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ARTIGO 0 - PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS  
 

O presente acordo-quadro inclui um ou mais tratamentos de dados pessoais. 

No âmbito deste acordo-quadro e na aceção do Regulamento Europeu n.º 2016/679, de 27 de abril de 2016, 

relativo à proteção de dados pessoais (RGPD), e da Lei n.º 78-17, de 6 de janeiro de 1978, conforme alterada, a 

“Lei da Informática e Liberdades" (França), o responsável pelo tratamento é a entidade adjudicante, a AEFE, e o 

titular dos dados é o proponente. 

 

ARTIGO 1.º - OBJETO DO CONTRATO - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

1.1 - OBJETO DO CONTRATO - LOCAL DA OBRA - DOMICÍLIO DO EMPREITEIRO 

 

1.1.1 - As disposições do presente Caderno de Cláusulas Administrativas (CCA) respeitam ao contrato de 

fornecimento e de montagem de instalações pré-fabricadas no Liceu Charles Lepierre de Lisboa. 

 

A obra é objeto de um único contrato de empreitada constituído pelos seguintes 5 lotes: 

LOTE 1: Saneamento / Ligações 

LOTE 2: Estruturas metálicas e serralharia 

LOTE 3: Fundações 

LOTE 4: Rede elétrica, rede de dados, canalizações, rede de água, ar condicionado, rede telefónica; 

LOTE 5: Contentores - descrição dos módulos incluindo os requisitos técnicos e arquitetónicos   

 

1.1.2 - As notificações relativas ao contrato são validamente feitas na sede social da sociedade mandatária ou 

na obra. 

1.2 - PARTES INTERESSADAS 

1.2.1 - Assessoria  

 

A assessoria do Dono da Obra está a cargo do Serviço Imobiliário da Agence pour l’Enseignement Français à 

l’Etranger (Agência para o Ensino Francês no Estrangeiro) 

- Laurent Jacotot : +33 1 53 69 38 51, laurent.jacotot@diplomatie.gouv.fr 

 

1.2.2 - Direção da Obra 

 

A direção da obra deste projeto está a cargo de:  

 

A missão confiada a estas entidades é uma missão de projeto e uma missão de supervisão dos estudos de 

execução realizados pela empresa e da execução da obra.  

 

 

Matelier 

geral@matelier.info 

+351 211 955 611 
 

Méandre etc 

contact@meandre-etc.fr 

+331 48 18 79 09 

 

mailto:laurent.jacotot@diplomatie.gouv.fr
mailto:geral@matelier.info
mailto:contact@meandre-etc.fr
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1.3 - FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO NO DOMÍNIO DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO DA SAÚDE 

1.3.1 - Fiscalização 

 

A fiscalização ficará a cargo do Bureau Veritas. 

 

1.3.2 - Gestão e coordenação da obra  

 

O Dono da Obra reserva-se o direito de, a expensas suas ou, em caso de incumprimento do Empreiteiro, a 

expensas deste, confiar uma missão complementar de gestão e coordenação da obra a uma entidade externa. 

Neste caso, a empresa deverá cumprir as instruções de tal entidade externa e disponibilizar-lhe-á todos os 

documentos solicitados durante a vigência do contrato. 

 

Esta eventual missão complementar não isentará a empresa das suas obrigações.  

1.4 - ORDENS DE SERVIÇO - ADITAMENTOS 

1.4.1 - Ordens de serviço 

As ordens de serviço serão apresentadas por escrito. Serão assinadas pelo Diretor da Obra, datadas e 

numeradas. 

 

Serão remetidas ao Empreiteiro em dois exemplares. Este último devolverá imediatamente uma das duas cópias 

ao Diretor da Obra, após lhe ter aposto a sua assinatura e a data de receção. 

 

O Empreiteiro é obrigado a cumprir as instruções constantes da ordem de serviço.  

Se o Empreiteiro considerar que as instruções de uma ordem de serviço justificam reservas da sua parte, deve 

apresentá-las por escrito ao Diretor da Obra no prazo de quinze dias a contar da receção da ordem de serviço. 

O Empreiteiro deve cumprir rigorosamente as ordens de serviço que lhe forem comunicadas, 

independentemente de estas terem ou não merecido reservas da sua parte. 

 

Se o desacordo respeitar ao preço dos trabalhos notificados, a ordem de serviço será cumprida com base nos 

preços provisórios mencionados na OS. Os eventuais pedidos de reavaliação serão objeto de uma reclamação 

que será tratada conforme o previsto no artigo 3.º, número 4, do presente CCA. 

 

As ordens de serviço relativas aos trabalhos subcontratados serão remetidas ao Empreiteiro, única entidade 

capacitada para apresentar reservas.  

 

Salvo circunstâncias excecionais que envolvam a segurança de pessoas ou bens, as ordens de serviço que 

possam ter reflexos nas previsões financeiras ou de prazos do contrato devem ser assinadas pelo Dono da 

Obra. 

 
1.4.2 - Aditamentos 

Sempre que o montante dos trabalhos executados atingir o montante previsto no contrato, a continuação da 

execução dos trabalhos ficará pendente da assinatura de um aditamento. 
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1.5 - OBRIGAÇÕES DO EMPREITEIRO - CONVOCAÇÃO DO EMPREITEIRO 

1.5.1 - Após a notificação de adjudicação do contrato, o Empreiteiro designará uma pessoa singular que o 

represente perante o Dono da Obra em todas as questões relacionadas com a execução do contrato. Essa 

pessoa encarregue da realização dos trabalhos deverá deter autoridade suficiente para tomar, sem demoras, as 

decisões necessárias. 

 

1.5.2 - O Empreiteiro deverá notificar imediatamente o Dono da Obra de quaisquer alterações ocorridas durante 

a execução do contrato que digam respeito:  

 

- às pessoas com poderes para obrigar a empresa, 

- à razão social da empresa ou à sua denominação, 

- ao endereço da sede da empresa, 

- à substituição de um subcontratante, 

- e, de um modo mais geral, a qualquer alteração significativa no funcionamento da empresa. 

 

1.5.3 - O Empreiteiro ou o seu representante deslocar-se-ão, sempre que necessário, aos escritórios, em Lisboa 

ou em Paris, do Dono da Obra, do Diretor da Obra ou do Assessor do Dono da Obra ou ao local da obra. 

1.6 - DISPOSIÇÕES RELATIVAS AOS TRABALHOS 

1.6.1 - Entrada e saída de trabalhadores, materiais e equipamentos 

 

O Empreiteiro deve, sem que tal lhe confira o direito a qualquer compensação ou aumento dos preços, cumprir 

as instruções que lhe forem dadas pelo Dono da Obra, pelo Diretor da Obra ou pelo Assessor do Dono da Obra 

relativamente às horas de entrada e saída dos trabalhadores e ao depósito e armazenamento dos equipamentos 

e materiais. 

 

1.6.2 - Funcionamento do estabelecimento de ensino 

 

O Empreiteiro suportará, sem compensação ou aumento dos preços, as interrupções de trabalho exigidas pelas 

necessidades de funcionamento ou de exploração do estabelecimento de ensino e pela segurança dos alunos e 

do pessoal do estabelecimento. 

 

1.6.3 - Interdição de circulação no estabelecimento de ensino 

 

O pessoal das empresas deverá utilizar apenas os itinerários, acessos e instalações designados. Fica 

estritamente proibido entrar ou circular, seja sob que pretexto for, noutras partes do estabelecimento. 

 

1.6.4 - Condicionantes diversas 

 

O Empreiteiro deverá fazer um reconhecimento do local em que executará os seus trabalhos, não lhe sendo 

concedida qualquer compensação ou aumento de preços com base em condicionantes encontradas no decurso 

da execução da obra em instalações ocupadas ou não. Após a notificação de adjudicação do contrato, será 

elaborado um auto conjunto relativo ao local da obra sob a orientação do Diretor da Obra. 

 

O Empreiteiro fica formalmente obrigado a obter junto do Dono da Obra ou do Assessor do Dono da Obra 

informações que lhe permitam emitir regras especiais relativamente a segurança, furtos e incêndios, etc. a 

cumprir pelo seu pessoal. 
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Deverá dar conhecimento ao Assessor do Dono da Obra e ao Diretor da Obra os acessos e os limites do seu 

estaleiro. Deverá assegurar que andaimes e aparelhos não constituam uma forma de fácil acesso ao 

estabelecimento de ensino. 

1.6 - DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS VISTORIAS 

Serão efetuadas vistorias no início e no fim dos trabalhos, no momento da consignação da obra e antes da 

desmontagem das instalações. 

 

ARTIGO 2.º - DOCUMENTOS DO CONTRATO 

2.1 - PEÇAS CONTRATUAIS 

As peças do contrato são, por ordem de prioridade decrescente: 

 

a) Peças específicas: 

 

- Termo de Compromisso (AE) 

- O presente Caderno de Cláusulas Administrativas (CCA) 

- Caderno de Cláusulas Técnicas (CCTP), juntamente com as plantas fornecidas na fase de concurso, a lista dos 

documentos relativos à execução da obra a elaborar pela empresa durante o contrato e um conjunto de fichas 

técnicas dos principais materiais utilizados 

- Mapa de decomposição dos preços forfetários, apenas para os preços unitários 

 

b) Peças de caráter geral: 

 

Os documentos aplicáveis são os que se encontrem em vigor no primeiro dia do mês de fixação dos preços, 

conforme este mês é definido no artigo 2.º do Termo de Compromisso: 

 

- Normas e regulamentos técnicos aplicáveis no Portugal, salvo disposição em contrário constante do contrato. 

 

c) Peças contratuais posteriores à conclusão dos trabalhos: 

 

- Plano de trabalhos conforme definido no artigo 4.º, número 2, do CCA 

- Eventuais aditamentos 

- Eventuais listas suplementares de preços forfetários 

- Eventuais autos de regularização da situação de subcontratantes declarados 

2.2 - PEÇAS NÃO CONTRATUAIS 

- Mapa de decomposição do preço forfetário por quantidades 
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ARTIGO 3.º - PREÇOS E MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DA OBRA - ALTERAÇÕES DOS 
PREÇOS - PAGAMENTO DAS CONTAS 

3.1 - DISTRIBUIÇÃO DOS PAGAMENTOS 

 

No Termo de Compromisso e nos respetivos anexos, será especificado o que deve ser pago ao empreiteiro e 

aos diferentes subcontratantes. 

