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PARTE I - CLÁUSULAS JURÍDICAS 

 

 

 

1. ÂMBITO E APLICAÇÃO 

O presente Caderno de Encargos contém as cláusulas jurídicas e técnicas, gerais e 

especiais, a incluir no contrato a celebrar. 

A empreitada objeto da presente prestação de serviços é uma parceria entre a Câmara 

Municipal de Ílhavo e a AdRA – Águas da Região de Aveiro SA. Estas duas Entidades 

formam entre si um Agrupamento de Entidades adjudicantes na qualidade de Donos de 

Obra, com responsabilidades partilhadas. 

 

2. OBJECTO DO CONCURSO 

O objeto do concurso consiste na constituição e gestão de um sistema de informação, 

fiscalização, gestão de qualidade, controle ambiental, coordenação de segurança em obra, 

relativamente à qualidade da execução da empreitada “Águas Residuais da Gafanha da 

Nazaré (PAR 201 – ÍLHAVO)”, exercendo a fiscalização no âmbito da legislação em 

vigor, e do estabelecido neste Caderno de Encargos e Contrato. 

 

3. LOCAL E PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

3.1. O local da prestação de serviço: Gafanha da Nazaré. 

3.2. O prazo para a prestação de serviço é de 8 meses (240 dias) contados a partir da 

data da adjudicação dos serviços devendo contudo iniciar as suas tarefas no 

âmbito da verificação dos projectos. 

3.3. Os serviços decorrerão sem interrupção para férias. 
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4. SUBADJUDICATÁRIOS E TAREFEIROS 

4.1. A responsabilidade de todos os trabalhos incluídos no contrato, seja qual for o 

agente executor, será sempre do adjudicatário e só ele, salvo no caso de cessão 

parcial devidamente autorizada, não reconhecendo a Câmara Municipal de 

Ílhavo, senão para os efeitos indicados na lei ou neste Caderno de Encargos, a 

existência de quaisquer subadjudicatários ou tarefeiros que trabalhem por conta 

ou em colaboração com o adjudicatário. 

4.2. Caso o adjudicatário, por razões da natureza excepcional, necessitar realizar 

qualquer parte dos serviços por subadjudicação ou por tarefa, requererá 

previamente a competente autorização à Câmara Municipal de Ílhavo indicando 

o subadjudicatário ou tarefeiro a que pretende recorrer, fazendo acompanhar tal 

solicitação dos elementos comprovativos e esclarecedores da necessidade 

invocada e da capacidade e competência do subadjudicatário ou tarefeiro que 

propõe. 

4.3. A Câmara Municipal de Ílhavo reserva-se o direito de aceitar, ou não, a 

utilização de subadjudicatários ou tarefeiros, bem como os subadjudicatários ou 

tarefeiros propostos segundo o estipulado em 4.2., sem ter de justificar tal 

resolução, não acarretando a aceitação da Câmara Municipal de Ílhavo, a 

diminuição da responsabilidade do adjudicatário, tal como se encontra definida 

no presente Caderno de Encargos e designadamente na Cláusula 4.1. 

4.4. O requerimento a que se refere a cláusula 4.2., deverá ser acompanhado, além 

dos elementos aí mencionados, por uma declaração, com assinatura reconhecida, 

do subadjudicatário ou tarefeiro, em que este refere que está perfeitamente 

inteirado da parte dos serviços a prestar e de todo o estipulado neste Caderno de 

Encargos. 

4.5. As subadjudicações e tarefas que figurem no Contrato, por condições da 

proposta apresentada no acto do concurso, serão realizadas nas condições nela 

previstas, não podendo o adjudicatário proceder à substituição dos respectivos 

subadjudicatários ou tarefeiros sem a aprovação da Câmara Municipal de Ílhavo, 

sendo nesta substituição aplicável o disposto nas cláusulas 4.2 a 4.4. 
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4.6. A Câmara Municipal de Ílhavo reserva-se o direito de ordenar a substituição de 

qualquer subadjudicatário ou tarefeiro, ainda que se trate dos presentes na 

proposta do concurso e do contrato, designadamente quando entender que não 

existem garantias de boa execução técnica dos serviços que lhe foram 

cometidos, e ainda no caso de por si ou pelos seus agentes, ter comportamento 

que comprometa o andamento ou a boa execução dos trabalhos, no âmbito da 

prestação de serviços ou da obra. 

4.7. Execução simultânea de outros serviços da mesma natureza no local: 

4.7.1. A Câmara Municipal de Ílhavo reserva-se o direito de executar ou de 

mandar executar por outrem, sem prejuízo do andamento normal do 

contrato, quaisquer serviços, sejam de fiscalização ou outros, ainda que de 

natureza idêntica aos serviços a cargo do adjudicatário. 

4.7.2. A prestação dos serviços referidos na cláusula anterior será exercida, 

sempre que possível, após prévio conhecimento do adjudicatário. Caso o 

não seja, a Câmara Municipal de Ílhavo compromete-se a informar o 

adjudicatário num prazo de tempo o mais breve possível. 

 

5. CELEBRAÇÃO DO CONTRATO 

5.1. O contrato escrito será celebrado no prazo de 30 (trinta) dias úteis a contar da 

prova de prestação da caução, mas não antes de decorridos 3 (três) dias úteis 

sobre a data da notificação da adjudicação aos restantes concorrentes. 

5.2. A entidade contratante comunicará ao concorrente escolhido, com a 

antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, a data, hora e local em que se 

celebrará o contrato. 

5.3. Se o adjudicatário não comparecer no dia, hora e local fixados para a outorga do 

contrato, a adjudicação considera-se sem efeito, podendo a entidade pública 

contratante decidir pela adjudicação ao concorrente colocado em segundo lugar. 
 

