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PROCESSOS DE TRIBUNAL EM CURSO – 2010 
 
 

NÚMERO 
DAJC 

NÚMERO 
PROCESSO TRIBUNAL JUÍZO 

AA: 
REC: 
REQ: 

EXEQ: 

RR: 
RECD: 
REQD: 
EXECT: 

TIPO DE 
PROCESSO 

PEDIDO / 
OBSERVAÇÕES APRECIAÇÃO ACTUAL 

SITUAÇÃO 
VALOR 

PETICIONADO 

52/02 
236/99 - 

31.99.4.5.PC 
(1/86-177) 

Tribunal 
Administrativo 
de Circulo de 

Lisboa 

1ª 
Secção 

Ana Maria 
Cândido 

César Lopes e 
José 

Agostinho 
Lopes 

Município de 
Faro 

Acção para a 
efectivação de 
responsabilida
de civil extra-

contratual.  

Pedido de indemnização no 
montante de 95.475.693$00 

(€ 476.229,89). 

Pagamento de 
multa 

processual, no 
valor de  

€ 288,00, pago 
em 12.05.2008. 

Em fase de 
julgamento 

Valor peticionado 
pela Autora: 

95.475.693$00  
(€476.229,89). 
Sem qualquer 
perspectiva de 

ganho ou perda. 

09/03 627-A/02 

Tribunal 
Competência 
Especializada 

Cível e 
Criminal de 

Faro 

1º Juízo 
Cível 

Paulo 
Geminiano 

Palma 
Guerreiro 
Simão e 
outros. 

Câmara 
Municipal de 

Faro 

Processo de 
execução de 

sentença. 

Pedido de execução da 
sentença que havia 

condenado o Município a 
todos os pedidos efectuados 
pelos autores, no âmbito da 

acção declarativa de 
condenação. 

Os pedidos efectuados são 
os seguintes: 

Declaração dos autores, 
donos e legítimos 

possuidores do prédio 
rústico, art. 13, secção L, 

freguesia da Sé; 
Condenação de 

desocupação do prédio e 
demolição da Central 

Elevatória EE3, a expensas 
suas, abusivamente 

construídas na propriedade 
dos Exequentes. 

Recepcionado 
fax, em 

20.09.2007, do 
advogado dos 
Exequentes a 

propor o 
montante de  
€ 375.000,00, 

como 
contrapartida 
para acordo 

extrajudicial de 
cedência da 
parcela de 
terreno em 

causa. 
Feita avaliação 
da parcela pelo 
Município, foi a 
mesma avaliada 

em 
€77.812,67.Frust
ou-se o acordo 

Foi deduzida 
oposição pelo 

Município. 
Proferida sentença 

que absolveu o 
Município do 

pedido. 
Aguarda decisão 

recurso. 

Valor pedido pelos 
autores para 

eventual 
transacção:  

€ 375.000,00. 
A acção tem forte 
probabilidade de 
vir a ser julgada 

procedente! 
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25/04 30/043.3PTFAR 

Serviços do 
Ministério 
Público da 

Comarca Faro 

1ª 
Secção 

Município de 
Faro 

Patrícia de 
Fátima Mansos 

Cachopo 
 

Pedido de indemnização por 
dano, no montante de  

€ 2250,00. 

Aguarda 
julgamento e 

decisão. 
 

Valor peticionado 
pelo Município: 

€ 2250,00. 
Sem qualquer 
perspectiva de 

ganho ou perda. 

65/04 261/04.6BELLE - 
3551/08 -TCASul 

Tribunal 
Administrativo 

e Fiscal de 
Loulé 

 

Maria do 
Carmo Silva 

Águas 
Gonçalves 

Batalha 

Município de 
Faro 

Acção de 
responsabilida
de civil extra-

contratual. 

Pedido de indemnização civil 
por acidente, de  

€ 22.286,00, a título de danos 
patrimoniais e não 

patrimoniais, com juros 
desde a citação até integral 

pagamento. 

O TCAS decidiu 
declarar nulo 

todo o 
processado 
posterior à 

apresentação da 
contestação, a 
fim de suprir as 
formalidades 

omitidas. 
Realizada 

audiência de 
julgamento, em 

8.10.2009. 

Proferida sentença 
em 09.11.2009, 

que julgou 
totalmente 

improcedente a 
presente acção e, 
em consequência, 

absolveu o 
Município do 

pedido de 
indemnização 

formulado. 
Foi interposto 
recurso pela 

Autora, aguarda-se 
ulteriores termos. 

Valor peticionado: 
€ 22.286,00, a título 

de danos 
patrimoniais e não 
patrimoniais, com 

juros desde a 
citação até integral 

pagamento.  
Com perspectiva 

de ganho. 

73/04 78.05.0BELLE+ 
366/04 

Tribunal 
Administrativo 

e Fiscal de 
Loulé 

 Soprocil, S.A. 
Mota-Engil 

Município de 
Faro /  

Serviços 
Municipalizados 

da Câmara 
Municipal de 

Faro 

Acção 
administrativa 

comum 

Pedido: Deve o Réu ser 
condenado a pagar à Autora 
a respectiva indemnização, 

no montante de  
€ 700.460,00, acrescidos de 

juros, à taxa legalmente 
aplicável, referente à 

empreitada de redes de 
abastecimento de água, 

águas residuais domésticas e 
pluviais, nas zonas de 
Arneiro e Gambelas. 

Apresentada 
contestação, 

pelo Município, 
em 12.04.2005. 

Proferido 
despacho 

saneador, do 
qual o Município 
reclamou e já foi 

objecto de 
decisão. Foi 
apresentada 
proposta pelo 

Autor, de 
suspensão da 
instância, com 

vista a um 
eventual acordo. 

Apresentação de 
rol de testemunhas. 

