financeira de € 483.001,37 (30% deste valor médio contratual). 

 Critério 2: tipo contratual. 

Da aplicação do critério 2, resulta a selecção do grupo dos contratos de empreitada de obras públicas, 
representativo de mais de 70% do universo. 

 

 

Quadro: Distorção da média estatística 

Unid.: Euro 

Valor médio com SCUT 

   

Valor total n.º de contratos média 

   

1.380.267.270,24 69 20.003.873,48 
 

 

 

Valor médio sem SCUT 

   

Valor total n.º de contratos média 

   

109.480.310,24 68 1.610.004,56 
 

Valor médio comparado

1.610.004,56

20.003.873,48

1

2

Valor médio com SCUT

Valor médio sem SCUT
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ANEXO II 

ACTOS E CONTRATOS VERIFICADOS 
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  Administração dos Portos do Triângulo e do Grupo Ocidental, SA (APTO) 

              

  Proc.º Visto Data Objecto do Contrato Prazo Valor 
              

1 040/2007 18-Abr-07 29-Mar-07 
Ampliação do parque de contentores e construção de 
nova via de acesso ao porto de Velas, Ilha de São Jorge 

10 meses € 1.988.098,00  

              

2 053/2007 16-Jul-07 30-Mar-07 
Construção do núcleo de recreio náutico do porto das 
Lajes do Pico 

8 meses € 2.698.992,83  

 

 

  Centro de Gestão Financeira da Segurança Social 

              

  Proc.º Visto Data Objecto do Contrato Prazo Valor 
              

3 017/2007 28-Mar-07 16-Fev-07 
Remodelação do edifício da Segurança Social de Santa 
Cruz das Flores 

300 dias € 759.262,18  

 

 

  Escola Básica Integrada de Rabo de Peixe 

              

  Proc.º Visto Data Objecto do Contrato Prazo Valor 
              

4 117/2007 07-Jan-08 14-Nov-07 
Construção de uma piscina aquecida, ginásio, espaços 
exteriores e remodelação do pavilhão gimnodesportivo 
em Rabo de Peixe 

12 meses  €  2.200.000,00  

 

 

  Ilhas de Valor, SA 

              

  Proc.º Visto Data Objecto do Contrato Prazo Valor 
              

5 065/2007 13-Jul-07 03-Jul-07 Construção do hotel da Graciosa 10 meses € 5.689.962,57  

              

6 091/2007 10-Set-07 03-Set-07 
Construção do hotel das Flores e recuperação, ampliação 
e adaptação da Fábrica da Baleia do Boqueirão a Centro 
de Interpretação Ambiental e Cultural 

11 meses € 4.890.000,00  

 

 

  IROA, SA 
              

  Proc.º Visto Data Objecto do Contrato Prazo Valor 
              

7 146/2006 11-Jan-07 19-Set-06 
Caminhos agrícolas CP 11, CP 12 e CP 13 no períme-
tro de ordenamento agrário de Maia/Fenais da Ajuda - 
Ilha de São Miguel 

8 meses  € 1.490.463,99  

              

8 019/2008 19-Mar-08 31-Jan-08 
Construção e Beneficiação do Caminho Agrícola da 
Ribeira das Lixívias - Perímetro de Ordenamento 
Agrário Santo Antão/Topo - Ilha de São Jorge 

7 meses  € 588.368,35  
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  Direcção Regional das Pescas 

              

  Proc.º Visto Data Objecto do Contrato Prazo Valor 
              

9 022/2007 16-Mar-07 23-Fev-07 
Beneficiação do Porto da Fajã do Ouvidor, Ilha de S. 
Jorge 

10 meses € 1.049.646,00  

              

10 026/2007 16-Mar-07 06-Mar-07 
Ampliação do Porto de Vila Franca do Campo, Ilha de 
S. Miguel 

18 meses € 8.974.000,00  

              

11 010/2008 19-Mar-08 19-Dez-07 
Construção do edifício da lota, entreposto frigorífico e 
espaço de transformação do pescado da ilha do Corvo 

10 meses € 799.699,91  

              

12 029/2007 19-Mar-07 08-Mar-07 Melhoramento do Porto de S. Mateus, Ilha Terceira 16 meses € 5.980.229,76  

              

13 021/2007 21-Mar-07 15-Fev-07 
Melhoramento do Porto de Ponta Delgada, Ilha das 
Flores 

10 meses € 1.293.468,01  

 

 

  Presidência do Governo (Direcção Regional da Cultura) 
              

  Proc.º Visto Data Objecto do Contrato Prazo Valor 
              

14 063/2007 03-Jul-07 22-Mai-07 
Conservação e beneficiação do Museu Carlos Machado - 
Ponta Delgada 

12 meses € 972.462,48  

              

15 137/2006 23-Jan-07 03-Nov-06 
Obras de conservação do Convento de São Francisco, 
Angra do Heroísmo 

240 dias € 501.809,78  

 

 

  SATA Gestão de Aeródromos, SA 

              

  Proc.º Visto Data Objecto do Contrato Prazo Valor 
              

16 038/2007 29-Mar-07 21-Mar-07 
Instalação do ILS - Movimentação de terras, no Aeropor-
to da Ilha do Pico 

90 dias  €  641.544,15  

              

17 017/2008 14-Mar-08 28-Jan-08 
Construção do parque de estacionamento da aerogare 
do aeródromo da Ilha de São Jorge 

120 dias  €  619.219,18  

 

 

  Secretaria Regional da Educação e Ciência 

              

  Proc.º Visto Data Objecto do Contrato Prazo Valor 
              

18 078/2007 03-Ago-07 30-Jul-07 
Requalificação do bloco norte de salas de aula da Esco-
la Secundária Domingos Rebelo, Ponta Delgada 

3 meses  € 784.403,52  

              

19 126/2007 27-Dez-07 12-Dez-07 
Adaptação do edifício sito na Rua dos Clérigos 2 - 4, 
Freguesia de S. Pedro, Concelho de Ponta Delgada, a 
Escola Turística e Hoteleira 

16 meses € 1.005.963,95  

              

20 011/2008 28-Fev-08 11-Jan-08 
Beneficiação de coberturas, pinturas decorativas e 
tratamento antitérmitas da Escola Secundária Antero de 
Quental; Ponta Delgada 

5 meses € 780.000,58  
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  Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos 

              

  Proc.º Visto Data Objecto do Contrato Prazo Valor 
              

21 100/2007 16-Out-07 25-Set-07 
Execução de vinte habitações no loteamento da 
Covoada 2, Concelho de Ponta Delgada, Ilha de S. 
Miguel 

10 meses €  960.026,69 

      

22 021/2008 19-Mar-08 15-Mar-08 
Beneficiação do ramal de acesso ao porto da Ribei-
rinha, concelho de Ribeira Grande - S. Miguel 

4 meses €  597.410,00 

      

23 060/2007 25-Jun-07 11-Mai-07 
Construção de rotunda na Avenida Príncipe de 
Mónaco em Ponta Delgada 

4 meses  €  538.028,87  

              

24 055/2007 18-Mai-07 07-Mai-07 
Beneficiação da Rua da Esperança, em Santa Cruz, 
e 1400 metros do Ramal para a Fajã Grande, Ilha 
das Flores 

4 meses  €  884.298,06  

              

25 128/2007 04-Jan-08 21-Dez-07 

Execução das infra-estruturas urbanísticas e dos 
edifícios  da 1.ª fase da reconversão urbanística e 
habitacional do Bairro Nossa Senhora de Fátima, na 
cidade da Praia da Vitória 

15 meses  € 3.977.865,57  

              

26 105/2007 02-Nov-07 19-Out-07 
Beneficiação da E.R. 7-2.ª no Livramento e da E.R. 
1-1.ª no interior dos Fenais da Luz, Concelho de 
Ponta Delgada 

4 meses  € 1.152.334,84  

              

27 062/2007 22-Jun-07 14-Jun-07 
Pavimentação da E.R. 1-1.ª no troço compreendido 
entre os Remédios e Pilar da Bretanha, concelho de 
Ponta Delgada 

6 meses  € 1.125.324,33  

 

 

  Sociedade de Promoção e Reabilitação de Habitação e Infra-Estruturas, SA 
              

  Proc.º Visto Data Objecto do Contrato Prazo Valor 
              

28 012/2007 14-Fev-07 31-Jan-07 
Concepção/construção da reabilitação da via Vitorino 
Nemésio, na Ilha Terceira, Açores 

600 dias  € 17.397.645,20  
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  Secretaria Regional do Ambiente e do Mar 
              

  Proc.º Visto Data Objecto do Contrato Prazo Valor 
              

29 007/2008 04-Mar-08 17-Jan-08 
Adaptação de um edifício a Centro de Interpretação 
e Ecoteca em Vila do Porto 

365 dias  € 678.700,32  

              

30 012/2008 21-Fev-08 08-Fev-08 
Construção do Centro de Apoio aos Visitantes da 
Furna do Enxofre - Graciosa 

8 meses  € 549.961,00  

              

31 018/2008 14-Mar-08 21-Fev-08 
Intervenção integrada da Ribeira de Santiago a 
juzante da Praça Municipal e consolidação da 
vertente ao longo da Rua dos Ferreiros, Lagoa 

180 dias  € 1.287.515,80  

              

32 044/2007 16-Mai-07 04-Abr-07 
Protecção e reforço do muro da estrada marginal 
da Fajã de São João - Ilha de São Jorge - Açores 

8 meses  € 1.464.000,00  

              

33 042/2007 12-Abr-07 28-Mar-07 
Recuperação do jardim de Santana (zona sul) e 
rede exterior de incêndios do Palácio de Santana - 
Ponta Delgada - S. Miguel - Açores 

365 dias  € 1.485.902,84  

              

34 013/2008 20-Fev-08 07-Fev-08 
Construção das infraestruturas de apoio ao Centro 
de Interpretação do Farol dos Capelinhos 

150 dias € 636.869,07  

              

35 046/2007 20-Abr-07 11-Abr-07 
Requalificação ambiental das margens da ribeira 
da Conceição - Furnas - Ilha de São Miguel 

300 dias  € 665.810,08  

 

  Vice - Presidência do Governo Regional 
              

  Proc.º Visto Data Objecto do Contrato Prazo Valor 
              

36 002/2007 09-Mar-07 15-Dez-06 

Concepção, projecto, construção, alteração de 
vias, reabilitação ou reformulação, financiamento, 
conservação e exploração em regime de portagem 
SCUT, dos lanços e conjuntos viários associados 
especificados nos n.

os
 5.2 a 5.5 do contrato, na ilha 

de São Miguel, numa extensão total aproximada de 
94 km. 

30 anos € 1.270.786.960,00  
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ANEXO III 

INFORMAÇÃO EXTERNA - SERVIÇOS
21

 

 

 

                                                
21

 Os quadros a seguir apresentados reproduzem a informação fornecida pelos serviços auditados. 