6. PARTES INTEGRANTES DO CONTRATO E REGRAS DE INTERPRETAÇÃO 

6.1. Disposições e Cláusulas por que se regem os serviços objeto do presente 

contrato: 
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Na prestação dos serviços incluídos no âmbito da Fiscalização, Gestão da 

Qualidade e coordenação de segurança em obra da Empreitada “Águas Residuais 

da Gafanha da Nazaré (PAR 201 – ÍLHAVO)”, a que se refere o presente Caderno 

de Encargos, observar-se-ão: 

 

a) As Cláusulas do Contrato relativo à prestação de serviços respeitante a este 

Caderno de Encargos e o estabelecido em todos os documentos que dele fazem 

parte integrante ou quaisquer aditamentos que venham a ser estabelecidos de 

comum acordo entre a Câmara Municipal de Ílhavo e o adjudicatário. 

 

b) Legislação portuguesa aplicável nomeadamente a relativa a: Fiscalização, 

constante do Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de janeiro, Prejuízos a Terceiros, 

Desemprego, Trabalho, Segurança Social, Segurança, Higiene e Saúde no 

Trabalho, assegurando a coordenação nos termos definidos no Decreto-Lei 

nº155/95, de 1 de Julho, salvo no que for expressamente alterado por este 

Caderno de Encargos.  

c) O contrato da empreitada no que se relacionar com atribuições ou condições de 

desenvolvimento das acções necessárias à fiscalização da obra.  

6.2. Regras de Interpretação dos Documentos que regem os serviços objeto do 

presente contrato: 

As divergências que porventura existam entre os vários documentos que se 

consideram integrados no Contrato, se não puderem ser solucionados pelos critérios 

legais de interpretação, resolver-se-ão de acordo com as seguintes regras: 

d) O estabelecido no Título Contratual prevalecerá sobre o que constar em todos 

os demais documentos; 

e) O estabelecido no Programa do Concurso prevalecerá sobre os restantes 

documentos; 

f) A Proposta será atendida em último lugar. 

 

7. ALTERAÇÕES E PRORROGAÇÕES DO CONTRATO 
 

Quaisquer alterações que haja necessidade de introduzir no contrato, no decurso da sua 

execução ou prorrogação, serão objeto de acordo prévio entre as partes, só sendo 

consideradas válidas após terem sido reduzidas a escrito e aprovadas pela entidade 

competente para autorização da despesa. 
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8. RESCISÃO DO CONTRATO 

A Câmara Municipal de Ílhavo poderá rescindir o contrato sempre que o adjudicatário não 

cumpra as suas obrigações, após ter sido notificado desse incumprimento e se decorrido o 

prazo que der por fixado na notificação não tiver sanado a sua actuação. 

 

9. MULTAS 

9.1. Se o adjudicatário, da sua iniciativa não previamente sancionada pela Câmara 

Municipal de Ílhavo ou pelos seus agentes, derem causa que permita ao 

empreiteiro recorrer com provimento ao disposto no artigo 403º do Decreto-Lei 

18/2008 de 29 de janeiro, ser-lhe-á aplicada multa correspondente a uma 

percentagem de 10% (dez por cento) do valor do ressarcimento obtido pelo 

empreiteiro. 

9.2. Sempre que houver lugar à efectivação de demolições de partes da obra, 

provisórias ou definitivas, resultantes de comprovada incúria ou desleixo do 

adjudicatário ou dos seus agentes, ser-lhe-á aplicada multa correspondente ao 

dobro do custo de toda a equipa de fiscalização empregada no período em que os 

factos tiveram lugar, com o valor mínimo equivalente de 2 (dois) dias de 

encargo de Fiscalização. 

9.3. A não comparência ao serviço de um agente do adjudicatário, seja qual for o seu 

nível e categoria, em qualquer local da obra, para o qual estava prevista a sua 

presença, será passível de aplicação de multa correspondente ao dobro do custo 

de toda a equipa de fiscalização durante o período de ausência. 

9.4. Por cada reincidência do mesmo agente na falta referida na cláusula anterior, a 

multa duplica até ao limite máximo de 3 (três) reincidências a partir do qual o 

agente terá de ser retirado dos serviços cometidos ao adjudicatário. 

9.5. Não haverá lugar à aplicação de multa referida em 9.3 no caso do agente ter sido 

substituído, em tempo oportuno, por outro de categoria igual ou superior e o 

facto comunicado à Câmara Municipal de Ílhavo 

9.6. Por cada dia de falta, que não tenha sido, com antecedência adequada, 

comunicada à Câmara Municipal de Ílhavo e por esta relevada, sujeita o 

adjudicatário à multa, também por dia, de 0,5% (cinco décimas por cento) do 

valor total do contrato. 
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9.7. A falta a qualquer obrigação imposta neste Caderno de Encargos não incluída 

nas sanções anteriores, implica a aplicação de multa variável, por cada falta, 

entre 0,1% (uma décima por cento) e 0,5% (cinco décimas por cento) do valor 

total do contrato, consoante a gravidade do facto e o juízo da Câmara Municipal 

de Ílhavo. 

9.8. Se qualquer multa ou o seu conjunto atingir um valor superior a 10% (dez por 

cento) do montante contratual, a Câmara Municipal de Ílhavo reserva-se o 

direito de optar pela rescisão do contrato nos termos do número 8 deste Caderno 

de Encargos 

9.9. A caução prestada pelo adjudicatário responderá pelo cumprimento das 

obrigações por este assumidas, sem prejuízo das indemnizações legais a que a 

Câmara Municipal de Ílhavo venha a ter direito pelos prejuízos que daí lhe 

advenham. 
 

