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CAPITULO - I 
Disposições Iniciais 

 
Clausula 1.ª -  Objeto e conteúdo funcional 

1 -  O presente caderno de encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar na 

sequência do procedimento pré-contratual que tem por objeto a aquisição de apólice de seguro de 

responsabilidade civil profissional dos trabalhadores da AT, para cobertura de risco inerente ao 

desempenho de funções de trabalhadores da AT, nos termos definidos no Anexo I – Especificações 

técnicas. 

2 -  Pretende o Estado, através do Fundo de Estabilização Tributária, doravante designado apenas por 

FET, estabelecer uma relação direta e sem qualquer intermediário com a seguradora à qual venha a ser 

adjudicada a apólice de seguro de responsabilidade civil profissional, não se destinando à aquisição de 

serviços de mediação de seguros. 

 
3 -  A descrição do objeto obedece à classificação CPV (Common Procurement Vocabulary), - CPV: 

66516000-0 - Serviços de seguros de responsabilidade civil, de acordo com o Regulamento (CE) 

n.º 213/2008 da Comissão, de 28 de novembro de 2007, que alterou o Regulamento (CE) n.º 2195/2002 

do Parlamento Europeu e do Conselho. 

 

Clausula 2.ª -  Preço-Base 
1. O preço máximo que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pela execução de todas as prestações 

que constituem o objeto do contrato é de €315.000,00 (trezentos e quinze mil euros), valor isento de IVA, 

nos termos do disposto no n.º 28 do artigo 9.º do Código do IVA. 

2. O preço base é de igual montante ao contrato anterior registado através do n.º 21IN52140001 

 

Clausula 3.ª -  Prazo de Execução 
A produção de efeitos da pretendida execução contratual tem início a 7 de maio de 2022, ou à data da 

outorga se ocorrer posteriormente, e terá a duração de 12 meses, contados a partir daquela data, sem 

prejuízo das obrigações acessórias que devam perdurar para além do seu termo. 

 

Clausula 4.ª -  Contrato 
1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos. 

2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos: 

a) Os suprimentos dos erros e das omissões do Caderno de Encargos identificados pelos 

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

órgão competente para a decisão de contratar; 

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos; 



 

 

 DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E 
LOGÍSTICA  

 Divisão de Contratação 
 
 

 
 

DocBaseV/2022 4 / 9 
 

c) O presente Caderno de Encargos; 

d) A proposta adjudicada; 

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário. 

3. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva 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 no artigo 101.º do mesmo diploma legal. 

 

CAPITULO - II 
Obrigações Contratuais  

 
Clausula 5.ª -  Obrigações principais do prestador de serviços 

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, da celebração do contrato 

decorre para o adjudicatário a obrigação de exata e pontual execução dos serviços adjudicados, de 

acordo com o previsto no presente caderno de encargos e na proposta adjudicada. 

2. O adjudicatário fica obrigado a recorrer a todos os meios humanos, materiais e informáticos que 

sejam necessários e adequados à prestação dos serviços, de acordo com o previsto no presente 

caderno de encargos. 

 
Clausula 6.ª -  Sigilo e diligência 

1. O prestador de serviços e os respetivos colaboradores estão sujeitos a sigilo profissional sobre os 

factos cujo conhecimento lhes advenha da prestação dos serviços objeto do contrato a celebrar e, 

seja qual for a finalidade, não podem divulgar nem utilizar, em proveito próprio ou alheio, diretamente 

ou por interposta pessoa, o conhecimento que tenham desses factos. 

2. O prestador de serviços e os respetivos colaboradores estão igualmente sujeitos a sigilo sobre toda 

a informação, documentação ou outros elementos de que tenham conhecimento, no âmbito da 

prestação de serviços objeto do contrato a celebrar. 

3. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a 

terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta e 

exclusivamente à execução do contrato. 

4. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que sejam comprovadamente 

do domínio público à data da respetiva obtenção pelo prestador de serviços, ou que este seja 

legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades 

reguladoras ou outras entidades administrativas competentes. 
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5. Sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que dela resulte, a violação do sigilo pelo prestador 

de serviços e pelos seus colaboradores prevista na presente cláusula, confere à entidade 

adjudicante o direito a resolver imediatamente o contrato sem qualquer contrapartida para a outra 

parte. 

6. O prestador de serviços e os respetivos colaboradores estão ainda sujeitos ao dever de diligência 

sobre todos os assuntos que lhes sejam confiados. 

7. O dever de sigilo mantém-se em vigor durante o período de vigência da apólice ou no máximo até 

cinco anos após a cessação do contrato. 

 

Clausula 7.ª -  Força maior 
1. Não podem ser impostas penalidades ao adjudicatário nem é havida como incumprimento, a não 

realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de 

força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias, que impossibilitem a respetiva realização, 

alheias à vontade da parte afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração 

do contrato e cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar. 

