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CADERNO DE ENCARGOS 
 
 

PARTE I 
CLÁUSULAS JURÍDICAS 

 
Cláusula 1ª 

CONDIÇÕES E CLÁUSULAS PORQUE SE REGE O CONTRATO 
 
1. Na execução do contrato, observar-se-ão: 
a) As cláusulas do contrato e o estabelecido em todos os documentos que dele fazem parte 
integrante. 
b) As leis e regulamentos em vigor. 
2. Para os efeitos estabelecidos na alínea a) do nº 1 consideram-se integrados no contrato este 
Caderno de Encargos, os restantes elementos patenteados em concurso, a proposta do adjudicatário 
e, bem assim, todos os outros documentos que sejam referidos no título contratual ou neste Caderno 
de Encargos. 
 

Cláusula 2ª 
REGULAMENTOS E OUTROS DOCUMENTOS NORMATIVOS 

 
1. Para além das normas constantes deste Caderno de Encargos, fica o adjudicatário obrigado ao 
pontual cumprimento de todos os demais documentos que se encontrem em vigor e que se 
relacionem com o objeto do procediemnto. 
2. O adjudicatário obriga-se, igualmente, a respeitar em tudo o que seja aplicável ao objeto e não 
esteja em oposição com os documentos do contrato e a legislação portuguesa. 
 

Cláusula 3ª 
REGRAS DE INTERPRETAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE REGEM O 

PROCEDIMENTO 
 
1. As divergências que, porventura, possam existir entre os vários documentos que se consideram 
integrados no contrato, se não poderem solucionar-se pelos critérios legais de interpretação, 
resolver-se-ão de acordo com as seguintes regras: 
2. Até ao termo do quinto sexto do prazo fixado para a apresentação das propostas, os interessados 
devem apresentar ao Órgão competente para a decisão de contratar uma lista na qual identifiquem, 
expressa e inequivocamente, os erros e as omissões do Caderno de Encargos detectados e que 
digam respeito a: 
a) Aspectos ou dados que se revelem desconformes com a realidade; ou 
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b) Espécie ou quantidade de prestações estritamente necessárias à integral execução do objecto do 
contrato a celebrar; ou 
c) Condições técnicas de execução do objecto do contrato a celebrarem que o interessado não 
considere exequíveis. 
3. As normas do Programa do Procedimento prevalecem sobre quaisquer indicações constantes dos 
Anúncios com elas desconformes. 
 

Cláusula 4ª 
OBJECTO DO CONCURSO 

 
A concessão tem por objecto a adjudicação, da CONCEPÇÃO, CONSTRUÇÃO E 
EXPLORAÇÃO DO ANTIGO EDIFÍCIO DA ESCOLA CONDE FERREIRA, nos termos 
constantes do programa preliminar que constitui o Anexo I. 
 
 

Cláusula 5ª 
SIGILO 

 
O adjudicatário garantirá o sigilo quanto a informações que, directa ou indirectamente, venha a ter 
conhecimento relacionadas com a actividade da CMB. 
 

Cláusula 6ª 
CASOS FORTUITOS, OU DE FORÇA MAIOR 

 
1. Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se, por caso fortuito ou de força maior, 
designadamente greves ou outros conflitos colectivos de trabalho, for impedido de cumprir as 
obrigações assumidas no contrato. 
2. A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior deverá comunicar e justificar tais situações 
à outra parte, bem como informar o prazo previsível para restabelecer a situação. 
 
 

Cláusula 7ª 
FORO COMPETENTE 

 
Para todas as questões emergentes do contrato, será competente o Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Almada. 
 

Cláusula 8ª 
PREVALÊNCIA 
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1. As normas constantes do CCP relativas às fases de formação e de execução do contrato 
prevalecem sobre quaisquer disposições das peças do procedimento com elas desconformes. 
2. Fazem sempre parte integrante do contrato, independentemente da sua redução a escrito: 
a) Os suprimentos dos erros e das omissões do Caderno de Encargos identificados pelos 
concorrentes, desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceitem pela CMB; 
b) Os esclarecimentos e as rectificações relativos ao Caderno de Encargos; 
c) O Caderno de Encargos; 
d) A proposta adjudicada; 
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário. 
3. Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2. a prevalência é determinada pela 
ordem pela qual são indicados nesse número. 
4. Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2. e o clausulado do contrato, 
prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no 
artigo 99.º do CCP e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º do CCP. 
 

 
Cláusula 9ª 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
Em tudo o omisso, no presente Caderno de Encargos, observar-se-á o disposto no Decreto-Lei nº 
18/2008, de 29 de Janeiro, que aprovou o Código dos Contratos Públicos (CCP), na Declaração de 
Rectificação n.º18-A/2008, na redação dada pelo Decreto-Lei nº 278/2009, de 2 de Outubro, no 
Código do Procedimento Administrativo, na Portaria nº 701-F/2008, de 29 de Julho, na Portaria nº 
701-G/2008, de 29 de Julho, na Portaria nº 701-H/2008, de 29 de Julho, no Decreto-Lei nº 143-
A/2008, de 25 de Julho, no Decreto-Lei nº 37/2007, de 19 de Fevereiro, na Directiva 2006/66/CE, 
de 6 de Setembro, na Directiva 230/2004, de 10 de Dezembro, na Directiva 2004/18/CE, de 31 de 
Março, no Decreto-Lei nº 290-D/99, de 2 de Agosto e na demais legislação aplicável. 
 
 

PARTE II 
CLÁUSULAS TÉCNICAS 

 
Secção I 

CLÁUSULAS TÉCNICAS DA CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 

Cláusula 1ª 
NOÇÃO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 
1. Entende-se por concessão de serviços públicos o contrato pelo qual o co-contratante se obriga a 
gerir, em nome próprio e sob sua responsabilidade, uma actividade de serviço público, durante um 
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determinado período, sendo remunerado pelos resultados financeiros dessa gestão ou, directamente, 
pelo contraente público. 
 

2. São partes nos contratos referidos nos números anteriores o concedente e o concessionário. 
 
 

Cláusula 2ª 
PRAZO 

 
1. O prazo de vigência do contrato é fixado em função do período de tempo previsivelmente 
necessário à amortização, em normais condições de rendibilidade da exploração, do capital 
investido pelo concessionário. 
2. A cedência da ocupação do espaço realizar-se-á por um período limitado de 35 (trinta e cinco) 
anos, eventualmente prorrogável por mais 15 (quinze) anos. 
3. O contrato de cedência de ocupação renovar-se-á por períodos sucessivos de 1 (um) ano, até ao 
limite máximo prorrogável constante do n.º anterior, desde que nenhuma das partes o denuncie com 
a antecedência mínima de quatro meses sobre a data da eventual renovação. 
4. Caso o adjudicatário não compareça para celebrar o contrato na data fixada pela Câmara 
Municipal, ou se recuse a outorgar o contrato, a adjudicação será considerada sem efeito, 
revertendo para a Câmara Municipal os depósitos já efectuados ou quaisquer outras quantias já 
pagas. 
5. A concessão termina no fim do prazo da concessão, acrescido da sua eventual prorrogação. 
6. As instalações deverão ser devolvidas em bom estado de utilização, de tal modo que as 
deteriorações e prejuízos causados, por culpa do pessoal ou frequentadores, serão de inteira 
responsabilidade do concessionário, que terá de proceder às reparações ou substituições necessárias. 
Ressalvam-se, é claro, as deficiências ou deteriorações resultantes do uso normal. 
 