10. FALSAS DECLARAÇÕES 
 

A prestação de falsas declarações na proposta ou em quaisquer dos documentos que a 

instruam, bem como a falsificação de documentos, para além de submeter os responsáveis 

às sanções cominadas para os respectivos crimes, determina consoante a fase em que se 

encontre o Processo de Concurso, a respectiva rejeição, exclusão do concorrente ou a 

invalidade da adjudicação e dos actos subsequentes. 
 
 

11. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E FORO COMPETENTE 

11.1. Para todas as matérias não expressamente reguladas, relativas ao processo de 

concurso e ao cumprimento do contrato, observar-se-á o disposto no Decreto-Lei 

nº18/2008 de 29 de janeiro e demais legislação aplicável. 

11.2. O foro competente para julgar eventuais litígios é o do Tribunal com jurisdição 

sobre a Comarca de Ílhavo. 
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PARTE II - CLÁUSULAS TÉCNICAS 

 

12. OBJECTO E ÂMBITO 

12.1. O sistema de informação, fiscalização e controlo visa desenvolver, 

primordialmente, as seguintes áreas funcionais, necessariamente interligadas: 
 

a) Verificação dos Projectos de Execução antes da consignação da obra e no 

decurso da mesma sempre que necessário; 

b) Acompanhamento pormenorizado de todos os trabalhos realizados pelo 

empreiteiro; 

c) Análise, controlo e previsão de tempos e prazos necessários, comparando as 

estimativas baseadas no realizado com os Planos de Trabalho da Obra, 

devidamente aprovados; 

d) Acompanhamento e controlo da administração da obra, verificando todas as 

medições ou revisões orçamentais apreciando, todas as facturas apresentadas 

pelo empreiteiro, elaborando a conta corrente da obra e prevendo as futuras 

necessidades de "Cashflow"; 

e) Comparação das características da obra já realizada, dos materiais, dos 

processos, dos equipamentos e das soluções adoptadas pelo empreiteiro com 

as cláusulas, condições e características estabelecidas pelo Projecto, pelo 

Título Contratual da Obra e pelas restantes disposições em vigor; 

f) Controlo da qualidade de execução; 

g) Acompanhamento, análise e controlo das condições de Segurança, Higiene 

Saúde, coordenando a obra, nos termos estabelecidos no Decreto-Lei 

nº155/95, de 1 de Julho. 

12.2. As acções a desenvolver pelo adjudicatário, no domínio da informação, 

fiscalização e controlo da qualidade da execução da obra são todas as 

necessárias à sua completa realização nas melhores condições, salientando-se 

designadamente, as que constam dos parágrafos seguintes: 
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12.2.1. Área funcional A - Manter a necessária troca e fornecimento de 

informação entre as entidades intervenientes e a Câmara Municipal de 

Ílhavo e a AdRA. 

Para este efeito, o adjudicatário deverá, nomeadamente: 

I) Participar e secretariar reuniões com a Câmara Municipal de Ílhavo 

e AdRA, sempre que seja necessário, que permitam a análise do 

andamento dos trabalhos da obra e das acções desenvolvidas pelo 

adjudicatário. 

II) Participar e secretariar reuniões e demais contactos que a Câmara 

Municipal de Ílhavo ou a AdRA, decida efectuar com entidades 

intervenientes na execução da obra, fazendo executar as acções daí 

resultantes. 

III) Propor, participar e secretariar reuniões com o empreiteiro 

(periodicidade não superior à semana), com o autor do projecto ou 

com outras entidades, directa ou indirectamente ligadas à obra, a 

fim de analisar os trabalhos em curso, esclarecer dúvidas, estudar 

alterações ou identificar e encaminhar problemas a resolver. 

IV) Preparar, acompanhar ou conduzir todas as visitas à obra julgadas 

convenientes pela Câmara Municipal de Ílhavo ou a AdRA. 

V) Elaborar mensalmente relatórios pormenorizados a submeter à 

Câmara Municipal de Ílhavo e Á AdRA contendo todas as análises, 

informações, pareceres, recomendações e propostas decorrentes da 

sua actuação no âmbito das áreas funcionais B a E. 

VI) Proceder ao registo da evolução dos trabalhos e pormenores de 

execução em “slides”, com elevada qualidade, a entregar 

mensalmente à Câmara Municipal de Ílhavo e á AdRA. 

 
VII) Área funcional B - Controlar e fazer respeitar a calendarização da 

obra estabelecida no contrato.  

Para esse efeito o adjudicatário deve nomeadamente: 

I) Analisar e informar, em termos conclusivos, os Planos de Trabalhos 

propostos pelo empreiteiro relativos aos trabalhos contratuais e a 

eventuais adicionais. Estudo das correcções necessárias de modo a 

respeitar com segurança as datas limite acordadas, com 

apresentação dos consequentes planos alternativos à Câmara 

Municipal de Ílhavo e á AdRA. 
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II) Verificar o desenvolvimento da obra em termos dos Planos de 

Trabalho aprovados. 

III) Identificar e caracterizar dos principais desvios verificados, 

propondo fundamentadamente as acções necessárias à sua 

compensação — parcial ou total — e ou à sua eliminação futura. 

IV) Desenvolver as medidas aprovadas pela Câmara Municipal de 

Ílhavo e pela AdRA, com o fim de recuperar eventuais atrasos, de 

forma a dar cumprimento às datas estabelecidas. 

V) Actualizar as estimativas de tempos para os trabalhos ainda por 

realizar, tendo em conta as estatísticas efectivamente verificadas no 

decurso dos trabalhos já realizados. 

