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CADERNO DE ENCARGOS CONTRATO DE EMPREITADA 

  

CAPÍTULO I  

DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

(OBJECTO) 

 

1. O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no Contrato a celebrar no 

âmbito do processo de Consulta Prévia para a realização da empreitada de obras de 

remodelação do pátio da igreja da Misericórdia e do rés-do-chão (espaço de acolhimento 

ao visitantes) do edifício contiguo à Igreja da Misericórdia, Sito no Largo da Misericórdia, 

3530-131 Mangualde, pessoa coletiva de utilidade pública 500953813, com sede na Avª General 

Humberto Delgado, nº 17, 3530-115 Mangualde.    

2. A EMPREITADA inclui também, além do fornecimento de todos os materiais, todos os trabalhos 

acessórios e preparatórios que se mostrarem necessários à realização da obra, assim como a 

limpeza da obra  no final da mesma. 

 

 CLÁUSULA SEGUNDA 

(PREÇO BASE) 

 

1.  O preço base é o máximo preço que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pela execução de 

todas as prestações que constituem a presente empreitada. 

2. O preço base fixado para a presente empreitada é de 63.500,00€( sessenta e três mil e quinhentos 

Euros).  
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CLÁUSULA TERCEIRA 

(DISPOSIÇÕES POR QUE SE REGE A EMPREITADA) 

 

1.  A execução do Contrato reger-se-á pelas cláusulas do presente caderno de encargos e pelo 

estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte integrante. 

2. Consideram-se integrados no contrato, para efeitos do previsto no nº 1 anterior: 

(a)  O clausulado contratual, na qual se incluem os ajustamentos propostos em observância com o 

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

do disposto no artigo 101.º desse mesmo Código; 

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

(c)   O caderno de encargos;  

(d)   O projecto de execução/relatório prévio;  

 (e)  A proposta adjudicada;  

(f)   Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro; 

(g)  Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de 

encargos.  

 

CLÁUSULA QUARTA 

(INTERPRETAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA) 

 

1. No caso de existirem divergências entre os vários documentos referidos nas alíneas b) a g), do n.º 2 

da cláusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que nela vão ordenados.  

2. Em caso de divergência entre os documentos indicados no número 2 da cláusula anterior e o 

clausulado do contrato prevalecem aqueles em relação a este, salvo quanto aos ajustamentos ao 

contrato referido na alínea (a) que hajam sido propostos e aceites. 
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CLÁUSULA QUINTA 

(ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS) 

 

1. As dúvidas que o empreiteiro tenha na interpretação dos documentos por que se rege a empreitada 

devem ser submetidas ao director de fiscalização da obra antes do início da execução dos trabalhos a 

que respeitam.  

2. No caso de as dúvidas ocorrerem somente após o início da execução dos trabalhos a que dizem 

respeito, deve o empreiteiro submetê-las imediatamente ao director de fiscalização da obra, 

juntamente com os motivos justificativos da sua não apresentação antes do início daquela execução.  

 3.  O incumprimento do disposto no número anterior torna o empreiteiro responsável por todas as conse-

quências da errada interpretação que porventura haja feito, incluindo a demolição e reconstrução das 

partes da obra em que o erro se tenha reflectido.  

  

CLÁUSULA SEXTA 

(PROJECTO) 

 

O projeto de execução a considerar para a realização da empreitada é o patenteado no procedimento.   

 

CAPÍTULO II 

OBRIGAÇÕES DO EMPREITEIRO 

SECÇÃO I 

 

PREPARAÇÃO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS 

CLÁUSULA SÉTIMA 

(PREPARAÇÃO E PLANEAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA) 

 

 1. O empreiteiro é responsável perante o dono da obra pela preparação, planeamento e coordenação de 

todos os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratação autorizada, bem como pela 

preparação, planeamento e execução dos trabalhos necessários à aplicação, em geral, das normas 

sobre segurança, higiene e saúde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no 
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plano de segurança e saúde, e no plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e 

demolição, bem como a apresentação final para aprovação pelo órgão competente dos planos 

necessários à sua execução, bem como também perante as entidades fiscalizadoras, pela 

preparação, planeamento e coordenação dos trabalhos necessários à aplicação das medidas sobre 

segurança, higiene e saúde no trabalho em vigor, bem como pela aplicação do documento indicado 

na alínea i) do n.º 4 da presente cláusula. 

2. A disponibilização e o fornecimento de todos os meios necessários para a realização da obra e dos 

trabalhos preparatórios ou acessórios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e 

equipamentos, competem ao empreiteiro.  

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigência legal, ou segundo o uso 

corrente, sejam considerados como preparatórios ou acessórios à execução da obra, 

designadamente: 

(a) Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro;  

(b) Trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra ou 

que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, 

para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e 

saúde no trabalho e de polícia das vias públicas; 

(c) A elaboração de documento do qual conste o desenvolvimento prático do plano de segurança e 

saúde, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas aí previstas, em função do 

sistema utilizado para a execução da obra, em particular as tecnologias e a organização de 

trabalhos utilizados pelo empreiteiro.   