Os valores indicados no ponto A referem-se a trabalhos efectivamente realizados.  

No ponto B constam os valores dos contratos adicionais. 

No ponto C indicam-se outros factos modificativos do valor contratual. 
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Quadro informativo I (APTO, SA) 

1 
 

Ampliação do parque de contentores e construção de nova via de 
acesso ao porto de Velas, Ilha de São Jorge Informação 

        

A  Informação de ordem geral  

1  Data de início da execução dos trabalhos Não respondeu  

2  Execução contratual (1)                        EC 

3  Valor total dos trabalhos realizados € 1.943.570,73 

4  Valor dos trabalhos contratuais realizados (2)               € 1.918.592,84 

5  Nome e direcção do empreiteiro 

Tecnovia - Açores, SA 

Estrada Regional 3-1.ª, Km 8,4 

9600-102 Rabo de Peixe 

Somague Ediçor Engenharia, SA 
Santa Teresa, Estrada Regional da Ribeira Gran-
de, n.º 1012 
9500-802 Ponta Delgada 

        

B  Informação sobre trabalhos a mais  

6  Realizaram-se trabalhos a mais (3)                          N 

7  Valor total dos contratos adicionais — 

8  Valor do contrato adicional 1 — 

9  Valor do contrato adicional 2 — 

10  Valor do contrato adicional n — 

11  Data de início de execução do adicional 1 — 

12  Data de início de execução do adicional 2 — 

13  Data de início de execução do adicional n — 

        

C  Outros factos modificativos do valor do contrato  

14  Tendo ocorrido as seguintes situações, indicar o valor (4)                 € 24.977,89 

15  Trabalhos a menos — 

16  Revisões de preços € 24.977,89 

17  Juros — 

18  Indemnizações — 

19  Outras situações — 
       

(1) C: Contrato concluído; EC: Contrato em curso.  

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais 

trabalhos a mais   

(3) S: Sim; N: Não   

(4) Soma das linhas 16 a 19  
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Quadro informativo II (APTO, SA) 

2  Construção do núcleo de recreio náutico do porto das Lajes do Pico Informação 

        

A  Informação de ordem geral  

1  Data de início da execução dos trabalhos Não respondeu  

2  Execução contratual (1)                        EC 

3  Valor total dos trabalhos realizados € 2.146.312,97 

4  Valor dos trabalhos contratuais realizados (2)               € 2.098.933,50 

5  Nome e direcção do empreiteiro 

IRMÃOS CAVACO, SA 
Rua Viana da Mota, n.º 8 

Santa Maria da Feira 
4520-000 Santa Maria da Feira - Aveiro 
O.F.M. – Obras Públicas Ferroviárias e Maríti-
mas, SA 
EDF. 1, Lagoas Park  
Porto Salvo  
2740-244   PORTO SALVO  
Oeiras - Lisboa 

        

B  Informação sobre trabalhos a mais  

6  Realizaram-se trabalhos a mais (3)                          N 

7  Valor total dos contratos adicionais — 

8  Valor do contrato adicional 1 — 

9  Valor do contrato adicional 2 — 

10  Valor do contrato adicional n — 

11  Data de início de execução do adicional 1 — 

12  Data de início de execução do adicional 2 — 

13  Data de início de execução do adicional n — 

        

C  Outros factos modificativos do valor do contrato  

14  Tendo ocorrido as seguintes situações, indicar o valor (4)                 € 47.379,47 

15  Trabalhos a menos — 

16  Revisões de preços € 31.881,25 

17  Juros € 15.498,22 

18  Indemnizações — 

19  Outras situações — 
       

(1) C: Contrato concluído; EC: Contrato em curso.  

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais 

trabalhos a mais   

(3) S: Sim; N: Não   

(4) Soma das linhas 16 a 19  
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Quadro informativo (Centro de Gestão Financeira da Segurança Social) 

3  Remodelação do edifício da Segurança Social de Santa Cruz das Flores Informação 

        

A  Informação de ordem geral  

1  Data de início da execução dos trabalhos 21-03-2007  

2  Execução contratual (1)                        EC 

3  Valor total dos trabalhos realizados € 552.900,79 

4  Valor dos trabalhos contratuais realizados (2)                 € 468.152,09 

5  Nome e direcção do empreiteiro 

EDIFER, SA 

Estrada do Seminário, n.º 4, Edifício Edifer 
Alfragide 

2610-171 Amadora 

        

B  Informação sobre trabalhos a mais  

6  Realizaram-se trabalhos a mais (3)                          S 

7  Valor total dos contratos adicionais € 122.752,18 

8  Valor do contrato adicional 1 € 76.543,48 

9  Valor do contrato adicional 2 € 46.208,70 

10  Valor do contrato adicional n — 

11  Data de início de execução do adicional 1 16-11-2007 

12  Data de início de execução do adicional 2 30-04-2008 

13  Data de início de execução do adicional n — 

        

C  Outros factos modificativos do valor do contrato  

14  Tendo ocorrido as seguintes situações, indicar o valor (4)                          N 

15  Trabalhos a menos — 

16  Revisões de preços — 

17  Juros — 

18  Indemnizações — 

19  Outras situações — 

       

(1) C: Contrato concluído; EC: Contrato em curso.  

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais traba-

lhos a mais   

(3) S: Sim; N: Não   

(4) Soma das linhas 16 a 19  

 

Quadro informativo (Escola Básica Integrada de Rabo de Peixe) 

4  Construção de uma piscina aquecida, ginásio, espaços exteriores e Informação 
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remodelação do pavilhão gimnodesportivo em Rabo de Peixe 

        

A  Informação de ordem geral  

1  Data de início da execução dos trabalhos 03-12-2007  

2  Execução contratual (1)                 EC 

3  Valor total dos trabalhos realizados € 412.615,64 

4  Valor dos trabalhos contratuais realizados (2)                 € 412.615,64 

5  Nome e direcção do empreiteiro 
SOMAGUE EDIÇOR ENGENHARIA, SA 
Estrada Regional da Ribeira Grande, n.º 1012 
9500-702 Ponta Delgada 

        

B  Informação sobre trabalhos a mais  

6  Realizaram-se trabalhos a mais (3)                          N 

7  Valor total dos contratos adicionais — 

8  Valor do contrato adicional 1 — 

9  Valor do contrato adicional 2 — 

10  Valor do contrato adicional n — 

11  Data de início de execução do adicional 1 — 

12  Data de início de execução do adicional 2 — 

13  Data de início de execução do adicional n — 

        

C  Outros factos modificativos do valor do contrato  

14  Tendo ocorrido as seguintes situações, indicar o valor (4)                        

15  Trabalhos a menos — 

16  Revisões de preços — 

17  Juros — 

18  Indemnizações — 

19  Outras situações — 
       

(1) C: Contrato concluído; EC: Contrato em curso.  

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais 

trabalhos a mais   

(3) S: Sim; N: Não   

(4) Soma das linhas 16 a 19  
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Quadro informativo I (Ilhas de Valor, SA) 

5  Construção do Hotel da Graciosa Informação 

        

A  Informação de ordem geral  

1  Data de início da execução dos trabalhos 16-07-2007  

2  Execução contratual (1)                        EC 

3  Valor total dos trabalhos realizados € 1.326.070,64 

4  Valor dos trabalhos contratuais realizados (2)                € 1.326.070,64 

5  Nome e direcção do empreiteiro 

 EDIFER – Construções Pires Coelho & Fernan-
des, SA 

Estrada do Seminário, n.º 4 - Alfragide 

2610-171 Amadora 

        

B  Informação sobre trabalhos a mais  

6  Realizaram-se trabalhos a mais (3)                          N 

7  Valor total dos contratos adicionais — 

8  Valor do contrato adicional 1 — 

9  Valor do contrato adicional 2 — 

10  Valor do contrato adicional n — 

11  Data de início de execução do adicional 1 — 

12  Data de início de execução do adicional 2 — 

13  Data de início de execução do adicional n — 

        

C  Outros factos modificativos do valor do contrato  

14  Tendo ocorrido as seguintes situações, indicar o valor (4) 

15  Trabalhos a menos — 

16  Revisões de preços — 

17  Juros — 

18  Indemnizações — 

19  
Outras situações — 

       

(1) C: Contrato concluído; EC: Contrato em curso.  

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais 

trabalhos a mais   

(3) S: Sim; N: Não   

(4) Soma das linhas 16 a 19  
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Quadro informativo II (Ilhas de Valor, SA) 

6 
 

Construção do hotel das Flores e recuperação, ampliação e adapta-
ção da Fábrica da Baleia do Boqueirão a Centro de Interpretação 
Ambiental e Cultural 

Informação 

        

A  Informação de ordem geral  

1  Data de início da execução dos trabalhos 10-09-2007  

2  Execução contratual (1)                        EC 

3  Valor total dos trabalhos realizados € 1.191.989,80 

4  Valor dos trabalhos contratuais realizados (2)                € 1.191.989,80 

5  Nome e direcção do empreiteiro 

 SOMAGUE EDIÇOR ENGENHARIA SA 

Estrada Regional da Ribeira Grande, n.º 1012 

9500-702 Ponta Delgada 

        

B  Informação sobre trabalhos a mais  

6  Realizaram-se trabalhos a mais (3)                          N 

7  Valor total dos contratos adicionais — 

8  Valor do contrato adicional 1 — 

9  Valor do contrato adicional 2 — 

10  Valor do contrato adicional n — 

11  Data de início de execução do adicional 1 — 

12  Data de início de execução do adicional 2 — 

13  Data de início de execução do adicional n — 

        

C  Outros factos modificativos do valor do contrato  

14  Tendo ocorrido as seguintes situações, indicar o valor (4)  

15  Trabalhos a menos — 

16  Revisões de preços — 

17  Juros — 

18  Indemnizações — 

19 
 

Outras situações — 
       

(1) C: Contrato concluído; EC: Contrato em curso.  

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais 

trabalhos a mais   

(3) S: Sim; N: Não   

(4) Soma das linhas 16 a 19  
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Quadro informativo I (IROA, SA) 

7 
 

Caminhos agrícolas CP 11, CP 12 e CP 13 no perímetro de orde-
namento agrário de Maia/Fenais da Ajuda - Ilha de São Miguel Informação 

        

A  Informação de ordem geral  

1  Data de início da execução dos trabalhos 13-10-2006  

2  Execução contratual (1)                         C 

3  Valor total dos trabalhos realizados € 1.326.862,19 

4  Valor dos trabalhos contratuais realizados (2)                € 1.326.862,19 

5  Nome e direcção do empreiteiro 

 MARQUES, SA 

Rua Joaquim Marques, n.º 34 

9600-049 Ribeira Grande 

        

B  Informação sobre trabalhos a mais  

6  Realizaram-se trabalhos a mais (3)                          N 

7  Valor total dos contratos adicionais — 

8  Valor do contrato adicional 1 — 

9  Valor do contrato adicional 2 — 

10  Valor do contrato adicional n — 

11  Data de início de execução do adicional 1 — 

12  Data de início de execução do adicional 2 — 

13  Data de início de execução do adicional n — 

        

C  Outros factos modificativos do valor do contrato  

14  Tendo ocorrido as seguintes situações, indicar o valor (4)                 € 79.003,21 

15  Trabalhos a menos € 163.601,80 

16  Revisões de preços € 55.302,92 

17  Juros € 23.700,29 

18  Indemnizações — 

19  
Outras situações — 

       

(1) C: Contrato concluído; EC: Contrato em curso.  