3.2 - CONTEÚDO DOS PREÇOS 

3.2.1 - Conhecimento dos documentos e do local da obra 

 

A / Considera-se que, antes da apresentação da sua proposta, o Empreiteiro: 

 

- tomou pleno conhecimento do plano de pormenor e de todas as plantas e documentos relevantes para a 

execução da obra, assim como do local e do terreno de implantação da obra e de todos os elementos gerais e 

locais relacionados com a execução da obra; 

 

- realizou uma inspeção detalhada do local e tomou perfeito conhecimento de todas as condições físicas e de 

todas as condicionantes relativas ao local da obra, aos acessos e às zonas circundantes, à topografia e à 

natureza dos terrenos (camada superficial, linhas de água, etc.) e à execução da obra junto das edificações, 

assim como à organização e funcionamento da obra (meios de comunicação e transporte, local de extração dos 

materiais, armazenamento de materiais, recursos de mão-de-obra, energia elétrica, água, estaleiro, distância 

relativamente a aterros públicos ou privados, etc.), assim como todas as condicionantes associadas à 

manutenção do estabelecimento de ensino em funcionamento durante a obra; 

 

- verificou todas as indicações constantes dos documentos do processo de concurso, nomeadamente os dados 

das plantas da obra e as peças escritas e confirmou serem exatas, suficientes e coerentes e obteve todas as 

informações úteis junto dos serviços públicos ou de caráter público locais. 

 

- tomou conhecimento das condições de funcionamento do estabelecimento, que se manterá em atividade 

durante a duração da obra. A este título, o adjudicatário suportará, sem compensação ou aumento do preço 

contratual, as interrupções de trabalho impostas pelas necessidades de funcionamento ou de exploração do 

estabelecimento e por medidas de segurança e adotará todas as medidas que lhe forem indicadas com vista a 

não interferir com os serviços. Do mesmo modo, suportará, sem compensação ou aumento do preço contratual, 

eventuais custos suplementares com trabalhos que seja necessário realizar à noite, aos fins de semana ou em 

dias feriados para assegurar a continuidade do funcionamento ou da exploração das instalações do Liceu. 

 

B / Considera-se que, no momento da apresentação da sua proposta, o Empreiteiro: 

 

- quantificou e forneceu, a título do presente contrato e relativamente aos produtos descritos no Caderno de 

Cláusulas Técnicas (CCTP) com uma referência de fabricante, quer o produto referenciado quer um produto 

“similar”, na condição expressa de que a referência do produto similar tenha sido descrita na sua proposta e 

tenha sido aceite como similar pelo Diretor da Obra e pelo Dono da Obra após análise da documentação técnica 

do produto previamente à assinatura do contrato; 

 

- fica acordado que a decomposição do preço forfetário assim estabelecida tem por único objetivo servir de 

elemento de avaliação na determinação dos adiantamentos no decurso da execução da obra e de avaliação dos 

trabalhos a mais ou a menos. O Empreiteiro não poderá, em caso algum, fazer reclamações com base em erros 

nesta peça, independentemente da sua importância e natureza, mantendo-se o preço global e forfetário como a 

base do contrato. Tais erros respeitam, nomeadamente, às quantidades mencionadas nos mapas de 

decomposição do preço forfetário (calculadas pelo Diretor da Obra e verificadas pela empresa), as quais 
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continuam a ser da responsabilidade do Empreiteiro e não têm qualquer valor contratual, ou à ausência de um 

item descrito no Caderno de Cláusulas Técnicas (CCTP). 

 

Os preços do contrato foram estabelecidos considerando que as condições meteorológicas locais são 

normalmente previsíveis e que está incluído o pagamento de seguros de todos os tipos.  

 

3.2.2 - Impostos 

 

O presente contrato é considerado sem IVA. Se o Dono da Obra não tiver conseguido a isenção de IVA, este 

será tido em conta pelo Dono da Obra, mediante a apresentação de documentos comprovativos, no pagamento 

dos trabalhos. 

 

3.2.3 - Custos 

 

Considera-se que estão incluídos nos preços do contrato: 

 

- os custos com transportes, movimentação, descarga, armazenagem, aprovisionamento na obra e 

implementação; 

- os custos com trabalhos intelectuais na realização dos estudos de execução e de síntese descritos no Caderno 

de Cláusulas Técnicas (CCTP); 

- os custos acessórios (custos gerais do Empreiteiro, custos com estudos, custos de instalação do estaleiro, 

custos com vigilância e segurança 24h por dia e 7 dias por semana, custos de iluminação, custos comuns de 

estaleiro, custos de gestão e coordenação da obra, margem do Empreiteiro, custos com eventuais 

incumprimentos dos subcontratantes responsáveis pela execução de lotes secundários, custos com ensaios e 

com os controlos da obra, sempre que previstos no contrato, custos com reparações de danos causados pela 

empresa em vias públicas, custos com a sinalização de estaleiros na circulação pública, custos de ocupação 

temporária do domínio público ou privado, custos com autorizações rodoviárias, custos com desvios de 

canalizações, condutas ou cabos de qualquer tipo dentro da área da obra, etc..); 

- todos os outros impostos locais (taxas, impostos, direitos aduaneiros, etc.) além do IVA;  

- em caso de subcontratação, considera-se que os preços do contrato cobrem os custos de gestão e 

coordenação da obra dos subcontratantes e as consequências do eventual incumprimento destes últimos. 

3.3 - MÉTODO DE AVALIAÇÃO 

As obras ou trabalhos abrangidos pelo presente contrato são regulados por preços forfetários discriminados no 

mapa de decomposição do preço global e forfetário. 

 

No final da obra, o montante total pago ao Empreiteiro será igual ao montante indicado no Termo de 

Compromisso conforme alterado pelas eventuais decisões, reduções e aditamentos do Dono da Obra. 

 

Em caso de trabalhos de modificação não equiparáveis relativamente aos quais o contrato não preveja um 

preço, as obras executadas serão pagas em suplemento do preço contratual mediante a aplicação às 

quantidades efetivamente realizadas, conforme medição conjunta, de um preço unitário negociado entre o 

Diretor da Obra e o Empreiteiro e aprovado pelo Dono da Obra. 

 

Em caso de trabalhos de modificação equiparáveis a trabalhos previstos no âmbito do contrato, as obras 

executadas (ou não executadas) serão pagas em suplemento do preço contratual (ou abatidas ao preço 

contratual) mediante a aplicação dos preços unitários do contrato às quantidades efetivamente realizadas, 

conforme medição conjunta do Diretor da Obra e do Empreiteiro. 

3.4 - PAGAMENTO DAS CONTAS 

3.4.1 - Adiantamentos mensais 
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O pagamento das contas da empreitada é feito sob a forma de adiantamentos mensais. 

 

a / Antes do final de cada mês, o Empreiteiro entregará ao Diretor da Obra a conta corrente provisória indicando 

o montante total contabilizado no final do mês anterior das quantias a que tem direito a título da execução do 

contrato desde o início da obra. Esta conta corrente provisória deve ser apresentada em conformidade com as 

instruções dadas ao Empreiteiro pelo Dono da Obra ou pelo Assessor do Dono da Obra durante o período de 

preparação. 

 

O montante da conta corrente provisória é determinado com base nos preços indicados no contrato. A pedido do 

Diretor da Obra, do Assessor do Dono da Obra e do Dono da Obra, o Empreiteiro deverá anexar à conta 

corrente provisória as seguintes peças: 

 

- auto de medição, 

 

b / A conta corrente provisória elaborada pelo Empreiteiro será aceite ou corrigida pelo Diretor da Obra. Uma vez 

aceite, torna-se a conta corrente intermédia. 

 

A conta corrente mensal discrimina os seguintes montantes:  

 

- adiantamentos 

- trabalhos executados 

- reembolso de adiantamentos 

- penalizações 

- retenções a título de garantia, 

 

O contrato não prevê o pagamento de aprovisionamentos na obra. Apenas podem ser pagos os materiais e 

equipamentos instalados e utilizados. 

 

O Diretor da Obra deve comunicar ao Empreiteiro se a conta corrente foi aceite ou corrigida. 

 

c / O montante do adiantamento mensal a pagar ao Empreiteiro será determinado com base na conta corrente 

mensal estabelecida pelo Diretor da Obra. Este adiantamento corresponde ao montante total das quantias 

devidas ao Empreiteiro a título do contrato deduzido do montante dos adiantamentos anteriores. 

 

3.4.2 - Conta geral - saldo 

 

O Diretor da Obra elabora a conta geral, que recapitula a conta corrente intermédia e o saldo solicitado no 

âmbito da conta final. 

 

Esta conta geral assinada pelo Dono da Obra deve ser comunicada ao Empreiteiro por meio de uma ordem de 

serviço 45 dias após a data de apresentação da conta final provisória; 

 

No prazo de 45 dias a contar da notificação desta conta geral, o Empreiteiro deverá devolvê-la ao Diretor da 

Obra assinada ou com indicação dos motivos para a recusa de aprovação da mesma. 

 

Se esta conta geral for aprovada sem reservas, a aceitação da mesma vinculará definitivamente as partes. Esta 

conta torna-se então a conta geral e definitiva da empreitada. 

 

Se a conta geral não for aprovada ou for aprovada com reservas, o Empreiteiro deverá expor os motivos para a 

recusa num auto de reclamação onde especifique o montante das quantias cujo pagamento reivindica e 

apresente as necessárias justificações e onde retome, sob pena de prescrição, reclamações já feitas 
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anteriormente e que não tenham sido objeto de um acordo definitivo. Este auto deve ser apresentado ao Diretor 

da Obra no prazo de 45 dias acima referido. A resolução do litígio terá lugar em conformidade com o disposto no 

artigo 13.º do presente Caderno de Cláusulas Administrativas. 

 

Em caso de reservas parciais, o Empreiteiro fica vinculado pela aceitação implícita dos elementos da conta geral 

não referidos em tais reservas. 

 

Se o Empreiteiro não tiver devolvido a conta geral assinada ao Diretor da Obra no prazo de 45 dias ou se a tiver 

devolvido dentro do prazo, mas sem fundamentar a sua recusa e sem expor detalhadamente as suas reservas, 

a conta geral será considerada como aceite pelo Empreiteiro. Em tal caso, a conta geral tornar-se-á a conta 

geral e definitiva da empreitada. 

3.5 - ALTERAÇÃO DOS PREÇOS 

Os preços do contrato são firmes e definitivos. Não são passíveis de atualização ou revisão. 

3.6 - SUBCONTRATAÇÃO 

3.6.1 - O adjudicatário pode subcontratar a execução de determinadas partes do seu contrato, desde que tenha 

obtido do Dono da Obra a aprovação prévia de cada subcontratante assim como das condições da 

subcontratação.  

 

Fica proibida a subcontratação da totalidade do contrato. 

 

3.6.2 - Os subcontratantes devem ser previamente aprovados pelo Dono da Obra. Para este efeito, o 

Empreiteiro deve apresentar ao Assessor do Dono da Obra uma declaração onde indique: 

 

- a natureza dos trabalhos que se propõe subcontratar, 

- o nome, a razão social e o endereço do subcontratante proposto, 

- o montante dos trabalhos subcontratados assim como as condições de pagamento do subcontratante pelo 

Empreiteiro. 

 

O subcontratante apenas poderá ser aprovado se tiver subscrito um seguro que garanta a sua responsabilidade 

perante terceiros. 