VI) Produção trimestral, e nos casos de inflexões no decurso da obra, 

dos diagramas de redes PERT/CPM, incluindo análise de recursos e 

tendo em conta as estatísticas e avanço dos trabalhos já realizados. 

VII) Actualizar trimestralmente, sempre que necessário, os Cronogramas 

Financeiros previsionais do empreiteiro, tendo em conta as análises 

anteriores e as regras de revisão de preços em vigor. 

12.2.2. Área Funcional C - Controlar a qualidade da obra e dos trabalhos em 

curso contribuindo para o seu elevado nível.  

Para esse efeito o adjudicatário deve, nomeadamente: 

I) Elaborar as recomendações julgadas convenientes com o fim de 

preservar a qualidade de execução. 

II) Fiscalizar o cumprimento das condições estabelecidas no Título 

Contratual da Obra. 

III) Apreciar e informar (com antecedência) sobre a qualificação e o 

nível de comportamento profissional dos meios humanos 

intervenientes, em especial os do empreiteiro, divididos pelas 

diversas especialidades. 

IV) Participar na realização dos ensaios da obra em colaboração com o 

empreiteiro, o autor do projecto e outras entidades especializadas. 

V) Analisar a qualidade dos materiais, equipamentos e processos 

utilizados pelo empreiteiro em obra implementando as acções 

necessárias, nomeadamente comentando com parecer e informando 

sobre a documentação respectiva apresentada pelo empreiteiro e ou 

demais entidades intervenientes, promovendo sempre que 

necessário, e/ou a Câmara Municipal de Ílhavo ou a AdRA, assim o 

entenda, os ensaios de controlo em laboratório próprio e/ou oficial 

(LNEC ou seus associados, preferencialmente). 
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VI) Verificar as operações executadas pelo empreiteiro e a qualidade 

dos equipamentos utilizados. 

VII) Apreciar e informar dos planos de mobilização do empreiteiro, no 

que concerne a mão-de-obra, equipamento e materiais. 

VIII) Verificar a implantação das partes integrantes da obra e a sua 

geometria antes e ao longo da sua realização. 

IX) Apreciar e informar sobre o plano do estaleiro do empreiteiro, e das 

demais instalações provisórias. 

X) Certificar-se que todos os desenhos, em transparente, das alterações 

introduzidas no projecto durante a obra, a executar pelo projectista 

ou pelo empreiteiro, são efectuados 

XI) Elaborar e participar nos processos conducentes à consignação, 

recepção provisória e definitiva da obra, bem como à extinção da 

caução prestada pelo empreiteiro. 

12.2.3. Área Funcional D - Acompanhar e controlar todas as condições de 

segurança com que se desenvolvem os trabalhos da obra, propondo 

atempadamente todas as medidas julgadas pertinentes, nos termos do 

Decreto-Lei nº 155/95 e demais legislação aplicável. 

Para esse efeito  o adjudicatário deve nomeadamente: 

I) Elaborar a comunicação a enviar pelo Dono de Obra ao IDICT – 

Instituto de Desenvolvimento e Inspecção das Condições de 

trabalho a abertura do Estaleiro da Empreitada; 

II) Manter actualizada a informação sobre os sub-empreiteiros em 

obra, com referencia a 

• Identificação da empresa 

• Natureza do trabalho 

• Número de trabalhadores envolvidos 

• Tempo de execução do contrato 

III) Adoptar em obra atitudes que promovam a implementação de 

princípios de prevenção de riscos, particularmente em colaboração 

com o IDICT. 

IV) Realizar mensalmente e sempre que justificável relatórios 

descrevendo as condições de segurança, higiene e saúde no trabalho 

e o cumprimento das respectivas  regras. 

V) Elaborar inquéritos e análises pormenorizados sobre todos os 

acidentes ocorridos, responsáveis por danos humanos e/ou 

materiais. 
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12.2.4. Área Funcional E - Acompanhar e controlar a administração da obra. 

Para esse efeito o adjudicatário deve nomeadamente: 

I) Elaborar parecer fundamentado sobre o Processo de Erros e 

Omissões de Projecto. 

II) Proceder mensalmente às medições dos trabalhos executados, 

necessárias à elaboração dos autos de medição da obra, e 

informar sobre reclamações eventualmente apresentadas pelo 

empreiteiro. 

III) Identificar e justificar todos os trabalhos a mais e a menos e 

informar devidamente a Câmara Municipal de Ílhavoe a AdRA 

para que se possa pronunciar sobre a oportunidade da sua 

execução. 

IV) Medir e controlar os trabalhos realizados a mais e a menos e 

proceder à avaliação dos seus valores orçamentais. 

V) Determinar com base em V, VI e nas fórmulas de revisão de 

preços, os pagamentos devidos ao empreiteiro. 

VI) Elaborar a conta-corrente da obra segundo as normas legais em 

vigor, devendo o respectivo Plano de Contas ser submetido à 

aprovação da Câmara Municipal de Ílhavo e da AdRA. 

VII) Controlar e apreciar todas as facturas emitidas pelo empreiteiro, 

devendo propor fundamentadamente à Câmara Municipal de 

Ílhavo e à AdRA a sua satisfação ou rejeição. 

VIII) Elaborar os Cronogramas previsionais já referidos e a 

consequente análise de "cash-flow". 

12.2.5. Área funcional F  

Apoiar do ponto de vista técnico e administrativo:  

I) Qualquer situação de contencioso ou diferendo existente entre a Câmara 

Municipal de Ílhavo e o empreiteiro e/ou demais entidades 

intervenientes nos trabalhos, relativo ao respectivo projecto ou à obra. 
 

