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Cláusula 1.ª 
Objecto do Procedimento 

O objecto do procedimento consiste nas obras de remodelação do atendimento do Serviço de Finanças 

de Sever do Vouga, conforme memória descritiva e condições técnicas gerais e especiais, e restantes 

documentos anexos ao presente caderno de encargos.  

 
Cláusula 2.ª 

Âmbito do Procedimento 
A empreitada tem por objecto a realização dos trabalhos definidos, quanto à sua espécie e quantidade 

no mapa de quantidades de trabalho, mapa de medições e na memória descritiva e condições técnicas 

gerais e especiais. 

As condições técnicas de execução dos trabalhos da empreitada são as deste Caderno de Encargos e 

respectivos anexos: mapa de quantidades de trabalho, mapa de medições, memória descritiva e 

condições técnicas gerais e especiais, plantas/peças desenhadas, Plano de Prevenção e Gestão de 

Resíduos de Construção e Demolição, e Manual de Normas. 

 
Cláusula 3.ª 

Disposições e cláusulas por que se rege a empreitada 

1. A execução dos trabalhos e fornecimentos abrangidos pela empreitada e a prestação dos serviços 

que nela se incluem obedecem: 

a) Às cláusulas do presente Caderno de Encargos e ao estabelecido em todos os elementos e 

documentos que dele fazem parte integrante; 

b) Ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro (Código dos Contratos Públicos, doravante 

designado por CCP), com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 111-B de 31 de agosto 

de 2017; 

c) Ao Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro, e respectiva legislação complementar; 

d) Ao Decreto-Lei n.º 41821, de 11 Agosto de 1958 (Regulamento de Segurança no Trabalho da 

Construção Civil); 

e) À restante legislação e regulamentação aplicável, nomeadamente a que respeita à construção, à 

revisão de preços, às instalações do pessoal, à segurança social, à higiene, segurança, 

prevenção e medicina no trabalho e à responsabilidade civil perante terceiros; 

f) Às regras da arte. 

2. Fazem parte integrante do contrato: 

a) O suprimento dos erros e das omissões do caderno de encargos identificados pelos 

concorrentes, desde que tais erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão 

competente para a decisão de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.º do CCP; 

b) Os esclarecimentos e as rectificações relativas ao caderno de encargos; 
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c) O caderno de encargos; 

d) A proposta adjudicada; 

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro; 

3. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respectiva prevalência 

é determinada pela ordem pela qual aí são indicados. 

4. Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 e o clausulado do contrato e seus 

anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o 

disposto no artigo 99.º do Código dos Contratos Públicos e aceites pelo adjudicatário nos termos do 

disposto do artigo 101.º desse mesmo diploma legal. 

 

Cláusula 4.ª 
Prazo de Execução da Empreitada 

1. O prazo para a execução da empreitada é de 75 dias. 

2. O prazo de execução da empreitada começa a contar da data da assinatura do Auto de Consignação. 

3. Na contagem dos prazos de execução da empreitada consideram-se incluídos todos os dias 

decorridos, incluindo os sábados, domingos e feriados. 

4. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execução de trabalhos em relação ao plano de 

trabalhos em vigor, imputáveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as 

medidas de reforço de meios de acção e de reorganização da obra necessárias à recuperação dos 

atrasos e ao cumprimento do prazo de execução. 

 

Cláusula 5.ª 
Contrato 

O contrato resultante do presente procedimento será reduzido a escrito em data conveniente para as 

duas partes no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a aceitação da minuta pelo adjudicatário. 

 
 

Cláusula 6.ª  
Preço contratual 

1. O preço contratual é o preço a pagar, pela entidade adjudicante, em resultado da proposta 

adjudicada, pela execução de todas as prestações que constituem o objecto do contrato. 

2. Está incluído no preço contratual, nomeadamente, o preço a pagar pela execução das prestações 

objecto do contrato na sequência de qualquer prorrogação prevista, expressa ou tácita, do respetivo 

prazo. 
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Cláusula 7.ª 
Preço e condições de pagamento 

1. Pela execução da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigações decorrentes do Contrato, 

deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total que constar da proposta adjudicada, a qual 

não pode exceder os € 62.000,00 (sessenta e dois mil euros), acrescida de IVA à taxa legal em vigor, 

no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execução do Contrato. 

2. As facturas só podem ser emitidas após o vencimento da obrigação respectiva, sendo o pagamento 

das mesmas, feito por transferência bancária, depois de conferidas, no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias. 