 

A omissão de resposta por parte do Dono da Obra no prazo de 21 dias a contar da data de entrega destes 

documentos implica a aprovação do subcontratante e das condições da subcontratação. 

 

Uma vez aprovado o subcontratante, o Empreiteiro deve comunicar ao Diretor de Obra, ao Assessor do Dono da 

Obra e ao Dono da Obra o nome da pessoa singular qualificada para representar o subcontratante.  

 

3.6.3 - Em caso de subcontratação, o Empreiteiro permanece pessoalmente responsável pela execução da 

totalidade do contrato. 

 

3.6.4 - Se o Empreiteiro recorrer a uma subcontratação sem a aprovação prévia do subcontratante, fica sujeito à 

aplicação das medidas previstas no artigo 12.° do presente Caderno de  Cláusulas Administrativas. 

 

3.6.5 - Se o Empreiteiro assim o desejar ou se o Dono da Obra assim o considerar necessário, os 

subcontratantes podem ser pagos diretamente pelo Dono da Obra. Neste caso, o adiantamento facultativo e os 

trabalhos realizados pelo subcontratante ser-lhe-ão pagos segundo as condições previstas no contrato e 

especificadas no ato especial de subcontratação.  

O Empreiteiro deverá comunicar o contrato de subcontratação e eventuais aditamentos ao Dono da Obra e ao 

Assessor do Dono da Obra bem como ao Diretor da Obra se este assim o solicitar. Se, sem motivo válido, não 
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tiver cumprido essa obrigação no prazo de quinze dias a contar da data de intimação nesse sentido, incorrerá 

numa penalização diária igual a 1/1000 do valor total do contrato. Além disso, se não tiver comunicado o  

contrato de subcontratação até um mês após tal intimação, o Empreiteiro fica sujeito à aplicação das medidas 

previstas no artigo 12.° do presente CCA. 

 

3.6.6 - Pagamento dos subcontratantes 

 

Para efeitos de pagamento de um subcontratante, o Empreiteiro deverá anexar à sua conta corrente provisória 

uma fatura indicando qual a quantia a deduzir, das que lhe são devidas, a título da parte dos trabalhos 

realizados e solicitando que a Pessoa Responsável pelo Contrato pague diretamente a tal subcontratante.  

O montante total das ordens de pagamento a favor de um subcontratante não pode ultrapassar o montante a 

subcontratar conforme estipulado no contrato e no ato especial de subcontratação. 

Salvo disposição em contrário no ato especial de subcontratação, o pagamento dos subcontratantes será 

efetuado nas condições previstas no contrato. 

Apenas o Empreiteiro pode apresentar contas correntes provisórias e aceitar a conta geral da empreitada. 

Apenas serão admissíveis as reclamações apresentadas pelo Empreiteiro ou por intermédio deste. 

Se um subcontratante do Empreiteiro intimar o Dono da Obra no sentido de lhe serem pagas diretamente 

determinadas quantias que considere que lhe são devidas pelo Empreiteiro ao abrigo do contrato de 

subcontratação, a Pessoa Responsável pelo Contrato pode reter as quantias reclamadas do montante a pagar 

ao Empreiteiro. As quantias assim retidas não vencem juros. 

Caso o direito do subcontratante seja definitivamente comprovado, a Pessoa Responsável pelo Contrato pagará 

ao subcontratante e as quantias devidas ao Empreiteiro serão reduzidas em conformidade. 

3.7 - PRAZOS DE PAGAMENTO 

3.7.1 - O pagamento de um adiantamento terá lugar o mais tardar 30 dias após a data em que a conta corrente 

provisória tiver sido apresentada ao Diretor da Obra.  

 

O pagamento do saldo da conta geral da empreitada deve ter lugar no prazo de 60 dias a contar da 

apresentação ao Empreiteiro dessa conta geral. 

 

3.7.2 - Se, por responsabilidade do Empreiteiro, não for possível proceder às operações de verificação ou a 

todas as operações necessárias, o prazo de pagamento será prorrogado por um período de duração igual ao 

atraso daí resultante. 

3.8 - JUROS DE MORA 

Sempre que o pagamento de um adiantamento não for efetuado dentro dos prazos previstos no artigo 3.º, 

número 7, supra e exceto em caso de suspensão do prazo de pagamento devido a um incumprimento do 

Empreiteiro, este último tem direito a juros de mora à taxa de 0,15% sobre o montante sem IVA da conta 

corrente não pago, isto por cada mês de atraso contado a partir do fim do prazo de pagamento e incluindo um 

mês já iniciado. 
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ARTIGO 4.º - PRAZOS DE EXECUÇÃO - PENALIZAÇÕES E PRÉMIOS 

4.1 - PRAZOS DE EXECUÇÃO DA OBRA 

O prazo global de execução dos trabalhos é o estabelecido no artigo 3.º do Termo de Compromisso. O prazo 

global de execução abrange os feriados oficiais e os períodos de intempérie, exceto em caso de constatação de 

fenómenos climáticos excecionais. Este prazo inclui o período de preparação da obra e as interrupções na obra 

resultantes da realização de vistorias. O prazo de execução dos trabalhos aplica-se à conclusão de todos os 

trabalhos a realizar pelo Empreiteiro, incluindo a remoção do estaleiro e a reposição da conformidade de 

terrenos e instalações. 

4.2 - PLANO DE TRABALHOS 

Os períodos de intervenção que se devem inscrever no prazo global de execução conforme previsto no Termo 

de Compromisso serão definidos num plano de trabalhos estabelecido em conjunto com o Diretor da Obra e/ou 

o Assessor do Dono da Obra durante o período de preparação.  

 

Uma vez aprovado, este plano de trabalhos constitui a peça contratual referida no artigo 2.º do presente CCA. 

 

Fica estipulado que os trabalhos a mais são considerados como devendo ser realizados dentro do prazo 

contratual global sempre que não exista disposição expressa em contrário na correspondente ordem de serviço. 

 

Durante a execução da obra, o Empreiteiro deverá apresentar uma atualização mensal deste plano em função 

do avanço da obra, ficando estabelecido que o prazo global do contrato não deve ser alterado. 

4.3 - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

Toda e qualquer alteração do prazo de execução será objeto de uma ordem de serviço assinada pelo Dono da 

Obra ou de um aditamento. 

 

4.3.1 - Em caso de intempéries, na aceção das disposições legais ou regulamentares em vigor, de que resulte 

uma interrupção dos trabalhos nos estaleiros, os prazos de execução da obra serão prorrogados. Esta 

prorrogação será comunicada ao Empreiteiro por meio de ordem de serviço especificando a duração da 

prorrogação, que será igual ao número de dias em que os trabalhos foram efetivamente interrompidos devido a 

intempéries nos termos das referidas disposições.  
 

4.3.2 - Em caso de intempéries não previstas numa disposição legal ou regulamentar assim como de quaisquer 

outros fenómenos naturais que dificultem a execução da obra, esta prorrogação de prazo será comunicada ao 

Empreiteiro por meio de uma ordem de serviço recapitulando as constatações feitas.  

 

4.3.3 - Nos casos não previstos nos § 4.3.1 e 4.3.2 do presente artigo, a prorrogação do prazo de execução terá 

de ser objeto de um aditamento. 

4.4 - PENALIZAÇÕES POR ATRASO 

Se, no termo de cada um dos prazos parciais previstos no plano de trabalhos, o Empreiteiro não tiver concluído 

os trabalhos que lhe competem, incluindo os trabalhos de acabamento ou de reposição da conformidade, 

poderá ser efetuada uma retenção temporária sobre as quantias que lhe forem devidas. Esta retenção provisória 

será igual a 1/500 (um quingentésimo) do montante dos trabalhos contratados por cada dia de atraso. 

 

Esta retenção provisória pode ser convertida em penalização definitiva se, na conclusão da sua empreitada, o 

Empreiteiro em incumprimento não tiver podido cumprir o prazo contratual de execução. 
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A taxa de retenção definitiva será calculada do seguinte modo: 1/1.000 (um milésimo) do montante dos trabalhos 

contratados por cada dia de atraso. 

 

A penalização provisória é devida mediante simples constatação do atraso pelo Diretor da Obra e é aplicada, 

quer após prévia intimação quer por simples constatação por escrito em dois relatórios de obra sucessivos sem 

que o adjudicatário tenha dado formalmente resposta relativamente às medidas específicas que implementará 

para eliminar tal atraso e destas tenha apresentado provas materiais. 

4.5 - PENALIZAÇÕES RELATIVAS À ENTREGA DE DOCUMENTOS OU DE AMOSTRAS 

Em caso de atraso na entrega de planos, notas de cálculo, instruções de manutenção ou outros documentos ou 

de amostras a fornecer pelo Empreiteiro durante ou após a execução da obra, poderá ser aplicada sobre as 

quantias devidas ao Empreiteiro uma dedução até 20 euros (EUR) por cada dia de calendário de atraso. 

 

Os procedimentos de aplicação são idênticos aos referidos no § 4.4 supra. 

4.6 - PENALIZAÇÕES POR ATRASO OU FALTA DE COMPARÊNCIA A UMA REUNIÃO. 

Se o Empreiteiro se apresentar a um encontro ou reunião com o Dono da Obra, o Diretor da Obra ou o Assessor 

do Dono da Obra com um atraso superior a um quarto de hora, incorrerá, mediante simples constatação do facto 

pelo Dono da Obra ou pelo Assessor do Dono da Obra, numa penalização de 100 EUR (EUR). Em caso de falta 

injustificada, o montante desta penalização será de 200 euros (EUR). Estas penalizações serão deduzidas das 

quantias devidas ao Empreiteiro. 

 

ARTIGO 5.º - CLÁUSULAS DE FINANCIAMENTO E DE GARANTIA 

5.1 - ADIANTAMENTOS  

5.1.1. Adiantamento inicial 

 

Exceto se a tal renunciar no Termo de Compromisso, o Empreiteiro tem direito a receber um adiantamento inicial 

de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.  

 

O pagamento do adiantamento inicial será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de início do 

prazo de execução do contrato ou da data (se for posterior) em que o adjudicatário tiver prestado a garantia à 

primeira solicitação conforme o referido no artigo 5.º, número 2, infra. 

O reembolso do adiantamento inicial começará a ser feito assim que o montante dos trabalhos devido à 

empresa nos termos de uma conta corrente exceder 65% do valor inicial do contrato. Este reembolso deverá 

estar concluído quando o referido montante atingir 80% do valor do contrato. 

5.2 - CAUÇÃO PRESTADA COMO GARANTIA DE REEMBOLSO DOS ADIANTAMENTOS  

O pagamento do adiantamento inicial ou do adiantamento facultativo fica pendente da apresentação pelo 

Empreiteiro de uma garantia emitida por um banco local conceituado, cujo montante será igual ao montante do 

adiantamento concedido. 