2. Constituem motivos de força maior, designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, 

epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo 

e motins e determinações governamentais ou administrativas injuntivas.  

3. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser 

imediatamente comunicada à outra parte.  

4. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações contratuais 

afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da 

força maior. 

 
Clausula 8.ª -  Preço Contratual e Forma de Pagamento 

1. Com a emissão da apólice de seguro objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais 

obrigações constantes do presente Caderno de Encargos, o FET deve pagar ao fornecedor os 

valores da proposta adjudicada, isento de IVA, nos termos do disposto no n.º 28 do artigo 9.º do 

Código do IVA. 

2. O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja 

responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao contraente público. 

3. As quantias devidas devem ser pagas nos prazos legais definidos na legislação em vigor 

relativamente ao pagamento de prémios de seguros de responsabilidade civil profissional. 
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Clausula 9.ª -  Subcontratação e cessão da posição contratual 
A subcontratação pelo prestador de serviços e a cessão da posição contratual por qualquer das 

partes depende da autorização da outra, nos termos do CCP. 

 

CAPITULO- IV 
Resolução de Litígios 

Clausula 10.ª -  Foro Competente 
Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do Tribunal 

Administrativo de Círculo de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.  

 
CAPITULO - V 

Disposições Finais 
Clausula 11.ª -  Nomeação de Gestor 

1. A Entidade Adjudicante nomeia como gestor responsável pelo contrato a celebrar --------------------, 

para efeitos do disposto no artigo 290º-A do CCP. 

2. O Adjudicatário compromete-se, até à data de início do contrato, a comunicar o nome, contatos 

telefónicos e e-mail relativo ao gestor responsável pelo contrato celebrado, bem quaisquer 

alterações relativamente à sua nomeação, no prazo de 5 dias. 

 

Clausula 12.ª -  Comunicações e Notificações 
1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre 

as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Código dos Contratos Públicos, para 

o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.  

2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser comunicada à 

outra parte. 

Clausula 13.ª -  Produção de efeitos 
O contrato produz efeitos a partir da data de 7 de maio de 2022, ou à data da sua assinatura se ocorrer 

posteriormente. 

 

Clausula 14.ª -  Contagem dos Prazos 
Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados. 
 

Clausula 15.ª -  Legislação Aplicável 
O contrato é regulado pela legislação portuguesa. 
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Anexo I - Especificações técnicas 
 

I. Objeto do seguro 
O contrato de seguro a celebrar terá por objeto a garantia de responsabilidade civil extracontratual 

imputável ao segurado por danos que resultem de ações ou omissões ilícitas, por eles cometidas com 

dolo ou com diligência e zelo manifestamente inferiores àqueles que se encontravam obrigados no 

exercício das suas funções, nos termos da legislação específica que define o regime da 

responsabilidade civil extracontratual do Estado e pessoas coletivas de direito público, anexo à Lei n.º 

67/2007, de 31/12. 

O contrato de seguro garantirá o pagamento de indemnizações que, nos termos estabelecidas na 

legislação referida no número anterior, sejam devidos pelos segurados ao Estado, em virtude do 

exercício por parte deste do direito de regresso, por danos causados a terceiros decorrentes dos atos ou 

omissões que o segurado com culpa grave pratique no exercício das suas funções.  

 

II. Tomador/Segurado 
Fundo de Estabilização Tributária, com o NIF 600056791 e sede na Rua da Prata, n.º 20-22 – 1.º - 1149-

027 Lisboa 

Nos termos do artigo 18.º-A do DL n.º 117/2011, de 15 de Dezembro, aditado pelo artigo 4.º do Decreto-

Lei n.º 113/2017, de 7 de Setembro, o FET é um fundo autónomo não personalizado, gerido pela AT, 

cujo património e o rendimento se destinam a obras sociais e ao pagamento dos suplementos atribuídos 

em função de particularidades especificas da prestação de trabalho dos funcionários e agentes da AT e 

ao pagamento das apólices de seguro de responsabilidade civil profissional de trabalhadores da AT, para 

cobertura do risco inerente ao desempenho de funções dirigentes ou de chefia, bem como funções de 

conceção, administração, inspeção e justiça tributária e aduaneira ou funções de conceção, 

implementação e exploração de sistemas informáticos. 

 

III. Universo de pessoas a segurar 
O número total de trabalhadores a segurar é de 8775, com a seguinte distribuição: 

- Diretor-geral e substitutos legais – 3 

- Subdiretores-gerais e equiparados – 14 

- Diretores e equiparados – 89 

- Chefes de Divisão e equiparados – 177 

- Chefias tributárias, inspetores e outros trabalhadores da AT – 8.492 

 

IV. Exclusões 
O contrato de seguro poderá excluir: 

- A responsabilidade civil do segurado, com fundamento em dolo; 
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- A responsabilidade imputável ao segurado por danos decorrentes de reclamações resultantes ou 

baseadas, direta e indiretamente, na aplicação ao mesmo segurado de quaisquer fianças, taxas, multas 

ou coimas, bem como de quaisquer outras penalidades de natureza sancionatória ou fiscal, e bem assim 

por indemnizações fixadas a título de danos punitivos, de danos exemplares ou outras reclamações de 

natureza semelhante. 