II) Apoiar a organização dos Processos a enviar a apreciação do Tribunal 
de Contas pela Câmara Municipal de Ílhavo, nomeadamente os 
contratos dos trabalhos adicionais. 

 

12.2.6. Propor, oportunamente, todas as iniciativas julgadas úteis para garantir o 

bom prosseguimento dos trabalhos, tais como a consideração de 

alternativas técnicas ou financeiras. 
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12.2.7. Entregar à Câmara Municipal de Ílhavo e à AdRA no início de cada mês 

um plano descrevendo as acções a implementar, manter e desactivar no 

âmbito das várias áreas funcionais. 

12.2.8. Apresentar à CMI e à AdRA no início de cada mês um Relatório que 

descreva toda actividade desenvolvida no mês anterior quer da 

empreitada, quer de reuniões havidas com os diversos intervenientes, 

nomeadamente autor do projecto (assistência técnica), empreiteiro e 

outros intervenientes, além dos mapas de controlo e desvio do plano de 

trabalhos e do cronograma financeiro. O relatório deve fazer menção 

expressa às medidas implementadas em obra para garantir a Segurança, 

Higiene e Saúde. 

12.2.9. Elaborar Relatório Técnico de vistoria à obra, logo após o pedido de 

recepção provisória da mesma, com referência ao estado de acabamento 

dos trabalhos e eventuais deficiências, registando as alterações aos 

projectos realizadas no decorrer da empreitada, nas suas diferentes 

componentes e especialidades, bem como das telas finais corrigidas, a 

apresentar pelo Adjudicatário da Obra, relatório que concluirá emitindo 

um parecer sobre a oportunidade, ou não, da recepção requerida. 
 

12.2.10. Elaborar Relatório Técnico de vistoria à obra com referência a eventuais 

deficiências a efectuar 30 (trinta) dias antes da data limite para a extinção 

da caução. 
 

12.2.11. Entregar o cadastro final da obra, nomeadamente: 

 
- Redes gerais – Plantas gerais e perfis longitudinais; 
 
- Ramais domiciliários – Ficha individual com as características do ramal 
com identificação do requerente, morada, localização, extensão e 
diâmetro, associado ao contrato de água fim de entregar á entidade gestora 
do Serviço, a ADRA. 
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13. ENTIDADES INTERVENIENTES 

13.1. As entidades directamente intervenientes no desenvolvimento da obra são: 

- Câmara Municipal de Ílhavo e á Águas da Região de Aveiro (donos da obra); 

- Empreiteiro geral e eventualmente sub-empreiteiros de trabalhos de 

especialidade; 

- Autores do projecto e/ou prestadores de serviços no âmbito da Assistência 

Técnica 

- Adjudicatário dos serviços deste Caderno de Encargos; 

13.2. As restantes entidades também intervenientes e que poderão eventualmente 

prestar apoio especializado ao desenvolvimento dos trabalhos incluem: 

- Consultores que a Câmara Municipal de Ílhavo e as Águas da Região de 

Aveiro vierem a convidar. 

- Laboratório Nacional de Engenharia Civil - LNEC 

- Instituto Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial – INETI 

- Instituto Português de Qualidade – IPQ; 

- Instituto Português de Soldadura - IPS 

13.3. Para o desenvolvimento da obra haverá que estabelecer ligações com as 

entidades que tenham jurisdição, sejam e/ou exerçam actividades na área 

abrangida pelas obras: 

- Delegações Regionais dos organismos oficiais com superintendência na 

região. 

- Outras entidades e empresas. 

13.4. Compete ao adjudicatário o estabelecimento e manutenção das ligações que a 

Câmara Municipal de Ílhavo ou a AdRA entenda deverem ser asseguradas com 

as outras entidades intervenientes, bem como as consequentes acções no âmbito 

da Fiscalização e Gestão da Qualidade da obra e que a Câmara Municipal de 

Ílhavo ou a AdRA entendam cometer-lhes. 

13.5. Compete ao adjudicatário propor o fluxograma, acompanhado de Memória 

Descritiva e Justificativa das ligações de rotina a estabelecer com as seguintes 

entidades: 

- Câmara Municipal de Ílhavo 

-   AdRA - Águas da Região de Aveiro 
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- Empreiteiro geral e eventualmente empreiteiros de trabalhos de 

especialidade. 

- Autores do projecto 

- Adjudicatário 

- Outras entidades e empresas. 

13.6. Sempre que a Câmara Municipal de Ílhavo, a AdRA ou o adjudicatário 

entenderem necessário ao bom andamento dos trabalhos a modificação do 

fluxograma aprovado, o adjudicatário deverá estudar e propor as adaptações 

consideradas convenientes. 
 
 

14. ORGANIZAÇÃO E MEIOS DO ADJUDICATÁRIO 

14.1. Disposições gerais 

14.1.1. Compete ao adjudicatário o apetrechamento e obtenção de todos os meios 

humanos e materiais que sejam necessários à execução das acções a 

desenvolver no âmbito da informação, fiscalização e controlo da 

qualidade da execução da obra, bem como o estabelecimento de todo o 

sistema de organização necessário à perfeita e completa execução das 

tarefas a seu cargo. 

14.1.2. Se a Câmara Municipal de Ílhavo ou a AdRA verificarem que os meios 

utilizados pelo adjudicatário são insuficientes ou menos adequados à boa 

execução dos trabalhos de sua atribuição, poderá impor o seu reforço, 

incluindo a aquisição de meios materiais ou a sua modificação ou 

substituição. 