Valor peticionado 
ao Município: 
€ 700.460,00, 
acrescidos de 
juros, à taxa 
legalmente 
aplicável. 

Sem qualquer 
perspectiva de 

ganho ou perda. 

75/04 917/03 Tribunal 1ª Construtora Câmara Acção para Pedido: Que o Município seja O tribunal  Valor peticionado: 
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Administrativo 
do Circulo de 

Lisboa 

Secção Barão, Lda. Municipal de 
Faro 

reconhecimen
to de direito 

condenado ao pagamento de 
indemnização no montante 

de € 75.222,87, por rescisão 
contratual ou, em alternativa, 

que o Município seja 
condenado a pagar a quantia 

de  
€ 60.178,39, e no 

ressarcimento de todas as 
despesas e gastos 

efectuadas pela Autora em 
consideração ao concurso, a 

liquidar em execução de 
sentença, correspondentes a 

prejuízos efectivamente 
sofridos. 

Pedido referente a 
empreitada de concepção / 
execução de remodelação e 
ampliação da escola EB1 do 

Bom João. 

decidiu pela 
suspensão da 
instância, em 

16.04.2008, por 
não constituição 
de mandatário 
pelo Autor, na 
sequência de 
renúncia de 

anterior 
mandato. 

€ 75.222,87, ou, 
em alternativa, que 

o Município seja 
condenado a pagar 

a quantia de  
€ 60.178,39, e no 
ressarcimento de 

todas as despesas 
e gastos 

efectuadas pela 
Autora em 

consideração ao 
concurso, a liquidar 

em execução de 
sentença, 

correspondentes a 
prejuízos 

efectivamente 
sofridos. 

Sem qualquer 
perspectiva de 

ganho ou perda. 

37/05 2475/05.2TBFAR 
Tribunal 

Judicial de 
Faro 

1.º Juízo 
Cível 

Salomão 
Sequerra 
Amram e 
outro(s). 

Câmara 
Municipal de 

Faro 

Acção de 
processo 
ordinário. 

Pede a devolução das 
parcelas de terreno, livres e 
devolutas de que se arroga 

como comproprietário, e 
ainda pedido de 

indemnização, a liquidar em 
execução de sentença. 

 
A aguardar 
despacho 
saneador. 

O valor da 
indemnização (de 

montante até à 
presente data 

desconhecido), 
será liquidado em 

execução de 
sentença.  

Sem qualquer 
perspectiva de 

ganho ou perda. 

03/06 478/06.9TBFAR 
Tribunal 

Judicial de 
Faro 

 Banco Espírito 
Santo, S.A. 

Ambifaro – 
Agência para o 
Desenvolviment
o Económico de 

Faro, S.A. e 
outros 

(Município de 
Faro) 

Acção de 
processo 
ordinário  

Requer que as RR sejam 
condenadas a pagar 

solidariamente à Autora a 
quantia de € 861.378,98, e 

juros de mora vincendos até 
efectivo pagamento. 

Apresentada 
contestação pelo 

Município de 
Faro, em 

23.03.2006. 

Em fase de 
audiência 
preliminar. 

Valor peticionado: 
€ 861.378,98, e 
juros de mora 

vincendos até ao 
efectivo 

pagamento. A 
C.M.Faro tem uma 

participação no 
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capital social. Sem 
qualquer 

perspectiva de 
ganho. 

24/06 406/06.1BELLE 

Tribunal 
Administrativo 

e Fiscal de 
Loulé 

 

Maria Amélia 
Ruivo 

Carvalho 
Domingos 

Câmara 
Municipal de 

Faro 

Acção 
administrativa 

comum – 
Forma 

sumária 
 

Pedido: Requer que seja 
declarado nulo, por 

inexistência de notificação, o 
acto da C.M.Faro que 

determinou perdido o direito 
propriedade de sepultura 

perpétua n.º 342-A, T. 2 fila 
14 da C.M.Faro; que seja 
ordenado à C.M.Faro que 
proceda à reposição dos 
corpos no local onde se 

encontravam sepultados e 
ser ainda obrigada a sepultar 

naquele local a mãe da 
autora;  

Requer ainda o pagamento 
da quantia de  

€ 10.000,00, por danos 
morais, e juros à taxa legal. 

Contestação em 
20.09.2006. Aguarda decisão. 

Valor peticionado: 
€ 10.000,00, por 
danos morais e 

ainda juros à taxa 
legal.  

Sem qualquer 
perspectiva de 

ganho ou perda. 

34/06 444/05.1JAFAR + 
412/03.8JAFAR 

Serviços do 
Ministério 
Público de 

Faro 

2ª 
Secção 

Ministério 
Público 

Palácio de Estoi 
– João Luís 

Viegas Nunes e 
outros. 

Processo 
comum 

(Tribunal 
colectivo) – 

Inquérito 

Pedido indemnização cível 
apresentado pelo Município, 

no montante de  
€181.800,00. 

Sentença 
proferida em 
16.07.2008, 

condenando o 
arguido a, no 
prazo de 6 

meses, restituir 
ao Município a 

estátua em 
forma de 

chafariz, ou 
fornecer às 
autoridades 

informação que 
permita a 

restituição, ou 
depositar à 
ordem dos 

Aguarda o 
cumprimento da 

sentença. 

Não ocorrendo a 
restituição, n prazo 

de 6 meses, o 
Município será 

credor no valor de 
€ 25.000,00. 
A aguardar 

cumprimento. 
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presentes autor, 
a quantia de  
€ 25.000,00. 

05/07 1514/03.6TBABF-
B-D 

Tribunal 
Judicial da 

Comarca de 
Albufeira 

2.º Juízo 
Ministério 
Público e 
outros. 

Vítor Manuel 
Gomes dos 

Santos e outros. 