 

A caução será restituída ao adjudicatário assim que o adiantamento tiver sido reembolsado na totalidade. 

 

5.3 - RETENÇÃO A TÍTULO DE GARANTIA DE BOA EXECUÇÃO  
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5.3.1 - O Dono da Obra efetuará uma retenção a título de garantia de boa execução do contrato de 10% do valor 

do contrato indicado no Termo de Compromisso e, em caso de aditamento, a retenção será recalculada em 

função do novo valor do contrato. 

 

A retenção de garantia é constituída por uma dedução de 10% sobre o montante dos sucessivos adiantamentos. 

 

5.3.2 - A retenção de garantia será reembolsada ao Empreiteiro em duas parcelas: 

A primeira parcela, correspondente a 5% do valor total do contrato, será reembolsada num prazo não superior a 

um (1) mês após a decisão do Dono da Obra de receber as obras sem reservas. Esta parcela será 

eventualmente deduzida do montante total das penalizações por atrasos ou das reduções por má execução da 

obra. 

 

A segunda parcela, ou seja, o saldo da retenção de garantia, correspondente a 5% do valor total do contrato, 

deduzido de eventuais penalizações por má execução da obra durante o período de garantia, será devolvida, na 

condição de que o Empreiteiro tenha cumprido as suas obrigações, num prazo não superior a um (1) mês após 

o termo do período de garantia, conforme o disposto no artigo 10.º, número 5.1. 

 

5.3.3 - A pedido do adjudicatário, esta segunda parcela poderá ser substituída por uma “garantia à primeira 

solicitação” emitida por um banco local conceituado. 

 

5.3.4 - Findo o prazo de um mês referido no número 5.3.2 supra: 

 

- o Empreiteiro tem direito aos juros de mora referidos no artigo 3.º, número 8, supra sobre as quantias que lhe 

sejam devidas a título do reembolso da retenção de garantia, 

- a garantia à primeira solicitação deixa de produzir efeitos, mesmo na ausência de cancelamento da mesma por 

parte do Dono da Obra. 

 

5.3.5 - Se o Empreiteiro não tiver cumprido as suas obrigações, o Dono da Obra notificará, por carta registada, a 

instituição que emitiu a garantia de que o Empreiteiro não cumpriu todas as suas obrigações. Neste caso, a 

garantia só pode ser cancelada mediante autorização dada pelo Dono da Obra assim que o Empreiteiro puder 

ser liberado das suas obrigações. 

 

ARTIGO 6.º - ORIGEM, QUALIDADE, CONTROLO E ACEITAÇÃO DOS MATERIAIS E 
PRODUTOS 

6.1 - ORIGEM DOS MATERIAIS E PRODUTOS 

Os materiais e produtos utilizados devem estar em conformidade com as disposições do contrato e com as 

exigências das normas, regulamentos e outros documentos técnicos regulamentares em vigor à data da 

assinatura do contrato, cujas referências constam do artigo 2.º do presente CCA. 

 

Salvo disposição contratual em contrário, o Empreiteiro pode escolher a origem dos materiais, produtos ou 

componentes de construção, desde que possa comprovar que cumprem as condições do contrato.  

 

Em qualquer dos casos, o Empreiteiro deve, previamente a qualquer utilização, remeter ao Diretor da Obra 

todos os documentos (descrições, fichas técnicas, características de desempenho, etc.) relativos aos materiais, 

equipamentos ou componentes, assim como amostras dos diferentes materiais ou equipamentos que se 

proponha selecionar no âmbito do contrato. Tais materiais, equipamentos ou componentes apenas podem ser 

utilizados após a aprovação do Diretor da Obra. Este último pode solicitar a remoção ou demolição de qualquer 

produto que não tenha previamente aprovado. Os eventuais trabalhos de remoção e demolição e todos os 

custos associados serão suportados pela empresa. 
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6.2 - CARACTERÍSTICAS, QUALIDADES, VERIFICAÇÕES, ENSAIOS E PREVISÕES DE MATERIAIS E 
PRODUTOS 

6.2.1 - O Caderno de Cláusulas Técnicas (CCTP) especifica quais os materiais, produtos e componentes de 

construção que serão objeto de verificações ou de supervisão de fabrico nas fábricas, armazéns e pedreiras do 

Empreiteiro ou de subcontratantes e fornecedores, assim como os procedimentos correspondentes. 

 

6.2.2 - O Diretor da Obra pode decidir, após acordo do Dono da Obra, fazer realizar testes e verificações para 

além dos previstos no contrato. 

 

O Dono da Obra reserva-se o direito de encarregar o Diretor da Obra de verificar determinados equipamentos na 

fábrica a expensas do Empreiteiro. 

 

ARTIGO 7.º - IMPLANTAÇÃO DA OBRA 

7.1 - PLANTA GERAL DE IMPLANTAÇÃO DA OBRA 

A planta de implantação da obra é uma planta com indicação do norte que especifica a posição das estruturas 

em planimetria e altimetria relativamente a marcas fixas.  

7.2 - PIQUETAGEM GERAL 

A piquetagem geral consiste em marcar no terreno a posição das estruturas, conforme definida na planta geral 

de implantação, por meio de estacas numeradas firmemente fixadas no solo. A posição destas estacas é 

registada na planta geral de implantação da obra.  

 

A piquetagem geral é realizada por um topógrafo credenciado a expensas do Empreiteiro e à responsabilidade 

deste último, conjuntamente com o Diretor da Obra, com o grau de precisão indicado no Caderno de Cláusulas 

Técnicas (CCTP). A piquetagem, a realizar antes do início dos trabalhos, consistirá nas operações seguintes: 

 

- piquetagem da propriedade do Dono da Obra, se necessária, 

- piquetagem da implantação da obra, 

- piquetagem da implantação de paredes e eixos de edifícios. 

7.3 - PIQUETAGEM ESPECIAL DE ESTRUTURAS SUBTERRÂNEAS OU ENTERRADAS 

Se existirem estruturas ou canalizações enterradas na vertical ou na proximidade dos trabalhos a realizar, o 

Empreiteiro deve realizar, em simultâneo com a piquetagem geral, uma piquetagem especial nas mesmas 

condições previstas no artigo 7.º, número 2. O levantamento destas estruturas será fornecido gratuitamente ao 

Dono da Obra e ao Diretor da Obra. 

7.4 – RELATÓRIOS PRELIMINARES 

Previamente ao início de quaisquer operações de execução da obra, o Empreiteiro fará elaborar, a expensas 

suas, por um oficial de justiça, um relatório conjunto sobre as instalações e a área envolvente do local da obra. 

 

Estas peças serão acompanhados por fotografias e desenhos necessários para ilustrar visualmente o estado 

das instalações relativamente às quais estes documentos são considerados úteis. Serão fornecidas 

gratuitamente ao Dono da Obra e ao Diretor da Obra cópias destes autos e dos documentos que os 

acompanham (relatório relativo a propriedades vizinhas e adjacentes, relatório relativo a espaços e vias públicos, 

etc.). 
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7.5 - IMPUTAÇÃO DAS PIQUETAGENS E RELATÓRIOS PRELIMINARES 

Os custos associados às operações previstas neste artigo 7.º, números 1, 2, 3 e 4 serão suportados pelo 

Empreiteiro e considerados como incluídos nos seus preços contratuais. 

 

ARTIGO 8.º - PREPARAÇÃO - ESTUDOS COMPLEMENTARES - GESTÃO, COORDENAÇÃO 
E EXECUÇÃO DA OBRA  

8.1 - PERÍODO DE PREPARAÇÃO  

Fica estabelecido um período de preparação de seis semanas. Este período de preparação está incluído no 

prazo de execução da obra. O período de preparação tem início na data de comunicação à empresa da ordem 

de serviço de arranque da obra. Este período será utilizado para implementar todas as medidas preparatórias e 

para elaborar todos os documentos necessários à realização da obra, conforme o seguidamente descrito.  

8.2 - PROGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA 

O programa de execução da obra especifica os materiais e os métodos a utilizar na obra. Este programa inclui o 

projeto de estaleiro, as estruturas provisórias, os acessos e a circulação, as ligações às várias redes de serviços, 

etc. Neste programa, são tomados em consideração os condicionalismos referidos no artigo 1.º, número 6, 

supra.  

8.3 - PLANO DE TRABALHOS 

Durante o período de preparação, o Empreiteiro apresentará ao Diretor da Obra o plano previsional de 

execução, onde serão especificados os diferentes períodos de intervenção dentro do prazo global de execução. 

Relativamente a cada lote, este plano detalhará, pelo menos: 

 

- datas e prazos de intervenção para cada uma das especialidades da obra em cada zona de trabalho, a 

articulação dos trabalhos das diversas especialidades da obra e os condicionalismos entre os trabalhos destas 

várias partes da obra; 

- prazos para a aprovação pelo Diretor da Obra dos planos e notas de cálculo, se aplicável; 

- datas de encomenda de materiais e outros fornecimentos e prazos de encomenda e aprovisionamento na obra; 

- datas de ligação das redes de serviços às redes públicas; 

- datas de trabalhos a realizar fora dos períodos de funcionamento do estabelecimento; 

- datas de receção da obra e períodos de correção de defeitos. 

 

Este plano previsional de execução deverá ser conferido pelo Diretor da Obra previamente à aprovação pelo 

Dono da Obra. Seguidamente, será comunicado à empresa por meio de uma ordem de serviço e passará a ser 

o plano de trabalhos. 

 

No decurso da obra, o Diretor de Obra pode, de acordo com o Empreiteiro, introduzir no plano de trabalhos as 

alterações necessárias, mas sem alteração do prazo global da operação nem do prazo de execução da obra. 

8.4 - ORGANIZAÇÃO, SEGURANÇA E HIGIENE DO ESTALEIRO 

8.4.1 - Compete ao Empreiteiro solicitar as autorizações administrativas necessárias à organização do estaleiro. 

Se necessário, o Dono da Obra poderá prestar assistência nestes procedimentos. 

 

8.4.2 - O Empreiteiro deverá cumprir a legislação portuguesa em matéria de proteção, higiene e segurança no 

trabalho. Deverá tomar em consideração todas as recomendações emitidas pelo Diretor da Obra durante a obra. 
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Durante o período de preparação, o Empreiteiro submeterá à aprovação do Diretor da Obra um plano de 

prevenção de higiene e segurança, detalhando as regras de comportamento e de segurança adequadas para 

prevenir acidentes, relativamente tanto ao pessoal como a terceiros, nomeadamente no que se refere à 

circulação do público, plano este a aplicar pelo Empreiteiro durante toda a duração da obra. O Empreiteiro 

introduzirá neste plano todas as alterações que lhe sejam solicitadas pelo Diretor da Obra ou pelo Dono da 

Obra.  

 

Em caso de incumprimento pelo Empreiteiro dos requisitos constantes deste plano de higiene e segurança e 

sem prejuízo dos poderes das autoridades competentes, o Diretor da Obra pode, na sequência de uma 

intimação que não produza efeitos, adotar as medidas necessárias a expensas do Empreiteiro. 

