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Contrato de Prestação de Serviços consultadoria jurídica e de patrocínio judiciário 
na modalidade de Avença  

 

CONVITE à apresentação de proposta (art.º 115º do Código dos Contratos Públicos) 

Ajuste Direto n.º -----/2020 – Aquisição de serviços de consultadoria jurídica e de patrocínio 

judiciário (Alínea a) do n.º 1 do artigo 16 conjugado com a alínea d) do n. º 1 do artigo 20.º do Código 

dos Contratos Públicos, (CCP) aprovado pelo DL nº 18/2008 de 29 de janeiro, na redação dada pelo Dl 

nº 111-B/2017, de 31 de agosto. 

 

Exmo Dr.  

Américo da Conceição Baptista 

 

 

Em cumprimento do disposto no artigo 115º do Código dos Contratos Públicos, vem o Município de 

Vila Nova de Poiares através do Presidente da sua Câmara Municipal convidar V. Exa. a apresentar 

proposta para a prestação de serviços objeto deste procedimento de contratação pública, cujos termos 

e condições constam do caderno de encargos e deste convite, onde são indicadas as especificações e 

outros elementos que, nos termos legais, terão de ser observados.  

 

I – OBJETO DO PROCEDIMENTO 

O presente contrato tem como objeto a prestação de serviço de consultadoria jurídica e patrocínio 

judiciário.  

 

I I– ENTIDADE ADJUDICANTE 

A entidade adjudicante é o Município de Vila Nova de Poiares, sito na Praça da República, 3350-156 

Vila Nova de Poiares, n.º de telefone 239420850, Fax n.º 239421800 e correio eletrónico geral@cm-

vilanovadepoiares.pt  

 

III– DECISÃO DE CONTRATAR 

mailto:geral@cm-vilanovadepoiares.pt
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A decisão foi tomada por despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares 

ao abrigo do disposto no art.º 36 de Código dos Contratos Públicos aprovado pelo DL nº 18/2008 de 

29 de janeiro conjugado com a alínea a) do n.º 1 do artigo 18º do DL 197/99 de 8 de junho. 

IV – PROCEDIMENTO DE AQUISIÇÃO 

O presente procedimento por ajuste direto é efetuado nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do 

artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

janeiro. 

V  - CONSULTA DAS PEÇAS DO PROCEDIMENTO 

1 - O convite à apresentação de propostas e o caderno de encargos encontram-se patentes na página 

eletróncia do Município de Vila Nova de Poiares no seguinte endereço www.cm-vilanovadepoiares.pt 

e, em formato papel, na morada indicada no Ponto 1 deste convite à apresentação de proposta, onde 

poderão ser consultadas, durante as horas de expediente, das 8h30m às 17h00m, desde a data de 

publicitação do presente procedimento até ao termo do prazo para a apresentação das propostas. 

2 - O acesso às peças do procedimento é gratuito e permite efetuar a consulta, download das mesmas, 

inscrição e participação no procedimento 

 

VI – PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

1. Os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças do procedimento são 

da competência do Senhor Presidente da Câmara e poderão ser solicitados por escrito, durante o 

primeiro terço do prazo fixado para a apresentação da proposta, através de meio de transmissão 

escrita e eletrónica de dados. 

2. Os esclarecimentos a que se refere o número anterior são prestados por escrito, também através 

de meio de transmissão escrita e eletrónica de dados, até ao termo do segundo terço do prazo fixado 

para a apresentação das propostas, conforme estipula o n.º 2 do artigo 50º do CCP. A falta de resposta 

até esta data poderá justificar a prorrogação, por período correspondente, do prazo para a 

apresentação da proposta, desde que requerida por qualquer interessado. Quando, devido ao seu 

volume, os esclarecimentos não possam ser prestados no prazo referido, o prazo para a apresentação 

das propostas deve ser adequadamente prorrogado. 