Cláusula 3ª 
CONCESSIONÁRIO 

 
O concessionário deve ter por objecto social, ao longo de todo o período de duração do contrato, as 
actividades que se encontram integradas na concessão. 
 

Cláusula 4ª 
OUTRAS ACTIVIDADES 

 
1. Mediante autorização da CMB, o concessionário pode exercer actividades não previstas no 
contrato desde que complementares ou acessórias das que constituem o objecto principal do 
mesmo, após a adjudicação. 
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2. A autorização referida no número anterior pressupõe a apresentação pelo concessionário de uma 
projecção económico-financeira da actividade ou actividades a desenvolver e de uma renegociação 
da renda entre as partes. 
 
 

Cláusula 5ª 
PARTILHA DE RISCOS 

 
1. O contrato implica a significativa e efectiva transferência do risco para o concessionário. 
2. O concessionário deverá efectuar um seguro multi-riscos, do equipamento que instalar e outros 
específicos para a atividade a desenvolver. 
 

Cláusula 6ª 
OBRIGAÇÕES DO CONCESSIONÁRIO 

 
1. Constituem obrigações do concessionário: 
a) Cumprir e fazer cumprir as indicações fornecidas pela CMB; 
b) Manter em funcionamento o espaço concessionado, de forma regular e em cumprimentos dos 
horários legalmente aprovados. 
c) Obter e manter em vigor todas as licenças necessárias ao exercício da actividade respectiva; 
d) Cumprir todas as normas legais em matéria de higiene e saúde pública; 
e) Cumprir todas as normas legais em matéria de saúde, segurança e higiene no trabalho; 
f) Observar todas as recomendações e instruções dos agentes e funcionários da CMB; 
g) Não dar à área ocupada, uso diverso daquele para o qual a mesma foi cedida; 
h) Não praticar quaisquer actos ou actividades, ainda que no âmbito da actividade desenvolvida, 
que possam prejudicar as instalações concessionadas ou qualquer utilizador; 
i) Manter o espaço, bem como a área imediatamente envolvente, limpa e em bom estado de 
conservação; 
j) Não utilizar, instalar ou depositar no espaço concessionado ou nas zonas de acesso e circulação, 
qualquer tipo de maquinaria, equipamento ou mercadoria que, pelo seu peso, tamanho, força, 
natureza ou destino, possa perturbar a tranquilidade, saúde e segurança. 
l) Depositar todos os resíduos, detritos, embalagens e refugos nos locais para tanto determinados 
pela CMB; 
m) Pagar, nos prazos estipulados, as rendas devidas à CMB; 
n) Entregar a área ocupada, findo o contrato de concessão, em estado de limpeza, higiene e 
conservação que permita a sua imediata ocupação, facultando, logo que tal lhe seja solicitado, o 
acesso ao local para verificação; 
o) Prestar à CMB todas as informações que lhe sejam solicitadas sobre a sua actividade; 
p) Contratar e manter todos os seguros legalmente exigidos ao exercício da sua actividade; 
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q) Indemnizar a CMB, operadores ou qualquer terceiro por prejuízos que, directamente ou através 
de qualquer pessoa ou equipamento utilizados no exercício da sua actividade ou por causa dela, 
sejam causados; 
r) Não ceder, independentemente do título ou forma, nem permitir a utilização por terceiros da área 
ocupada,salvo parecer favorável do Município; 
2. Constituem, também, obrigações do concessionário: 
a) Informar a CMB de qualquer circunstância que possa condicionar o normal desenvolvimento das 
actividades concedidas; 
b) Fornecer à CMB, ou a quem esta designar para o efeito, qualquer informação ou elaborar 
relatórios específicos sobre aspectos relacionados com a execução do contrato, desde que 
solicitados por escrito; 
c) Obter todas as licenças, certificações, credenciações e autorizações necessárias ao exercício das 
actividades integradas ou de algum modo relacionadas com o objecto do contrato, salvo estipulação 
contratual em contrário; 
d) Possuir um livro de reclamações, nos termos da lei e proceder de acordo com esta; 
3. Os fornecimentos de água, energia eléctrica, gás e comunicações serão contratados e por conta do 
concessionário. 
4. A situação jurídica do concessionário acha-se definida nas disposições constantes neste Caderno 
de Encargos. 
5. O concessionário obriga-se a pagar uma renda de acordo com o Programa de procedimento, pela 
utilização das instalações. 
6. Sempre que lhe seja solicitado, o concessionário facultará ao concedente todos os elementos 
necessários à formulação de juízos de valor sobre as condições técnicas e económicas da 
exploração. 
7. Após o termo da concessão, as instalações serão disponibilizadas para a Câmara, em bom estado 
de conservação, salvo deterioração das instalações devido ao uso normal das mesmas; 
8. O incumprimento das obrigações do concessionário está sujeito às sanções previstas neste 
documento. 
9. São da responsabilidade do Concessionário todas as obras de conservação, beneficiação, 
modificação, ou adaptação das instalações, incluindo as que sejam impostas por Organismos 
oficiais as quais dependem sempre de autorização prévia da Câmara Municipal do Barreiro. 

 
Cláusula 7ª 

DIREITOS DO CONCESSIONÁRIO 
 
Constituem direitos do concessionário: 
a) Utilizar o espaço cuja ocupação lhes haja sido concessionada; 
b) Utilizar as áreas e instalações colocadas à sua disposição; 
c) Propor e promover actividades de lazer, em conjunto com a CMB e incluidas na programação 
Municipal, sendo que a CMB poderá publicitar essas actividades na sua programação habitual; 
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d) Sempre que as actividades acima mencionadas demonstrem ser culturalmente relevantes poderá 
a CMB publicitá-las no sítio da internet do Município. 
 

Cláusula 8ª 
CEDÊNCIA DE ELEMENTOS 

 
1. O concessionário deve disponibilizar ao concedente todos os projectos, planos, plantas e outros 
elementos, de qualquer natureza, que se revelem necessários ou úteis ao exercício dos direitos ou ao 
desempenho de funções atribuídas pela lei ou pelo contrato à CMB. 
2. O disposto no número anterior é aplicável aos elementos adquiridos ou criados no 
desenvolvimento das actividades concedidas, seja directamente pelo concessionário seja por 
terceiros por aquele subcontratados. 
 
 

 
Cláusula 9ª 

SEQUESTRO 
 
As condições para o sequestro da concessão são as mencionadas no artigo 421º do Código dos 
Contratos Públicos. 
 
 

Cláusula 10ª 
RESGATE 

As condições para o resgate da concessão são as mencionadas no artigo 422º do Código dos 
Contratos Públicos. 

Cláusula 11ª 
TRANSMISSÃO DA CONCESSÃO 

 
1. O concessionário obriga-se a não ceder a exploração a terceiros, seja a que título for, sob pena de 
imediata rescisão sem direito a qualquer indemnização. 
 
2. Em casos devidamente fundamentados poderá a Câmara Municipal autorizar a transmissão, 
podendo no entanto rever as condições de exploração. 
 

Cláusula 12ª 
RESOLUÇÃO PELO CONCEDENTE 

As condições para a resolução da concessão são as mencionadas no artigo 423º do Código dos 
Contratos Públicos. 
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Cláusula 13ª 
RESPONSABILIDADE PERANTE TERCEIROS 

 
 

A responsabilidade perante terceiros é a mencionada no artigo 424º do Código dos Contratos 
Públicos. 