 

Em caso de emergência ou de perigo, estas medidas podem ser tomadas sem notificação prévia. 

 

A intervenção das autoridades competentes ou do Diretor da Obra não isenta o Empreiteiro de 

responsabilidades. 

 

8.4.3 - Condicionantes especiais relativamente a trabalhos realizados nas proximidades de instalações 

habitadas, frequentadas ou protegidas e das instalações em funcionamento: 

 

Se a boa execução do projeto exigir que sejam realizados trabalhos dentro ou na proximidade das instalações 

de ensino em funcionamento ou de instalações habitadas ou frequentadas, o Empreiteiro deverá, a expensas 

suas, criar um perímetro de segurança e implementar as medidas necessárias com vista a reduzir, na medida do 

possível, os incómodos impostos a utilizadores e vizinhos, especialmente os que possam resultar de dificuldades 

de acesso, ruído de máquinas, vibrações, fumos e poeiras. Toda e qualquer intervenção nas instalações do 

estabelecimento de ensino depende da autorização prévia do Dono da Obra e o pedido da mesma deverá ser 

apresentado pelo menos sete dias antes da data de intervenção pretendida. O mesmo se aplica a eventuais 

intervenções em instalações adjacentes. 

8.5 - OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DO DOMÍNIO PÚBLICO 

As eventuais autorizações de ocupação temporária do domínio público ou privado e as licenças de ocupação da 

via pública devem ser solicitadas pelo Empreiteiro à autoridade competente. Se necessário, o Dono da Obra 

poderá prestar assistência nestes procedimentos. 

 
8.5.1 Sinalização da obra relativamente à circulação pública: 
 
Sempre que a obra tiver impacto na circulação pública, a sinalização à atenção do público deve respeitar as 

disposições regulamentares aplicáveis. A sinalização será efetuada pelo Empreiteiro sob a supervisão dos 

serviços competentes e ficará a cargo do Empreiteiro o fornecimento e a instalação de painéis e dispositivos de 

sinalização. 

 

Se a obra exigir um desvio da circulação, ficará a cargo do Empreiteiro, nas mesmas condições, a sinalização 

nas extremidades das secções em que a circulação for interrompida e a sinalização dos itinerários de desvio. 

 

A organização da circulação nas imediações da obra ou nas extremidades das vias em que for interrompida a 

circulação e nos itinerários de desvio é da responsabilidade das autoridades competentes. Contudo, o 

Empreiteiro deverá, a pedido do Diretor da Obra, colocar à disposição desses serviços, a expensas suas, o 

pessoal auxiliar necessário. 
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8.6 – PLACA IDENTIFICATIVA DA OBRA 

Compete ao Empreiteiro, de acordo com o Diretor da Obra, criar e instalar as placas identificativas da obra em 

conformidade com a regulamentação local e conforme as pretensões do Dono da Obra em matéria de 

comunicação. 

 

Os modelos destas placas são definidos pelo Diretor da Obra em sintonia com o Dono da Obra durante o 

período de preparação. 

8.7 - ESTUDOS DE EXECUÇÃO – ESTUDOS DE SÍNTESE 

O Empreiteiro elaborará com base nas peças contratuais todos os documentos necessários à realização da 

obra, nomeadamente planos de execução, notas de cálculo, estudos de detalhe, planos de síntese e protótipos. 

O Caderno de Cláusulas Técnicas (CCTP) apresenta detalhes sobre estes documentos de execução, 

documentos de síntese e protótipos. Todos estes estudos devem estar concluídos no final desta fase de 

preparação. 

 

Para este efeito, o Empreiteiro realizará no local da obra todos os levantamentos necessários e será 

responsável pelas consequências de todo e qualquer erro de medição. Consoante o caso, deverá efetuar, 

verificar ou completar os cálculos de estabilidade e de resistência. Em caso de erro nos documentos fornecidos 

pelo Dono da Obra ou pelo Diretor da Obra, o Empreiteiro deverá informar imediatamente o Diretor da Obra. 

 

O Empreiteiro elaborará todos os documentos de execução, que definirão, de forma completa e em 

conformidade com as especificações do contrato, as formas da obra, a natureza dos paramentos, as formas das 

peças, os elementos de montagem e as respetivas armaduras e disposições. Estes documentos também 

incluirão todos os planos, notas de cálculo e outros estudos de detalhe. 

 

O Empreiteiro não poderá iniciar uma obra sem antes ter recebido a aprovação por escrito, por parte do Diretor 

da Obra e da Fiscalização (sempre que tal estiver abrangido pela missão confiada a este último), dos 

documentos necessários à respetiva execução. O prazo para aprovação dos diferentes documentos de 

execução é de 14 dias de calendário para o Diretor da Obra e de 14 dias para a Fiscalização. Estes dois prazos 

são cumulativos. 

 

As observações feitas pela Fiscalização na perspetiva do cumprimento da regulamentação devem ser tidas em 

conta pelo Empreiteiro, sem demora e sem implicações financeiras. 

 

Sempre que for o Diretor da Obra a fornecer ao Empreiteiro os documentos necessários à realização da obra, o 

Empreiteiro não será responsável pelo conteúdo desses documentos. No entanto, o Empreiteiro tem a obrigação 

de verificar, previamente a qualquer execução, que esses documentos não contêm erros, omissões ou 

contradições que sejam normalmente detetáveis por um profissional do ramo. Caso encontre erros, omissões ou 

contradições, deverá informar imediatamente o Diretor da Obra por escrito.  

8.8 - GESTÃO E COORDENAÇÃO 

A gestão e coordenação na obra do conjunto dos participantes e dos subcontratantes fica a cargo do 

Empreiteiro na sua qualidade de empreiteiro geral. 

 

Com vista a garantir uma boa gestão da obra, serão aplicados procedimentos específicos durante o período de 

preparação, de modo a garantir um fluxo regular de informações e de documentação entre os vários 

participantes (Diretor da Obra, Dono da Obra, Fiscalização e Assessor do Dono da Obra). 

 

Estes procedimentos incidem nos seguintes aspetos: 
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- elaboração dos relatórios preliminares, 

- procedimentos de controlo interno do Empreiteiro, 

- organização de reuniões de obra semanais e mensais, 

- formalização em atas de reunião de obra, 

- organização dos procedimentos para execução dos planos de trabalhos e dos planos de síntese, 

- circuitos de transmissão destes documentos para aprovação, 

- formalização dos diferentes documentos de gestão (contas correntes provisórias mensais, certificados de 

pagamento, ordens de serviço, etc.), 

- circuitos de aprovação, 

- formalização dos orçamentos subjacentes a eventuais ordens de serviço. 

8.9 - REUNIÕES DE OBRA 

O Empreiteiro fica obrigado a participar nas reuniões de obra convocadas pelo Diretor da Obra, pelo Assessor 

do Dono da Obra, pela Fiscalização ou pelo Dono da Obra 

 

As reuniões de obra terão uma periodicidade semanal. Esta periodicidade pode ser alterada por iniciativa do 

Diretor da Obra no decurso da obra. 

 

Podem ser organizadas reuniões de trabalho por iniciativa do Diretor da Obra, pelo Assessor do Dono da Obra 

ou do Dono da Obra, as quais poderão ter lugar indiferentemente no escritório do estaleiro ou nas instalações do 

Diretor da Obra. 

 

Compete ao Empreiteiro fazer-se representar nestas reuniões por pessoa qualificada e competente, cujo nome 

comunicará ao Diretor da Obra no início do período de preparação. 

8.10 - ORGANIZAÇÃO DA OBRA 

Consideram-se incluídas no valor do contrato as seguintes despesas, necessárias a uma boa execução da obra: 

 

a) Custos de investimento: 

 

- execução das ligações temporárias às redes de água e de eletricidade, 

- instalação de vedações e de placas identificativas da obra, 

- sistemas de iluminação e sinalização da obra, 

- instalações comuns de segurança e higiene (instalações sanitárias, gabinete de enfermagem, etc.), 

- balneários e refeitórios, 

- instalações de vigilância e de escritório do estaleiro, 

- armazenamento de materiais, 

- redes elétricas internas temporárias, 

- rede temporária de drenagem de águas pluviais, 

- redes de água internas temporárias, 

- telefone e fax, 

- todas as obras temporárias para assegurar a continuidade de funcionamento do estabelecimento de ensino, 

- instalações e equipamentos descritos no Caderno de Cláusulas Técnicas (CCTP).  

 

b) Custos de manutenção: 

 

Limpeza da obra: 

 

- a empresa deve manter a obra limpa e isenta de quaisquer resíduos de qualquer natureza durante e após a 

execução dos trabalhos que tem a seu cargo, todos os dias úteis até ao encerramento da obra, 
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- a empresa é responsável pela remoção do seu próprio entulho para os locais de depósito indicados pelo 

Diretor da Obra, todos os dias úteis até ao encerramento do estaleiro, 

- a empresa é responsável pela limpeza, reparação e reposição em conformidade das instalações que tiver 

sujado ou deteriorado, 

- a empresa é responsável pela remoção e transporte do entulho depositado para aterros públicos; 

- a empresa é responsável pela limpeza das vias públicas que tiver sujado. 

 

Qualquer incumprimento das obrigações que antecedem implicará uma advertência à empresa.  

 

Uma segunda advertência será acompanhada de uma penalização provisória de 100 euros (EUR). 

 

O Dono da Obra considerará, juntamente com o Diretor da Obra, se esta penalização deverá ter um carácter 

definitivo. 

 

Sem prejuízo das penalizações acima referidas, o Dono da Obra, após constatação do incumprimento em duas 

atas sucessivas, pode assumir a limpeza da obra com os meios humanos e materiais do Empreiteiro ou dela 

encarregar uma empresa externa. Neste caso, os custos serão imputados ao Empreiteiro. 

 

c) Custos de consumo: 

 

Os consumos de água, eletricidade e telefone são suportados pelo Empreiteiro. 

 

O Empreiteiro é responsável pela reposição da conformidade ou substituição das estruturas danificadas ou 

desviadas que lhe pertençam. 

8.11 - FOTOGRAFIAS DA OBRA 

Devem ser tiradas fotografias, sempre que for necessário fazer um relatório de trabalho sobre estruturas 

destinadas a ficarem escondidas ou a serem retiradas (por exemplo, para proteção de obras enterradas)  

 

Além disso, durante toda a duração da obra, a empresa fará mensalmente um relatório fotográfico com um 

mínimo de 30 fotos ilustrando o avanço da obra. Este relatório fotográfico será distribuído pelo Diretor da Obra 

(um exemplar) e pelo Assessor do Dono da Obra e pelo Diretor da Obra (dois exemplares). 