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais 

trabalhos a mais   

(3) S: Sim; N: Não   

(4) Soma das linhas 16 a 19  
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Quadro informativo II (IROA, SA) 

8 
 

Construção e Beneficiação do Caminho Agrícola da Ribeira das 
Lixívias - Perímetro de Ordenamento Agrário Santo Antão/Topo - 
Ilha de São Jorge 

Informação 

        

A  Informação de ordem geral  

1  Data de início da execução dos trabalhos 31-01-2008  

2  Execução contratual (1)                        EC 

3  Valor total dos trabalhos realizados € 6.984,14 

4  Valor dos trabalhos contratuais realizados (2)                   € 6.984,14 

5  Nome e direcção do empreiteiro 

 Tecnovia - Açores, SA 

Estrada Regional 3-1.ª, Km 8,4 

9600-102 Rabo de Peixe 

        

B  Informação sobre trabalhos a mais  

6  Realizaram-se trabalhos a mais (3)                          N 

7  Valor total dos contratos adicionais — 

8  Valor do contrato adicional 1 — 

9  Valor do contrato adicional 2 — 

10  Valor do contrato adicional n — 

11  Data de início de execução do adicional 1 — 

12  Data de início de execução do adicional 2 — 

13  Data de início de execução do adicional n — 

        

C  Outros factos modificativos do valor do contrato  

14  Tendo ocorrido as seguintes situações, indicar o valor (4)  

15  Trabalhos a menos — 

16  Revisões de preços — 

17  Juros — 

18  Indemnizações — 

19 
 

Outras situações — 
       

(1) C: Contrato concluído; EC: Contrato em curso.  

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais 

trabalhos a mais   

(3) S: Sim; N: Não   

(4) Soma das linhas 16 a 19  
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Quadro informativo I (Direcção Regional das Pescas) 

9  Beneficiação do Porto da Fajã do Ouvidor, Ilha de S.Jorge Informação 

        

A  Informação de ordem geral  

1  Data de início da execução dos trabalhos 24-02-2007 

2  Execução contratual (1)                         EC 

3  Valor total dos trabalhos realizados € 771.633,89 

4  Valor dos trabalhos contratuais realizados (2)                 € 771.633,89 

5  Nome e direcção do empreiteiro 

Somague Ediçor Engenharia, SA 

Estrada Regional da Ribeira Grande, n.º 1012 

9501 – 702 Ponta Delgada  

Tecnovia Açores, SA 

Mata dos Cavacos 

9600 – 102 Rabo de Peixe 

        

B  Informação sobre trabalhos a mais  

6  Realizaram-se trabalhos a mais (3)                          N 

7  Valor total dos contratos adicionais — 

8  Valor do contrato adicional 1 — 

9  Valor do contrato adicional 2 — 

10  Valor do contrato adicional n — 

11  Data de início de execução do adicional 1 — 

12  Data de início de execução do adicional 2 — 

13  Data de início de execução do adicional n — 

        

C  Outros factos modificativos do valor do contrato  

14  Tendo ocorrido as seguintes situações, indicar o valor (4)                   

15  Trabalhos a menos — 

16  Revisões de preços — 

17  Juros — 

18  Indemnizações — 

19  Outras situações — 
       

(1) C: Contrato concluído; EC: Contrato em curso.  

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais 

trabalhos a mais   

(3) S: Sim; N: Não   

(4) Soma das linhas 16 a 19  
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Quadro informativo II (Direcção Regional das Pescas) 

10  Ampliação do Porto de Vila Franca do Campo, Ilha de S. Miguel Informação 

        

A  Informação de ordem geral  

1  Data de início da execução dos trabalhos 15-03-2007 

2  Execução contratual (1)                         EC 

3  Valor total dos trabalhos realizados € 5.171.287,82 

4  Valor dos trabalhos contratuais realizados (2)               € 5.171.287,82 

5  Nome e direcção do empreiteiro 

Conduril – Construtora Duriense, SA 
Av. Eng. Duarte Pacheco, n.º 1835 
4445 – 416 Ermesinde  
MARQUES, SA 
Rua Joaquim Marques, n.º 34 – Apartado 295  
9501 – 950 Ponta Delgada 

        

B  Informação sobre trabalhos a mais  

6  Realizaram-se trabalhos a mais (3)                          N 

7  Valor total dos contratos adicionais — 

8  Valor do contrato adicional 1 — 

9  Valor do contrato adicional 2 — 

10  Valor do contrato adicional n — 

11  Data de início de execução do adicional 1 — 

12  Data de início de execução do adicional 2 — 

13  Data de início de execução do adicional n — 

        

C  Outros factos modificativos do valor do contrato  

14  Tendo ocorrido as seguintes situações, indicar o valor (4)                         — 

15  Trabalhos a menos — 

16  Revisões de preços —  

17  Juros — 

18  Indemnizações — 

19  
Outras situações — 

       

(1) C: Contrato concluído; EC: Contrato em curso.  

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais 

trabalhos a mais   

(3) S: Sim; N: Não   

(4) Soma das linhas 16 a 19  
 

Quadro informativo III (Direcção Regional das Pescas) 
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12 
 

Construção das obras de melhoramento do Porto de S. Mateus, Ilha 
Terceira 

Informação 

        

A  Informação de ordem geral  

1  Data de início da execução dos trabalhos 26-03-2007 

2  Execução contratual (1)                         EC 

3  Valor total dos trabalhos realizados € 3.854.775,22 

4  Valor dos trabalhos contratuais realizados (2)               € 3.854.775,22 

5  Nome e direcção do empreiteiro 

ETERMAR – Empresa de Obras Terrestres e 
Marítimas, SA  
Estrada da Graça, n.º 38 
2910 – 520 Setúbal  
CPTP – Companhia Portuguesa de Trabalhos 
Portuários e Construções, SA 
Praça de Londres, n.º 3 – 4.º Esq.  
1000 – 191 Lisboa 

        

B  Informação sobre trabalhos a mais  

6  Realizaram-se trabalhos a mais (3)                          N 

7  Valor total dos contratos adicionais — 

8  Valor do contrato adicional 1 — 

9  Valor do contrato adicional 2 — 

10  Valor do contrato adicional n — 

11  Data de início de execução do adicional 1 — 

12  Data de início de execução do adicional 2 — 

13  Data de início de execução do adicional n — 

        

C  Outros factos modificativos do valor do contrato  

14  Tendo ocorrido as seguintes situações, indicar o valor (4)                 € 121.644,93 

15  Trabalhos a menos — 

16  Revisões de preços € 121.644,93 

17  Juros — 

18  Indemnizações — 

19  Outras situações — 
       

(1) C: Contrato concluído; EC: Contrato em curso.  

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais 

trabalhos a mais   

(3) S: Sim; N: Não   

(4) Soma das linhas 16 a 19  
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Quadro informativo IV (Direcção Regional das Pescas) 

13  Melhoramento do Porto de Ponta Delgada, Ilha das Flores Informação 

        

A  Informação de ordem geral  

1  Data de início da execução dos trabalhos 21-02-2007 

2  Execução contratual (1)                         EC 

3  Valor total dos trabalhos realizados € 1.587.036,98 

4  Valor dos trabalhos contratuais realizados (2)               € 1.278.468,02 

5  Nome e direcção do empreiteiro 

Somague Ediçor Engenharia, SA 

Estrada Regional da Ribeira Grande, n.º 1012 

9501 – 702 Ponta Delgada  

Tecnovia Açores, SA 

Mata dos Cavacos 

9600 – 102 Rabo de Peixe 

        

B  Informação sobre trabalhos a mais  

6  Realizaram-se trabalhos a mais (3)                          S 

7  Valor total dos contratos adicionais € 308.568,96 

8  Valor do contrato adicional 1 € 308.568,96 

9  Valor do contrato adicional 2 — 

10  Valor do contrato adicional n — 

11  Data de início de execução do adicional 1 07-12-2007 

12  Data de início de execução do adicional 2 — 

13  Data de início de execução do adicional n — 

        

C  Outros factos modificativos do valor do contrato  

14  Tendo ocorrido as seguintes situações, indicar o valor (4)                  € 34.441,67 

15  Trabalhos a menos — 

16  Revisões de preços  € 34.441,67 

17  Juros — 

18  Indemnizações — 

19  Outras situações — 
       

(1) C: Contrato concluído; EC: Contrato em curso.  

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais 

trabalhos a mais   

(3) S: Sim; N: Não   

(4) Soma das linhas 16 a 19  
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Quadro informativo I (PG – Direcção Regional da Cultura) 

14 
 

Conservação e beneficiação do Museu Carlos Machado – Ponta 
Delgada Informação 

        

A  Informação de ordem geral  

1  Data de início da execução dos trabalhos 22-06-2007  

2  Execução contratual (1)                        EC 

3  Valor total dos trabalhos realizados € 661.589,49 

4  Valor dos trabalhos contratuais realizados (2)                 € 655.505,70 

5  Nome e direcção do empreiteiro 

 Teixeira Duarte, Engenharia e Construções, SA 

Lagoas Park – Edifício 2 

2740 - 265 Porto Salvo 

        

B  Informação sobre trabalhos a mais  

6  Realizaram-se trabalhos a mais (3)                          N 

7  Valor total dos contratos adicionais — 

8  Valor do contrato adicional 1 — 

9  Valor do contrato adicional 2 — 

10  Valor do contrato adicional n — 

11  Data de início de execução do adicional 1 — 

12  Data de início de execução do adicional 2 — 

13  Data de início de execução do adicional n — 

        

C  Outros factos modificativos do valor do contrato  

14  Tendo ocorrido as seguintes situações, indicar o valor (4)                   € 6.083.79 

15  Trabalhos a menos — 

16  Revisões de preços € 6.083.79 

17  Juros — 

18  Indemnizações — 

19  
Outras situações — 

       

(1) C: Contrato concluído; EC: Contrato em curso.  