  

CLÁUSULA OITAVA 

(PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO) 

 

O plano de trabalhos ajustado não pode implicar a alteração do preço contratual, nem a alteração do 

prazo de conclusão da obra.  
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CLÁUSULA NONA 

(MODIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS) 

 

 1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razões de 

interesse imperioso. 

 2. Em qualquer dos casos, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser 

aceite pelo dono da obra desde que dele não resulte prejuízo para a obra ou prorrogação dos 

prazos de execução.    

3. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do 

plano de pagamentos.   

 

SECÇÃO II 

 PRAZOS DE EXECUÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA 

(PRAZO DE EXECUÇÃO DA EMPREITADA) 

 

1. O empreiteiro obriga-se a executar a obra no prazo de 03 (três) meses a contar da data da 

consignação da mesma. 

2. A consignação da obra terá lugar após a outorga do contrato, obrigando-se o empreiteiro a iniciar a 

execução da obra no primeiro dia útil seguinte ao da consignação e a cumprir todos os prazos parciais 

vinculativos de execução previstos no plano de trabalhos em vigor.  

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

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

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

atrasos e ao cumprimento do prazo de execução. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  

(CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS) 

 

O empreiteiro informa quinzenalmente o director de fiscalização da obra dos desvios que se verifiquem 

entre o desenvolvimento efectivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsões do plano em 

vigor.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

(MULTAS POR VIOLAÇÃO DE PRAZOS) 

 

1. Em caso de atraso no início ou na conclusão da execução da obra por facto imputável ao empreiteiro, 

o dono da obra pode aplicar uma sanção contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente 

até 1% do preço contratual. 

2. As quantias apuradas nos termos do nº1 anterior serão pagas pelo empreiteiro ao dono da obra ou 

deduzidas por este nos pagamentos que tiver de lhe efectuar.  

   

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA  

(ACTOS E DIREITOS DE TERCEIROS) 

 

Sempre que o empreiteiro sofra ou possa vir a sofrer atrasos na execução da obra em virtude de qualquer 

facto imputável a terceiros, deve, no prazo máximo de 1 dia útil contar da data em que tome 

conhecimento da ocorrência, ou da sua possibilidade, informar por escrito, o director de fiscalização da 

obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providências necessárias para diminuir ou 

recuperar tais atrasos.  
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SECÇÃO III 

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DA EMPREITADA 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  

(CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS) 

 

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o 

projecto e respetivo relatório prévio, com o presente caderno de encargos e com as demais condições 

técnicas contratualmente estipuladas. 

2. Relativamente às técnicas e métodos construtivos a adoptar, o empreiteiro fica obrigado a seguir 

sempre as melhores técnicas e métodos em tudo quanto seja aplicável aos trabalhos a realizar.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 

(ERROS OU OMISSÕES DO PROJECTO E DE OUTROS DOCUMENTOS) 

 

O empreiteiro deve comunicar ao director de fiscalização da obra quaisquer erros ou omissões dos 

elementos da solução da obra por que se rege a execução dos trabalhos.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 

(ALTERAÇÕES AO PROJECTO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO) 

 

Sempre que por razões supervenientes que possam ser eventualmente atendíveis, pretender sugerir ou 

propor qualquer alteração ao projecto, o empreiteiro deve apresentar as respectivas justificações e todos 

os elementos necessários à sua perfeita apreciação por escrito, não podendo, contudo, ser executados 

quaisquer trabalhos, nos termos das alterações ao projecto propostas pelo empreiteiro, sem que estas 

tenham sido expressamente aceites e por escrito pelo dono da obra.  
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA  

(MENÇÕES OBRIGATÓRIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS) 

 

1. Sem prejuízo do cumprimento das obrigações decorrentes da legislação em vigor, o empreiteiro deve 

afixar no local dos trabalhos, de forma visível, a identificação da obra, do dono da obra e do 

empreiteiro, com menção do respectivo alvará ou número de título de registo.  

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservação, o livro de registo da 

obra e um exemplar do projecto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais 

documentos a respeitar na execução da empreitada, com as alterações que neles hajam 

eventualmente sido introduzidas.  

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horário de trabalho em vigor. 

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projecto 

respeitantes aos trabalhos aí em curso.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA 

(MEDIÇÕES E ORÇAMENTOS) 

 

As medições e orçamentos de todos os trabalhos executados serão efectuadas quinzenalmente.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA NONA  

(EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA) 

 

O dono da obra reserva-se o direito de executar ele próprio ou de mandar executar por outrem, 

conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos não incluídos no 

contrato, ainda que sejam de natureza idêntica à dos contratados.  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA  

(OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO) 

 

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

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

em consequência do modo de execução destes últimos, da actuação do pessoal do empreiteiro ou dos 

seus eventuais subempreiteiros fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de segurança 

das obras, materiais, elementos de construção e equipamentos.  