14.1.3. Os planos de mobilização dos meios humanos e materiais deverão ser 

elaborados em concordância com o Plano de Trabalhos da obra, devendo 

ser ajustados e aprovados pela Câmara Municipal de Ílhavo e pela Adra 

sempre que naquele se verifiquem alterações. 
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14.2. Meios de Organização e Informatização 

14.2.1. Compete ao adjudicatário organizar e gerir integralmente todos os 

sistemas que considerar necessários para atingir os objectivos e realizar as 

tarefas anteriormente descritas, a fim de garantir que a obra seja realizada 

com um nível máximo de qualidade, segurança e bem assim de acordo 

com os planos e programas estabelecidos. 

14.2.2. O adjudicatário deverá dar especial atenção a todas as tarefas relacionadas 

com o controlo do nível de qualidade e das quantidades associadas à 

execução da obra, pelo que deverá adoptar os meios de organização 

adaptados a esta preocupação. 

14.2.3. O adjudicatário deverá dar, também, especial atenção à montagem e 

definição de todos os circuitos de informação necessários à realização de 

todas as suas acções. 

14.2.4. Atendendo a que o adjudicatário irá desempenhar tarefas enquadradas nas 

seis grandes áreas funcionais já apresentadas, é sua obrigação propor para 

aprovação à Câmara Municipal de Ílhavo e à AdRA antes do início da 

obra os organigramas funcionais adequados, bem como a descrição dos 

sistemas, acções e circuitos que pensa adoptar para recolha, tratamento e 

registo e informação. 

14.2.5. É obrigatório que o adjudicatário disponha de meios informáticos, que 

permitam o registo semanal de todos os dados e elementos necessários e 

suficientes à descrição dos trabalhos realizados, dos consumos efectivados 

e dos valores orçamentados adicionados. Estes meios são utilizados com 

dois fins distintos e paralelos: 

I) Fornecer ao adjudicatário a base de informação para o 

desenvolvimento das análises necessárias ao planeamento e à 

programação da obra, usando todos os meios informáticos 

complementares convenientes, localizados também na obra. 

II) Fornecer à Câmara Municipal de Ílhavo e á AdRA cópia integral dos 

dados e elementos registados na obra, sempre que necessário, a fim 

de que a Câmara Municipal de Ílhavo possa constituir, através dos 

seus próprios meios informáticos, as bases de dados que entender 

convenientes e que poderá utilizar para também desenvolver todas as 

análises de planeamento e controlo que julgar pertinentes.  
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14.3. Meios Humanos 

14.3.1. A mobilização e selecção de todos os meios humanos para a prestação dos 

serviços a cargo do adjudicatário são da sua inteira responsabilidade, 

obrigando-se a garantir que todos os seus agentes coloquem a sua perícia, 

cuidado e diligência na realização dos serviços que lhe forem cometidos 

no âmbito da sua capacidade profissional. 
 

14.3.2. A constituição da equipa de pessoal do adjudicatário, a colocar no local da 

obra, será a que melhor se adapte às necessidades de desenvolvimento das 

acções incluídas no âmbito da Fiscalização e Controlo da Qualidade de 

execução da obra e definidas no Caderno de Encargos, integrando as 

categorias e classes profissionais que forem necessárias, considerando a 

especificidade dos trabalhos, e obrigatoriamente constituída por: 
 

- Coordenador da Fiscalização - Engenheiro Civil com 

experiência de Fiscalização de obras similares, pertencente 

aos quadros da empresa.....................................................................1 

- Engenheiro Civil ............................................................................1 

- Topógrafo........................................................................................1 

- Medidor orçamentista .....................................................................1 

Como representante do Dono de Obra, e no âmbito da Higiene, 

Segurança e Saúde no Trabalho, o Engenheiro Civil Coordenador será o 

responsável por exigir o estrito cumprimento do Decreto-lei nº 155/85 

de 1 de Julho e demais legislação aplicável. 

 

Em obra exige-se ainda, e obrigatoriamente, um Engenheiro Civil, com 

experiência comprovada, este com permanência diária a tempo inteiro. 

14.3.3. A especificação detalhada das diferentes funções e dos requisitos de cada 

uma das categorias e classes profissionais (as indicadas em 14.3.2 e 14.3.3 

e outras que o adjudicatário considere de incluir ou substituir na listagem), 

constitui obrigação deste, devendo-a submeter à aprovação da Câmara 

Municipal de Ílhavo e á AdRA. 
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14.3.4. Para garantir o bom andamento dos trabalhos, sempre que a Câmara 

Municipal de Ílhavo, a AdRA ou o adjudicatário entenderem como 

necessário proceder à alteração da listagem de categorias e classes ou das 

funções e requisitos de qualquer uma delas, o adjudicatário deverá estudar 

e propor atempadamente as adaptações consideradas convenientes. 

14.3.5. O adjudicatário pode, caso assim o entenda e mediante prévia anuência da 

Câmara Municipal de Ílhavo, ou da AdRA, recorrer à intervenção, na 

obra, de quaisquer outros especialistas nos diversos ramos da engenharia. 

Tal tipo de intervenção não implicará no entanto qualquer encargo para a 

Câmara Municipal de Ílhavo, ou à AdRA entendendo-se as referidas 

intervenções como da inteira responsabilidade do adjudicatário e em 

complemento da sua organização, para efeitos de execução das acções que 

lhe são cometidas no âmbito deste Caderno de Encargos. 

14.3.6. Quando, por qualquer motivo, a intervenção de especialistas referidos na 

cláusula anterior, possa vir a ter em obra um carácter de actuação 

sistemático, serão então os mesmos considerados pela Câmara Municipal 

de Ílhavo ou pela AdRA como entidades abrangidas no disposto na 

cláusula 4. deste Caderno de Encargos, não podendo em qualquer caso 

constituir encargos adicionais para a Câmara Municipal de Ílhavo ou para 

a AdRA. 