Processo de 
reclamação 
de créditos 

Pedido: O Município 
reclamou o crédito de  

€ 40.483,68. 
 Aguarda-se 

decisão. 

Valor peticionado: 
O Município 

reclama o crédito 
de 

€ 40.483,68.  
Sem qualquer 
perspectiva de 

ganho ou perda. 

10/07 3819/08 TCAS -
119/07.7BELLE 

Tribunal 
Administrativo 

e Fiscal de 
Loulé 

 

João Pires e 
Brito. Horácio 

Rosa de 
Jesus 

Benedito  
 

Contra-
interessado: 
João Pires & 
Brito, Lda. 

Município de 
Faro 

Acção 
administrativa 

especial.  
Interposta 
contra o 

Município 

Pedido do autor:  
a) Condenação da C.M.Faro 
a ordenar a suspensão das 

obras; 
b) Condenação da C.M.Faro 

no pagamento de  
€312.754,00. 

Sentença 
proferida, em 

01.06.2007, que 
declarou a 

incompetência 
material do 

tribunal. 

Interposto recurso 
pelos autores. 
Aguarda-se 

decisão. 

Valor peticionado: 
€ 312.754,00. 
Sem qualquer 
perspectiva de 

ganho ou perda. 

17/07 
04087/08-

211/07.8BELLE-
Proc. TCAS 

Tribunal 
Administrativo 

e Fiscal de 
Loulé 

 
Nuno Manuel 

Baião 
Guerreiro 

Município de 
Faro 

Acção 
administrativa 
comum, para 

efectivação de 
responsabilida
de civil extra-
contratual – 

Forma 
sumária 

Pedido: Condenação do 
Município de Faro ao 

pagamento de  
€ 10.043,60, a título de danos 

patrimoniais, por 
responsabilidade civil extra-
contratual, a que acresce 

juros vincendos a contar da 
citação. 

Por violação dos arts. 1º e 2º 
do Regulamento Geral das 

Estradas e Caminhos 
Municipais, da alínea f), do 

n.º 2, art. 64º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, e 

do n.º 1, do art. 1º do 
Regulamento de Sinalização 

do Transito, previsto no 
Decreto Regulamentar n.º 22-

A/98, de 1 de Outubro. 

Proferida 
sentença que 

absolveu o 
Município do 
pedido, por 

prescrição do 
direito. 

Interposto 
recurso, com 

efeito 
suspensivo. 
Subida ao 

T.C.A.Sul, em 
17.05.2008. 

Por Acórdão de 
27.11.2008, o 
T.C.A.Sul deu 
provimento ao 

recurso 
jurisdicional, 

Proferida sentença 
em 28.05.2010 que 

absolveu o 
Município do 

pedido. 
Foi interposto 

recurso. 

Valor peticionado: 
€10.043,60, a que 
acrescem juros de 
mora vincendos. 
Sem qualquer 
perspectiva de 

ganho ou perda. 
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revogando a 
sentença 
recorrida. 
Realizado 

julgamento em 
14.04.2009, que 
ficou sem efeito 

por falta de 
gravação da 

prova. 

25/07 329/07.7BELLE 

Tribunal 
Administrativo 

e Fiscal de 
Loulé 

 
Habipro – 

Construção 
Civil, Lda. 

Município de 
Faro 

Acção 
administrativa 

comum – 
Forma 

ordinária 

Pedido: Que a Ré seja 
condenada a pagar à Autora 
a quantia do valor da acção 

(€78.978,27), 
correspondentes trabalhos de 
revestimento realizados pela 
Autora, bem como os juros 
de mora vincendos desde a 
data da citação até integral 

pagamento. 

 

Realizada 
audiência de 
discussão e 
julgamento, 

aguardar sentença. 

Valor peticionado: 
€78.978,27, a que 
acrescem os juros 
de mora vincendos 

desde a data da 
citação até integral 

pagamento.  
Sem qualquer 
perspectiva de 

ganho ou perda. 

31/07 2015/07.9TBFAR 

Tribunal 
Judicial da 

Comarca de 
Faro 

 Município de 
Faro 

Estado 
Português – 

Palácio Manuel 
Belmarço 

Acção 
declarativa de 
condenação 

com processo 
ordinário. 

Pedido: Que seja anulada a 
permuta contratada com o 
Réu em 12.03.1997; Que 

seja considerada ineficaz a 
notificação efectuada pelo 

Réu ao Autor, em 
25.09.2006;  

No pressuposto de que o 
Réu mantém o propósito de 
alienar o imóvel denominado 
"Palácio Belmarço", seja o 

mesmo condenado a notificar 
o Autor, nos termos 

legalmente exigíveis; ou ser 
reconhecido o direito do 

Autor em ser ressarcido por 
todos os encargos e 

despesas em que incorreu 
em consequência da 
destinação do imóvel 
denominado Palácio 

Sentença 
proferida em 
29.10.2008. 

Foi interposto 
recurso, que 

obteve 
provimento e foi 

ordenado o 
prosseguimento 

do processo. 
Baixou à 1ª 
instância. 

Foi proferido 
despacho 
saneador. 

Aguardam-se 
ulteriores termos. 

Não se conhecem 
ainda valores. 
Sem qualquer 
perspectiva de 

ganho ou perda. 
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Belmarço ao Tribunal da 
Relação de Faro; Que o Réu 
seja condenado a restituir ao 

Autor, a título de 
enriquecimento sem causa, o 

montante de encargos e 
despesas que vieram a ser 
liquidados, nos termos do 
peticionado, acrescidos de 
juros de mora á taxa legal, 

até efectivo e integral 
pagamento.  

40/07 65/07.4BELLE 

Tribunal 
Administrativo 

e Fiscal de 
Loulé 

Foi remetido 
para Tribunal 

Judicial 

 

Bemposta, 
S.A. - 

Consórcio 
CME 

Mercado 
Municipal, S.A. 