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais 

trabalhos a mais   

(3) S: Sim; N: Não   

(4) Soma das linhas 16 a 19  
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Quadro informativo II (PG – Direcção Regional da Cultura) 

15  Obras de conservação do Convento de São Francisco Informação 

        

A  Informação de ordem geral  

1  Data de início da execução dos trabalhos 12-12-2006  

2  Execução contratual (1)                        EC 

3  Valor total dos trabalhos realizados € 559.895,77 

4  Valor dos trabalhos contratuais realizados (2)                 € 467.287,02 

5  Nome e direcção do empreiteiro 

 COTAÇOR – Construções Santos dos Açores, SA 

Rua da Esperança, 28 

9701 - 902 Angra do Heroísmo 

        

B  Informação sobre trabalhos a mais  

6  Realizaram-se trabalhos a mais (3)                          S 

7  Valor total dos contratos adicionais € 100.305,11 

8  Valor do contrato adicional 1 € 37.397,90 

9  Valor do contrato adicional 2 € 45.230,99 

10  Valor do contrato adicional 3 € 17.676,22 

11  Data de início de execução do adicional 1 06-08-2007 

12  Data de início de execução do adicional 2 04-12-2007 

13  Data de início de execução do adicional 3 30-05-2008 

        

C  Outros factos modificativos do valor do contrato  

14  Tendo ocorrido as seguintes situações, indicar o valor (4)                  € 19.387.56 

15  Trabalhos a menos — 

16  Revisões de preços € 19.387.56 

17  Juros — 

18  Indemnizações — 

19  
Outras situações — 

       

(1) C: Contrato concluído; EC: Contrato em curso.  

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais 

trabalhos a mais   

(3) S: Sim; N: Não   

(4) Soma das linhas 16 a 19  
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Quadro informativo I (SATA – Gestão de Aeródromos, SA) 

16 
 

Aeroporto da Ilha do Pico - Açores - Instalação do ILS - Movimenta-
ção de terras Informação 

        

A  Informação de ordem geral  

1  Data de início da execução dos trabalhos 27-03-2007  

2  Execução contratual (1)                        C 

3  Valor total dos trabalhos realizados € 641.544,1522 

4  Valor dos trabalhos contratuais realizados (2)                 € 616.461,66 

5  Nome e direcção do empreiteiro 

Tecnovia - Açores, SA 

Estrada Regional da Ribeira Grande ao Km 8,4 
Mata dos Cavacos 

9600-102 Rabo de Peixe 

        

B  Informação sobre trabalhos a mais  

6  Realizaram-se trabalhos a mais (3)                          S 

7  Valor total dos contratos adicionais € 116.029,94 

8  Valor do contrato adicional 1 € 116.029,94 

9  Valor do contrato adicional 2 — 

10  Valor do contrato adicional n — 

11  Data de início de execução do adicional 1 03-10-2007 

12  Data de início de execução do adicional 2 — 

13  Data de início de execução do adicional n — 

        

C  Outros factos modificativos do valor do contrato  

14  Tendo ocorrido as seguintes situações, indicar o valor (4)                  € 25.340.51 

15  Trabalhos a menos — 

16  Revisões de preços € 25.340.51 

17  Juros — 

18  Indemnizações — 

19  Outras situações — 
       

(1) C: Contrato concluído; EC: Contrato em curso.  

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais 

trabalhos a mais   

(3) S: Sim; N: Não   

(4) Soma das linhas 16 a 19  
 

                                                
22

 A empresa indicou o valor da adjudicação. 



   

 Tribunal de Contas 
 

Obrigação de remessa de adicionais — Administração Regional (08/102.01)

 

– 50 – 

 

Quadro informativo II (SATA – Gestão de Aeródromos, SA) 

17 
 

Construção do parque de estacionamento da aerogare do aeródro-
mo da Ilha de São Jorge  Informação 

        

A  Informação de ordem geral  

1  Data de início da execução dos trabalhos 29-01-2008  

2  Execução contratual (1)                        EC 

3  Valor total dos trabalhos realizados € 619.219,1823 

4  Valor dos trabalhos contratuais realizados (2)                 € 231.312,66 

5  Nome e direcção do empreiteiro 

Tecnovia - Açores, SA 

Estrada Regional da Ribeira Grande ao Km 8,4 
Mata dos Cavacos 

9600-102 Rabo de Peixe 

        

B  Informação sobre trabalhos a mais  

6  Realizaram-se trabalhos a mais (3)                          N 

7  Valor total dos contratos adicionais — 

8  Valor do contrato adicional 1 — 

9  Valor do contrato adicional 2 — 

10  Valor do contrato adicional n — 

11  Data de início de execução do adicional 1 — 

12  Data de início de execução do adicional 2 — 

13  Data de início de execução do adicional n — 

        

C  Outros factos modificativos do valor do contrato  

14  Tendo ocorrido as seguintes situações, indicar o valor (4)                          

15  Trabalhos a menos — 

16  Revisões de preços — 

17  Juros — 

18  Indemnizações — 

19  Outras situações — 
       

(1) C: Contrato concluído; EC: Contrato em curso.  

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais 

trabalhos a mais   

(3) S: Sim; N: Não   

(4) Soma das linhas 16 a 19  
 

                                                
23

 A empresa indicou o valor da adjudicação. 
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Quadro informativo I (SREC – Escola Secundária Domingos Rebelo) 

18 
 

Requalificação do bloco norte de salas de aula da Escola Secundá-
ria Domingos Rebelo, Ponta Delgada Informação 

        

A  Informação de ordem geral  

1  Data de início da execução dos trabalhos 31-07-2007  

2  Execução contratual (1)                        C24 

3  Valor total dos trabalhos realizados € 891.251,54 

4  Valor dos trabalhos contratuais realizados (2)                 € 784.403,52 

5  Nome e direcção do empreiteiro 

João Vieira & Filhos, Lda. 

Rua do Vencimento, n.º 73 

9600 - 570 Ribeira Grande 

        

B  Informação sobre trabalhos a mais  

6  Realizaram-se trabalhos a mais (3)                          S 

7  Valor total dos contratos adicionais € 106.848,02 

8  Valor do contrato adicional 1 € 106.848,02 

9  Valor do contrato adicional 2 — 

10  Valor do contrato adicional n — 

11  Data de início de execução do adicional 1 Durante a execução da obra25 

12  Data de início de execução do adicional 2 — 

13  Data de início de execução do adicional n — 

        

C  Outros factos modificativos do valor do contrato  

14  Tendo ocorrido as seguintes situações, indicar o valor (4) 

15  Trabalhos a menos € 123.028,35 

16  Revisões de preços — 

17  Juros — 

18  Indemnizações — 

19  Outras situações — 
       

(1) C: Contrato concluído; EC: Contrato em curso.  

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais 

trabalhos a mais   

(3) S: Sim; N: Não   

(4) Soma das linhas 16 a 19  

                                                
24

 O Serviço indicou a data de 14-11-2007. 
25

 Informação inválida. 
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Quadro informativo II (SREC – Escola de Formação Turístico Hoteleira) 

19 
 

Adaptação do edifício sito na Rua dos Clérigos 2 - 4, Freguesia de 
S. Pedro, Concelho de Ponta Delgada, a Escola Turística e Hotelei-
ra 

Informação 

        

A  Informação de ordem geral  

1  Data de início da execução dos trabalhos 31-01-2008  

2  Execução contratual (1)                        EC 

3  Valor total dos trabalhos realizados € 38.321,62 

4  Valor dos trabalhos contratuais realizados (2)                  € 38.321,62 

5  Nome e direcção do empreiteiro 

Teixeira Duarte, Engenharia e Construções, SA 

Lagoas Park – Edifício 2 

2740 - 265 Porto Salvo 

        

B  Informação sobre trabalhos a mais  

6  Realizaram-se trabalhos a mais (3)                          N 

7  Valor total dos contratos adicionais — 

8  Valor do contrato adicional 1 — 

9  Valor do contrato adicional 2 — 

10  Valor do contrato adicional n — 

11  Data de início de execução do adicional 1  

12  Data de início de execução do adicional 2 — 

13  Data de início de execução do adicional n — 

        

C  Outros factos modificativos do valor do contrato  

14  Tendo ocorrido as seguintes situações, indicar o valor (4)  

15  Trabalhos a menos — 

16  Revisões de preços — 

17  Juros — 

18  Indemnizações — 

19  
Outras situações — 

       

(1) C: Contrato concluído; EC: Contrato em curso.  

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais 

trabalhos a mais   

(3) S: Sim; N: Não   

(4) Soma das linhas 16 a 19  

Quadro informativo III (SREC – Escola Secundária Antero de Quental) 
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20 
 

Beneficiação de coberturas, pinturas decorativas e tratamento 
antitérmitas da ES Antero de Quental, Ponta Delgada Informação 

        

A  Informação de ordem geral  

1  Data de início da execução dos trabalhos 04-02-2008  

2  Execução contratual (1)                        EC 

3  Valor total dos trabalhos realizados € 16.687,82 

4  Valor dos trabalhos contratuais realizados (2)                  € 16.687,82 

5  Nome e direcção do empreiteiro 

Somague Ediçor Engenharia, SA 
Santa Teresa, Estrada Regional da Ribeira Gran-
de, n.º 1012 
9500-802 Ponta Delgada 

        

B  Informação sobre trabalhos a mais  

6  Realizaram-se trabalhos a mais (3)                          N 

7  Valor total dos contratos adicionais — 

8  Valor do contrato adicional 1 — 

9  Valor do contrato adicional 2 — 

10  Valor do contrato adicional n — 

11  Data de início de execução do adicional 1  

12  Data de início de execução do adicional 2 — 

13  Data de início de execução do adicional n — 

        

C  Outros factos modificativos do valor do contrato  

14  Tendo ocorrido as seguintes situações, indicar o valor (4)  

15  Trabalhos a menos — 

16  Revisões de preços — 

17  Juros — 

18  Indemnizações — 

19  
Outras situações — 

       

(1) C: Contrato concluído; EC: Contrato em curso.  

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais 

trabalhos a mais   

(3) S: Sim; N: Não   

(4) Soma das linhas 16 a 19  
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Quadro informativo I (Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos) 

21 
 

Execução de vinte habitações no loteamento da Covoada 2, Conce-
lho de Ponta Delgada, Ilha de S. Miguel Informação 

        

A  Informação de ordem geral  

1  Data de início da execução dos trabalhos 15-11-2007 

2  Execução contratual (1)                         EC 

3  Valor total dos trabalhos realizados € 380.804,54 

4  Valor dos trabalhos contratuais realizados (2)                 € 301.286,94 

5  Nome e direcção do empreiteiro 
Castanheira & Soares, Lda.  
Zona Industrial do Boqueirão 

Santa Cruz das Flores 

        

B  Informação sobre trabalhos a mais  

6  Realizaram-se trabalhos a mais (3)                          S 

7  Valor total dos contratos adicionais € 135.104,59 

8  Valor do contrato adicional 1 € 135.104,59 

9  Valor do contrato adicional 2 — 

10  Valor do contrato adicional n — 

11  Data de início de execução do adicional 1 25-09-2007 

12  Data de início de execução do adicional 2 — 

13  Data de início de execução do adicional n — 

        

C  Outros factos modificativos do valor do contrato  

14  Tendo ocorrido as seguintes situações, indicar o valor (4)                   

15  Trabalhos a menos — 

16  Revisões de preços — 

17  Juros — 

18  Indemnizações — 

19  
Outras situações — 

       

(1) C: Contrato concluído; EC: Contrato em curso.  