Cláusula 8.ª 
Retenção nos Pagamentos 

Nos termos do n.º 3 do artigo 88.º do CCP, a entidade adjudicante procederá à retenção de 5% dos 

valores dos pagamentos a efectuar, com vista à garantia da boa execução dos trabalhos durante o 

período da garantia da obra, que deverá ser devolvido ao empreiteiro de acordo com o estabelecido no 

artigo 295.º do CCP. 

Cláusula 9.ª 
Revisão de preços 

1. A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração dos custos de mão-de-obra, de 

materiais ou de equipamentos de apoio durante a execução da empreitada, é efectuada nos termos do 

disposto no Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de revisão de preços por fórmula. 

2. É aplicável à revisão de preços a fórmula F05 reabilitação ligeira de edifícios, conforme previsto no 

Despacho n.º 1592/2004 (2ª série), de 8 de Janeiro, considerando a Rectificação n.º 383/2004 (2ª série), 

de 25 de Fevereiro. 

 

Cláusula 10.ª 
Representação do empreiteiro  

1. Durante a execução do Contrato, o empreiteiro é representado por um director de obra, salvo nas 

matérias em que, em virtude da lei ou de estipulação diversa no caderno de encargos ou no contrato, se 

estabeleça diferente mecanismo de representação. 

2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitação pelo dono da obra, a confiar a sua representação a um 

técnico com a qualificação mínima de Agente Técnico de Engenharia ou Arquitectura, ou equivalente. 

3. Na ausência ou impedimento do director de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar 

para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessários para responder, perante o 

director de fiscalização da obra, pela marcha dos trabalhos. 

4. O empreiteiro deve designar um responsável pelo cumprimento da legislação aplicável em matéria de 

segurança, higiene e saúde no trabalho.  
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5. O empreiteiro deve designar um responsável pelo cumprimento da legislação aplicável em matéria de 

aplicação do plano de gestão de resíduos da construção e demolição. 

 

Cláusula 11.ª 
Representação do dono da obra 

1. Durante a execução o dono da obra é representado por um director de fiscalização da obra, salvo nas 

matérias em que, em virtude da lei ou de estipulação distinta no caderno de encargos ou no contrato, se 

estabeleça diferente mecanismo de representação. 

2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do director de fiscalização da obra que designe para 

a fiscalização local dos trabalhos até à data da consignação ou da primeira consignação parcial. 

3. O director de fiscalização da obra tem poderes de representação do dono da obra em todas as matérias 

relevantes para a execução dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questões que lhe 

sejam postas pelo empreiteiro nesse âmbito, exceptuando as matérias de modificação, resolução ou 

revogação do contrato, nos termos do n.º 3 do artigo 344.º do CCP. 

 
Cláusula 12.ª 

Patentes, licenças, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados 

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construção que sejam fornecidos pelo dono da obra 

correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilização 

na execução da empreitada de materiais, de elementos de construção ou de processos de construção a 

que respeitem quaisquer patentes, licenças, marcas, desenhos registados e outros direitos de 

propriedade industrial. 

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracção na execução dos trabalhos de qualquer dos 

direitos mencionados no número anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em 

consequência, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que título for. 

3. O disposto nos números anteriores não é, todavia, aplicável a materiais e a elementos de construção 

definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensável o uso de direitos de 

propriedade industrial quando o dono da obra não indique a existência de tais direitos. 

4. No caso previsto no número anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existência dos direitos em 

causa, não iniciará os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o director de fiscalização da obra, 

quando para tal for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder. 

 

Cláusula 13.ª  
Obrigações gerais 

1. São da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigações relativas ao pessoal empregado na 

execução da empreitada, à sua aptidão profissional e à sua disciplina. 
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2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, 

por sua iniciativa ou imediatamente após ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento 

perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respectivos 

deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do 

empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros. 

3. A ordem referida no número anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, 

mas sem prejuízo da imediata suspensão do pessoal. 

4. As quantidades e a qualificação profissional da mão-de-obra aplicada na empreitada devem estar de 

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respectivo plano. 

 
Cláusula 14.ª 

Horário de trabalho 
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horário de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito, 

obtenha autorização da entidade competente, se necessária, nos termos da legislação aplicável, e dê a 

conhecer, por escrito, com antecedência suficiente, o respectivo programa ao director de fiscalização da 

obra. 

Cláusula 15.ª 
Segurança, higiene e saúde no trabalho 

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposições legais e regulamentares em vigor sobre 

segurança, higiene e saúde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como 

outras pessoas intervenientes temporária ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo 

fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento 

de tais obrigações. 