Acção 
administrativa 

especial – 
Processo 
ordinário. 

Pedido de anulação da 
aplicação de multa 

contratual, no valor de  
€ 621.629,84, referente ao 
contrato de empreitada de 

remodelação e ampliação do 
Mercado Municipal de Faro. 

 

Designada data 
audiência 

discussão e 
julgamento para 3 
de Março 2010. 

O Mercado 
Municipal de Faro, 

S.A., aplicou no 
âmbito do contrato 
de empreitada uma 

multa de  
€ 621.629,84, 

relativamente à 
qual se discute a 
sua legalidade. O 
Município não é 

parte na presente 
acção, apenas 

detém uma 
participação no 
capital social 

daquela empresa. 
Sem qualquer 
perspectiva de 

ganho ou perda. 

15/08 162/08.9BELLE 

Tribunal 
Administrativo 

e Fiscal de 
Loulé 

 A. Relvas, 
Lda. 

Município de 
Faro 

Acção 
administrativa 

comum – 
Forma 

ordinária 

Pedido: Que a Ré seja 
condenada a pagar à Autora 
a quantia do valor da acção 
(€ 66.549,90), referente a 

facturas, acrescida de juros 
vencidos e vincendos até ao 

efectivo e integral 
pagamento.  

Contestação 
apresentada em 

07.05.2008. 

Proferida sentença 
em 13 de 

Novembro de 2009, 
que absolveu o 

Município do 
pedido.  

Interposto recurso 
da sentença. 

Valor peticionado: € 
66.549,90, 

acrescido de juros 
vencidos e 

vincendos, até ao 
efectivo e integral 

pagamento. 
Município absolvido 

do pedido 
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21/08 941/08.7TBLLE 
Tribunal 

Judicial de 
Faro 

2º Juízo 
Competê

ncia 
Cível 

Teaser – 
Design e 

Publicidade, 
Lda. 

Mercado 
Municipal de 
Faro, S.A. 

Acção 
especial de 

cumprimento 
de obrigação 

– D.L. n.º 
269/98 

(superior 
Alçada 1ª 
Instância) 

    

45/08 1910/08.2BEPRT 

Tribunal 
Administrativo 

e Fiscal do 
Porto 

 

Élio - Artigos 
para 

Desportos 
Náuticos, Lda. 

Município de 
Faro 

Acção 
administrativa 

comum – 
Forma 

Sumária 

Pedido: Condenação da Ré a 
pagar à Autora a quantia de € 
13.805,57, acrescida de juros 

vincendos, à taxa legal, 
desde 02.09.2008, até 

efectivo e integral pagamento 
com custas procuradoria e 

demais encargos legais a seu 
cargo. 

 

Recebido 
despacho 

saneador, em 
07.07.2009. 

Valor peticionado:  
€ 13.805,57, 

acrescido de juros 
vincendos, à taxa 

legal, desde 
02.09.2008, até 

efectivo e integral 
pagamento com 

custas procuradoria 
e demais encargos 
legais a seu cargo.  

Sem qualquer 
perspectiva de 

ganho ou perda. 

59/08 736/08.8BELLE 

Tribunal 
Administrativo 

e Fiscal de 
Loulé 

 Município de 
Faro 

Arqui-Tráfego – 
Estudos 

Territoriais de 
Arquitectura e 
Tráfego, Lda. 

Acção 
administrativa 

comum 

Pedido: a) ser reconhecido o 
direito do A. em ser 

indemnizado pela Ré, por 
todos os prejuízos e 

encargos decorrente de erro 
de projecto;  

b) ser a Ré condenada a 
pagar ao A. a quantia 

apurada de € 136.907,87, à 
qual deverá acrescer IVA, no 
montante em vigor; c) ser a 

Ré condenada a pagar ao A. 
todos os demais encargos e 

prejuízos que do erro do 
projecto vierem a resultar, 
directa ou indirectamente; 
d) ser a Ré condenada a 

pagar ao A. juros, sobre as 

Apresentada 
contestação pela 
Ré e réplica pelo 

Município, em 
28.05.2009. 

Aguarda-se 
ulteriores termos. 

Valores 
peticionados pelo 

Município: 
€ 136.907,87, a 

que acresce IVA, 
no montante em 

vigor; juros, sobre 
as quantias 

devidas, a contar 
desde o seu 

vencimento e até 
efectivo e integral 
pagamento; bem 
como as custas, 

procuradoria 
condigna e demais 
encargos legais. 
Sem qualquer 
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quantias devidas, a contar 
desde o seu vencimento e 

até efectivo e integral 
pagamento;  

e) ser a Ré condenada a 
pagar custas, procuradoria 

condigna e demais encargos 
legais. 

perspectiva de 
ganho ou perda. 

67/08 727/08.9BELLE 

Tribunal 
Administrativo 

e Fiscal de 
Loulé 

 

CME -
Construção e 
Manutenção 

Electromecâni
ca, S.A. 

Município de 
Faro 

Acção 
administrativa 

comum – 
Forma 

ordinária 

Pedido: Que seja declarado 
incumprido pelo Réu o 

Contrato de Empreitada de 
Construção do Teatro 

Municipal de Faro;  
Ser declarado rescindido, 
com justa causa o referido 

Contrato de Empreitada; Ser 
o Réu condenado a pagar à 
Autora as quantias referidas 

na acção;  
Ser o Réu condenado a 
pagar as custas legais, 

procuradoria e o mais que for 
de lei. 

O Município 
apenas 

reconhece 
fundamento a 

créditos 
reclamados 

resultantes de 
trabalhos 

contratuais não 
liquidados. 

Apresentada 
contestação. 

Aguarda-se 
ulteriores termos. 