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais 

trabalhos a mais   

(3) S: Sim; N: Não   

(4) Soma das linhas 16 a 19  
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Quadro informativo II (Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos) 
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Beneficiação do ramal de acesso ao porto da Ribeirinha, concelho 
de Ribeira Grande - S. Miguel Informação 

        

A  Informação de ordem geral  

1  Data de início da execução dos trabalhos Ainda não iniciada  

2  Execução contratual (1)                          

3  Valor total dos trabalhos realizados  

4  Valor dos trabalhos contratuais realizados (2)                          

5  Nome e direcção do empreiteiro 

Tecnovia - Açores, SA 
Estrada Regional da Ribeira Grande ao Km 8,4 
Mata dos Cavacos 
9600-102 Rabo de Peixe 

        

B  Informação sobre trabalhos a mais  

6  Realizaram-se trabalhos a mais (3)                          N 

7  Valor total dos contratos adicionais — 

8  Valor do contrato adicional 1 — 

9  Valor do contrato adicional 2 — 

10  Valor do contrato adicional n — 

11  Data de início de execução do adicional 1  

12  Data de início de execução do adicional 2 — 

13  Data de início de execução do adicional n — 

        

C  Outros factos modificativos do valor do contrato  

14  Tendo ocorrido as seguintes situações, indicar o valor (4)  

15  Trabalhos a menos — 

16  Revisões de preços — 

17  Juros — 

18  Indemnizações — 

19 
 

Outras situações — 
       

(1) C: Contrato concluído; EC: Contrato em curso.  

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais 

trabalhos a mais   

(3) S: Sim; N: Não   

(4) Soma das linhas 16 a 19  
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Construção de rotunda na Avenida Príncipe de Mónaco em Ponta 
Delgada Informação 

        

A  Informação de ordem geral  

1 
 

Data de início da execução dos trabalhos 
Parcial – 09-07-2007 
Parcial – 19-09-2007 
Parcial – 08-10-2007 

2  Execução contratual (1)                         C 

3  Valor total dos trabalhos realizados € 538.028,87 

4  Valor dos trabalhos contratuais realizados (2)                 € 538.028,87 

5  Nome e direcção do empreiteiro 

MARQUES, SA 

Rua Joaquim Marques, n.º 34  

9600 – 049 Ribeira Grande 

        

B  Informação sobre trabalhos a mais  

6  Realizaram-se trabalhos a mais (3)                          N 

7  Valor total dos contratos adicionais — 

8  Valor do contrato adicional 1 — 

9  Valor do contrato adicional 2 — 

10  Valor do contrato adicional n — 

11  Data de início de execução do adicional 1  

12  Data de início de execução do adicional 2 — 

13  Data de início de execução do adicional n — 

        

C  Outros factos modificativos do valor do contrato  

14  Tendo ocorrido as seguintes situações, indicar o valor (4)                  € 10.407,50 

15  Trabalhos a menos — 

16  Revisões de preços € 10.407,50 

17  Juros — 

18  Indemnizações — 

19  
Outras situações — 

       

(1) C: Contrato concluído; EC: Contrato em curso.  

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais 

trabalhos a mais   

(3) S: Sim; N: Não   

(4) Soma das linhas 16 a 19  
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Beneficiação da Rua da Esperança em Santa Cruz e 1400 metros 
do Ramal para a Fajã Grande, Ilha das Flores Informação 

        

A  Informação de ordem geral  

1  Data de início da execução dos trabalhos 18-06-2007 

2  Execução contratual (1)                         C 

3  Valor total dos trabalhos realizados € 794.004,03 

4  Valor dos trabalhos contratuais realizados (2)                 € 794.004,03 

5  Nome e direcção do empreiteiro 

Tecnovia - Açores, SA 
Estrada Regional da Ribeira Grande ao Km 8,4 
Mata dos Cavacos 

9600-102 Rabo de Peixe 

        

B  Informação sobre trabalhos a mais  

6  Realizaram-se trabalhos a mais (3)                          N 

7  Valor total dos contratos adicionais — 

8  Valor do contrato adicional 1 — 

9  Valor do contrato adicional 2 — 

10  Valor do contrato adicional n — 

11  Data de início de execução do adicional 1  

12  Data de início de execução do adicional 2 — 

13  Data de início de execução do adicional n — 

        

C  Outros factos modificativos do valor do contrato  

14  Tendo ocorrido as seguintes situações, indicar o valor (4)                 (€ 76.944,13)26 

15  Trabalhos a menos € 90.294,03 

16  Revisões de preços € 13.349,90 

17  Juros — 

18  Indemnizações — 

19  Outras situações — 
       

(1) C: Contrato concluído; EC: Contrato em curso.  

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais 

trabalhos a mais   

(3) S: Sim; N: Não   

(4) Soma das linhas 16 a 19  
 

                                                
26

 A operação abrangeu as linhas 15 a 19. 
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Quadro informativo V (Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos) 

25 
 

Execução das infra-estruturas urbanísticas e dos edifícios da 1.ª 
fase da reconversão urbanística e habitacional do Bairro Nossa 
Senhora de Fátima, na cidade da Praia da Vitória 

Informação 

        

A  Informação de ordem geral  

1  Data de início da execução dos trabalhos 01-02-2008 

2  Execução contratual (1)                         EC 

3  Valor total dos trabalhos realizados € 1.307.513,68 

4  Valor dos trabalhos contratuais realizados (2)                € 1.307.513,68 

5  Nome e direcção do empreiteiro 

Edifer, SA 
Zona Industrial de Angra do Heroísmo, Apartado 
429, 9701 – 905 Angra do Heroísmo 
Luís Gomes, SA  
Rua da Piedade, s/n.º Arrifes, 9500 – 362 Ponta 
Delgada 

        

B  Informação sobre trabalhos a mais  

6  Realizaram-se trabalhos a mais (3)                          N 

7  Valor total dos contratos adicionais — 

8  Valor do contrato adicional 1 — 

9  Valor do contrato adicional 2 — 

10  Valor do contrato adicional n — 

11  Data de início de execução do adicional 1 — 

12  Data de início de execução do adicional 2 — 

13  Data de início de execução do adicional n — 

        

C  Outros factos modificativos do valor do contrato  

14  Tendo ocorrido as seguintes situações, indicar o valor (4)                   

15  Trabalhos a menos — 

16  Revisões de preços — 

17  Juros — 

18  Indemnizações — 

19  Outras situações — 
       

(1) C: Contrato concluído; EC: Contrato em curso.  

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais 

trabalhos a mais   

(3) S: Sim; N: Não   

(4) Soma das linhas 16 a 19  
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Quadro informativo VI (Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos) 

26 
 

Beneficiação da E.R. 7-2.ª no Livramento e da E.R. 1-1.ª no interior 
dos Fenais da Luz, Concelho de Ponta Delgada Informação 

        

A  Informação de ordem geral  

1  Data de início da execução dos trabalhos 07-11-2007 

2  Execução contratual (1)                         EC 

3  Valor total dos trabalhos realizados € 1.027.386,08 

4  Valor dos trabalhos contratuais realizados (2)                € 1.027.386,08 

5  Nome e direcção do empreiteiro 

Consórcio Luís Gomes. SA / Jaime Ribeiro & 
Filhos, SA / Couto e Couto, Lda. 

Rua da Piedade, s/n.º Arrifes, 9500 – 362 Ponta 
Delgada  

        

B  Informação sobre trabalhos a mais  

6  Realizaram-se trabalhos a mais (3)                          N 

7  Valor total dos contratos adicionais — 

8  Valor do contrato adicional 1 — 

9  Valor do contrato adicional 2 — 

10  Valor do contrato adicional n — 

11  Data de início de execução do adicional 1 — 

12  Data de início de execução do adicional 2 — 

13  Data de início de execução do adicional n — 

        

C  Outros factos modificativos do valor do contrato  

14  Tendo ocorrido as seguintes situações, indicar o valor (4) 

15  Trabalhos a menos — 

16  Revisões de preços — 

17  Juros — 

18  Indemnizações — 

19  
Outras situações — 

       

(1) C: Contrato concluído; EC: Contrato em curso.  

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais 

trabalhos a mais   

(3) S: Sim; N: Não   

(4) Soma das linhas 16 a 19  
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Pavimentação da E.R. 1-1.ª no troço compreendido entre os Remé-
dios e Pilar da Bretanha, concelho de Ponta Delgada Informação 

        

A  Informação de ordem geral  

1 
 

Data de início da execução dos trabalhos 
Parcial - 02-07-2007 
Parcial - 05-11-2007 
Parcial - 07-01-2008 

2  Execução contratual (1)                         EC 

3  Valor total dos trabalhos realizados € 766.034,45 

4  Valor dos trabalhos contratuais realizados (2)                 € 766.034,45 

5  Nome e direcção do empreiteiro 

Jaime Ribeiro & Filhos, SA  

Lugar de Fermil, Cavadão 

Vilar do Paraíso - Gaia 

        

B  Informação sobre trabalhos a mais  

6  Realizaram-se trabalhos a mais (3)                          N 

7  Valor total dos contratos adicionais — 

8  Valor do contrato adicional 1 — 

9  Valor do contrato adicional 2 — 

10  Valor do contrato adicional n — 

11  Data de início de execução do adicional 1 — 

12  Data de início de execução do adicional 2 — 

13  Data de início de execução do adicional n — 

        

C  Outros factos modificativos do valor do contrato  

14  Tendo ocorrido as seguintes situações, indicar o valor (4)                  € 20.272,10 

15  Trabalhos a menos — 

16  Revisões de preços € 20.272,10 

17  Juros — 

18  Indemnizações — 

19  
Outras situações — 

       

(1) C: Contrato concluído; EC: Contrato em curso.  