14.3.7. A Câmara Municipal de Ílhavo reserva-se o direito de ordenar que seja 

retirado dos serviços cometidos ao adjudicatário qualquer elemento do seu 

pessoal que, a seu exclusivo juízo, não tenha aptidões para as funções que 

ocupa, ou haja desrespeitado os agentes da Câmara Municipal de Ílhavo, 

ou da AdRA seus colaboradores ou quaisquer outros intervenientes na 

obra, ou ainda tenha provocado indisciplina no desempenho dos seus 

deveres. A ordem deverá ser fundamentada por escrito, quando o 

adjudicatário assim o exija, mas sem prejuízo da imediata suspensão do 

pessoal indicado. 

14.4. Meios Materiais 

14.4.1. Todos os meios necessários ao controlo e registo de qualidade, dados 

topográficos e outros dados técnicos da obra, controlo de produção, meios 

de transporte, tratamento informático, etc., são todos da responsabilidade 

do adjudicatário, incluindo a sua eventual aquisição e exploração. 
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14.4.2. A expressa indicação neste Caderno de Encargos dos meios 

indispensáveis ao adjudicatário, não o desobriga a se apetrechar com o 

equipamento necessário e em quantidade suficiente, de modo a garantir 

uma boa qualidade de trabalho e a qualquer momento reforçá-la. 

14.4.3. Instalações 

O adjudicatário disporá no local, para funcionamento dos seus serviços, 

de instalações adequadas, nomeadamente um contentor modelado com 

uma sala e uma casa de banho (6.20 x 2.40 m2). A proposta deverá incluir 

os custos inerentes a estas instalações. 

14.4.4. Meios de Transporte 

O adjudicatário deverá colocar em serviço os meios de transporte 

necessários para a fiscalização da obra, competindo-lhe igualmente 

assegurar a sua exploração e manutenção. Estes meios de transporte 

devem ser adequados e suficientes para as funções a que se destinam. 

Será da responsabilidade do adjudicatário o transporte correspondente às 

deslocações entre as duas obras. 

14.4.5. Meios de Comunicação Externa 

O adjudicatário da fiscalização terá de instalar telefone e fax, e outra linha 

telefónica para correio electrónico. Os seus custos de 

activação/desactivação e de funcionamento serão encargo do 

adjudicatário. 

14.4.6. Materiais e equipamentos de escritório, de desenho, de reprodução e de 

arquivo e consumo corrente. 

É da responsabilidade do adjudicatário a sua aquisição e exploração. 

14.4.7. Meios Informáticos 
 

É obrigatório que o adjudicatário disponha de um sistema informático na 

obra, de modo a cumprir as tarefas indicadas neste Caderno de Encargos, 

constituído no mínimo por computador e impressora, e endereço 

electrónico com linha telefónica independente.  
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14.4.8. Meios Topográficos 

Os equipamentos de topografia a utilizar pelo adjudicatário deverão ter 

características adequadas às exigências do Caderno de Encargos da obra e 

serem em quantidade suficiente para que os trabalhos se desenvolvam ao 

ritmo previsto pelo Plano de Trabalhos da obra, procedendo 

sistematicamente às verificações necessárias para o integral cumprimento 

do Projecto de Execução. 

 

14.4.9. Máquina Fotográfica 

Em obra terá de haver uma máquina fotográfica para registo da evolução 

dos trabalhos e pormenores construtivos, com elevada qualidade. 

 

15. CONDIÇÕES DE REMUNERAÇÃO E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 

15.1. Composição do valor da remuneração: 

A remuneração a receber pelo adjudicatário, e consequentemente o valor do 

contrato, é um preço global, com distribuição mensal. 

Se por motivos imprevistos o prazo de execução da empreitada for prorrogado, 

para além de 240 dias (8 meses) do início das funções de fiscalização, o 

adjudicatário continuará em funções com a retribuição mensal decorrente da 

revisão de preços que for determinada pela fórmula 

 

Vn=V0x 
In

I0
  

 

 em que: 

 
V0 - valor mensal da proposta 

 Vn - valor do mês actual 

 In - índice de mão de obra no Distrito de Aveiro no mês n. 

 I0 - índice de mão de obra no Distrito de Aveiro, na data de apresentação da 

proposta 
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15.2. Forma de Pagamento 

15.2.1. Os pagamentos ao adjudicatário serão efectuados mensalmente. 

15.2.2. Constituirá pagamento adicional a execução de trabalho em horas 

extraordinárias ou em reforço dos meios humanos considerados no 

respectivo cronograma, se o ritmo imprimido à obra em certo período ou 

por desvio do plano de trabalhos o justificar. Tais pagamentos, calculados 

com base nas taxas horárias referidas em 16.2.3., só terão lugar desde que 

previamente aprovados pela Câmara Municipal de Ílhavo e pelo 

empreiteiro, sendo suportadas por este último. 

15.2.3. Os pagamentos serão efectuados mediante apresentação de facturas 

acompanhadas dos elementos justificativos, até ao dia 10 (dez) de cada 

mês, depois de deduzidos os descontos de acordo com o estipulado no 

Título Contratual e a legislação em vigor. 

15.2.4. O prazo dos pagamentos é de 60 (sessenta) dias a contar da data em que 

teve lugar a apresentação da factura, desde que a mesma tenha tido a 

aprovação pela Câmara Municipal de Ílhavo. 

 Ultrapassado esse prazo de 60 (sessenta) dias, o adjudicatário tem direito 

ao juro de mora no pagamento das contas aprovadas, mas esse juro só lhe 

será abonado desde que este solicite expressamente em requerimento 

dirigido à Câmara Municipal de Ílhavo. 