 
 

Secção II 
CLÁUSULAS TÉCNICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO DE 

EXECUÇÃO E OBRA 
 
 

Cláusula 1ª 
OBRIGAÇÕES DO ADJUDICATÁRIO NO ÂMBITO DO PROJECTO 

 
1. OBJECTO 
 
O desenvolvimento do projecto abrange todos os elementos necessários à adaptação física e 
funcional do edifício e espaço exterior, tal como relacionado no Programa Preliminar do presente 
Caderno de Encargos e a realização da respectiva obra, tal como descrita neste documento.  
 
Para todos os projectos que requerem certificação ou que dependem de pareceres de outras 
entidades, os procedimentos para a sua obtenção ficam a cargo do adjudicatário.  
 
Em observância e sem prejuízo do disposto na Portaria n.º 701-H/2008 de 29 de Julho, deverão ser 
apresentados, para além dos elementos especiais do Projecto de Execução em geral aí 
especificados, os seguintes projectos:   
 
1.1. Projecto de Arquitectura; 
1.2. Projectos de Estabilidade; 
1.3. Instalações Equipamentos e Sistemas, compreendendo os seguintes projectos específicos: 
1.3.1. Projecto de Instalações, equipamentos e sistemas de águas e esgotos; 
1.3.2.Projecto de Instalações, equipamentos e sistemas eléctricos; 
1.3.3. Projecto de Instalações, equipamentos e sistemas de comunicação; 
1.3.4. Projecto de Instalações, equipamentos e sistemas de aquecimento, ventilação e ar 
condicionado; 
1.3.5. Projecto de condicionamento acústico; 
1.3.6. Projecto de segurança contra incêndios / ficha de segurança; 



 10

1.3.7. Projecto de segurança contra intrusão; 
1.4. Projecto de Espaços Exteriores; 
1.5. Plano de Segurança e Saúde e Compilação Técnica da Fase de Projecto; 
1.6. Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 
1.7. Certificação Energética 
1.8. Avaliação Acústica 
1.9. Elaboração de Manual de Utilização Manutenção e Segurança; 
 
2. PROJECTO DE EXECUÇÃO 
 
2.1. Generalidades 
 
O projecto de execução será o documento através do qual se desenvolverão as soluções dos vários 
projectos de especialidade, de modo a obter-se uma completa e perfeita definição de todos os 
aspectos construtivos e técnicos, em moldes que possibilitem o desenvolvimento da obra de 
construção, sem dúvidas nem ambiguidades. 
 
Na sua elaboração, deverão ser tidos em conta, para além do disposto na Portaria n.º 701-H/2008 de 
29 de Julho relativo aos aspectos gerais e aos específicos de cada tipo de Projectos, os seguintes 
aspectos: 
 
As peças escritas e desenhadas deverão ser desenvolvidas de acordo com o detalhe preconizado na 
Portaria supracitada, tendo ainda presente, como base de trabalho, as Normas para a Elaboração de 
Projectos do LNEC. 
 
As peças escritas e desenhadas e as imagens deverão ser entregues em suporte digital (CD). As 
peças escritas deverão vir em duas versões: em Word ou Excel e em PDF. As peças desenhadas 
deverão vir nas seguintes versões: DWG (formato do “Autocad 2000”) e DXF, com os respectivos 
ficheiros de plotagem e em PDF. As imagens deverão vir em JPG. 
 
Todos os projectos deverão estar de acordo com a legislação e regulamentos em vigor e, quando 
necessário, ser acompanhados dos respectivos pareceres de conformidade das entidades 
certificadoras. 
 
 
3. COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE 
 
Durante as várias fases do projecto, o adjudicatário assegurará a coordenação da segurança e saúde 
através de técnico qualificado de acordo com o Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro.  
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Para efeitos da nomeação prevista no n.º 1 do artigo 9.º do diploma supracitado, o adjudicatário 
deverá propor ao dono da obra, o técnico que assegurará esta função aquando do início dos 
trabalhos.  
 
O coordenador deverá assegurar as obrigações previstas no n.º 1 do artigo 19.º. 
 
4. FASEAMENTO 
 
Após a assinatura do contrato, o adjudicatário accionará de imediato os mecanismos necessários 
para a elaboração do projecto. 
 
O projecto será desenvolvido nas fases definidas no artigo 3.º da Portaria n.º 701-H/2008, com 
apresentação formal, para aprovação da CMB das seguintes fases: 
a) Anteprojeto; 
b) Projecto de execução. 
 
O conteúdo dos projectos, em cada fase, obedece ao disposto na Portaria supra bem como às 
observações a emitir pela CMB em cada uma das fases, incluindo as que decorram da análise do 
estudo a apresentar em fase de concurso. 
 
5. EQUIPA TÉCNICA 
 
A elaboração do projecto deverá ser atribuída a técnicos devidamente habilitados de acordo com do 
Lei n.º 31/2009, de 3 de Julho. 
 
6. PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
6.1. O prazo de execução para a elaboração do projecto e obtenção dos respectivos pareceres pelas 
entidades competentes é de 90 dias, contados a partir da data de assinatura do contrato, faseado da 
seguinte forma: 
a) Anteprojecto - até 45 dias contados a partir da assinatura do contrato; 
b) Projecto de Execução – Até 45 dias, contados a partir da data da aprovação do Anteprojeto. 
 
Os 30 dias subsequentes à conclusão do projecto de execução serão reservados para obtenção dos 
pareceres legais pelas entidades competentes, devendo o adjudicatário entregar à Câmara Municipal 
do Barreiro o comprovativo da sua submissão. 
 
6.2. A contagem dos prazos é realizada em prazo contínuo, não se suspendendo nos sábados, 
domingos e feriados em conformidade com o estipulado no artigo 471.º do CCP. 
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7. APRECIAÇÃO DO PROJECTO 
 
Cada uma das fases do projecto indicadas no número anterior será submetida a aprovação da 
Câmara Municipal do Barreiro, só após o que se poderá dar início à fase subsequente, incorporando 
eventuais sugestões / recomendações efectuadas, no âmbito da sua análise. 
 
O período de análise das fases do projecto, suspende o prazo global para o desenvolvimento do 
mesmo. 
 
8. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTO 
 
Quaisquer dúvidas ou pedidos de esclarecimentos do adjudicatário referentes ao projecto deverão 
ser comunicados à Divisão de Obras, Estudos e Projectos do Departamento de Obras Municipais, 
que as satisfará no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis. 
 
O adjudicatário obriga-se a comparecer às reuniões para acompanhamento do projecto, marcadas 
pela Divisão de Obras Estudos e Projectos (D.O.E.P.) 

 
Cláusula 2ª 

OBRIGAÇÕES DO ADJUDICATÁRIO NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 
DE CONSTRUÇÃO - DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 
1. FINANCIAMENTO 
 
O concorrente ao qual venha a ser adjudicado o presente concurso assumirá o financiamento 
integral das obras a executar no perímetro definido no Programa Preliminar, bem como o da 
aquisição e instalação dos equipamentos necessários à adequada exploração do estabelecimento 
comercial, procedendo também ao pagamento de todas as despesas com a sua conservação e 
manutenção. 
 