3. Os esclarecimentos ou retificações serão disponibilizados através de meio de transmissão escrita e 

eletrónica de dados e junto às demais peças do procedimento que se encontrem patentes para 

consulta, prevalecendo estes sobre as peças do procedimento a que dizem respeito, em caso de 

divergência. 
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VII- PROPOSTA 

1 - Na proposta, V. Exª manifestará, a vontade de contratar e indicará as condições em que se dispõe 

a fazê-lo. 

2 - Deverá indicar: 

a)  o preço total e o preço unitário (todos os preços deverão ser expressos em euros, em 

algarismos, e não incluirão o IVA, devendo indicar a respetiva taxa legal aplicável deste 

imposto) 

b) as condições/forma de pagamento. 

c) O prazo de execução 

3 - Poderá também fazer referência a aspetos que do seu ponto de vista sejam pertinentes e que 

contribuam para a boa compreensão da proposta relativa aos serviços que se propõe fornecer. 

 

VIII– DOCUMENTOS QUE CONSTITUEM A PROPOSTA 

1 - Deverá instruir a proposta com os seguintes documentos: 

a) Declaração do preço contratual, de acordo com o modelo constante do Anexo I ao presente 

convite, do qual faz parte integrante (aceitação do conteúdo do caderno de encargos, que 

deve ser assinada pelo proponente ou por representante que tenha poderes para o obrigar, 

nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 57.º do CCP.) 

b) Declaração de acordo com o modelo constante do Anexo II do presente convite cumprindo o 

disposto no artigo 60.º do Código dos Contratos Públicos.; 

c)  Declaração de não impedimento em conformidade com o previsto no nº 4 do art.º 69 do CPA. 

(Anexo IV) 

d) Documento que revele a titularidade das habilitações adequadas e necessárias à execução das 

prestações objeto do contrato a celebrar – cédula profissional. 

2 -  Deve ainda apresentar, quando aplicável, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea d) do 

n.º 1 do artigo 57.º do Código dos Contratos Públicos, documentos que contenham os esclarecimentos 

justificativos da apresentação de um preço anormalmente baixo. 

3 -  Para efeitos do disposto no número anterior, considera‐se que o preço total resultante de uma 

proposta é anormalmente baixo, quando seja inferior a 50% do preço base. 

4 - Sem prejuízo do acima exposto, integram também a proposta quaisquer outros documentos que 

apresente por os considerar indispensáveis, nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do Código dos Contratos 

Públicos. 
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5  -  Todos os documentos da proposta têm de ser redigidos em língua portuguesa, porém, quando 

pela sua própria natureza ou origem, estiverem redigidos noutra língua, deve fazê‐los acompanhar de 

tradução devidamente legalizada ou tradução não legalizada, mas acompanhada de declaração do 

proponente, nos termos da qual este declare aceitar a prevalência dessa tradução não legalizada, para 

todos e quaisquer efeitos, sobre os respetivos originais. 

IX - APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS VARIANTES 

Não é admissível a apresentação de propostas variantes, nos termos do artigo 59.º do CCP. 

X – PRAZO E MODO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

As propostas, bem como os documentos que as acompanham, devem ser apresentadas, através de 

meio de transmissão escrita eletrónica de dados em conformidade  com o estipulado na al g) do art.º 

115º do CCP para o endereço eletrónico contabilidade@cm-vilanovadepoiares.pt até ao 5º dia de 

calendário após o envio do presente convite.  

XI - PRAZO DA OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA PROPOSTA 

A proposta considera‐se válida e inalterada em todas as suas condições por um período de 90 dias 

úteis contados desde a data do termo do prazo fixado para a respetiva apresentação. 

XII– ANÁLISE DAS PROPOSTAS 

1 - No presente procedimento não há lugar à constituição de júri, às fases de negociação e de audiência 

prévia, nem à elaboração dos relatórios preliminar e final, podendo, porém, o proponente ser 

convidado a melhorar a sua proposta, nos termos do nº 2 do art.º 125º do CCP. 