15.2.5. A Câmara Municipal de Ílhavo compromete-se a pronunciar-se sobre a 

aprovação de cada factura até 30 (trinta) dias após a sua apresentação pelo 

adjudicatário. 
 

15.2.6. Caso as facturas apresentadas não tenham a aprovação da Câmara 

Municipal de Ílhavo, o adjudicatário compromete-se a apresentar outras 

em sua substituição e devidamente corrigidas. 

15.3. Descontos nos Pagamentos 

15.3.1. Das importâncias que o adjudicatário tiver a receber, em cada um dos 

pagamentos parciais, serão deduzidos para garantia do contrato 5% (cinco 

por cento) do valor dos pagamentos. 
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15.3.2. Este desconto pode ser substituído nos termos legais por depósito de 

títulos emitidos ou garantidos pelo Estado Português, por caução bancária 

ou por seguro-caução. 

15.3.3. O seguro-caução terá uma redacção de modo a oferecer igual amplitude 

de garantia que a redacção na cláusula anterior confere à garantia 

bancária. 

15.3.4. A Câmara Municipal de Ílhavo deduzirá ainda, nos pagamentos parciais a 

fazer ao adjudicatário, todas as demais quantias que sejam legalmente 

exigíveis. 

 

16. PESSOAL 

16.1. Disposições Gerais 

16.1.1. O adjudicatário é o responsável pelas obrigações relativas ao seu pessoal 

empregado na prestação de serviços de fiscalização, pela sua boa aptidão 

profissional e disciplina. 

16.1.2. O adjudicatário é obrigado a manter a harmonia e a boa ordem no local 

dos trabalhos, sendo responsável pela retirada dos elementos que 

porventura provoquem indisciplina no desempenho das suas funções. 

16.2. Horário de trabalho 

16.2.1. O adjudicatário obriga-se a praticar um horário de trabalho idêntico ao 

horário praticado pelo empreiteiro da construção da obra. Neste horário 

deverá estar permanentemente na obra um Engenheiro Civil. 

16.2.2. As taxas para trabalho normal e os recursos propostos reportam-se a um 

horário de 40 (quarenta) horas de trabalho semanal da Indústria de 

Construção Civil. 

16.2.3. Admite-se a realização de trabalho fora das horas regulamentares e por 

turnos, pelo que deverão ser apresentadas obrigatoriamente as respectivas 

taxas horárias únicas, por categorias profissionais, englobando todas as 

situações de prolongamento, turnos, etc., e adaptadas em função da 

legislação em vigor à data da proposta. 
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17. ACIDENTES DE TRABALHO, MEDICINA NO TRABALHO E SEGURANÇA DO 
PESSOAL 

17.1. O adjudicatário obriga-se ao cumprimento das disposições legais e 

regulamentares em vigor sobre acidentes de trabalho e medicina no trabalho, 

relativamente a todo o seu pessoal, sendo de sua conta os encargos que de tal 

resultem. 

17.2. O adjudicatário é obrigado a acautelar, em conformidade com as disposições 

legais e regulamentares aplicáveis, a vida e a segurança do seu pessoal e a 

prestar-lhes assistência médica de que careça por motivo de acidente no trabalho 

ou de doença profissional. 

17.3. Encargos sociais 

O adjudicatário ficará responsável, relativamente à actividade profissional do seu 

pessoal, pelo pagamento de todos os encargos sociais legalmente fixados. 

 

18. SEGUROS E SEGURANÇA 

18.1. O adjudicatário obriga-se a efectuar o seguro do seu pessoal empregue nos 

serviços de fiscalização da obra, em conformidade com o disposto nas cláusulas 

seguintes. 

18.2. As apólices de seguro cobrirão acidentes de trabalho e doenças profissionais, 

devendo nelas constar uma cláusula pela qual a entidade seguradora se 

compromete a mantê-las válidas até à conclusão dos trabalhos. Em caso de 

impossibilidade de cumprimento por denegação no decurso do prazo, a sua 

validade só deverá terminar 30 (trinta) dias após comunicação à Câmara 

Municipal de Ílhavo e após renúncia desta última. 

18.3. As condições estabelecidas na cláusula anterior abrangem igualmente o pessoal 

dos subadjudicatários, tarefeiros que trabalhem nos serviços de fiscalização da 

obra, bem como os eventuais consultores que venham a ser agregados, mesmo 

que em tempo restrito, respondendo o adjudicatário perante a Câmara Municipal 

de Ílhavo pela sua observância. 

18.4. O adjudicatário obriga-se ainda a segurar os meios de transporte que sejam 

empregues na fiscalização da obra, bem como todo o pessoal neles transportados 

na qualidade de passageiros, seja quem for, estes últimos com valor ilimitado de 

responsabilidade civil. 
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18.5. Os encargos referentes aos seguros impostos por este Caderno de Encargos, bem 

como qualquer dedução efectuada pela seguradora a título de franquia em caso 

de sinistro indemnizável, serão da conta do adjudicatário. 

18.6. O adjudicatário obriga-se a manter actualizado o Plano de Segurança e Saúde e a 

Compilação Técnica considerando todos os trabalhos da obra, em colaboração 

com a Câmara Municipal de Ílhavo, a AdRA, o empreiteiro e as empresas 

seguradoras com intervenção na obra, nos termos do Decreto-Lei nº 155/95 de 1 

de Julho. 

 

19. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Quando da assinatura do contrato, será fornecida pela Câmara Municipal de Ílhavo ao 

adjudicatário uma colecção completa do Processo do Concurso da obra, em formato 

digital. 

 

 

Ílhavo, março de 2017 