 

ARTIGO 9.º - CONTROLO E RECEÇÃO DA OBRA 

9.1 - ENSAIOS E CONTROLOS DURANTE OS TRABALHOS 

Os ensaios e controlos da obra ou de partes da obra conforme previstos no Caderno de Cláusulas Técnicas 

(CCTP) serão efetuados a expensas do Empreiteiro. 

 

9.1.1 - Os ensaios e controlos da obra ou de partes da obra previstos serão realizados: 

 

- na obra pelo Diretor da Obra em articulação com o Empreiteiro em causa, no que respeita às seguintes obras 

ou partes de obras: ensaios de funcionamento das instalações técnicas, controlos de caudais, temperaturas, 

regulações e humidade das instalações e das redes, atenuação acústica das divisórias e entrada de correntes 

fracas. 

 

O Empreiteiro deve colocar à disposição do Diretor da Obra todo o equipamento necessário à realização dos 

ensaios previstos no seu contrato. 
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9.1.2 - Verificações técnicas 

 

Recorde-se a obrigação do Empreiteiro de realizar as verificações técnicas que lhe competem durante o período 

de execução da obra. Mais em particular, deverá, durante o período de preparação, definir o seu plano de 

controlo interno, especificando as disposições previstas na obra para garantir o cumprimento do mesmo. 

 

O Dono da Obra reserva-se o direito de recorrer a um técnico para realizar todo e qualquer ensaio e toda e 

qualquer verificação conforme considere necessário. O Empreiteiro deverá obrigatoriamente e a expensas suas 

tomar em consideração os respetivos resultados. 

9.2 - RECEÇÃO DA OBRA 

O Empreiteiro notificará por escrito o Dono da Obra e o Diretor da Obra da data em que prevê que a obra estará 

concluída. 

 

O Diretor da Obra procederá, na presença do Empreiteiro, às operações de receção provisória da obra no prazo 

máximo de vinte dias a contar da data de receção da notificação acima referida ou da data indicada para a 

conclusão da obra, consoante a data que for posterior.  

 

9.2.1 - As operações de receção provisória da obra consistem em: 

 

- vistoria das obras realizadas; 

- testes eventualmente previstos no contrato; 

- eventuais constatações de incumprimento dos trabalhos previstos no contrato; 

- eventuais constatações de imperfeições ou defeitos; 

- constatação da remoção do estaleiro e da reposição em conformidade de terrenos e instalações; 

- constatações relativas à conclusão da obra. 

 

Estas operações serão objeto de um auto elaborado pelo Diretor da Obra que o assinará juntamente com o 

Empreiteiro. Caso este último se recuse a assiná-lo, o Diretor da Obra deverá mencionar tal facto no auto. 

 

9.2.2 - Com base no auto de receção provisória e na proposta do Diretor da Obra, o Dono da Obra decide 

declarar ou não a receção da obra ou declará-la com reservas. Caso declare a receção, o Dono da Obra fixa a 

data de conclusão da obra.  

 

A decisão assim tomada será notificada ao Empreiteiro no prazo de 45 dias a contar da data do auto. 

 

Na ausência de decisão do Dono da Obra dentro deste prazo, considera-se aceite a proposta do Diretor da 

Obra. 

 

A receção, se declarada, produz efeitos na data fixada para a conclusão da obra. 

 

9.2.3 - Nos casos em que determinados testes devam, em conformidade com as disposições contratuais, ser 

realizados após um determinado período de serviço da obra ou em determinados períodos do ano, a aprovação 

só poderá ser declarada sob reserva de um resultado conclusivo de tais testes. 

 

Se tais testes executados durante o período de validade da garantia não tiverem resultados conclusivos, a 

receção será prorrogada. 

 

9.2.4 - Caso se constate que não foram realizados determinados trabalhos previstos no contrato e ainda por 

pagar, o Dono da Obra pode decidir declarar a receção sob reserva de o Empreiteiro se comprometer a executar 
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tais trabalhos num prazo não superior a um mês. A constatação da execução destes trabalhos deve ser objeto 

de um auto de receção. 

 

9.2.5 - Quando a receção for declarada com reservas, o Empreiteiro deverá corrigir as imperfeições e defeitos 

em causa no prazo máximo de três semanas. Recorde-se que o prazo para correção dos defeitos está 

incluído no prazo de execução do contrato. 

 

No caso de tais trabalhos não serem realizados dentro do prazo fixado, o Dono da Obra pode mandar executá-

los a expensas do Empreiteiro. 

 

9.2.6 - Se determinadas obras ou partes de obras não se encontrarem em plena conformidade com as 

especificações do contrato, mas sem que as imperfeições constatadas sejam suscetíveis de afetar a segurança, 

o desempenho ou a utilização da obra, o Dono da Obra pode, sob proposta do Diretor da Obra e, considerando 

a pequena importância das imperfeições e as dificuldades que levantaria a obtenção da conformidade, renunciar 

a ordenar a reconstrução das obras consideradas defeituosas e propor ao Empreiteiro uma redução dos preços. 

 

Se o Empreiteiro aceitar tal redução, as imperfeições que a motivaram serão, assim, desconsideradas e a 

receção será declarada sem reservas. 

 

Caso contrário, o Empreiteiro continuará obrigado a reparar tais imperfeições e a receção será declarada sob 

reserva de reparação das mesmas. 

 

9.2.7 - A tomada de posse da obra pelo Dono da Obra deve ser precedida pela respetiva receção. 

 

Todavia, em caso de urgência, a tomada de posse poderá ter lugar antes da receção, sob reserva da 

elaboração prévia de um relatório conjunto ou da receção parcial dos lotes concluídos. Neste caso, a receção 

será declarada após a conclusão definitiva da obra. 

9.3 - RECEÇÕES PARCIAIS 

Caso o contrato preveja prazos de execução distintos do prazo global de execução relativamente a uma fase de 

obra ou a uma obra específicas, tal implica a receção parcial dessa fase de obra ou obra específicas. 

 

O procedimento de receção parcial é idêntico ao previsto no artigo 9.º, número 2. 

 

Relativamente às fases de obra ou obras específicas que tenham dado origem a uma receção parcial, o período 

de garantia terá início na data de receção da última fase da obra. 

9.4 - DOCUMENTOS A FORNECER APÓS A EXECUÇÃO 

No final da obra, o Empreiteiro entregará ao Diretor da Obra um processo em quatro exemplares com: 

 
9.4.1) Tela final e planta de pormenor 

 

O Empreiteiro elaborará à medida do avanço da obra documentos pormenorizados que serão verificados pelo 

Dono da Obra. 

 

Na receção da obra, o Empreiteiro deverá entregar os levantamentos exatos, em planta e alçado, das obras, 

conforme efetivamente executadas pela empresa.  

 

As escalas a utilizar são as seguintes: 

 

- plantas de distribuição, plantas técnicas e cortes de pormenor: 1/50 
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- plantas de pormenor: 1/20 

Estes levantamentos serão realizadas pelo Empreiteiro ou por um profissional competente. 

 

Além disso, o Empreiteiro deverá: 

 

- entregar à Pessoa Responsável pelo Contrato três (3) exemplares em suporte papel; 

- entregar ao Diretor de Obra uma cópia heliográfica (blueprint) e uma cópia impressa de todos os planos de 

execução, onde sejam, em particular, identificados todos os componentes que devam ter sido etiquetados; 

- além disso, deverá, também, entregar um CD com os planos de base no formato “.dwg”. 

 
9.4.2) Processo de conservação e manutenção 

 

Na receção da obra, o Empreiteiro deverá fornecer um processo de conservação e manutenção (1 exemplar + 2 

cópias). O processo de conservação e manutenção será apresentado em pasta de arquivo de 29x32cm. Este 

processo divide-se em quatro partes: processo de gestão da conservação e manutenção, processo técnico 

simplificado, processo de orçamento previsional e processo de homologação de ensaios. 

 

Processo de gestão da conservação e manutenção 

 

Este processo consiste numa apresentação dos equipamentos técnicos e de segurança, numa apresentação 

dos outros elementos de acabamento e numa compilação dos procedimentos de conservação e manutenção. 

 

* A apresentação dos equipamentos técnicos e de segurança inclui: 

 

- uma descrição sumária das instalações, uma descrição das hipóteses de cálculo consideradas no 

dimensionamento das instalações e uma descrição das condições de funcionamento previstas; 

 

- um inventário dos equipamentos instalados com indicação da marca, características técnicas, referências do 

fabricante e do distribuidor local, localização e quantidade; 

 

- uma compilação da documentação técnica em língua francesa dos diversos equipamentos mecânicos e 

elétricos. Esta documentação incluirá uma fotografia ou desenho do equipamento e as características técnicas e 

eventuais acessórios e a aplicação e modo de utilização detalhado do mesmo. 

 

* A apresentação dos outros elementos de acabamento inclui: 

 

- um inventário dos elementos de acabamento com indicação da marca, referência do produto, referências do 

fabricante e do distribuidor local, localização e quantidade; 

- uma compilação da documentação do fabricante em língua francesa relativamente a elementos como tetos 

falsos e pavimentos, incluindo os procedimentos de conservação e manutenção. 

 

* A compilação dos procedimentos de conservação e manutenção inclui: 

 

- as fichas técnicas de conservação e manutenção, classificadas em 3 categorias (monitorização, que pode ser 

realizada por um técnico de manutenção, manutenção corrente que exige um técnico especializado, e grandes 

operações de manutenção, que exigem uma empresa especializada); 

- cada uma das fichas incluirá o elemento ou equipamento em causa, a respetiva localização, a natureza da 

operação de conservação e manutenção, o nível de dificuldade (técnico de manutenção, técnico especializado, 

empresa especializada) e a periodicidade da operação e as referências da documentação técnica fornecida (ver 

acima); 

- cada uma das fichas será acompanhada pelas instruções de conservação e manutenção do fabricante relativas 

à operação, se existirem; 
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- um quadro de síntese indicando, relativamente a cada elemento, as intervenções previstas e a respetiva 

periodicidade (diária, semanal, mensal, anual, etc.); 

- as fichas de peças sobressalentes incluindo o componente ou equipamento em causa, a respetiva localização, 

as peças sobressalentes previstas e o respetivo preço e a referência do fornecedor local das peças 

sobressalentes; 

- vistas em explosão dos equipamentos que constituam conjuntos complexos, incluindo as características e 

referências das várias peças, assim como as referências do fornecedor local das peças sobressalentes; 

- certificados de garantia do fabricante; 

- descrição dos procedimentos de limpeza e lavagem das diferentes partes da obra. 

 

 Processo técnico simplificado 

 

Este processo consiste, por um lado, numa nomenclatura dos planos e diagramas simplificados e, por outro, 

num inventário do equipamento e de outros elementos de acabamento, com indicação do respetivo preço e vida 

útil. 

 

* A nomenclatura dos planos e diagramas simplificados inclui: 

 

- os diagramas de princípio das diferentes redes (quadros sinópticos) 

- os diagramas de princípio dos equipamentos específicos 

- os diagramas elétricos dos diferentes elementos 

- os planos de execução à escala 1/50 e em formato A4 ou, no máximo, A3, incluindo, em particular, a 

identificação de todos os órgãos etiquetados. 