2 - Será excluída a proposta se apresentar algum(ns) dos motivos constantes dos artigos 70.º e 146.º 

do CCP 

 

XIII– ESCLARECIMENTOS SOBRE AS PROPOSTAS 

1 - Poderá ser pedido ao concorrente quaisquer esclarecimentos sobre a proposta apresentada que se 

considerem necessários para efeito de análise e avaliação da mesma. 

2 - Os esclarecimentos prestados pelo concorrente fazem parte integrante da mesma, desde que não 

contrariem os elementos constantes dos documentos que a constituem, não alterem ou completem 

os respetivos atributos, nem visem suprir omissões que determinam a sua exclusão, nos termos do 

disposto na alínea a) do n.º 2 do art. 70º. 

 

XIV  PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO 
 

Não é exigível a prestação de caução, nos termos do n.º 2 do artigo 88.º do CCP. 

mailto:contabilidade@cm-vilanovadepoiares.pt
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XV DECISÃO E CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 

1 - A adjudicação será feita segundo o critério do mais baixo preço, tendo em conta que todos os outros 

requisitos estão completamente cobertos pelos atributos exigíveis, nos termos da alínea b) do n.º 1 do 

artigo 74º do CCP. 

A decisão final do procedimento é notificada ao proponente, juntamente com os respetivos 

fundamentos. 

 

XVI DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO A APRESENTAR PELO ADJUDICATÁRIO 

1 Notificado da decisão de adjudicação, o adjudicatário deve apresentar, no prazo de 5 dias 

úteis,  

a) Documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), 

d), e) e i) do art.º 55º do CCP, nomeadamente através dos seguintes documentos:   

i. Certificado do registo criminal,  

ii. Certidão do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP,  

iii.  Certidão comprovativa da situação de regularização de dividas emitida pela 

Autoridade Tributária.  

2 – Deverá também apresentar  

a) Declaração prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 81.º do CCP, conforme modelo constante 

do anexo III do presente ofício convite (declaração de não impedimento, conforme modelo 

constante do anexo II do Código dos Contratos Públicos); 

3 -  A apresentação dos documentos de habilitação pode ser substituída por indicação do endereço 

eletrónico onde aqueles possam ser consultados, bem como da informação necessária à respetiva 

consulta, nos casos previstos no n.º 3 do artigo 83.º do CCP. 

4 - Caso sejam detetadas irregularidades nos documentos de habilitação, que possam levar à 

caducidade da adjudicação, nos termos do disposto no artigo 86.º do CCP, a entidade adjudicante 

concederá o prazo de três dias úteis para a sua supressão, nos termos do disposto no nº 3 do referido 

artigo.  

5. Quando, pela sua própria natureza ou origem, os documentos de habilitação estiverem redigidos 

em língua estrangeira, deve o adjudicatário fazê-los acompanhar de tradução devidamente legalizada, 

nos termos do n.º 2, do artigo 82.º do CCP. 
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XVII  CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ESCRITO 

Será celebrado contrato escrito, nos termos e de acordo com o estabelecido nos artigos 94º e seguintes 

do CCP.  

XVIII - ACEITAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO 

1. A minuta do contrato a celebrar deverá ser notificada ao adjudicatário em simultâneo com a decisão 

de adjudicação. 

2. A minuta considera-se aceite pelo adjudicatário quando haja aceitação expressa ou quando não haja 

reclamação nos cinco dias úteis subsequentes à respetiva notificação. 

 

XIX - RECLAMAÇÃO CONTRA A MINUTA 

1 - Serão admissíveis reclamações contra a minuta do contrato quando dela constem obrigações não 

contidas na proposta ou nos documentos que serviram de base ao concurso. 

2- Em caso de reclamação, o órgão competente que aprovou a minuta do contrato comunicará ao 

adjudicatário, no prazo de 10 dias úteis, o que houver decidido sobre a mesma, equivalendo o silêncio 

à rejeição da reclamação. 

XX PREVALÊNCIA 

As normas do presente convite prevalecem sobre quaisquer outras indicações constantes dos 

anúncios com elas desconformes. 