 

SECÇÃO IV PESSOAL 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA  

(OBRIGAÇÕES GERAIS) 

 

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

execução da empreitada, à sua aptidão profissional e à sua disciplina.  

  

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA 

(HORÁRIO DE TRABALHO) 

 

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

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

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

obra.   

   

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA 

(SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO) 

 

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

segurança, higiene e saúde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por 

sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigações.  
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CAPÍTULO III 

OBRIGAÇÕES DO DONO DA OBRA 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA 

(PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO) 

 

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

pode o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia máxima de 126.000,00€ acrescida de IVA à taxa 

legal em vigor.  

2. Os pagamentos são efectuados no prazo máximo de 60 dias após a apresentação da respectiva 

factura, emitida subsequentemente aos autos de medição e orçamentos aprovados.   

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA 

(ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO) 

 

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da 

parte do custo da obra necessária à aquisição de materiais ou equipamentos cuja utilização haja sido 

prevista no plano de trabalhos de acordo com a Lei.  

  

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA 

(MORA NO PAGAMENTO) 

 

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigações de pagamento do preço contratual, 

tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em dívida à taxa legalmente fixada para o 

efeito pelo período correspondente à mora.  
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SECÇÃO V 

 SEGUROS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA 

(CONTRATOS DE SEGURO) 

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apólice deve 

abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer título, bem como a apresentar comprovativo que o 

pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatório de acidentes de trabalho de acordo 

com a legislação em vigor em Portugal.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA 

(OUTROS SINISTROS) 

 

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil e ou outros, que 

cubram todos os ricos da actividade por ele desenvolvida.  

  

 

CAPÍTULO IV 

REPRESENTAÇÃO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

  

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA 

(REPRESENTAÇÃO DO EMPREITEIRO) 

 

1.  Durante a execução do contrato o empreiteiro é representado por um director de obra.  

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

um técnico com a qualificação mínima de Eng. Técnico Civil.  

3.  Após a assinatura do contrato e antes da consignação, o empreiteiro confirmará, por escrito, o nome 

do seu representante de obra.  
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA  

(REPRESENTAÇÃO DO DONO DA OBRA) 

 

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

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

estabeleça diferente mecanismo de representação.  

  

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA 

(LIVRO DE REGISTO DA OBRA) 

 

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por 

si e pelo director de fiscalização da obra, contendo uma informação sistemática e de fácil consulta dos 

acontecimentos mais importantes relacionados com a execução dos trabalhos.  

  

 

CAPÍTULO V 

RECEPÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA OBRA 

  

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA 

(RECEPÇÃO PROVISÓRIA) 

 

A recepção provisória da obra depende da realização de vistoria, que deve ser efectuada logo que a obra 

esteja concluída no todo ou em parte, mediante solicitação do empreiteiro ou por iniciativa do dono da 

obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execução da obra.   
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA 

(PRAZO DE GARANTIA) 

 

1. O prazo de garantia é de 5 anos.  

2. Caso tenham ocorrido recepções provisórias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do 

número anterior é igualmente aplicável a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas 

pelo dono da obra.  

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA 

(RECEPÇÃO DEFINITIVA) 

 

No final do prazo de garantia previsto na cláusula anterior, é realizada uma nova vistoria à obra para 

efeitos de recepção definitiva.  

  

 

CAPÍTULO VI  

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA 

(DEVERES DE INFORMAÇÃO) 

 

Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstâncias que cheguem ao 

seu conhecimento e que possam afectar os respectivos interesses na execução do Contrato, de acordo 

com as regras gerais da boa-fé.  

  

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA 

(SUBCONTRATAÇÃO E CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL) 

 

O empreiteiro não poderá subcontratar nem ceder a sua posição contratual.  
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA  

(RESOLUÇÃO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA) 

 

Sem prejuízo das indemnizações legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato 

nos termos da legislação em vigor.  

  

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA  

(RESOLUÇÃO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO) 

 

Sem prejuízo das indemnizações legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos 

termos da legislação em vigor.  

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA  

(AUTORIZAÇÃO) 

 

Sem prejuízo do previsto no nº 2 da CLÁUSULA PRIMEIRA o pedido de autorização a que se refere o 

artigo 17º do D.L. nº 140/2009 de 16/06 é da responsabilidade da DONA DA OBRA. 

 

 CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA  

(FORO COMPETENTE) 

 

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

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

  

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA 

(ARBITRAGEM) 

 

Quaisquer litígios relativos, designadamente, à interpretação, execução, incumprimento, invalidade, 

resolução ou redução do Contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral, nos termos da legislação em 

vigor se nisso as partes acordarem. 
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CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA 

(COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES) 

 

Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre as 

partes do contrato, estas devem ser dirigidas para o domicílio ou sede contratual de cada uma, 

identificados no Contrato.  

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA 

(CONTAGEM DOS PRAZOS) 

 

Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados. 