2. DISPOSIÇÕES E CLÁUSULAS POR QUE SE REGE A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE 
CONSTRUÇÃO 
 
2.1. Na execução dos trabalhos e fornecimentos abrangidos pelos dos trabalhos de construção e na 
prestação dos serviços que neles se incluem observar-se-ão: 
a) As cláusulas do contrato e o estabelecido em todos os documentos que dele fazem parte 
integrante; 
b) O Decreto n.º 41 821, de 11 de Agosto de 1958 (Regulamento de Segurança no Trabalho da 
Construção Civil) e o Decreto-lei n.º273/2003 de 29 de Outubro; 
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c) O Decreto n.º 46 427, de 10 de Julho de 1965 (Regulamento das Instalações Provisórias 
Destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras); 
d) Decreto-Lei 46/2008 de 12 de Março; 
e) A restante legislação aplicável, nomeadamente a que respeita à construção, às instalações do 
pessoal, à segurança social, ao desemprego, à higiene, segurança, prevenção e medicina no trabalho 
e à responsabilidade civil perante terceiros; 
f) As regras da arte. 
 
2.2. Para os efeitos estabelecidos na alínea a) da cláusula anterior, consideram-se integrados no 
contrato o Programa Preliminar, este caderno de encargos, os restantes elementos patenteados em 
concurso e, bem assim, todos os outros documentos que sejam referidos no título contratual ou 
neste caderno de encargos.  
 
2.3. Os diplomas legais e regulamentares a que se referem as alíneas b), c), d) e e) da cláusula 1.2.1 
serão observados em todas as suas disposições imperativas e nas demais cujo regime não haja sido 
alterado pelo contrato ou documentos que dele fazem parte integrante.  
 
3. REGULAMENTOS E OUTROS DOCUMENTOS NORMATIVOS 
 
3.1. Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste caderno de encargos, 
o adjudicatário assegurará que o empreiteiro fica obrigado ao pontual cumprimento de todos os 
demais que se encontrem em vigor e que se relacionem com os trabalhos a realizar.  
 
3.2.O adjudicatário obriga-se a fazer cumprir, no que seja aplicável aos trabalhos a realizar e não 
esteja em oposição com os documentos do contrato, as especificações técnicas que acompanham o 
projecto aprovado. 
 
4. REGRAS DE INTERPRETAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EXECUÇÃO DOS 
TRABALHOS 
 
4.1. Qualquer divergência eventual, entre os vários documentos que se consideram integrados no 
contrato, se não puder ser solucionada pelas regras gerais de interpretação, resolver-se-á de acordo 
com os seguintes critérios:  
a) O estabelecido no próprio título contratual prevalecerá sobre o que constar de todos os demais 
documentos; 
b) O estabelecido na proposta prevalecerá sobre todos os restantes documentos, salvo naquilo em 
que tiver sido alterado pelo título contratual; 
c) Nos casos de conflito entre este caderno de encargos e o projecto, prevalecerá o primeiro quanto 
à definição das condições jurídicas e técnicas de execução dos trabalhos e o segundo em tudo o que 
respeita à definição da própria obra; 
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d) O programa de concurso só será atendido em último lugar. 
4.2. Se no projecto existirem divergências entre as várias peças e não for possível solucioná-las 
pelas regras gerais de interpretação, resolver-se-ão nos seguintes termos:  
a) As peças desenhadas prevalecerão sobre todas as outras quanto à localização, às características 
dimensionais da obra e à disposição relativa das suas diferentes partes; 
b) As folhas de medições discriminadas e referenciadas e os respectivos mapas resumo de 
quantidades de trabalhos prevalecerão sobre quaisquer outras no que se refere à natureza e 
quantidade dos trabalhos; 
c) Em tudo o mais prevalecerá o que constar da memória descritiva e restantes peças do projecto. 
 
5. ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS NA INTERPRETAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE 
REGEM A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 
 
5.1. As dúvidas na interpretação dos documentos por que se rege a execução dos trabalhos devem 
ser submetidas à fiscalização da obra antes de se iniciar a execução do trabalho sobre o qual elas 
recaiam. No caso de as dúvidas ocorrerem somente após o início da execução dos trabalhos a que 
dizem respeito, deverão ser submetidas imediatamente à fiscalização, juntamente com os motivos 
justificativos da sua não apresentação antes do início daquela execução. 
 
6. PROJECTO 
 
6.1. O Projecto a considerar para a realização da execução dos trabalhos corresponde, e após a 
devida aprovação da CMB e das entidades competentes, ao objecto definido no presente caderno de 
encargos nas cláusulas relativas à obrigação do adjudicatário em matéria de Projecto. 
 
6.2. O autor do projecto deve prestar a necessária assistência técnica na fase de execução da obra. 
 
6.3. Os elementos do projecto que não tenham integrado o Projecto de Execução aprovado pela 
CMB, deverão ser submetidos a nova aprovação, nos mesmos termos, e ser sempre assinados pelos 
seus autores. 
6.4. Salvo disposição em contrário, competirá ao adjudicatário a entrega das peças desenhadas 
correspondentes às alterações surgidas no decorrer da obra. 
 
7. EMPREITADAS E SUBEMPREITADAS 
 
7.1. A responsabilidade de todos os trabalhos incluídos no contrato, seja qual for o agente executor, 
será sempre do concessionário e só dele. 
 
7.2. A empreitada e todas as subempreitadas devem ser objecto de contratos, dos quais devem 
constar necessariamente os seguintes elementos:  
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a) Identificação de ambas as entidades outorgantes, indicando o seu nome ou denominação social, 
número fiscal de contribuinte ou de pessoa colectiva, estado civil e domicílio ou, no caso de ser 
uma sociedade, a respectiva sede social e, se for caso disso, as filiais que interessam à execução do 
contrato e os nomes dos titulares dos corpos gerentes ou de outras pessoas com poderes para 
obrigar no acto; 
b) Identificação dos títulos de que constem as autorizações para o exercício da actividade de 
empreiteiro de obras públicas; 
c) Especificação técnica da obra que for objecto do contrato; 
d) Valor global do contrato; 
e) Forma e prazos de pagamento, os quais devem ser estabelecidos em condições idênticas às 
previstas no contrato entre o dono da obra e o empreiteiro. 
 
7.3. No que se refere à alínea c) da cláusula anterior, devem ser indicados os trabalhos a realizar.  
 
7.4. As cópias dos contratos devem ser depositadas junto do adjudicatário, previamente à 
celebração do contrato do qual emergem, ou previamente ao início dos trabalhos, consoante se trate 
de autorizações necessárias para apresentação a concurso ou de outras autorizações.  
 
7.5. O empreiteiro tomará as providências indicadas pela fiscalização por forma que esta, em 
qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros 
presentes na obra. 
 
7.6. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execução de trabalhos em relação ao plano 
de trabalhos em vigor, imputáveis ao concessionário, 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.  
 
8. ACTOS E DIREITOS DE TERCEIROS 
 
8.1. Se os trabalhos a executar na obra forem susceptíveis de provocar prejuízos ou perturbações a 
um serviço de utilidade pública, deverá o concessionário assegurar que  o empreiteiro, se disso tiver 
ou dever ter conhecimento, comunicará, antes do início dos trabalhos em causa, ou no decorrer 
destes, esse facto à fiscalização, para que esta possa tomar as providências que julgue necessárias 
perante a entidade concessionária ou exploradora daquele serviço. 
 