XXI- LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Em tudo o que o presente programa de concurso for omisso, observar-se-á o disposto no Código dos 

Contratos Públicos e demais legislação aplicável. 

ANEXOS 

 Caderno de Encargos 

 Anexo I –Modelo de declaração de preço contratual  

 Anexo II– Modelo de declaração prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º do CCP 

 Anexo III – Modelo de declaração prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 81.º do CCP 

 Anexo IV– Declaração de não impedimento previsto no art.º 69 do CPA 
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Anexo I  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PREÇO CONTRATUAL 

 

 

…………………………………….(designação do concorrente), titular do BI/CC n.º………………………………., 

residente em…………………………,e NIF n.º …………………………….. depois de ter tomado conhecimento do 

objeto da aquisição de ……………………………………………………… (designação da aquisição de serviços), a 

que se refere o convite datado de ---------, obriga-se a executar todos os serviços, em conformidade 

com o Caderno de Encargos, pelo preço contratual de ……………………………….(por extenso). Que não 

inclui o imposto sobre o valor acrescentado. 

As condições de pagamento são: no prazo de ….. (dias) dias após receção da respetiva fatura pelo 

Município. 

À quantia supramencionada acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor de 

…..%. 

Mais declara que, guardará sigilo sobre todos os assuntos que tiver conhecimento e/ou acesso no 

âmbito da prestação de serviços em causa. 

Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução do seu 

contrato, ao que se achar prescrito na Legislação Portuguesa em Vigor. 

 

DATA: 

 

ASSINATURA: 
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Anexo II 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

[a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º] 

 

1 - ... (nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de representante legal 

de (1) ... (firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, 

números de identificação fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno 

de encargos relativo à execução do contrato a celebrar na sequência do procedimento de ... 

(designação ou referência ao procedimento em causa), declara, sob compromisso de honra, que a sua 

representada (2) se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o conteúdo do 

mencionado caderno de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas 

cláusulas.  

2 - Declara também que executará o referido contrato nos termos previstos nos seguintes 

documentos, que junta em anexo (3):  

a) […]  

b) […]  

3 - Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução do 

referido contrato, ao disposto na legislação portuguesa aplicável.  

4 - Mais declara, sob compromisso de honra, que não se encontra em nenhuma das situações previstas 

no nº 1 do art.º 55.º do Código dos Contratos Públicos.  

5 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica, consoante 

o caso, a exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicação que eventualmente sobre 

ela recaia e constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos 

Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de 

participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou 

concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo 

da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.  

6 - Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto no 

artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos, a apresentar a declaração que constitui o anexo ii do 

referido Código, bem como os documentos comprovativos de que se encontra nas situações previstas 

nas alíneas b), d), e) e i) do n.º 1 do art.º 55.º do referido código.   

7 - O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos documentos 

solicitados nos termos do número anterior, por motivo que lhe seja imputável, determina a caducidade 

da adjudicação que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui contraordenação 
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muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a 

aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente 

ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado 

para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para 

efeitos de procedimento criminal. 

 

(local), ... (data), ... [assinatura (18)].  

(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.  

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada».  

(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaração, nos termos 

do disposto nas alíneas b), c) e d) do n.º 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo 57.º  

(4) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.º  

[Assinatura eletrónica do(s) representante(s) legal(ais)] 
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Anexo III 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

[a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 81.º] 

 

1 - ... (nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de representante legal 

de (1)... (firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, 

números de identificação fiscal e sedes), adjudicatário(a) no procedimento de... (designação ou 

referência ao procedimento em causa), declara, sob compromisso de honra, que a sua representada 

(2) não se encontra em nenhuma das situações previstas no n.º 1 do artigo 55.º do Código dos 

Contratos Públicos: 

2 - O declarante junta em anexo [ou indica...como endereço do sítio da Internet onde podem ser 

consultados (3)] os documentos comprovativos de que a sua representada (4) não se encontra nas 

situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do n.º 1 do artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos. 