Valor peticionado 
ao Município:  

€ 2.523.788,59. 
Sem qualquer 
perspectiva de 

ganho ou perda. 

68/08 729/08.5BELLE 

Tribunal 
Administrativo 

e Fiscal de 
Loulé 

 

CME -
Construção e 
Manutenção 

Electromecâni
ca, S.A. 

Município de 
Faro 

Acção 
administrativa 

comum – 
Forma 

ordinária 

Pedido: Seja declarado 
incumprido pelo Réu o 

Contrato de Empreitada de 
Recuperação e Reabilitação 

do Solar da Horta dos 
Ourives, celebrado;  

Seja declarado rescindido, 
com justa causa o referido 
Contrato de Empreitada;  
Seja o Réu condenado a 

pagar à Autora as quantias 
referidas na acção;  

Seja o Réu condenado a 
pagar as custas legais, 

procuradoria e o mais que for 
de lei. 

O Município 
apenas 

reconhece 
fundamento a 

créditos 
reclamados 

resultantes de 
trabalhos 

contratuais não 
liquidados. 

Apresentada 
contestação, 
aguardam-se 

ulteriores termos. 

Valor peticionado 
ao Município:  

€ 463.648,04. Sem 
qualquer 

perspectiva de 
ganho ou perda. 

01/09 21/09.8BELLE Tribunal 
Administrativo 

 Somague - 
Engenharia, 

Município de 
Faro 

Acção 
Administrativa 

Pedido: Ser a presente acção 
julgada procedente e 

Elaborada 
contestação pelo 

Aguarda-se 
ulteriores termos. 

Valor peticionado 
ao Município:  
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e Fiscal de 
Loulé 

S.A. comum – 
forma 

ordinária 

portanto a Ré ser condenada 
a pagar à Autora a quantia de 
€425.510,59, acrescidos de 
juros de mora vincendo à 

taxa supletiva legal, referente 
ao contrato de empreitada 

denominado “Empreitada de 
execução de um porto de 

abrigo para a pequena pesca 
na ilha da Culatra”. 

Município e 
apresentada 
réplica pela 
Autora, em 
8.04.2009. 

€425.510,59. Sem 
qualquer 

perspectiva de 
ganho ou perda. 

16/09 383/09.7BELLE 

Tribunal 
Administrativo 

e Fiscal de 
Loulé 

 

Yolande 
Désirée 

Casteleijn 
Ruijters 

Município de 
Faro 

Acção 
Administrativa 
Especial de 
Pretensão 

Conexa com 
actos 

administrativo
s 

Pedido: Requer a anulação 
do acto em crise; condenar a 
Câmara Municipal a praticar 

o acto administrativo 
deferindo o pedido de 

licenciamento formulado pela 
Autora e a título de 

indemnização pagar-lhe 
€5.600,00 acrescida de 

€400,00 mensais desde a 
data da acção até a 

execução da decisão que 
condene o Município a 

licenciar a obra de 
reconstrução e alteração da 
moradia que fora indeferida. 

Apresentada 
contestação pelo 

Município. 

Aguarda-se 
ulteriores termos. 

Valor peticionado 
ao Município: 

€5.600,00 
acrescida de 

€400,00 mensais 
desde a data da 

acção até a 
execução da 
decisão que 
condene o 
Município a 

licenciar a obra de 
reconstrução e 

alteração. 

18/09 728/08.7BELLE 

Tribunal 
Administrativo 

e Fiscal de 
Loulé 

 

CME - 
Construção e 
Manutenção 

Electromecâni
ca, S.A. 

Município de 
Faro 

Acção 
Administrativa 

comum - 
Forma 

ordinária 

Pedido: Condenação do 
Município ao pagamento das 

seguintes quantias: 
a) €290.806,51, a título de 

indemnização pelo 
prolongamento do prazo de 
conclusão da empreitada de 
reabilitação e adaptação do 
edifício Casa das Figuras; 
b) €36.218,16, a título de 
juros de mora vencidos; 

c) €155.993,05, a título de 
trabalhos contratuais e de 

trabalhos a mais e respectiva 
previsão de preços; 

Apresentada 
contestação em 

22.09.2009. 
 

Foi proferida 
sentença, em 

17.11.2009, que 
absolveu o 

Município in totum 
do pedido. 

Aguarda-se trânsito 
em julgado. 

Valor peticionado 
ao Município: 

a) €290.806,51; 
b) €36.218,16; 
c) €155.993,05; 
d) €15.935,77; 

e) Juros de mora 
que se vencerem; 

f) €23.466,77, 
acrescidos de juros 

de mora que se 
vencerem; 

E, ainda, as custas 
legais e 

procuradoria. 
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d) €15.935,77, a título de 
juros de mora vencidos, 

calculados sobre a quantia 
referida em c); 

e) Juros de mora que se 
vencerem; 

f) €23.466,77, a título de 
valores de retenções e 
garantia em duplicado, 

acrescidos de juros de mora 
que se vencerem; 

E, ainda, condenação a 
pagar as custas legais e 

procuradoria. 

19/09 509/09.0BELLE 

Tribunal 
Administrativo 

e Fiscal de 
Loulé 

 

Imosoudos - 
Construção 

Civil e Obras 
Públicas, S.A. 

Município de 
Faro 

Acção 
Administrativa 

comum - 
Forma 

ordinária 

Pedido: Condenação do 
Município ao pagamento à 

Autora da quantia de 
€386.604,09, correspondente 

ao total dos prejuízos 
suportados com a suspensão 
da obra, acrescido de juros 
vencidos sobre a nota de 

débito n.º 2007050, no 
montante de €11.351,85, a 

que acrescerão juros de 
mora vincendos até efectivo 
e integral pagamento com 

todas as legais 
consequências, referente ao 
contrato de empreitada de 

execução da Creche e 
Jardim de Infância da Penha. 