9. CAUÇÃO REFERENTE À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS E GARANTIA DE PRAZO DE 
EXECUÇÃO 
 
9.1. Deverá o adjudicatário garantir junto do empreiteiro que vier a contratar, a prestação de uma 
caução no valor correspondente a 10%, a incidir sobre o valor da estimativa orçamental para a 
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execução dos trabalhos, pelo cumprimento das condições a que deve obedecer a construção e 
respectivo prazo de execução. O valor da estimativa orçamental a considerar neste cálculo nunca 
poderá ser inferior ao custo obtido por: 
a) Aplicação do preço de construção da habitação por metro quadrado, fixado por Portaria, pelo 
Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, para o ano 
correspondente à data do contrato, sobre a área de construção dos edifícios; 
b) aplicação de 10% do preço de construção da habitação por metro quadrado, fixado por portaria, 
pelo Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, para o 
ano correspondente à data do contrato, sobre a área de praça e zonas verdes a construir. 
 
9.2. O período de garantia da obra corresponde aos prazos indicados no artigo 327.º do Código dos 
Contratos Públicos e a mesma será liberada nos termos do mesmo diploma. 
 
 
10. QUALIFICAÇÃO DO EMPREITEIRO 
 
10.1. O empreiteiro a seleccionar pelo adjudicatário deve ter as seguintes qualificações: 
a) Ser titular de alvará de construção emitido pelo Instituto da Construção e do Imobiliário (INCI); 
 
10.2. O alvará, previsto no nº anterior deve conter:  
a) a subcategoria correspondente à parte dos trabalhos com maior expressão na obra na classe 
correspondente ao valor total base estimado; 
b) as restantes subcategorias necessárias, conforme os trabalhos a realizar, na classe correspondente 
à parte dos trabalhos a que respeite(m). 
 
11. FISCALIZAÇÃO E CONTROLO 
 
11.1. Para além da actividade da equipa de Fiscalização que o adjudicatário venha a nomear, são 
consagradas, à Fiscalização da Câmara Municipal do Barreiro na qualidade de Dono de Obra, as 
prerrogativas definidas no disposto no Código dos Contratos Públicos, o regime previsto no 
capítulo I do título II da parte III desse Código. 
 
11.2. A obra e o empreiteiro ficam também sujeitos à fiscalização que, nos termos da lei, incumba a 
outras entidades. 
 
12. LIVRO DE REGISTO DA OBRA 
 
12.1. No decorrer da empreitada deverá existir um registo da obra, em livro adequado, com as 
folhas numeradas e rubricadas por si e pela fiscalização e contendo uma informação sistemática e 
de fácil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execução dos trabalhos.  
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12.2. O livro de registo será rubricado pela fiscalização e pelo empreiteiro em todos os 
acontecimentos nele registados e ficará ao cuidado deste último, que o deverá apresentar sempre 
que solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com jurisdição sobre os trabalhos.  
 
13. TELAS FINAIS 
 
No final dos trabalhos, o adjudicatário obriga-se a entregar as telas finais da obra à Câmara 
Municipal do Barreiro, 2 exemplares em papel e respectivos ficheiros informáticos (Word e Excel 
para peças escritas e DWG para as peças desenhadas).  
 
14. VISTORIA FINAL 
 
14.1. A vistoria final será precedida dos necessários processos de licenciamento e certificações de 
instalações, as quais constituem encargo do concessionário, designadamente: 
a) Avaliação acústica; 
b) Certificação energética; 
c) Certificação das instalações eléctricas; 
d) Emissão de autorização de de utilização e vistorias inerentes. 
 
14.2. Logo que a obra esteja concluída e tenham sido obtidas as necessárias certificações e licenças, 
proceder-se-á a uma vistoria final, da qual será lavrado o respectivo auto. 
 
15. MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DO EDIFÍCIO E ESPAÇO EXTERIOR 
 
15.1. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 
Será da responsabilidade do concessionário a manutenção e conservação dos espaços interiores e 
exteriores do edifício, bem como a envolvente exterior dentro do perímetro concessionado. 

 
O Presidente 

 
Carlos Humberto de Carvalho  
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ANEXOS ao Caderno de Encargos: 
Programa Preliminar. 
Peças desenhadas (Levantamento topográfico, Planta, Cortes e Alçados). 
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ANEXO I 

PROGRAMA PRELIMINAR 



 

 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 

PARA 

CONCESSÃO DA CONCEPÇÃO, CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO 

DO EDIFÍCIO DA ANTIGA ESCOLA CONDE FERREIRA 

 

PROGRAMA DE PROCEDIMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMA DE PROCEDIMENTO 
 

Artigo 1º 

DESIGNAÇÃO, OBJECTO E CONSULTA DO PROCESSO 

 
1. O presente Concurso Público tem por objecto a adjudicação da concepção, construção e 

concessão do edifício da antiga Escola Conde Ferreira, nos termos do disposto no presente 

programa e no Caderno de Encargos. 

2. É da Câmara Municipal do Barreiro a decisão de contratar a presente concessão, 

assumindo a mesma, doravante, a qualidade de entidade adjudicante.  

3. Para efeitos do presente programa a Câmara Municipal do Barreiro encontra-se sedeada 

no edifício dos Paços do Concelho, Rua Miguel Bombarda, 2830-355 Barreiro, Telefone 

212068000, Fax 212068001, com o NIF 506673626, com o endereço de correio eletrónico 

geral@cm-barreiro.pt, utilizando como plataforma eletrónica de contratação a Plataforma 

Electrónica SaphetyGov, disponível no site www.saphetygov.pt. 

4. O presente procedimento reveste a forma de Concurso Público, nos termos do Artº 407º e 

seguintes do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 

de Janeiro e alterado pelo Decreto-Lei nº 278/2009, de 2 de Outubro (doravante CCP). 

5. As peças do concurso estão integralmente disponibilizadas na Plataforma Electrónica 

Saphetygov, da Entidade Saphety Level, Trusted Services, S.A., disponível no site 

www.saphetygov.pt. 

6. O processo de concurso encontrar-se-á, igualmente, patente para consulta, durante todo o 

período de apresentação de propostas e no horário de funcionamento dos serviços, no 

Departamento de Planeamento e Gestão Urbana, na Unidade Orgânica Equipe 

Multidisciplinar para Ações e Projetos Estratégicos, da Câmara Municipal do Barreiro, sita 

no Largo Alexandre Herculano, nº 85, 2830-314 Barreiro, com os números de telefone 21 

206 8500 e telefax 21 206 8001 e com o endereço de correio electrónico “geral@cm-

barreiro.pt”. 



7. É da responsabilidade dos interessados a verificação e comparação das cópias com os 

elementos de processo patenteado. 

 

Artigo 2º 

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

1. As propostas e os documentos que as acompanham devem ser enviadas através da 

Plataforma Electrónica utilizada pela Câmara Municipal do Barreiro até às 23,59 horas do 

60º (sexagésimo) dia de calendário a contar da data do envio do Aviso de concurso para 

publicação no Diário da República. 

2. Incumbe a cada concorrente, em função do tipo de acesso à Internet de que disponha e 

dos prazos fixados, prever o tempo necessário à submissão e assinatura digitais dos 

elementos e documentos que componham a sua proposta. 

3. A recepção da proposta, bem como de quaisquer documentos anexos, será registada por 

referência à respectiva data e hora. 

4. Todos os documentos que devam ser emitidos pelo candidato serão assinados pelo 

mesmo com indicação da qualidade do signatário. 

 
Artigo 3º 

FORMA E CONTEÚDO DA PROPOSTA 

1. Todas as propostas, assinadas e digitalizadas, serão redigidas em língua portuguesa, sem 

rasuras, entrelinhas ou palavras riscadas, sempre com o mesmo tipo de máquina quando 

dactilografadas, ou com o mesmo tipo de caligrafia e tinta quando manuscritas.  