3 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica a 

caducidade da adjudicação e constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do 

Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do 

direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato 

ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem 

prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal. 

 

... (local),... (data),... [assinatura (5)]. 

 

(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas. 

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada». 

(3) Acrescentar as informações necessárias à consulta, se for o caso. 

(4) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada». 

(5) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.º 

 

[Assinatura eletrónica do(s) representante(s) legal(ais)] 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

[a que se refere o artigo 69.º do CPA] 

 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares 

1.- F…… (nome), após ter tomado conhecimento das normas legais em matéria de impedimentos para 

a participação em procedimentos administrativos, designadamente de contratação pública, 

constantes dos artigos 69.º a 76.º do Código de Procedimento Administrativo (CPA) cuja redação faz 

parte integrante desta Declaração, declara, para todos o efeitos legais, não se encontrar em nenhuma 

das situações previstas no artigo 69.º do C.P.A. que o impeçam de participar em procedimentos de 

contratação pública promovidos pelo Município de Vila Nova de Poiares (nº 3, 4 e 5 do art.º 69.º do 

CPA) 

2.- Mais se obriga, no caso de se verificar, em momento superveniente, alguma das situações previstas 

na referida norma legal, a comunicar imediatamente, tal facto ao Município nos termos e para os 

efeitos do artigo 70º do C.P.A. e a tomar as medidas necessárias para suspender a sua participação no 

procedimento em questão, designadamente a pedir escusa nos termos do artigo 73º do mesmo 

Código. 

 

NORMAS DO CÓDIGO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO RELATIVAS A IMPEDIMENTOS EM 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, DESIGNADAMENTE DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

Artigo 69.º Casos de impedimento 

1 - Salvo o disposto no n.º 2, os titulares de órgãos da Administração Pública e os respetivos agentes, bem como 

quaisquer outras entidades que, independentemente 

da sua natureza, se encontrem no exercício de poderes públicos, não podem intervir em procedimento 

administrativo ou em ato ou contrato de direito público ou privado da Administração Pública, nos seguintes casos: 

a) Quando nele tenham interesse, por si, como representantes ou como gestores de negócios de outra 

pessoa; 

b) Quando, por si ou como representantes ou gestores de negócios de outra pessoa, nele tenham interesse 

o seu cônjuge ou pessoa com quem viva em condições análogas às dos cônjuges, algum parente ou afim 

em linha reta ou até ao segundo grau da linha colateral, bem como qualquer pessoa com quem vivam em 

economia comum ou com a qual tenham uma relação de adoção, tutela ou apadrinhamento civil; 

c) Quando, por si ou como representantes ou gestores de negócios de outra pessoa, tenham interesse em 

questão semelhante à que deva ser decidida, ou quando tal situação se verifique em relação a pessoa 

abrangida pela alínea anterior; 

d) Quanto tenham intervindo no procedimento como perito ou mandatário ou hajam dado parecer sobre 

questão a resolver; 
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e) Quando tenha intervindo no procedimento como perito ou mandatário o seu cônjuge ou pessoa com 

quem viva em condições análogas às dos cônjuges, parente ou afim em linha reta ou até ao segundo grau 

da linha colateral, bem como qualquer pessoa com quem vivam em economia comum ou com a qual 

tenham uma relação de adoção, tutela ou apadrinhamento civil; 

f) Quando se trate de recurso de decisão proferida por si, ou com a sua intervenção, ou proferida por 

qualquer das pessoas referidas na alínea b) ou com intervenção destas. 