Apresentada 
contestação em 

22.09.2009. 

Aguarda-se 
ulteriores termos. 

Valor peticionado 
ao Município: 
€386.604,09, 

acrescido de juros 
vencidos sobre a 
nota de débito n.º 

2007050, no 
montante de 

€11.351,85, a que 
acrescerão juros de 
mora vincendos até 
efectivo e integral 

pagamento.  
Sem qualquer 
perspectiva de 

ganho ou perda. 

20/09 519/09.8BELLE 

Tribunal 
Administrativo 

e Fiscal de 
Loulé 

 
Habipro -

Construção 
civil, Lda. 

Município de 
Faro 

Acção 
administrativa 

Comum -
Forma 

Ordinária 

Pedido: Condenação do 
Município ao pagamento da 

quantia de €290.375,13, 
correspondente a trabalhos 
realizados pela Autora e a 

juros de mora vencidos, bem 
como juros de mora 

vincendos até integral 
pagamento, referente à 

Apresentada 
contestação em 

22.09.2009. 

Aguarda-se 
ulteriores termos. 

Valor peticionado 
ao Município: 
€290.375,13, 

acrescido de juros 
de mora vincendos 

até integral 
pagamento. Sem 

qualquer 
perspectiva de 
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empreitada de construção do 
Pavilhão Gimnodesportivo de 

Faro. 

ganho ou perda. 

25/09 
1887/09.7TBFAR 

52/10.5Belle  
 

Tribunal 
Judicial de 

Faro 
Remetido 

posteriorment
e ao Tribunal 
Administrativo 

e Fiscal de 
Loulé 

2º Juízo 
Cível 
Sem 
efeito 

Maria da 
Graça da 

Conceição 
Rodrigues 

Companhia de 
Seguros Allianz, 

S.A. e outros 

Acção de 
Processo 
Sumário 
Passou a 

Acção 
Administrativa 

Comum 

Pedido: A presente acção 
deve ser julgada provada e 

procedente e em 
consequência serem as RR 

condenadas: a pagar à 
Autora a quantia de 

10.327,56€ relativa ao valor 
dos danos e respectiva 

reparação no veículo da A; A 
pagar à Autora a quantia de 
4.500,00€ relativa ao valor 
dos danos não patrimoniais 

ou morais; No pagamento de 
juros desde a citação das RR 

e até integral pagamento, 
que se vierem a vencer; Bem 

como a pagar as custas e 
demais encargos legais. 

Apresentada 
contestação. 

Processo 
remetido ao 

TAFL. 

Aguarda-se 
ulteriores termos 

Valor peticionado: 
A quantia de 
€10.327,56; 
acrescida de 

€4.500,00; e juros 
desde a citação 

das RR e até 
integral pagamento. 

29/09 302345/09.6YIPR
T 

Balcão 
Nacional de 
Injunções 

 

Imosoudos - 
Construção 

Civil e Obras 
Públicas, S.A. 

Município de 
Faro 

Injunção 

Pedido: Os requerentes 
solicitam que lhes seja paga 
a quantia de 159.386,78€, 
conforme descriminação:  

Capital: 158.651,61€ , 
acrescidos de juros de mora, 

calculados até à presente 
data; outras quantias, 

658,67€ e taxa de justiça 
paga 76,50€. 

Apresentada 
oposição. 

Aguarda-se 
ulteriores termos. 

Valor peticionado: 
A quantia de 
€159.386,78. 

33/09 334672/09.7YIPR
T 

Balcão 
Nacional de 
Injunções 

 
Somague - 
Engenharia, 

S.A. 

Município de 
Faro 

Injunção 

Os requerentes solicitam que 
lhes seja paga a quantia de 

€15.119,57 , conforme 
descriminação. Capital 

€10.500,00; juros de mora de 
€4.543,07; e taxa de justiça 

de €76,50. 

Deduzida 
oposição 

 

Valor peticionado: 
€15.119,57 Sem 

qualquer 
perspectiva de 

ganho ou perda. 

34/09 333867/09.8YIPR
T 

Balcão 
Nacional de 
Injunções 

 
Algarestradas 
- Construção 
de Estradas e 

Município de 
Faro Injunção 

Os requerentes solicitam que 
lhes seja paga a quantia de 

€397.836,86, conforme 

Deduzida 
oposição  

Valor peticionado: 
€397.836,86 Sem 

qualquer 
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 Obras 
Públicas, S.A. 

descriminação: 
Capital €386.931,24, juros de 
mora de €10.829,12, e taxa 

de justiça de €76,50. 

perspectiva de 
ganho ou perda. 

40/09 2608/09.0TBFAR 
Tribunal 

Judicial de 
Faro 

2º Juízo 
Cível 

Felício Diogo 
Firmino Brás 

Município de 
Faro 

Acção de 
Processo 
Ordinário 

Solicitam o pagamento de 
€114.047,47, a título de 

danos patrimoniais, e não 
patrimoniais, acrescida de 
juros à taxa legal que se 

vencerem desde a citação 
até integral pagamento e 

ainda pagamento de custas, 
procuradoria e demais 

encargos legais. 
Acção de responsabilidade 

civil extracontratual. 

Apresentada 
contestação pelo 

Município. 

Proferida sentença 
em 02.03.2010, 
que absolveu o 

Município da 
instância, por 
incompetência 

material do tribunal. 

Valor peticionado: 
€114.047,47 

46/09 788/09.3Belle 
 

Tribunal 
Administrativo 

e Fiscal de 
Loulé 

 
Habipro - 

Construção 
Civil, Lda. 