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais 

trabalhos a mais   

(3) S: Sim; N: Não   

(4) Soma das linhas 16 a 19  
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Quadro informativo (Sociedade de Promoção e Reabilitação de Habitação e Infra-Estruturas, SA) 

28 
 

Concepção/construção das obras de reabilitação da via Vitorino 
Nemésio, na Ilha Terceira, Açores Informação 

        

A  Informação de ordem geral  

1  Data de início da execução dos trabalhos 23-02-2007  

2  Execução contratual (1)                        EC 

3  Valor total dos trabalhos realizados € 1.710.215,54 

4  Valor dos trabalhos contratuais realizados (2)                € 1.710.215,54 

5  Nome e direcção do empreiteiro 

Mota-Engil – Líder do consórcio 

Rua Dr. Aníbal Bettencourt, n.º 203 – r/c 

9700-068 Angra do Heroísmo 

        

B  Informação sobre trabalhos a mais  

6  Realizaram-se trabalhos a mais (3)                          N 

7  Valor total dos contratos adicionais — 

8  Valor do contrato adicional 1 — 

9  Valor do contrato adicional 2 — 

10  Valor do contrato adicional n — 

11  Data de início de execução do adicional 1  

12  Data de início de execução do adicional 2 — 

13  Data de início de execução do adicional n — 

        

C  Outros factos modificativos do valor do contrato  

14  Tendo ocorrido as seguintes situações, indicar o valor (4)  

15  Trabalhos a menos — 

16  Revisões de preços — 

17  Juros — 

18  Indemnizações — 

19  
Outras situações — 

       

(1) C: Contrato concluído; EC: Contrato em curso.  

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais 

trabalhos a mais   

(3) S: Sim; N: Não   

(4) Soma das linhas 16 a 19  
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Quadro informativo I (Secretaria Regional do Ambiente e do Mar) 

29 
 

Adaptação de um edifício a Centro de Interpretação e Ecoteca em 
Vila do Porto Informação 

        

A  Informação de ordem geral  

1  Data de início da execução dos trabalhos 19-03-2008  

2  Execução contratual (1)                        EC 

3  Valor total dos trabalhos realizados € 23.308,54 

4  Valor dos trabalhos contratuais realizados (2)                  € 23.308,54 

5  Nome e direcção do empreiteiro 

MARQUES, SA 

Rua Joaquim Marques, n.º 34  

9600 – 049 Ribeira Grande 

        

B  Informação sobre trabalhos a mais  

6  Realizaram-se trabalhos a mais (3)                          N 

7  Valor total dos contratos adicionais — 

8  Valor do contrato adicional 1 — 

9  Valor do contrato adicional 2 — 

10  Valor do contrato adicional n — 

11  Data de início de execução do adicional 1  

12  Data de início de execução do adicional 2 — 

13  Data de início de execução do adicional n — 

        

C  Outros factos modificativos do valor do contrato  

14  Tendo ocorrido as seguintes situações, indicar o valor (4)  

15  Trabalhos a menos — 

16  Revisões de preços — 

17  Juros — 

18  Indemnizações — 

19  
Outras situações — 

       

(1) C: Contrato concluído; EC: Contrato em curso.  

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais 

trabalhos a mais   

(3) S: Sim; N: Não   

(4) Soma das linhas 16 a 19  
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Quadro informativo II (Secretaria Regional do Ambiente e do Mar) 
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Construção do Centro de Apoio aos Visitantes da Furna do Enxofre 
- Graciosa Informação 

        

A  Informação de ordem geral  

1  Data de início da execução dos trabalhos 18-03-2008  

2  Execução contratual (1)                        EC 

3  Valor total dos trabalhos realizados € 16.635,60 

4  Valor dos trabalhos contratuais realizados (2)                  € 16.635,60 

5  Nome e direcção do empreiteiro 

Tecnovia - Açores, SA 
Estrada Regional da Ribeira Grande ao Km 8,4 
Mata dos Cavacos 
9600-102 Rabo de Peixe 
EDIFER, SA 
Estrada do Seminário, n.º 4 - Alfragide 
2610-171 Amadora 

        

B  Informação sobre trabalhos a mais  

6  Realizaram-se trabalhos a mais (3)                          N 

7  Valor total dos contratos adicionais — 

8  Valor do contrato adicional 1 — 

9  Valor do contrato adicional 2 — 

10  Valor do contrato adicional n — 

11  Data de início de execução do adicional 1  

12  Data de início de execução do adicional 2 — 

13  Data de início de execução do adicional n — 

        

C  Outros factos modificativos do valor do contrato  

14  Tendo ocorrido as seguintes situações, indicar o valor (4)  

15  Trabalhos a menos — 

16  Revisões de preços — 

17  Juros — 

18  Indemnizações — 

19  Outras situações — 
       

(1) C: Contrato concluído; EC: Contrato em curso.  

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais 

trabalhos a mais   

(3) S: Sim; N: Não   

(4) Soma das linhas 16 a 19  
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Quadro informativo III (Secretaria Regional do Ambiente e do Mar) 
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Intervenção integrada da Ribeira de Santiago a juzante da Praça 
Municipal e consolidação da vertente ao longo da Rua dos Ferreiros Informação 

        

A  Informação de ordem geral  

1  Data de início da execução dos trabalhos 05-05-2008  

2  Execução contratual (1)                        EC 

3  Valor total dos trabalhos realizados Sem facturação 

4  Valor dos trabalhos contratuais realizados (2)                         — 

5  Nome e direcção do empreiteiro 

MARQUES, SA 

Rua Joaquim Marques, n.º 34  

9600 – 049 Ribeira Grande 

Albano Vieira, Lda.  

        

B  Informação sobre trabalhos a mais  

6  Realizaram-se trabalhos a mais (3)                          N 

7  Valor total dos contratos adicionais — 

8  Valor do contrato adicional 1 — 

9  Valor do contrato adicional 2 — 

10  Valor do contrato adicional n — 

11  Data de início de execução do adicional 1  

12  Data de início de execução do adicional 2 — 

13  Data de início de execução do adicional n — 

        

C  Outros factos modificativos do valor do contrato  

14  Tendo ocorrido as seguintes situações, indicar o valor (4)  

15  Trabalhos a menos — 

16  Revisões de preços — 

17  Juros — 

18  Indemnizações — 

19  
Outras situações — 

       

(1) C: Contrato concluído; EC: Contrato em curso.  

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais 

trabalhos a mais   

(3) S: Sim; N: Não   

(4) Soma das linhas 16 a 19  
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Quadro informativo IV (Secretaria Regional do Ambiente e do Mar) 
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Protecção e reforço do muro da estrada marginal da Fajã de São 
João - Ilha de São Jorge - Açores Informação27 

        

A  Informação de ordem geral  

1  Data de início da execução dos trabalhos 02-05-2007  

2  Execução contratual (1)                        EC 

3  Valor total dos trabalhos realizados € 1.136.341,06 

4  Valor dos trabalhos contratuais realizados (2)                € 1.136.341,06 

5  Nome e direcção do empreiteiro 

Tecnovia - Açores, SA 
Estrada Regional da Ribeira Grande ao Km 8,4 
Mata dos Cavacos 
9600-102 Rabo de Peixe  

        

B  Informação sobre trabalhos a mais  

6  Realizaram-se trabalhos a mais (3)                          N 

7  Valor total dos contratos adicionais — 

8  Valor do contrato adicional 1 — 

9  Valor do contrato adicional 2 — 

10  Valor do contrato adicional n — 

11  Data de início de execução do adicional 1  

12  Data de início de execução do adicional 2 — 

13  Data de início de execução do adicional n — 

        

C  Outros factos modificativos do valor do contrato  

14  Tendo ocorrido as seguintes situações, indicar o valor (4)  

15  Trabalhos a menos — 

16  Revisões de preços — 

17  Juros — 

18  Indemnizações — 

19  Outras situações — 
       

(1) C: Contrato concluído; EC: Contrato em curso.  

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais 

trabalhos a mais   

(3) S: Sim; N: Não   

(4) Soma das linhas 16 a 19  

 

                                                
27

 A SRAM comunicou que cedeu a sua posição contratual à SPRA, Açores. 
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Recuperação do jardim de Santana (zona sul) e rede exterior de 
incêndios do Palácio de Santana - Ponta Delgada - S. Miguel - 
Açores 

Informação 

        

A  Informação de ordem geral  

1  Data de início da execução dos trabalhos 21-05-2007  

2  Execução contratual (1)                        EC 

3  Valor total dos trabalhos realizados € 1.610.064,77 

4  Valor dos trabalhos contratuais realizados (2)               € 1.453.983,67 

5  Nome e direcção do empreiteiro 

Somague Ediçor Engenharia, SA 
Santa Teresa, Estrada Regional da Ribeira Gran-
de, n.º 1012 
9500-802 Ponta Delgada 
Somague Engenharia, SA 
Rua da Tapada, Quinta de Cima, Linhó, S. Pedro 
de Penaferrim 
2710 – 555 Sintra  

        

B  Informação sobre trabalhos a mais  

6  Realizaram-se trabalhos a mais (3)                          S 

7  Valor total dos contratos adicionais € 156.081,10 

8  Valor do contrato adicional 1 € 156.081,10 

9  Valor do contrato adicional 2 — 

10  Valor do contrato adicional n — 

11  Data de início de execução do adicional 1 28-02-2008 

12  Data de início de execução do adicional 2 — 

13  Data de início de execução do adicional n — 

        

C  Outros factos modificativos do valor do contrato  

14  Tendo ocorrido as seguintes situações, indicar o valor (4)  

15  Trabalhos a menos — 

16  Revisões de preços — 

17  Juros — 

18  Indemnizações — 

19  Outras situações — 
       

(1) C: Contrato concluído; EC: Contrato em curso.  

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais 

trabalhos a mais   

(3) S: Sim; N: Não   

(4) Soma das linhas 16 a 19  
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Quadro informativo VI (Secretaria Regional do Ambiente e do Mar) 

34 
 

Construção das infraestruturas de apoio ao Centro de Interpretação 
do Farol dos Capelinhos Informação 

        

A  Informação de ordem geral  

1  Data de início da execução dos trabalhos 24-03-2008  

2  Execução contratual (1)                        EC 

3  Valor total dos trabalhos realizados € 19.520,80 

4  Valor dos trabalhos contratuais realizados (2)                  € 19.520,80 

5  Nome e direcção do empreiteiro 

Tecnovia - Açores, SA 

Estrada Regional da Ribeira Grande ao Km 8,4 
Mata dos Cavacos 

9600-102 Rabo de Peixe 

        

B  Informação sobre trabalhos a mais  

6  Realizaram-se trabalhos a mais (3)                          N 

7  Valor total dos contratos adicionais — 

8  Valor do contrato adicional 1 — 

9  Valor do contrato adicional 2 — 

10  Valor do contrato adicional n — 

11  Data de início de execução do adicional 1  

12  Data de início de execução do adicional 2 — 

13  Data de início de execução do adicional n — 

        

C  Outros factos modificativos do valor do contrato  

14  Tendo ocorrido as seguintes situações, indicar o valor (4)  

15  Trabalhos a menos — 

16  Revisões de preços — 

17  Juros — 

18  Indemnizações — 

19  
Outras situações — 

       

(1) C: Contrato concluído; EC: Contrato em curso.  