2 - Excluem-se do disposto no número anterior: 

a) As intervenções que se traduzam em atos de mero expediente, designadamente atos certificativos; 

b) A emissão de parecer, na qualidade de membro do órgão colegial competente para a decisão final, 

quando tal formalidade seja requerida pelas normas aplicáveis; 

c) A pronúncia do autor do ato recorrido, nos termos do n.º 2 do artigo 195.º 

3 - Sob pena das sanções cominadas pelos n.ºs 1 e 3 do artigo 76.º, não pode haver lugar, no âmbito do 

procedimento administrativo, à prestação de serviços de consultoria, ou outros, a favor do responsável pela 

respetiva direção ou de quaisquer sujeitos públicos da relação jurídica procedimental, por parte de entidades 

relativamente às quais se verifique qualquer das situações previstas no n.º 1, ou que 

hajam prestado serviços, há menos de três anos, a qualquer dos sujeitos privados participantes na relação jurídica 

procedimental. 

4 - As entidades prestadoras de serviços no âmbito de um procedimento devem juntar uma declaração de que se 

não encontram abrangidas pela previsão do número anterior. 

5 - Sempre que a situação de incompatibilidade prevista no n.º 3 ocorrer já após o início do procedimento, deve 

a entidade prestadora de serviços comunicar desde logo o facto ao responsável pela direção do procedimento e 

cessar toda a sua atividade relacionada com o mesmo. 

 

Artigo 70.º Arguição e declaração do impedimento 

1 - Quando se verifique causa de impedimento em relação a qualquer titular de órgão ou agente da Administração 

Pública, deve o mesmo comunicar desde logo o facto ao respetivo superior hierárquico ou ao presidente do órgão 

colegial, consoante os casos. 

2 - Quando a causa de impedimento incidir sobre outras entidades que, sem a natureza daquelas a quem se refere 

o n.º 1, se encontrem no exercício de poderes públicos, devem as mesmas comunicar desde logo o facto a quem 

tenha o poder de proceder à respetiva substituição. 

3 - Até ser proferida a decisão definitiva ou praticado o ato, qualquer interessado pode requerer a declaração do 

impedimento, especificando as circunstâncias de facto que constituam a sua causa. 

4 - Compete ao superior hierárquico ou ao presidente do órgão colegial conhecer da existência do impedimento e 

declará-lo, ouvindo, se considerar necessário, o titular do órgão ou agente. 

5 - Tratando-se do impedimento do presidente do órgão colegial, a decisão do incidente compete ao próprio órgão, 

sem intervenção do presidente. 

6 - O disposto nos n.ºs 3 a 5 aplica-se, com as necessárias adaptações, às situações referidas no n.º 2. 

Artigo 71.º Efeitos da arguição do impedimento 

1 - O titular do órgão ou agente ou outra qualquer entidade no exercício de poderes públicos devem suspender a 

sua atividade no procedimento, logo que façam a comunicação a que se refere o n.º 1 do artigo anterior ou tenham 

conhecimento do requerimento a que se refere o n.º 3 do mesmo preceito, até à decisão do incidente, 
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salvo determinação em contrário de quem tenha o poder de proceder à respetiva substituição. 

2 - Os impedidos nos termos do artigo 69.º devem tomar todas as medidas que forem inadiáveis em caso de urgência 

ou de perigo, as quais carecem, todavia, de ratificação pela entidade que os substituir. 

 

Artigo 72.º Efeitos da declaração do impedimento 

1 - Declarado o impedimento, é o impedido imediatamente substituído no procedimento pelo respetivo suplente, 

salvo se houver avocação pelo órgão competente para o efeito. 

2 - Tratando-se de órgão colegial, se não houver ou não puder ser designado suplente, o órgão funciona sem o 

membro impedido. 

 

Artigo 73.º Fundamento da escusa e suspeição 

1 - Os titulares de órgãos da Administração Pública e respetivos agentes, bem como quaisquer outras entidades que, 

independentemente da sua natureza, se encontrem no exercício de poderes públicos devem pedir dispensa de 

intervir no procedimento ou em ato ou contrato de direito público ou privado da Administração Pública quando 

ocorra circunstância pela qual se possa com razoabilidade duvidar seriamente da imparcialidade da sua conduta ou 

decisão e, designadamente: 

a) Quando, por si ou como representante ou gestor de negócios de outra pessoa, nele tenha interesse parente ou 