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposições legais e 

regulamentares aplicáveis, a vida e a segurança do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a 

assistência médica de que careça por motivo de acidente no trabalho. 

3. No caso de negligência do empreiteiro no cumprimento das obrigações estabelecidas nos números 

anteriores, o director de fiscalização da obra pode tomar, à custa daquele, as providências que se 

revelem necessárias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro. 

4. Antes do início dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o director de fiscalização da obra o exija, o 

empreiteiro apresenta apólices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal 

empregado na obra. 

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalização da obra, pela observância 

das obrigações previstas nos números anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e 

às pessoas intervenientes temporária ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores 

e visitantes autorizados. 
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Cláusula 16.ª 
Outros encargos do empreiteiro 

Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparação e a indemnização de todos os prejuízos que, 

por motivos que lhe sejam imputáveis, sejam sofridos por terceiros até à recepção definitiva dos 

trabalhos em consequência do modo de execução destes últimos, da actuação do pessoal do 

empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de 

segurança das obras, materiais, elementos de construção e equipamentos. 

 
Cláusula 17.ª 

Garantia e penalidades 

A Autoridade Tributária e Aduaneira pode aplicar multas contratuais ao adjudicatário, nos seguintes 

casos e nos montantes indicados relativamente a cada um deles: 

a) Em caso de atraso no início ou na conclusão da obra por fato imputável ao empreiteiro, o dono da 

obra pode aplicar uma sanção contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1‰ do 

preço contratual; 

b) Em caso de incumprimento de prazos parciais de execução da obra por fato imputável ao empreiteiro, 

é aplicável o disposto na alínea anterior, sendo o montante da sanção contratual aí prevista reduzido 

a metade; 

c) O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a título de sanção contratual por 

incumprimento dos prazos parciais de execução da obra quando recupere o atraso na execução dos 

trabalhos e a obra seja concluída dentro do prazo de execução do contrato. 

 
Cláusula 18.ª 

Prazo de garantia 
1. Na data da assinatura do auto de recepção provisória inicia-se o prazo de garantia, nos termos do 

artigo 397.º do CCP, durante o qual o empreiteiro está obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.  

2. O prazo de garantia da obra é de 5 anos de acordo com o artigo 397.º do CCP. 

 
Cláusula 19.ª 

Resolução do contrato pelo dono da obra 

1. Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução do contrato e de outros neste previstos e do 

direito de indemnização nos termos gerais, o dono da obra pode resolver o contrato nos casos 

previstos e expressos no n.º 1 do artigo 333.º e no n.º 1 do artigo 405.º, ambos do CCP. 

2. Em caso de resolução, o dono da obra deve informar o Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário 

e da Construção, I.P., e, no caso previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 405.º do CCP, a Autoridade 

para as Condições de Trabalho. 
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3. O Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I.P., sendo o caso, dá 

conhecimento da resolução do contrato à entidade que comprova a inscrição na lista oficial de 

empreiteiros aprovados do País de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal 

do empreiteiro. 

4. O disposto nos números anteriores não prejudica a aplicação das sanções que se mostrem devidas 

nos termos da legislação que regula o exercício da actividade de construção. 
 

Cláusula 20.ª 
Resolução do contrato pelo empreiteiro 

Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução do contrato e de outros neste previsto, e do direito 

de indemnização nos termos gerais, o empreiteiro tem o direito de resolver o contrato nos casos 

consignados no artigo 406.º do CCP. 

Cláusula 21.ª 
Nomeação de Gestor 

A Entidade Adjudicante nomeia como gestor responsável pelo contrato a celebrar (…), para efeitos do 

disposto no artigo 290.º-A do CCP. 

Cláusula 22.ª 
Legislação  

Em tudo o que o presente caderno de encargos for omisso observar-se-á o disposto no Código dos 

Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, e demais legislação aplicável. 

Cláusula 23.ª 
Foro competente 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do Contrato fica estipulada a competência do Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro. 
 

 

Anexos: 
- CadEncargos_SF Sever do Vouga 
- Manual Normas – Marca Finanças 3.0 
- Mapa Medições_SF Sever do Vouga 
- Mapa Quant. Geral_SF Sever do Vouga 
- PPG_ SF Sever do Vouga 
- SF Sever do Vouga – ARQ. 01 
- SF Sever do Vouga – ARQ. 02 
- SF Sever do Vouga – ARQ. 03 
- SF Sever do Vouga – ARQ. 04 
- SF Sever do Vouga – AVAC. 01 
- SF Sever do Vouga – ELE. 01 
- SF Sever do Vouga – ELE. 02 
- SF Sever do Vouga – ELE. 03 
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