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais 

trabalhos a mais   

(3) S: Sim; N: Não   

(4) Soma das linhas 16 a 19  
 



   

 Tribunal de Contas 
 

Obrigação de remessa de adicionais — Administração Regional (08/102.01)

 

– 68 – 

 

Quadro informativo VII (Secretaria Regional do Ambiente e do Mar) 

35 
 

Requalificação ambiental das margens da ribeira da Conceição - 
Furnas - Ilha de São Miguel Informação 

        

A  Informação de ordem geral  

1  Data de início da execução dos trabalhos 26-05-2007  

2  Execução contratual (1)                        EC 

3  Valor total dos trabalhos realizados € 760.659,89 

4  Valor dos trabalhos contratuais realizados (2)                 € 613.214,83 

5  Nome e direcção do empreiteiro 

IRMÃOS CAVACO, SA 
Rua Viana da Mota, n.º 8 

Santa Maria da Feira 
4520-000 Santa Maria da Feira - Aveiro 

        

B  Informação sobre trabalhos a mais  

6  Realizaram-se trabalhos a mais (3)                          S 

7  Valor total dos contratos adicionais € 147.445,06 

8  Valor do contrato adicional 1 € 147.445,06 

9  Valor do contrato adicional 2 — 

10  Valor do contrato adicional n — 

11  Data de início de execução do adicional 1 22-02-2008 

12  Data de início de execução do adicional 2 — 

13  Data de início de execução do adicional n — 

        

C  Outros factos modificativos do valor do contrato  

14  Tendo ocorrido as seguintes situações, indicar o valor (4)  

15  Trabalhos a menos — 

16  Revisões de preços — 

17  Juros — 

18  Indemnizações — 

19  Outras situações — 
       

(1) C: Contrato concluído; EC: Contrato em curso.  

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais 

trabalhos a mais   

(3) S: Sim; N: Não   

(4) Soma das linhas 16 a 19  
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Quadro informativo (Vice-Presidência do Governo Regional) 

36 

 

Concepção, projecto, construção, alteração de vias, reabilitação ou 
reformulação, financiamento, conservação e exploração em regime 
de portagem SCUT, dos lanços e conjuntos viários associados 
especificados nos n.ºs 5.2 a 5.5 do contrato, na ilha de São Miguel, 
numa extensão total aproximada de 94 km. 

Informação28 

        

A  Informação de ordem geral  

1  Data de início da execução dos trabalhos  

2  Execução contratual (1)                          

3  Valor total dos trabalhos realizados  

4  Valor dos trabalhos contratuais realizados (2)                          

5  Nome e direcção do empreiteiro 

Euroscut Açores – Sociedade Concessionária da 
SCUT dos Açores, SA 

Rua Hintze Ribeiro, n.º 39, 1.º 

9500 – 049 Ponta Delgada 

        

B  Informação sobre trabalhos a mais  

6  Realizaram-se trabalhos a mais (3) 

7  Valor total dos contratos adicionais  

8  Valor do contrato adicional 1  

9  Valor do contrato adicional 2  

10  Valor do contrato adicional n  

11  Data de início de execução do adicional 1  

12  Data de início de execução do adicional 2  

13  Data de início de execução do adicional n  

        

C  Outros factos modificativos do valor do contrato  

14  Tendo ocorrido as seguintes situações, indicar o valor (4)  

15  Trabalhos a menos  

16  Revisões de preços  

17  Juros  

18  Indemnizações  

19  Outras situações  
       

(1) C: Contrato concluído; EC: Contrato em curso.  

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais 

trabalhos a mais   

(3) S: Sim; N: Não   

(4) Soma das linhas 16 a 19  
 

 

                                                
28

 O Serviço não preencheu a ficha alegando tratar-se de contrato de concessão de obra pública. 
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ANEXO IV 

CO-CONTRATANTES 
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Empreiteiro Obra Dono da obra 

 

EDIFER, SA 

Estrada do Seminário, n.º 4, 
Edifício Edifer Alfragide 

2610-171 Amadora 

 Remodelação do edifício da 
Segurança Social de Santa Cruz 
das Flores 

Centro de Gestão Financeira da 
Segurança Social 

 Construção do hotel da Graciosa Ilhas de Valor, SA 

SOMAGUE EDIÇOR ENGENHARIA, 
SA 

Estrada Regional da Ribeira Gran-
de, n.º 1012 

9500-702 Ponta Delgada 

 Construção de uma piscina 
aquecida, ginásio, espaços exte-
riores e remodelação do pavilhão 
gimnodesportivo em Rabo de 
Peixe 

EBI de Rabo de Peixe 

 Construção do hotel das Flores e 
recuperação, ampliação e adap-
tação da Fábrica da Baleia do 
Boqueirão a Centro de Interpre-
tação Ambiental e Cultural 

Ilhas de valor, SA 

 Recuperação do jardim de San-
tana (zona sul) e rede exterior de 
incêndios do Palácio de Santana 
- Ponta Delgada - S. Miguel - 
Açores 

Secretaria Regional do Ambiente e 
do Mar 

 Beneficiação de coberturas, 
pinturas decorativas e tratamento 
antitérmitas da Escola Secundá-
ria Antero de Quental 

Secretaria Regional da Educação e 
Ciência 

 Beneficiação do Porto da Fajã do 
Ouvidor, Ilha de S. Jorge Direcção Regional da Pescas 

 Melhoramento do Porto de Ponta 
Delgada, Ilha das Flores Direcção Regional da Pescas 

 Ampliação do parque de conten-
tores e construção de nova via 
de acesso ao porto de Velas, Ilha 
de São Jorge 

Administração dos Portos do Triân-
gulo e do Grupo Ocidental, SA 
(APTO, SA) 
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Empreiteiro Obra Dono da obra 

 

MARQUES, SA 

Rua Joaquim Marques, n.º 34 

9600-049 Ribeira Grande 

 Caminhos agrícolas CP 11, CP 
12 e CP 13 no perímetro de 
ordenamento agrário de 
Maia/Fenais da Ajuda - Ilha de 
São Miguel 

IROA, SA 

 Adaptação de um edifício a 
Centro de Interpretação e Ecote-
ca em Vila do Porto 

Secretaria Regional do Ambiente e 
do Mar 

 Intervenção integrada da Ribeira 
de Santiago a juzante da Praça 
Municipal e consolidação da ver-
tente ao longo da Rua dos Fer-
reiros 

Secretaria Regional do Ambiente e 
do Mar 

 Construção de rotunda na Ave-
nida Príncipe de Mónaco em 
Ponta Delgada 

Secretaria Regional da Habitação e 
Equipamentos 

 Ampliação do Porto de Vila 
Franca do Campo, Ilha de S. 
Miguel 

Direcção Regional da Pescas 

Tecnovia - Açores, SA 

Estrada Regional 3-1.ª, Km 8,4 

9600-102 Rabo de Peixe 

 Construção e Beneficiação do 
Caminho Agrícola da Ribeira das 
Lixívias - Perímetro de Ordena-
mento Agrário Santo Antão/Topo 
- Ilha de São Jorge 

IROA, SA 

 Aeroporto da Ilha do Pico - Aço-
res - Instalação do ILS - Movi-
mentação de terras 

SATA – Gestão de Aeródromos, SA 

 Construção do parque de esta-
cionamento da aerogare do 
aeródromo da Ilha de São Jorge  

SATA – Gestão de Aeródromos, SA 

 Construção do Centro de Apoio 
aos Visitantes da Furna do Enxo-
fre - Graciosa 

Secretaria Regional do Ambiente e 
do Mar 

 Construção das infraestruturas 
de apoio ao Centro de Interpre-
tação do Farol dos Capelinhos 

Secretaria Regional do Ambiente e 
do Mar 

 Protecção e reforço do muro da 
estrada marginal da Fajã de São 
João - Ilha de São Jorge -  

Secretaria Regional do Ambiente e 
do Mar 

 Beneficiação do ramal de acesso 
ao porto da Ribeirinha, concelho 
de Ribeira Grande - S. Miguel 

Secretaria Regional da Habitação e 
Equipamentos 

 Beneficiação da Rua da Espe-
rança em Santa Cruz e 1400 
metros do Ramal para a Fajã 
Grande, Ilha das Flores 

Secretaria Regional da Habitação e 
Equipamentos 

 Ampliação do parque de conten-
tores e construção de nova via 
de acesso ao porto de Velas, Ilha 
de São Jorge 

Administração dos Portos do Triân-
gulo e do Grupo Ocidental, SA 
(APTO, SA) 
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Empreiteiro Obra Dono da obra 

 

Teixeira Duarte, Engenharia e 
Construções, SA 

Lagoas Park – Edifício 2 

2740 - 265 Porto Salvo 

 Conservação e beneficiação do 
Museu Carlos Machado 

Presidência do Governo Regional 
(DRAC) 

 Adaptação do edifício sito na 
Rua dos Clérigos 2 - 4, Fregue-
sia de S. Pedro, Concelho de 
Ponta Delgada, a Escola Turísti-
ca e Hoteleira 

Secretaria Regional da Educação e 
Ciência (DRTQP) 

COTAÇOR – Construções Santos 
dos Açores, SA 

Rua da Esperança, 28 

9701 - 902 Angra do Heroísmo 

 Obras de conservação do Con-
vento de São Francisco 

Presidência do Governo Regional 
(DRAC) 

Mota-Engil – Líder do consórcio 

Rua Dr. Aníbal Bettencourt, n.º 203 
– r/c 

9700-068 Angra do Heroísmo 

 Concepção/construção da via 
Vitorino Nemésio, na Ilha Tercei-
ra, Açores 

Sociedade de Promoção e Reabilita-
ção de Habitação e Infra-Estruturas, 
SA (SPRHI) 

João Vieira & Filhos, Lda. 

Rua do Vencimento, n.º 73 

9600 - 570 Ribeira Grande 

 Requalificação do bloco norte de 
salas de aula da Escola Secun-
dária Domingos Rebelo 

Secretaria Regional da Educação e 
Ciência (ESDR) 

Consórcio Luís Gomes. SA/Jaime 
Ribeiro & Filhos, SA/Couto e Cou-
to, Lda. 