afim em linha reta ou até ao terceiro grau da linha colateral, ou tutelado ou curatelado dele, do seu cônjuge ou de 

pessoa com quem viva em condições análogas às dos cônjuges; 

b) Quando o titular do órgão ou agente, o seu cônjuge ou pessoa com quem viva em condições análogas às dos 

cônjuges, ou algum parente ou afim na linha reta, for credor ou devedor de pessoa singular ou coletiva com interesse 

direto no procedimento, ato ou contrato; 

c) Quando tenha havido lugar ao recebimento de dádivas, antes ou depois de instaurado o procedimento, pelo titular 

do órgão ou agente, seu cônjuge ou pessoa com quem viva em condições análogas às dos cônjuges, parente ou afim 

na linha reta; 

d) Se houver inimizade grave ou grande intimidade entre o titular do órgão ou agente, ou o seu cônjuge ou pessoa 

com quem viva em condições análogas às dos cônjuges, e a pessoa com interesse direto no procedimento, ato ou 

contrato; 

e) Quando penda em juízo ação em que sejam parte o titular do órgão ou agente, o seu cônjuge ou pessoa com 

quem viva em condições análogas às dos cônjuges, parente em linha reta ou pessoa com quem viva em economia 

comum, de um lado, e, do outro, o interessado, o seu cônjuge ou pessoa com quem viva em condições análogas às 

dos cônjuges, parente em linha reta ou pessoa com quem viva em economia comum. 

2 - Com fundamento semelhante, pode qualquer interessado na relação jurídica procedimental deduzir suspeição 

quanto a titulares de órgãos da Administração Pública, respetivos agentes ou outras entidades no exercício de 

poderes públicos que intervenham no procedimento, ato ou contrato. 

Artigo 74.º Formulação do pedido 

1 - Nos casos previstos no artigo anterior, o pedido deve ser dirigido à entidade competente para dele conhecer, 

indicando com precisão os factos que o justifiquem. 

2 - O pedido do titular do órgão ou agente só é formulado por escrito quando assim for determinado pela entidade 

a quem for dirigido. 
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3 - Quando o pedido seja formulado por interessado na relação jurídica procedimental, é sempre ouvido o titular do 

órgão ou o agente visado. 

4 - Os pedidos devem ser formulados logo que haja conhecimento da circunstância que determina a escusa ou a 

suspeição. 

 

Artigo 75.º Decisão sobre a escusa ou suspeição 

1 - A competência para decidir da escusa ou suspeição é deferida nos termos referidos nos n.ºs 4 a 6 do artigo 70.º 

2 - A decisão deve ser proferida no prazo de oito dias. 

3 - Sendo reconhecida procedência ao pedido, é observado o disposto nos artigos 71.º e 72.º 

 

Artigo 76.º Sanções 

1 - São anuláveis nos termos gerais os atos ou contratos em que tenham intervindo titulares de órgãos ou agentes 

impedidos ou em cuja preparação tenha ocorrido prestação de serviços à Administração Pública em violação do 

disposto nos n.ºs 3 a 5 do artigo 69.º 

2 - A omissão do dever de comunicação a que alude o n.º 1 do artigo 70.º constitui falta grave para efeitos 

disciplinares. 

3 - A prestação de serviços em violação do disposto nos n.ºs 3 a 5 do artigo 69.º constitui o prestador no dever de 

indemnizar a Administração Pública e terceiros de boa-fé pelos danos resultantes da anulação do ato ou contrato. 

4 - A falta ou decisão negativa sobre a dedução da suspeição não prejudica a invocação da anulabilidade dos atos 

praticados ou dos contratos celebrados, quando do conjunto das circunstâncias do caso concreto resulte a 

razoabilidade de dúvida séria sobre a imparcialidade da atuação do órgão, revelada na direção do procedimento, 

na prática de atos preparatórios relevantes para o sentido da decisão ou na própria tomada da decisão. 

 

Tomei conhecimento do teor das normas suprarreferidas. 

 

 

 

(Local e data) 

Assinatura 
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