Município de 
Faro 

Acção 
administrativa 

comum - 
forma 

ordinária 

Pedido: Ser o Município 
condenado a pagar à Autora 
a quantia de €1.862.963,18, 

correspondente a danos 
emergentes e lucros 

cessantes;  ser o Réu 
condenada a pagar à autora 
juros de mora desde a sua 

citação até integral 
pagamento, referente à 
empreitada do Pavilhão 

Gimnodesportivo de Faro. 

Elaborada 
contestação. 

 

Valor peticionado: 
€1.862.963,1870 
Sem qualquer 
perspectiva de 

ganho ou perda. 

01/10 30/10,4Belle 

Tribunal 
Administrativo 

e Fiscal de 
Loulé 

 

Imousoudos - 
Construção 
Civil Obras 

Públicas, Lda. 

Município de 
Faro 

Acção 
Administrativa 

especial de 
pretensão 

conexa com 
actos 

administrativo
s 

Pedido: Anulação - ou caso 
assim se entenda, 

considerado inexistente - o 
despacho do Senhor 

Presidente da C.M.Faro, de 
08.09.2009, que decidiu 
indeferir a impugnação 

deduzida pela Autora e, em 
consequência, aplicar à 

mesma multas contratuais, 
no montante global de 

€58,630,32 por violação de 
prazo contratual de execução 

 Apresentada 
contestação. 

- 
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da "Empreitada de Execução 
do Skate Park de Faro”, dado 
se encontrar ferido de vicio 
de incompetência relativa, 

falta de fundamentação, falta 
de audiência prévia e vicio de 
violação de Lei, que afectam 
a sua validade, com todas as 

legais consequências. 

04/10 1707/05.1PBFAR 
Tribunal 

Judicial de 
Faro 

2º Juízo 
Criminal 

Ministério 
Público e 

outros 

João Miguel dos 
Santos Tadeu e 

outros 

Processo  
Comum 
(Tribunal 
Colectivo) 

Pedido de Indemnização Civil 
deduzido pelo Município de 

Faro 

Aguarda-se 
Audiência de 
Discussão e 
Julgamento  

 

Valor peticionado 
pelo Município de 

Faro 
€870,00  

Sem qualquer 
perspectiva de 

ganho ou perda. 

05/10 86/10.0Belle 

Tribunal 
Administrativo 

e Fiscal de 
Loulé 

 Ana Cristina 
Cabrita Olival 

Município de 
Faro 

Acção 
Administrativa 

especial de 
pretensão 

conexa com 
actos 

administrativo
s 

Pedido: Anulação do 
despacho do Sr. Presidente 

da C.M.Faro datado de 
24.09.2009, que ordenou a 
demolição total do edificado 
em prédio sito no Colmeal, 

Sta. Bárbara de Nexe; 
Declaração da validade do 
acto de licenciamento da 

obra parcialmente executada 
no referido prédio, datado de 

10.01.2005 e titulado pelo 
Alvará n.º 222/2005; 

Declaração da ineficácia da 
declaração de nulidade, de 

06.03.2007; 
Condenação do Município a 
repor em vigor o alvará n.º 

222/2005; 
Ou subsidiariamente, a 

suspender o procedimento 
relativo à demolição e 

proceder à alteração da 
classificação do solo e 
exclusão da REN, ou  

Apresentada 
contestação em 

08.03.2010 
 

Valor peticionado 
ao Município de 

Faro 
55.736,88€ 

Sem qualquer 
perspectiva de 

ganho ou perda. 
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A ressarcir todos os prejuízos 
causados à Autora, no valor 

de €55.736,88. 

16/10 211/10.0Belle 

Tribunal 
Administrativo 

e Fiscal de 
Loulé 

 
Cristina Maria 

Rodrigues 
Dias 

Município de 
Faro 

Acção 
administrativa 

especial 
pretensão 
conexa c/ 

actos 
administrativo

s. 

Pedido: 1 Serem declaradas 
nulas as deliberações do 
Conselho de Administração 
da Fagar - Faro, Gestão de 
Aguas e Resíduos, EM, de 
24.04.2009 que aplicou à A. 
a pena de  demissão e da 
C.M.Faro de 30.12.2009 que 
ratificou a 1ª ou caso, assim 
não se entenda, sejam as 
mesmas anuladas.  
2 - Serem condenados os R. 
a adoptar os actos e as 
operações necessárias para 
reconstruir a situação que 
existiria se a deliberação 
impugnada não tivesse sido 
praticada, nomeadamente:  
a) Reintegrar o A. no quadro, 
do Município Réu, na 
categoria e carreira que 
detinha à data em que foi 
desligada do serviço 
31/01/2010, e que eram a 
carreira geral de Assistente 
Técnico e a categoria de 
Assistente Técnico; 
b) Contar na carreira e 
categoria que a A. detinha, o 
tempo que decorreu desde a 
data em que a mesma foi 
desligada do serviço 
(31/01/2010), até à sua 
reintegração efectiva, com o 

  

Valor peticionado: 
€1.925,20, 

acrescido das 
remunerações 

salariais que deixou 
de auferir, bem 

como dos juros à 
taxa legal, a contar 
das datas em que 
se venceram e até 
efectivo e integral 

pagamento. 
Sem qualquer 
perspectiva de 

ganho ou perda. 
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tempo de serviço efectivo 
para todos os efeitos legais; 
c) Pagar ao A. todas as 
quantias relativas a 
remunerações salariais que 
este deixou de auferir 
durante o período em que por 
força das deliberações 
impugnadas, estiver a 
cumprir a pena de demissão 
a que foi condenada, 
acrescida de juros à taxa 
legal a contar das datas em 
que se venceram e até 
efectivo e integral 
pagamento, o que à presente 
data se liquida em €1.925,20, 
devendo os RR ser 
condenados a faze-lo 
solidariamente. 