Rua da Piedade, s/n.º Arrifes, 9500 
– 362 Ponta Delgada 

 Beneficiação da E.R. 7-2.ª no 
Livramento e da E.R. 1-1.ª no 
interior dos Fenais da Luz, Con-
celho de Ponta Delgada 

Secretaria Regional da Habitação e 
Equipamentos 

Jaime Ribeiro & Filhos, SA  

Lugar de Fermil, Cavadão 

Vilar do Paraíso - Gaia 

 Pavimentação da E.R. 1-1.ª no 
troço compreendido entre os 
Remédios e Pilar da Bretanha, 
concelho de Ponta Delgada 

Secretaria Regional da Habitação e 
Equipamentos 

Edifer, SA 

Zona Industrial de Angra do 
Heroísmo, Apartado 429, 9701 – 
905 Angra do Heroísmo 

 Execução das infra-estruturas 
urbanísticas e dos edifícios da 
1.ª fase da reconversão urbanís-
tica e habitacional do Bairro 
Nossa Senhora de Fátima, na 
cidade da Praia da Vitória 

Secretaria Regional da Habitação e 
Equipamentos 

Castanheira & Soares, Lda.  

Zona Industrial do Boqueirão 

Santa Cruz das Flores 

 Execução de vinte habitações no 
loteamento da Covoada 2, Con-
celho de Ponta Delgada na Ilha 
de S. Miguel 

Secretaria Regional da Habitação e 
Equipamentos 

ETERMAR – Empresa de Obras 
Terrestres e Marítimas, SA  
Estrada da Graça, n.º 38 
2910 – 520 Setúbal  

 Melhoramento do Porto de S. 
Mateus, Ilha Terceira 

Direcção Regional da Pescas 
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Empreiteiro Obra Dono da obra 

 

IRMÃOS CAVACO, SA 

Rua Viana da Mota, n.º 8 

Santa Maria da Feira 

4250 – 000 Santa Maria da Feira 

Aveiro 

 Requalificação ambiental das 
margens da ribeira da Conceição 
- Furnas - Ilha de São Miguel 

Secretaria Regional do Ambiente e 
do Mar 

 Construção do núcleo de recreio 
náutico do porto das Lajes do 
Pico 

Administração dos Portos do Triân-
gulo e do Grupo Ocidental, SA 
(APTO, SA) 

O.F.M. – Obras Públicas Ferroviá-
rias e Marítimas, SA 

EDF. 1, Lagoas Park  
Porto Salvo  
2740-244   PORTO SALVO  
Oeiras - Lisboa 

 Construção do núcleo de recreio 
náutico do porto das Lajes do 
Pico 

Administração dos Portos do Triân-
gulo e do Grupo Ocidental, SA 
(APTO, SA) 

CONDURIL – Construtora Durien-
se, S.A. 

Av. Eng. Duarte Pacheco, n.º 1835 
4445 – 416 Ermesinde 

 Ampliação do Porto de Vila 
Franca do Campo, Ilha de S. 
Miguel 

Direcção Regional das Pescas 
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ANEXO V 

INFORMAÇÃO EXTERNA – CIRCULARIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 Tribunal de Contas 
 

Obrigação de remessa de adicionais — Administração Regional (08/102.01)

 

– 76 – 

Empreiteiro Obra Resposta 

  Ofício Com adicionais Sem adicionais 

EDIFER, SA 

 Remodelação do edifício da 
Segurança Social de Santa Cruz 
das Flores 

COT/03/1357 
2008-06-30 X  

 Construção do Hotel da Gracio-
sa 

COT/03/1357 
2008-06-30 

 X 

SOMAGUE EDIÇOR 
ENGENHARIA SA 

 

 Construção de uma piscina 
aquecida, ginásio, espaços exte-
riores e remodelação do pavi-
lhão gimnodesportivo em Rabo 
de Peixe 

LBR/2018 
2008-07-16 

 X 

 Construção do hotel das Flores 
e recuperação, ampliação e 
adaptação da Fábrica da Baleia 
do Boqueirão a Centro de Inter-
pretação Ambiental e Cultural 

LBR/2018 
2008-07-16 

 X 

 Recuperação do jardim de 
Santana (zona sul) e rede exte-
rior de incêndios do Palácio de 
Santana - Ponta Delgada - S. 
Miguel - Açores 

LBR/2018 
2008-07-16 X  

 Beneficiação de coberturas, 
pinturas decorativas e tratamen-
to antitérmitas da Escola 
Secundária Antero de Quental 

LBR/2018 
2008-07-16 

 X 

 Beneficiação do Porto da Fajã 
do Ouvidor, Ilha de S. Jorge 

LBR/2018 
2008-07-16 

 X 

 Melhoramento do Porto de 
Ponta Delgada, Ilha das Flores 

LBR/2018 
2008-07-16 X  

 Ampliação do parque de conten-
tores e construção de nova via 
de acesso ao porto de Velas, 
Ilha de São Jorge 

25/08-3.902 
2008-07-02 

 X 



   

 Tribunal de Contas 
 

Obrigação de remessa de adicionais — Administração Regional (08/102.01)

 

– 77 – 

Empreiteiro Obra Resposta 

  Ofício Com adicionais Sem adicionais 

MARQUES, SA 

 Caminhos agrícolas CP 11, CP 
12 e CP 13 no perímetro de 
ordenamento agrário de 
Maia/Fenais da Ajuda - Ilha de 
São Miguel 

ADM/2365/2008 

2008-07-01 
 X 

 Adaptação de um edifício a 
Centro de Interpretação e Eco-
teca em Vila do Porto 

ADM/2365/2008 

2008-07-01 
 X 

 Intervenção integrada da Ribeira 
de Santiago a juzante da Praça 
Municipal e consolidação da ver-
tente ao longo da Rua dos Fer-
reiros 

ADM/2365/2008 

2008-07-01 
 X 

 Construção de rotunda na Ave-
nida Príncipe de Mónaco em 
Ponta Delgada 

ADM/2365/2008 

2008-07-01 
 X 

 Ampliação do Porto de Vila 
Franca do Campo, Ilha de S. 
Miguel 

ADM/2708/2008 

2008-07-21 
 X 

Tecnovia - Açores, SA 

 Construção e Beneficiação do 
Caminho Agrícola da Ribeira 
das Lixívias - Perímetro de 
Ordenamento Agrário Santo 
Antão/Topo - Ilha de São Jorge 

DP/GR/1636/08 

2008-07-01  X 

 Aeroporto da Ilha do Pico - 
Açores - Instalação do ILS - 
Movimentação de terras 

DP/GR/1636/08 

2008-07-01 X  

 Construção do parque de esta-
cionamento da aerogare do 
aeródromo da Ilha de São Jorge 
- Açores 

DP/GR/1636/08 

2008-07-01  X 

 Construção do Centro de Apoio 
aos Visitantes da Furna do 
Enxofre - Graciosa 

DP/GR/1636/08 

2008-07-01  X 

 Construção das infraestruturas 
de apoio ao Centro de Interpre-
tação do Farol dos Capelinhos 

DP/GR/1636/08 

2008-07-01  X 

 Protecção e reforço do muro da 
estrada marginal da Fajã de São 
João - Ilha de São Jorge - Aço-
res 

DP/GR/1636/08 

2008-07-01  X 

 Beneficiação do ramal de aces-
so ao porto da Ribeirinha, con-
celho de Ribeira Grande - S. 
Miguel 

DP/GR/1636/08 

2008-07-01  X 

 Beneficiação da Rua da Espe-
rança em Santa Cruz e 1400 
metros do Ramal para a Fajã 
Grande, Ilha das Flores 

DP/GR/1636/08 

2008-07-01  X 

 Ampliação do parque de conten-
tores e construção de nova via 
de acesso ao porto de Velas, 
Ilha de São Jorge 

DP/GR/1637/08 

2008-07-01  X 
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Empreiteiro Obra Resposta 

  Ofício Com adicionais Sem adicionais 

Teixeira Duarte, Enge-
nharia e Construções, 
SA 

 Conservação e beneficiação do 
Museu Carlos Machado Mail, 29-07-2008  X 

 Adaptação do edifício sito na 
Rua dos Clérigos 2 - 4, Fregue-
sia de S. Pedro, Concelho de 
Ponta Delgada, a Escola Turísti-
ca e Hoteleira 

Mail, 29-07-2008  X 

COTAÇOR – Constru-
ções Santos dos Açores, 
SA 

 Obras de conservação do Con-
vento de São Francisco 

026/LS/EV 
2008-06-25 X  

Mota-Engil – Líder do 
consórcio 

 Concepção/construção das 
obras de reabilitação da via Vito-
rino Nemésio, na Ilha Terceira, 
Açores 

FVVNAC1107/0
8 

20-07-2008 
 X 

João Vieira & Filhos, 
Lda. 

 Requalificação do bloco norte de 
salas de aula da Escola Secun-
dária Domingos Rebelo 

07/08/14 
2008-07-16 X  

Consórcio Luís Gomes. 
SA / Jaime Ribeiro & 
Filhos, SA / Couto e 
Couto, Lda. 

 Beneficiação da E.R. 7-2.ª no 
Livramento e da E.R. 1-1.ª no 
interior dos Fenais da Luz, Con-
celho de Ponta Delgada 

2633/08 
2008-07-14  X 

Jaime Ribeiro & Filhos, 
SA  

 Pavimentação da E.R. 1-1.ª no 
troço compreendido entre os 
Remédios e Pilar da Bretanha, 
concelho de Ponta Delgada 

ADM/FX/08/025
6 

30-07-2008 
 X 

Edifer, SA 

 Execução das infra-estruturas 
urbanísticas e dos edifícios da 
1.ª fase da reconversão urbanís-
tica e habitacional do Bairro 
Nossa Senhora de Fátima, na 
cidade da Praia da Vitória 

COT/03/1403 
2008-07-04  X 

Castanheira & Soares, 
Lda.  

 Execução de vinte habitações 
no loteamento da Covoada 2, 
Concelho de Ponta Delgada na 
Ilha de S. Miguel 

S/Ref.ª 
25-07-2008 X  

ETERMAR – Empresa de 
Obras Terrestres e Marí-
timas, SA   

 Construção das obras de melho-
ramento do Porto de S. Mateus, 
Ilha Terceira 

1134/08 
2008-06-26  X 
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Empreiteiro Obra Resposta 

  Ofício Com adicionais Sem adicionais 

IRMÃOS CAVACO, SA 

 Requalificação ambiental das 
margens da ribeira da Concei-
ção - Furnas - Ilha de São 
Miguel 

017/PP/08 
2008-07-02 X  

 Construção do núcleo de recreio 
náutico do porto das Lajes do 
Pico 

017/PP/08 
2008-07-02  X 

O.F.M. – Obras Públicas 
Ferroviárias e Marítimas, 
SA 

 Construção do núcleo de recreio 
náutico do porto das Lajes do 
Pico 

DAF/0276/2008 
22-07-2008  X 

CONDURIL – Construto-
ra Duriense, S.A. 

 Ampliação do Porto de Vila 
Franca do Campo, Ilha de S. 
Miguel 

3128/08 
2008-07-17  X 
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ANEXO VI 

CONTRADITÓRIO  
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45 
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1.5.1 Ofício 268 

1.5.2 Quadros informativos 
269 

278 

1.5.3 Documentação complementar 
270 
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