 

* O inventário dos equipamentos e outros elementos de acabamento inclui: 

 

- um inventário por lotes dos equipamento técnicos e de outros elementos de acabamento, com indicação dos 

preços aplicados pelas empresas no respetivo fornecimento e instalação; 

- quadros indicativos da vida útil prevista destes equipamentos e dos elementos de acabamento, tais como os 

revestimentos de superfície. 

 

Processo de orçamento previsional 

 

Este processo inclui: 

 

- uma previsão dos custos de funcionamento 

- uma previsão dos custos de aquisição de fornecimentos para conservação e manutenção 

- uma previsão dos custos dos contratos de conservação e manutenção, em caso de subcontratação. 

 

Processo de homologação de ensaios 

 

Este processo inclui: 

 

- certificações anti-incêndio, 

- autos dos ensaios e verificações do funcionamento das instalações, 

- certificados e atestados de conformidade. 

9.5 - DEMONSTRAÇÃO 

No caso de obras ou aparelhos cuja utilização exija manobras especiais, deverá ser feita uma demonstração. 
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9.6 - FORMAÇÃO 

No caso de materiais ou equipamentos cuja utilização exija manobras complexas ou delicadas, o Empreiteiro 

deverá prever a formação de, pelo menos, um técnico do estabelecimento de ensino. 

Esta formação terá lugar assim que o Dono da Obra tiver tomado posse das instalações. A formação incluirá o 

destacamento para o local da obra durante uma semana de um técnico da empresa por cada especialidade. A 

formação incidirá no conhecimento das instalações, no seu funcionamento e nas operações de conservação e 

manutenção. 

Terminada esta formação, cada técnico assim formado deverá encontrar-se em condições de utilizar 

eficazmente o equipamento e em plena segurança os materiais ou equipamentos em causa e de realizar as 

operações de conservação e manutenção do primeiro nível. 

 

ARTIGO 10.º - RESPONSABILIDADES - GARANTIAS - SEGUROS 

10.1 - DANOS NA OBRA 

Desde o início da obra até a data de receção provisória, o Empreiteiro é totalmente responsável pela 

manutenção em boas condições da obra a seu cargo. 

 

No caso de a obra sofrer danos totais ou parciais no decurso dos trabalhos, o Empreiteiro deverá proceder, a 

expensas suas, à reparação e reposição da conformidade, de modo a que, no momento da receção, a obra 

cumpra as especificações do contrato. 

 

O Empreiteiro será responsável por todo e qualquer dano que possa causar à obra no âmbito de qualquer 

operação destinada a concluir um trabalho inacabado ou a cumprir as obrigações que lhe cabem por força do 

artigo 10.º, número 5. 

10.2 - DANOS A PESSOAS E BENS 

O Empreiteiro indemnizará o Dono da Obra por todas as perdas e reclamações decorrentes de lesões corporais 

assim como por danos sofridos por pessoas, equipamentos e bens de qualquer natureza que possam advir no 

quadro da execução do contrato ou como consequência da mesma e, indemnizá-lo-á, também, por todas as 

reclamações, perdas e danos, custos, encargos e despesas de qualquer natureza daí resultantes. 

10.3 - SEGUROS 

No prazo de um mês a contar da notificação de adjudicação do contrato e antes do início de quaisquer 

trabalhos, o Empreiteiro, assim como os subcontratantes designados no contrato, devem comprovar terem 

contratado: 

 

- um seguro que garanta a sua responsabilidade perante terceiros em caso de acidente ou danos causados pela 

execução da obra ou pela forma como esta é executada. Relativamente às lesões corporais, o seguro deve ter 

um capital ilimitado; 

 

Os subcontratantes aprovados após o início da obra devem apresentar os mesmos comprovativos. Os 

subcontratantes não podem intervir na obra antes de terem apresentado estes certificados de seguro ao Dono 

da Obra e ao Diretor da Obra. 

 

O Dono da Obra reserva-se o direito de, eventualmente, exigir uma alteração da apólice subscrita pelo 

Empreiteiro se a natureza da obra exigir um seguro mais alargado. 
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A este título, fica estabelecido que, relativamente à aplicação dos referidos artigos, a data de efeito da receção 

da obra constitui o ponto de partida para as garantias. 

10.4 - ACIDENTES E LESÕES CORPORAIS SOFRIDOS PELO PESSOAL 

10.4.1 - Responsabilidade do Empreiteiro 

 

O Dono da Obra não será, de forma alguma, responsável por perdas e danos ou compensações na sequência 

de todo e qualquer acidente ou lesão corporal sofrido por qualquer pessoa empregada pelo Empreiteiro ou por 

um subcontratante, exceto em caso de acidente ou lesão corporal resultante de um ato ou falha do Dono da 

Obra ou de um dos seus representantes. 

 

10.4.2 - Seguro 

 

O Empreiteiro deverá, em conformidade com a legislação local, segurar o seu pessoal junto de uma seguradora, 

deverá manter este seguro em vigor durante todo o período em que o pessoal for utilizado na obra e deverá, 

sempre que tal lhe for solicitado, apresentar ao Diretor da Obra a respetiva apólice de seguro e o comprovativo 

do pagamento do prémio. Contudo, fica estabelecido que, quando se trate do pessoal de um subcontratante, a 

obrigação do Empreiteiro subscrever um seguro, conforme o acima referido, fica cumprida se o subcontratante 

tiver subscrito um seguro cobrindo essa responsabilidade relativamente ao seu pessoal. 

 

O Empreiteiro deverá exigir a tal subcontratante que, sempre que solicitado, apresente ao Diretor da Obra ou ao 

representante deste, essa apólice de seguro e o comprovativo do pagamento do prémio. 

 

10.4.3 - Direito de retorno contra o Empreiteiro em caso de não subscrição do seguro 

 

Se o Empreiteiro não subscrever ou não mantiver o seguro acima referido neste artigo 10.º, número 4.2, o Dono 

da Obra poderá fazê-lo em seu lugar e deduzirá das quantias devidas ao Empreiteiro os prémios que tiver pago 

por conta deste. 

10.5 - GARANTIAS CONTRATUAIS 

De um modo geral, as garantias contratuais seguidamente referidas aplicam-se às obras a realizar pela empresa 

ao abrigo do presente contrato e às realizadas antes do contrato. 
 

10.5.1 - Período de garantia 

 

O período de garantia é de um ano a contar da data de efeito da receção da obra. 

 

Durante o período de garantia, o Empreiteiro terá de cumprir as seguintes obrigações: 

 

a) executar os eventuais trabalhos ou prestações de acabamento ou recuperação conforme o assinalado na 

receção da obra; 

b) corrigir todas e quaisquer anomalias assinaladas pelo Dono da Obra ou pelo Diretor da Obra, de modo a que 

a obra fique no estado em que se encontrava no momento da receção ou após a correção de imperfeições 

detetadas no âmbito da mesma; 

c) proceder, eventualmente, aos  trabalhos de consolidação ou reforço ou de modificação cuja necessidade 

tenha sido manifestada na sequência dos ensaios efetuados em conformidade com o presente Caderno de 

Cláusulas Administrativas (CCA) e com o Caderno de Cláusulas Técnicas (CCTP); 

d) apresentar ao Diretor da Obra todos os documentos a fornecer após a execução, em conformidade com o 

artigo 9.º, número 4. 
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Os custos com os trabalhos a mais pedidos pelo Dono da Obra ou pelo Diretor da Obra com vista a corrigir as 

deficiências referidas nas alíneas b) e c) supra só serão suportados pelo Empreiteiro se a causa de tais 

deficiências lhe for imputável. As obrigações de recuperação ou de acabamento não incluem os trabalhos 

necessários para corrigir os efeitos do desgaste ou utilização normais. 

 

Dois meses antes do termo do período de garantia, será efetuada uma vistoria na presença do Dono da Obra, 

do Diretor da Obra e do Empreiteiro, com o objetivo de verificar se subsistem quaisquer anomalias e, em caso 

afirmativo, de elaborar uma lista das mesmas tendo em vista a realização dos necessários trabalhos nos prazos 

acima fixados. 

 

Se o Empreiteiro não tiver corrigido as anomalias ou imperfeições que lhe tenham sido notificadas antes do 

termo do período de garantia, o Dono da Obra poderá decidir a prorrogação do período de garantia até à 

conclusão desses trabalhos, quer tenham sido efetuados pelo Empreiteiro quer pelo Dono da Obra a expensas 

do Empreiteiro. 

 

A expiração do período de garantia não afeta as garantias associadas a determinados equipamentos 

relativamente aos quais o Dono da Obra pretenda reservar-se os direitos. 
 

ARTIGO 11.º - RESCISÃO DO CONTRATO - INTERRUPÇÃO DA OBRA 
 

11.1 - RESCISÃO 

 

11.1.1 - Pode ser posto fim à execução da obra objeto do contrato antes da conclusão da obra mediante decisão 

de rescisão do contrato, na qual é fixada a data de efeito da mesma. 

 

Em tal caso, o pagamento do contrato será efetuado de acordo com o disposto no artigo 3.º e sem prejuízo das 

outras disposições do presente artigo. 

Exceto nos casos de rescisão previstos nos artigos seguintes, o Empreiteiro terá direito a indemnização, se for 

caso disso, a título do prejuízo que tiver sofrido devido a tal decisão. O montante da indemnização é fixado em 

1% das quantias ainda por pagar do contrato. 

 

11.1.2 - Em caso de rescisão, proceder-se-á, na presença do Empreiteiro, às medições da obra e partes da obra 

realizadas, ao inventário dos materiais aprovisionados e ao inventário descritivo dos equipamentos e instalações 

de estaleiro. Será elaborado um auto destas operações. 

 

A elaboração deste auto implica a receção da obra e partes da obra realizadas à data de efeito da rescisão. 

 

11.1.3 - No prazo de dez dias a contar da data deste auto, o Dono da Obra deverá determinar as medidas a 

adotar antes do encerramento do estaleiro com vista a garantir a conservação e segurança da obra ou partes da 

mesma. Tais medidas podem implicar a demolição de determinadas partes da obra. 

 

11.1.4 - Assiste ao Dono da Obra o direito de adquirir no todo ou em parte: 

 

- trabalhos provisórios úteis para a execução do contrato, 

- materiais aprovisionados, na medida em que deles necessite para a obra. 

 

Além disso, assiste-lhe o direito de, para continuar os trabalhos, adquirir ou manter à sua disposição os 

equipamentos especialmente construídos tendo em vista a execução do contrato. Neste caso, o preço de 

aquisição dos trabalhos e dos equipamentos é igual à parte não depreciada do respetivo valor. Os materiais 

aprovisionados serão adquiridos aos preços de mercado. 
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11.1.5 - O Empreiteiro fica obrigado a evacuar as instalações dentro do prazo definido pelo Diretor da Obra. 