- Os danos causados sob influência de álcool, estupefacientes ou outras drogas ou produtos tóxicos ou 

em estado de perturbação mental. 

- Quaisquer danos decorrentes de lesões corporais ou materiais diretamente produzidas pelo segurado. 

- As reclamações decorrentes de responsabilidade criminal ou disciplinar imputável ao segurado, bem 

como quaisquer despesas nos processos respetivos. 

- A responsabilidade civil decorrente da violação do dever de sigilo profissional, nomeadamente pelo 

acesso e utilização ilícitos de dados pessoais, programas ou dados informáticos. 

- As reclamações decorrentes da prática, por parte do segurado de atos criminalmente puníveis, bem 

como a violação de direitos de autor e direitos conexos e/ou de propriedade industrial, nomeadamente, 

nome de domínio, título ou slogan, marca registada e/ou patente, designação comercial, concorrência 

desleal, apropriação ilegal de ideias, qualquer invasão de privacidade cometida ou tentada em qualquer 

promoção, publicidade, anúncio ou artigo utilizando imagem, som ou texto, ou que conduza ou incite a 

violação da lei civil e criminal. 

 

V. Gestor de conta 
O adjudicatário deverá disponibilizar, na sua estrutura, um gestor de conta responsável pela gestão da 

apólice que será o contacto privilegiado e direto para resolução de quaisquer aspetos relacionados com 

as mesmas. 

 

VI. Âmbito territorial 
Portugal  

 

VII. Período seguro 
A cobertura do contrato abrange o ressarcimento de danos causados por atos ou omissões cometidas 

durante a vigência da apólice, 12 meses, cuja reparação seja reclamada durante essa vigência ou, no 

máximo, até cinco anos após a cessação do contrato. 

 

VIII. Limite de responsabilidade por segurado 
Limites de capital seguro por segurado, reclamação e anuidade: 

- Diretor-geral e substitutos legais – €1.500.000,00 

- Subdiretores-gerais e equiparados – €1.250.000,00 

- Diretores e equiparados – €1.000.000,00 
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- Chefes de Divisão e equiparados – € 750.000,00 

- Chefias tributárias, inspetores e outros trabalhadores da AT – € 500.000,00 

Custos de defesa – incluídos com sublimite de 10% do limite do capital garantido por segurado, do limite 

de responsabilidade em caso de co-responsabilidade e do limite de responsabilidade por anuidade 

 

Limite de responsabilidade em caso de co-responsabilidade 

€ 5.000.000,00 em caso de co-responsabilidade de mais de um segurado  

Custos de defesa – incluídos com sublimite de 10% do limite de capital garantido por segurado, do limite 

de responsabilidade em caso de co-responsabilidade e do limite de responsabilidade por anuidade 

 

Limite de responsabilidade por anuidade 

€15.000.000,00 (por todas as reclamações apresentadas na anuidade) 

Custos de defesa – incluídos com sublimite de 10% do limite do capital garantido por segurado, do limite 

de responsabilidade em caso de co-responsabilidade e do limite de responsabilidade por anuidade 

 

Franquia 

Em caso de sinistro coberto pela apólice ficará a cargo do tomador do seguro uma franquia de €250,00 

por segurado, igualmente aplicável a custos de defesa. 

 

Dados de sinistralidade 

Desde 2011 e 2013 – Ausência de sinistralidade 


	CAPITULO - I
	Disposições Iniciais
	Clausula 1.ª -  Objeto e conteúdo funcional
	Clausula 2.ª -  Preço-Base
	Clausula 3.ª -  Prazo de Execução
	Clausula 4.ª -  Contrato
	a) Os suprimentos dos erros e das omissões do Caderno de Encargos identificados pelos concorrentes, desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão de contratar;
	b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos;
	c) O presente Caderno de Encargos;
	d) A proposta adjudicada;
	e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário.


	CAPITULO - II
	Obrigações Contratuais
	Clausula 5.ª -  Obrigações principais do prestador de serviços
	Clausula 6.ª -  Sigilo e diligência
	Clausula 7.ª -  Força maior
	Clausula 8.ª -  Preço Contratual e Forma de Pagamento
	Clausula 9.ª -  Subcontratação e cessão da posição contratual

	CAPITULO- IV
	Resolução de Litígios
	Clausula 10.ª -  Foro Competente

	CAPITULO - V
	Disposições Finais
	Clausula 11.ª -  Nomeação de Gestor
	Clausula 12.ª -  Comunicações e Notificações
	Clausula 13.ª -  Produção de efeitos
	Clausula 14.ª -  Contagem dos Prazos
	Clausula 15.ª -  Legislação Aplicável

	Anexo I - Especificações técnicas