2. Serão admitidos documentos produzidos noutras línguas que não a portuguesa quando 

acompanhados de tradução devidamente legalizada, a qual, para todos os efeitos, 

prevalecerá sobre os originais. 

3. As propostas abrangerão obrigatoriamente, os elementos infra discriminados, bem como 

os demais que se revelem necessários para uma clara compreensão da proposta e para a 

correta aplicação dos critérios de adjudicação: 



a) Estudo prévio; 

b) Memória descritiva e justificativa, elaborada nos termos do programa preliminar; 

c) Cronograma financeiro da concessão; 

d) Valor proposto para a renda. 

4. O valor total proposto para a renda será indicado por extenso com a menção de que ao 

mesmo acrescerá o I.V.A. à taxa legal em vigor. 

5. Não é admitida a apresentação de propostas variantes nem de propostas base com 

alteração ao Caderno de Encargos, podendo cada concorrente apresentar uma única 

proposta. 

6. Juntamente com a proposta serão entregues: 

a) Declaração do concorrente de aceitação do conteúdo do Caderno de Encargos, elaborada 

em conformidade com o modelo constante do ANEXO I (Modelo de declaração) ao 

Caderno de Encargos, do qual faz parte integrante, disponível na Plataforma Electrónica 

Saphetygov, no site www.saphetygov.pt, a qual será assinada, digitalizada e enviada num 

ficheiro com a designação “Anexo_I_[designação_empresa].pdf”.  

b) Proposta de preço total proposto, de acordo com o ANEXO III (Minuta da Proposta) do 

Caderno de Encargos, que garante a aceitação de todas as condições constantes no Caderno 

de Encargos. Este formulário deverá ser preenchido sem efectuar alterações à sua estrutura 

e enviados em ficheiro com a designação “Proposta_[designação_empresa].pdf”. 

7. A proposta conterá ainda as seguintes peças escritas e desenhadas relativas aos elementos 

de concepção e construção: 

a) Um documento com a abordagem ao Programa Preliminar, onde o concorrente deve 

tecer comentários e apresentar sugestões com vista ao enriquecimento do conteúdo da 

proposta; 

b) Memória descritiva e justificativa, que descreva e justifique a solução preconizada para a 

adaptação física e funcional do edifício, da qual conste: 

b.1) Apresentação da solução proposta; 

b.2) Definição dos critérios de dimensionamento; 



b.3) Adequação da solução aos diversos condicionamentos existentes ou 

previsíveis; 

b.4) Circulações e acessos; 

b.5) Dados básicos relativos aos encargos previstos com a adaptação e 

manutenção do edifício; 

b.6) Descrição sumária pelas especialidades intervenientes na elaboração da 

proposta. 

c) Estimativa de encargos para a concretização da obra, detalhada por especialidades e 

estimativa de prazo de execução; 

d) Peças gráficas e desenhadas (formatos admitidos: pdf / jpg / dwf): 

d.1) Planta de implantação à escala 1:200, elaborada de forma a respeitar os 

parâmetros estabelecidos no programa preliminar e evidenciar a ocupação do 

terreno e as relações da edificação com a zona envolvente; 

d.2) Plantas, alçados e cortes do edifício à escala 1:100, evidenciando a estrutura 

proposta, os acessos principais, e organização geral do espaço interior; 

d.3) Perfis à escala 1:200, que esclareçam a articulação volumétrica do edifício e 

sua relação com a envolvente; 

d.4) Perspetivas e/ou modelos tridimensionais do edifício enquadrado na 

envolvente. 

e) Plano geral de apresentação dos arranjos exteriores e Perfis (esc.1:100) 

f) Plano de faseamento da execução, respectivos licenciamentos e instalação dos 

equipamentos que ficarão a cargo do concessionário, acompanhado de declaração de 

compromisso pelo cumprimento do prazo indicado neste plano; que inclui o 

desenvolvimento do projeto de execução. 

8. Quando submetida por procurador, a declaração referida na alínea a) do nº 6 será 

acompanhada da necessária Procuração. 



9. Quando apresentada por agrupamento, a declaração referida na alínea a) do n.º 6 deve ser 

assinada pelo representante comum dos membros que o integram, devendo igualmente ser 

juntos à declaração os instrumentos de mandato emitidos por cada um dos seus membros. 

 

Artigo 4º 

MODO DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOS DEMAIS 

DOCUMENTOS 

Todos os actos relativos ao presente procedimento serão praticados através da plataforma 

electrónica utilizada pela Câmara Municipal do Barreiro. 

 

Artigo 5º 

RECLAMAÇÃO DA NÃO INCLUSÃO NA LISTA DE CONCORRENTES 

O interessado que não tenha sido incluído na lista dos concorrentes pode reclamar desse 

facto, devendo, para o efeito, apresentar o recibo comprovativo da entrega tempestiva da 

documentação exigida. 

 

Artigo 6º 

PRAZO DA OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS PROPOSTAS 

Os concorrentes são obrigados a manter as respectivas propostas pelo prazo de 120 dias 

contados da data do termo do prazo fixado para a apresentação das propostas. 

 

Artigo 7º 

NÃO ADMISSÃO DA PROPOSTA 

São excluídas as propostas que: 

a) Não apresentem algum dos atributos da proposta, de acordo com os quais o concorrente 

se dispõe a contratar e contidos nos documentos que, em função do objecto do contrato a 

celebrar e dos aspectos da sua execução, estejam submetidos à concorrência pelo Caderno 

de Encargos 



b) Que apresentam atributos que violem os parâmetros base fixados no caderno de encargos 

ou que apresentem quaisquer termos ou condições que violem aspectos da execução do 

contrato a celebrar. 

c) Se revelem de impossível avaliação em virtude da forma de apresentação de algum dos 

respectivos atributos; 

d) Uma vez aceites, o contrato a celebrar implicasse a violação de quaisquer vinculações 

legais ou regulamentares aplicáveis; 

e) Evidenciem a existência de fortes indícios de actos, acordos, práticas ou informações 

susceptíveis de falsear as regras de concorrência. 

 

Artigo 8º 

CRITÉRIOS DE APRECIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

1. A adjudicação será efectuada pelo critério da proposta economicamente mais vantajosa 

para a entidade adjudicante. 

2. Para avaliação das propostas considerar-se-ão, os fatores indicados nas alíneas seguintes, 

que se traduzem na presente fórmula:  

(0,25 x PEF) + (0,35 x MPM) + (0,4 x ESP) 

a) Prazo de execução da obra e entrada em funcionamento = 25%; 

b) Montante do Preço Mensal = 35%; 

c) Equilíbrio do estudo prévio e soluções de utilização proposta = 40% 

3. Para concretização dos factores indicados no número anterior considerar-se-ão os 

seguintes subfactores e respectivos coeficientes de ponderação e expressões matemáticas: 

a) A avaliação do fator “Prazo de execução da obra e entrada em funcionamento” é 

efetuada numa classificação de 5 a 20 valores, tendo por base os atributos da proposta, 

relativos aos aspetos do contrato submetidos à concorrência pelo Caderno de Encargos, 

contidos nos elementos da proposta, nos seguintes termos: 

 