11.2 - MORTE, INCAPACIDADE, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU LIQUIDAÇÃO DE BENS DO EMPREITEIRO 

11.2.1 - Em caso de morte ou incapacidade civil do Empreiteiro, o contrato será rescindido a menos que o Dono 

da Obra aceite a continuação do contrato pelos titulares de direito ou pelo curador. 

 

A rescisão, se pronunciada, produz efeitos na data da morte ou incapacidade civil. Esta rescisão não confere 

direito ao Empreiteiro ou aos seus titulares de direito a qualquer compensação. 

 

11.2.2 - Em caso de incapacidade física, manifesta e duradoura, do Empreiteiro, o contrato pode ser rescindido 

sem que o Empreiteiro tenha direito a indemnização. 

 

11.2.3 - Em caso de processo de recuperação judicial ou liquidação de bens do Empreiteiro, será pronunciada a 

rescisão do contrato a menos que, no prazo de um mês a contar da decisão judicial em questão, o administrador 

da insolvência decida prosseguir a execução do contrato.  

 

A rescisão, se pronunciada, produz efeitos na data da decisão do administrador da insolvência de renunciar a 

prosseguir a execução do contrato ou no termo do prazo de um mês conforme acima previsto. Esta rescisão não 

confere ao Empreiteiro direito a qualquer indemnização. 

 

A sentença de recuperação judicial ou de liquidação judicial deve ser imediatamente notificada ao Dono da 

Obra. O mesmo se aplica a toda e qualquer sentença e a toda e qualquer decisão que possa ter efeitos na 

execução do contrato.  

 

11.2.4 - No caso previsto no artigo 12.º, número 2, infra e se houver incumprimento manifesto por parte do 

Empreiteiro, o contrato pode ser rescindido à exclusiva responsabilidade do Empreiteiro. Esta rescisão não 

confere ao Empreiteiro direito a qualquer indemnização.  

 

11.3 - ADIAMENTO E INTERRUPÇÃO DA OBRA 

11.3.1 - O adiamento da obra pode ser decidido pelo Dono da Obra. Proceder-se-á então às medições da obra e 

partes da obra executadas e dos materiais aprovisionados. O Empreiteiro, que manterá a responsabilidade pela 

guarda da obra, terá direito a indemnização pelos custos suportados com essa guarda e pelos prejuízos que 

eventualmente sofra devido ao adiamento. 

 

11.3.2 - Se, na sequência de um adiamento ou de vários adiamentos sucessivos, a obra tiver sido interrompida 

por um período total superior a um ano, assiste ao Empreiteiro o direito de rescindir o contrato, exceto se, após 

ter sido notificado por escrito de um pedido de adiamento que leve a exceder tal período de um ano, não tiver 

solicitado a rescisão num prazo de quinze dias. 

 

11.3.3 - Em caso de não pagamento de três contas mensais sucessivas, o Empreiteiro poderá, imediatamente 

após o prazo fixado para o pagamento da terceira de tais contas, por carta registada com aviso de receção 

endereçada ao Dono da Obra, notificá-lo da sua intenção de interromper a obra. 

 

Se, decorrido este prazo, o Empreiteiro não tiver sido notificado, por carta registada com aviso de receção, de 

uma decisão impondo a continuação da obra, o Empreiteiro poderá interromper a obra. 
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ARTIGO 12.º - MEDIDAS COERCIVAS 
 

12.1 - Sempre que o Empreiteiro não cumprir as disposições do contrato ou as ordens de serviço, o Dono da 

Obra intima-lo-á a fazê-lo num determinado prazo, conforme decisão que lhe será notificada por escrito. Salvo 

circunstâncias excecionais que envolvam a segurança de pessoas ou bens, este prazo não poderá ser inferior a 

7 dias a contar da data de notificação da intimação. 

 

12.2 - Se o Empreiteiro não tiver cumprido a intimação, o Dono da Obra pode optar por: 

- assumir o controlo da obra por conta e risco do Empreiteiro 

- fazer executar os trabalhos a um terceiro por conta do Empreiteiro 

- rescindir o contrato. 

 

12.3 - Para assumir o controlo da obra, que pode ser apenas parcial, procede-se, na presença do Empreiteiro ou 

tendo este sido devidamente convocado, à medição dos trabalhos executados e dos aprovisionamentos 

existentes, assim como ao inventário descritivo dos equipamentos do Empreiteiro e à entrega a este último da 

parte desses equipamentos que não sejam úteis à conclusão da obra prosseguida sob o controlo do Dono da 

Obra. 

 

O Dono da Obra pode abdicar do controlo da obra se o Empreiteiro comprovar dispor dos meios necessários 

para retomar e concluir a obra. 

 

Uma vez expirado um prazo de um mês a contar da notificação da decisão do Dono da Obra de assumir o 

controlo da obra, o contrato pode ser rescindido. 

 

12.4 - A rescisão do contrato decidida ao abrigo do presente artigo terá lugar por conta e risco do Empreiteiro. 

 

12.5 - O Empreiteiro, cuja obra é colocada sob controlo do Dono da Obra, fica autorizado a acompanhar a 

execução da mesma, mas sem poder interferir com as ordens do Diretor da Obra e dos seus representantes. O 

mesmo se aplica no caso de trabalhos confiados a terceiros ou de um novo contrato adjudicado por sua conta e 

risco. 

 

12.6 - As despesas suplementares resultantes do controlo por parte do Dono da Obra ou dos trabalhos 

confiados a terceiros ou do novo contrato serão suportadas pelo Empreiteiro. Tais despesas serão deduzidas 

das quantias que possam ser devidas ao Empreiteiro ou, na ausência destas, das eventuais garantias, sem 

prejuízo dos direitos perante o Empreiteiro caso estas sejam insuficientes. 

 

12.7 - Reparações durante o período de garantia 

 

O Empreiteiro deverá executar os trabalhos que, eventualmente, se encontrem por terminar na data de receção. 

Do mesmo modo, deve reparar prontamente todos os defeitos e imperfeições e, eventualmente, identificar a 

respetiva origem ou, mais em geral, responder sem demora a todas as reservas emitidas e corrigir todo e 

qualquer defeito cuja correção durante o período de garantia lhe tenha sido solicitada pelo Diretor da Obra ou 

pelo Dono da Obra, isto relativamente aos defeitos que lhe tenham sido assinalados por ocasião da vistoria de 

fim de garantia contratual. 

 

Todo este trabalho deverá ser realizado pelo Empreiteiro a suas expensas se o Diretor da Obra considerar que a 

necessidade de tal trabalho se deve à utilização de materiais ou de mão-de-obra não conformes com o Contrato 

ou à negligência do Empreiteiro ou ao incumprimento por parte deste de qualquer obrigação contratual explícita 

ou implícita após intimação do Dono da Obra. 

 

Se o Empreiteiro não executar o trabalho assim exigido pelo Diretor da Obra num prazo não superior a um mês, 

assiste ao Dono da Obra o direito a empregar e remunerar outras pessoas para executar esse trabalho. Se o 
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Diretor da Obra considerar que o Empreiteiro é responsável, nos termos do contrato, pela execução desse 

trabalho às suas próprias expensas, o Dono da Obra poderá exigir ao Empreiteiro o reembolso de todos os 

custos decorrentes desse trabalho ou com ele relacionados ou poderá deduzi-los de todas e quaisquer quantias 

que sejam ou possam ser devidas ao Empreiteiro. 

 

ARTIGO 13.º - RESOLUÇÃO DE DIFERENDOS E LITÍGIOS 

13.1 - INTERVENÇÃO DO DONO DA OBRA 

13.1.1 - Em caso de diferendo entre o Diretor da Obra e o Empreiteiro, sob a forma de reservas emitidas 

relativamente a uma ordem de serviço ou sob qualquer outra forma, o Empreiteiro remeterá ao Diretor da Obra, 

para transmissão ao Dono da Obra, um memorando expondo os motivos e indicando os montantes das suas 

reclamações. 

 

13.1.2 - Após o Diretor da Obra ter transmitido este memorando ao Dono da Obra no prazo de dois meses e 

acompanhado pelo seu parecer, o Dono da Obra notifica ou faz notificar ao Empreiteiro, no prazo de um mês a 

contar da data de receção do memorando de reclamação, a sua proposta de resolução do diferendo. 

A ausência de uma proposta neste prazo equivale a uma rejeição do pedido do Empreiteiro. 

 

13.1.3 - Sempre que o Empreiteiro não aceitar a proposta do Dono da Obra ou a rejeição implícita do seu 

pedido, deverá, sob pena de prescrição, notificar em conformidade e por escrito o Dono da Obra no prazo de 

três meses a contar da notificação de tal proposta e remeter-lhe um memorando adicional expondo as razões da 

sua recusa. 

13.2 - PROCEDIMENTO JUDICIAL 

13.2.1 - Se, no prazo de três meses a contar da data de receção pelo Dono da Obra da carta ou memorando do 

Empreiteiro conforme o previsto neste artigo 13.º, número 1.3, não tiver sido notificada qualquer decisão ao 

Empreiteiro ou se o Empreiteiro não aceitar a decisão que lhe foi notificada, o Empreiteiro pode recorrer ao 

tribunal competente. 

 

O Empreiteiro apenas poderá submeter ao tribunal as acusações e motivos de reclamação que constem da 

carta ou memorando remetidos ao Dono da Obra. 

 

13.2.2 - Se, no prazo de seis meses a contar da notificação ao Empreiteiro da decisão referida no parágrafo 

anterior, o Empreiteiro não tiver apresentado as suas reclamações perante o tribunal competente, considerar-se-

á que aceitou a referida decisão e qualquer reclamação será inadmissível. 

13.3 - PROCEDIMENTO DE ARBITRAGEM - INTERVENÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE RESOLUÇÃO 
AMIGÁVEL 

Em caso de litígio, o Empreiteiro e o Dono da Obra acordam em recorrer à arbitragem de uma instância de 

resolução amigável. Esta será escolhida de comum acordo entre o Dono da Obra e o Empreiteiro durante a fase 

de preparação da obra. 

13.4 – FORO COMPETENTE 

Em caso de litígio entre as partes, será competente o foro da Comarca de Lisboa. 

13.5 - LÍNGUA DO CONTRATO 

A língua do presente contrato é o francês. A pedido do adjudicatário, poderá ser feita uma tradução para 

português. Em caso de contradição entre as duas versões, prevalecerá a versão francesa. 
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O contrato é redigido em francês. 

 
Feito em dois originais  
 

............., ...... /...... / 2019 Lisboa, ...... /...... / 2019 

 

Pelo Empreiteiro 

Menção manuscrita “visto e aprovado” 

  

 A Entidade Adjudicante, por delegação 

 

 O Diretor do Liceu Charles Lepierre de Lisboa 