18/10 227/10.7Belle 

Tribunal 
Administrativo 

e Fiscal de 
Loulé 

 
João Carlos 

Teixeira 
Nadkarni 

Presidente da 
C.M.Faro 

Acção 
Administrativa 

especial de 
pretensão 

conexa com 
actos 

administrativo
s. 

Pedido: a) Seja anulado o 
embargo consubstanciado no 
despacho do Sr. Presidente 
C.M.Faro de 14.01.2010, e 

em consequência, ser o Réu 
condenado a pagar ao Autor 

uma indemnização pelos 
danos patrimoniais e não 

patrimoniais no valor global 
de €2.575,92, acrescido de 

juros de mora desde a 
citação até integral 

pagamento, custas e 
procuradoria;  

b) Caso assim não se 
entenda, o que por mera 

cautela jurídica se admite, 
deverá, em alternativa e 

subsidiariamente, a conduta 
dos Funcionários e Dirigentes 

da C.M.F. ser considerada 

Apresentada 
contestação  

Valor peticionado:  
€2.575,92, 

acrescido de juros 
de mora desde a 

citação até integral 
pagamento, custas 
e procuradoria; ou 

€22.471,88, 
acrescida de juros 
de mora até desde 

a citação até 
integral pagamento, 

custas e 
procuradoria. 

E, ainda o 
reembolso de 

€1.575,92. 
Sem qualquer 
perspectiva de 

ganho ou perda. 
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violadora dos respectivos 
deveres legais e, em 

consequência, ser o Réu 
condenado a pagar 

indemnização ao Autor pelos 
danos patrimoniais e não. 
patrimoniais no valor de 

€22.471,88, acrescida de 
juros de mora até desde a 

citação até integral 
pagamento, custas e 

procuradoria;  
c) Em qualquer caso, ser o 

Réu condenado a estornar o 
Autor o valor de €1.575,92, 
referentes ao pagamento da 
licença de ocupação da via 

pública com esplanada 
fechada, por não se verificar 
a contra prestação devida. 

           

19/10 263/10.3Belle 

Tribunal 
Administrativo 

e Fiscal de 
Loulé 

 
Cabaz 

D'Ideias - 
Eventos, Lda. 

Câmara 
Municipal de 

Faro 

Acção 
Administrativa 

especial de 
pretensão 

conexa com 
actos 

administrativo
s 

Pedido: a) Seja anulado o 
despacho do Presidente da. 

C.M.Faro, no Proc. de 
Fiscalização n.º 30/10, de 

21.01.2010, que ordenou a  
demolição/remoção da 

esplanada do A; 
b) Seja anulado o despacho 

proferido Presidente da 

Apresentada 
contestação  

Valor peticionado: 
€3.147,00 + 
€12.950,18.  

Sem qualquer 
perspectiva de 

ganho ou perda. 
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C.M.Faro, em 01.02.2010, 
que imputa à A., o 

pagamento da quantia de 
€3.147,00, a título de custos 

com os trabalhos da 
demolição da esplanada da 

A.,  
c) Serem os RR. condenados 
a pagar, solidariamente, à A., 
pelos danos a esta causados 
com a referida demolição, a 

quantia de €12.950,18; 
d) Serem os RR. condenados 
a pagar, solidariamente, à A., 
a título de lucros cessantes 

emergentes da demolição da 
esplanada, indemnização a 

liquidar em execução de 
sentença ao abrigo e nos 

termos da Lei n.º 67/2007 de 
31/12,  

e) Serem os RR. condenados 
a pagar custas e 

procuradoria condigna. 

20/10 111/10.4TBFAR 
Tribunal 

Judicial de 
Faro 

2º Juízo 
Cível 

Schmitt - 
Elevadores, 

Lda. 

Mercado 
Municipal de 
Faro, S.A. 

Acção de 
Processo 
Ordinário 

Pedido: Deve ser a Ré 
condenada a pagar à autora 

a importância de €144.440,00 
acrescida de juros de mora 
que se vencerem desde a 

citação até efectivo e integral 
pagamento, e ainda em 

custas condigna 
procuradoria. 

 

Foi proferida 
sentença que 

absolveu a ré do 
pedido. 

Encontra-se em 
negociação Acordo 

extrajudicial 

Valor peticionado: 
€144.440,00 

Sem qualquer 
perspectiva de 

ganho ou perda. 

21/10 375/10.3BELLE 

Tribunal 
Administrativo 

e Fiscal de 
Loulé 

 José Martins 
Amaro  

CMF 
Acção 

Administrativa 
Comum 

Peticionada a quantia de 
15.900 Euros a titulo de 

danos patrimoniais e não 
patrimoniais por suposto 

engano no preenchimento 
dos documentos da 

Segurança Social, acrescida 
de juros até integral 
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pagamento. 

23/10 
113/10.0BELLE 

334855/09.0YIPR
T 

Tribunal 
Administrativo 

e Fiscal de 
Loulé 

Balcão 
Nacional de 
Injunções 

 

 
Somague - 
Engenharia, 

S.A. 

Município de 
Faro 

Acção 
Administrativa 

especial de 
pretensão 

conexa com 
actos 

administrativo 
Injunção 

 
Os requerentes solicitam que 
lhes seja paga a quantia de 
€908.895,15, acrescido de 

juros de mora de €26.034,96, 
e juros vincendos até integral 

pagamento. 

Apresentada 
contestação 

 

Valor peticionado: 
€908.895,15, 

acrescido de juros 
de mora de 
€26.034,96 

Sem qualquer 
perspectiva de 

ganho ou perda. 

24/10 429/10.6BELLE 

Tribunal 
Administrativo 

e Fiscal de 
Loulé 

 

 Costa e 
Leandro LDA 

Município de 
Faro 

Acção 
Administrativa 

Comum 

Peticionado o pagamento da 
quantia de 322.765,22 Euros 

referente a várias 
empreitadas  

Apresentada 
contestação   

 