ATRIBUTO DA PROPOSTA VALORES 

Propostas que apresentem um prazo de execução da obra até 9 meses 

(inclusive), com entrada em funcionamento até ao décimo segundo mês, 

ambos os períodos a contar data de assinatura do contrato 

20 

Propostas que apresentem um prazo de execução da obra entre 9 e 12 meses 

(inclusive), com entrada em funcionamento até ao décimo quinto mês, 

ambos os períodos a contar data de assinatura do contrato 

15 

Propostas que apresentem um prazo de execução da obra entre 12 e 15 

meses (inclusive), com entrada em funcionamento até ao décimo oitavo mês, 

ambos os períodos a contar data de assinatura do contrato 

10 

Propostas que apresentem um prazo de execução da obra entre 15 e 18 

meses (inclusive), com entrada em funcionamento até ao vigésimo primeiro 

mês, ambos os períodos a contar data de assinatura do contrato 

5 

 

b) A avaliação do fator “Montante do Preço Mensal” é efetuada numa classificação de 5 a 

20 valores, tendo por base os atributos da proposta, relativos aos aspetos do contrato 

submetidos à concorrência pelo Caderno de Encargos, contidos nos elementos da proposta, 

nos seguintes termos: 

ATRIBUTO DA PROPOSTA VALORES 

Proposta superior em 300,00 € ao valor da renda constante no n.º 1, do artigo 

10.º do Programa de Procedimento  
20 

Proposta superior em 200,00 € ao valor da renda constante no n.º 1, do artigo 

10.º do Programa de Procedimento  
15 

Proposta superior em 100,00 € ao valor da renda constante no n.º 1, do artigo 

10.º do Programa de Procedimento 
10 



Proposta igual ao valor da renda constante no n.º 1, do artigo 10.º do 

Programa de Procedimento 
5 

 

c) A avaliação do fator “Equilíbrio do estudo prévio e soluções de utilização proposta” é 

efetuada numa classificação de 5 a 20 valores, tendo por base os atributos da proposta, 

relativos aos aspetos do contrato submetidos à concorrência pelo Caderno de Encargos, 

contidos nos elementos da proposta, mediante a aplicação da formula “ESP = ACFE + AAP 

+ VA /3”, nos seguintes termos: 

 Avaliação da 

componente física 

do edificado 

(ACFE) 

Avaliação da 

atividade proposta 

(AAP) 

Viabilidade da 

atividade (VA) 

ATRIBUTO 

 

 

Projeto que 

considera a 

manutenção do 

edificado existente, 

desenho 

volumetrias e 

implantação 

Propostas de 

atividades múltiplas 

complementares entre 

si, compatíveis com 

envolvente 

habitacional, e que 

estejam a convergir 

para a criação e 

consolidação de 

dinâmicas sociais 

heterogéneas entre 

várias faixas etárias e 

estratos sociais 

Propostas que 

contenham: 

•Demonstrem o mérito 

da proposta 

•Identifiquem a área de 

abrangência 

•definam o público-alvo 

•Apresentem análise da 

oferta e procura do 

mercado em que se 

insere a atividade, 

identificando a 

oportunidade e 

relevância do projeto 

PONDERAÇÃO 20 Valores 20 Valores 20 Valores 



ATRIBUTO 

 

Projeto que 

considera a 

manutenção do 

edificado existente, 

com alteração dos 

vãos (portas e 

janelas com vista 

direta para os 

arruamentos 

envolventes), mas 

mantem 

implantação e 

volumetrias 

Propostas de 

monofuncional, 

compatível com 

envolvente 

habitacional, que 

promova a criação e 

consolidação de 

dinâmicas sociais 

heterogéneas 

Propostas que apenas 

contenha 3 dos seguintes 

critérios: 

•Demonstrem o mérito 

da proposta 

•Identifiquem a área de 

abrangência 

•definam o público-alvo 

•Apresentem análise da 

oferta e procura do 

mercado em que se 

insere a atividade, 

identificando a 

oportunidade e 

relevância do projeto 

PONDERAÇÃO 15 Valores 15 Valores 15 Valores 

ATRIBUTO 

Projeto que 

considera alteração 

de implantação e 

volumetrias, 

mantendo a 

harmonia com a 

manha urbana 

envolvente 

Propostas de 

atividades múltiplas 

complementares entre 

si, compatíveis com 

envolvente 

habitacional, e que 

estejam a convergir 

para a criação e 

consolidação de 

dinâmicas sociais 

homogéneas 

Propostas que apenas 

contenha 2 dos seguintes 

critérios: 

•Demonstrem o mérito 

da proposta 

•Identifiquem a área de 

abrangência 

•definam o público-alvo 

•Apresentem análise da 

oferta e procura do 

mercado em que se 



 

Artigo 9º 

RECLAMAÇÕES, OU DÚVIDAS SOBRE ELEMENTOS PATENTEADOS NO 

CONCURSO 

1. Quaisquer pedidos de esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das 

peças do procedimento deverão ser dirigidos à Câmara Municipal do Barreiro, por escrito, 

insere a atividade, 

identificando a 

oportunidade e 

relevância do projeto 

PONDERAÇÃO 10 Valores 10 Valores 10 Valores 

 

 

 

 

 

ATRIBUTO 

 

Projeto que 

considera alteração 

de implantação e 

volumetrias, 

apresentando 

dissonâncias ao 

nível dos volumes, 

desenho ou 

materiais de 

revestimento 

dissonantes com a 

área urbana em 

que se insere 

Propostas de 

monofuncional, 

compatível com 

envolvente 

habitacional, que 

promova a criação e 

consolidação de 

dinâmicas sociais 

homogéneas 

Propostas que apenas 

contenha 1 dos seguintes 

critérios: 

•Demonstrem o mérito 

da proposta 

•Identifiquem a área de 

abrangência 

•definam o público-alvo 

•Apresentem análise da 

oferta e procura do 

mercado em que se 

insere a atividade, 

identificando a 

oportunidade e 

relevância do projeto 

PONDERAÇÃO 5 Valores 5 Valores 5 Valores 



através da plataforma de contratação eletrónica Saphetygov, no primeiro terço do prazo 

fixado para a apresentação das propostas. 

2. Os esclarecimentos a que se refere o número anterior serão prestados, nos termos do 

número anterior, até ao termo do segundo terço do prazo fixado para a apresentação das 

propostas. 

4. Até ao termo do quinto sexto do prazo fixado para a apresentação das propostas, os 

interessados poderão apresentar à Câmara Municipal do Barreiro uma lista na qual 

identifiquem, expressa e inequivocamente, os erros e as omissões do caderno de encargos 

detectados e que digam respeito a:  

a) Aspectos ou dados que se revelem desconformes com a realidade; ou 

b) Espécie ou quantidade de prestações estritamente necessárias à integral execução do 

objecto do contrato a celebrar; ou  

c) Condições técnicas de execução do objecto do contrato a celebrar que o interessado não 

considere exequíveis. 

 

Artigo 10º 

RENDA MENSAL 

1. O valor base mínimo da renda mensal é de 1.700,00 € (mil e setecentos euros), acrescido 

de IVA à taxa legal. 

2. O não pagamento tempestivo de três rendas sucessivas ou de quatro intercaladas atribui à 

CMB a faculdade de declarar, imediatamente, a caducidade do contrato de concessão 

celebrado. 

3. As rendas serão devidas mensalmente, devendo ser pagas no primeiro dia útil de cada 

mês, ou nos oito dias subsequentes, considerando-se o pagamento transferido para o 

primeiro dia útil seguinte, se o último dia for Sábado, Domingo, ou Feriado. 

4. A renda mensal é devida a partir do mês seguinte ao da data de início da exploração, o 

qual coincide com a data constante no cronograma de trabalhos inicialmente apresentado, e 

aprovado pela entidade adjudicante. 



5. Para efeitos do pagamento acima mencionado, excluem-se eventuais prorrogações do 

prazo de execução da obra a realizar que protelem a data de início de exploração.  

6. A renda mensal será objecto de actualizações anuais, de acordo com os coeficientes 

aplicáveis aos arrendamentos para fins não habitacionais. 

7. Para os efeitos previstos no número anterior deverá o adjudicatário, com as restantes 

peças da proposta apresentada, submeter previsão de orçamento referente aos elementos de 

concepção e construção. 

 

Artigo 11º 

ESCLARECIMENTOS SOBRE OS DOCUMENTOS DAS PROPOSTAS 

Os concorrentes obrigam-se a prestar, relativamente à documentação que instrua as suas 

propostas, os esclarecimentos que a CMB considere necessários para efeitos da análise e 

avaliação das propostas, bem como à avaliação das garantias de boa execução, das 

condições de prazos e preços, ou de quaisquer outras que revistam especial interesse. 

  

Artigo 12º 

RESERVAS QUANTO À ADJUDICAÇÃO 

1. A CMB pode propor ajustamentos ao conteúdo do contrato a celebrar, desde que estes 

resultem de exigências de interesse público e, tratando-se de procedimento em que se tenha 

analisado e avaliado mais de uma proposta, seja objectivamente demonstrável que a 

respectiva ordenação não seria alterada se os ajustamentos propostos tivessem sido 

reflectidos em qualquer das propostas. 

2. Os ajustamentos referidos no número anterior não podem implicar, em caso algum, a 

violação dos parâmetros base fixados no Caderno de Encargos nem a dos aspectos da 

execução do contrato a celebrar por aquele não submetidos à concorrência. 

 

Artigo 13º 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 



1. A decisão de adjudicação é notificada aos concorrentes. 

2. Juntamente com a notificação da decisão de adjudicação, a CMB notificará adjudicatário 

para: 

a) Apresentar os documentos de habilitação exigidos nos termos do disposto no Artº 81.º do 

CCP; 

b) Confirmar no prazo para o efeito fixado, se for o caso, os compromissos assumidos por 

terceiras Entidades relativos a atributos ou a termos ou condições da proposta adjudicada. 

3. São documentos de habilitação: 

a) Declaração emitida conforme modelo constante do ANEXO II (Modelo de declaração 

Anexo II) ao CCP e que faz parte integrante deste Caderno de Encargos, disponível na 

Plataforma Electrónica Saphetygov, no site www.Saphetygov.pt, que deverá ser assinada, 

digitalizada e enviada num ficheiro com a designação 

“Anexo_II_[designação_empresa].pdf”; 

b) Documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas 

b), d), e) e i) do Artº 55º do CCP. 

3. O adjudicatário deve, também, apresentar os seguintes documentos: 

a) Fotocópia, frente e verso, do Bilhete de Identidade, do concorrente, ou representante que 

tenha poderes para o obrigar, que deve ser enviado em ficheiro com a designação 

“BI_[designação_empresa].pdf”; 

b) Certidão da Conservatória do Registo Comercial, que deve ser enviado em ficheiro com 

a designação “RComercial_[designação_empresa].pdf”. 

4. O adjudicatário deve apresentar os documentos de habilitação exigidos no prazo até ao 

10º (décimo) dia útil a contar da data da notificação da adjudicação, através da Plataforma 

Electrónica Saphetygov, disponível no site www.saphetygov.pt. 

5. Quando, pela sua própria natureza ou origem, os documentos de habilitação estiverem 

redigidos em língua estrangeira, deve o adjudicatário fazê-los acompanhar de tradução 

devidamente legalizada. 



6. O adjudicatário deve apresentar reprodução dos documentos de habilitação referidos no 

Artº 81º do CCP através de correio electrónico ou de outro meio de transmissão escrita e 

electrónica de dados. 

 

Artigo 14º 

DA CAUÇÃO 

1. Para garantia de exacto e pontual cumprimento das suas obrigações, é exigida ao 

adjudicatário a prestação de caução, de valor igual a 3 (três) meses de renda, com exclusão 

do I.V.A. 

3. O adjudicatário deve prestar a caução no prazo de 10 dias a contar da notificação da 

decisão de adjudicação. 

4. A caução é prestada por depósito em dinheiro, em títulos emitidos ou garantidos pelo 

Estado, mediante garantia bancária ou seguro-caução. 

5. O depósito em dinheiro, ou títulos é efectuado em Portugal, em qualquer instituição de 

crédito, à ordem da entidade que for indicada no Caderno de Encargos, ou convite, devendo 

ser especificado o fim a que se destina. 

6. Quando o depósito for efectuado em títulos, estes são avaliados pelo respectivo valor 

nominal, salvo se, nos últimos três meses, a média da cotação na Bolsa de valores ficar 

abaixo do par, caso em que a avaliação é feita em 90 % dessa média. 

7. O Caderno de Encargos contém os modelos referentes à caução que venha a ser prestada 

por Garantia bancária ou por Seguro-caução. 

8. Das condições da garantia bancária ou da apólice de seguro-caução não pode, em caso 

algum, resultar uma diminuição das garantias da CMB, nos moldes em que são asseguradas 

pelas outras formas admitidas de prestação da caução. 

9. Todas as despesas relativas à prestação da caução são da responsabilidade do 

adjudicatário. 

 

Artigo 15º 



ACEITAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO 

1. A minuta do contrato a celebrar e os ajustamentos propostos consideram-se aceites pelo 

adjudicatário quando haja aceitação expressa ou quando não haja reclamação nos cinco dias 

subsequentes à respectiva notificação. 

2. Uma vez aprovada a minuta do contrato a celebrar, a CMB notifica-a ao adjudicatário, 

assinalando expressamente os ajustamentos propostos ao conteúdo da mesma. 

3. A CMB pode propor ajustamentos ao conteúdo do contrato a celebrar, desde que estes 

resultem de exigências de interesse público. 

 

Artigo 16º 

RECLAMAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO 

1. Fazem parte integrante do contrato, independentemente da sua redução a escrito: 

a) Os suprimentos dos erros e das omissões do caderno de encargos identificados pelos 

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

CMB; 

b) Os esclarecimentos e as rectificações relativos ao Caderno de Encargos; 

c) O Caderno de Encargos; 

d) A proposta adjudicada; 

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

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

é determinada pela ordem pela qual são indicados no mesmo. 

3. As reclamações da minuta do contrato a celebrar só podem ter por fundamento a previsão 

neste de obrigações que contrariem ou que não constem dos documentos que integram o 

contrato nos termos do disposto no número anterior, ou a recusa de ajustamentos propostos. 

4. No prazo de 10 dias a contar da recepção da reclamação a CMB notifica o adjudicatário 

da sua decisão, equivalendo o silêncio à rejeição da reclamação. 

5. Os ajustamentos propostos que tenham sido recusados pela CMB não fazem parte 

integrante do contrato. 



 

Artigo 17º 

PRAZO PARA OUTORGA DO CONTRATO 

 

1. A outorga do contrato deve ter lugar no prazo de 30 dias contados da data da aceitação 

da minuta ou da decisão sobre a reclamação, mas nunca antes de: 

a) Decorridos 10 dias contados da data da notificação da decisão de adjudicação; 

b) Apresentados todos os documentos de habilitação exigidos; 

c) Confirmados os compromissos referidos nas disposições sobre a notificação da decisão 

de adjudicação. 

2. A CMB comunica ao adjudicatário, com a antecedência mínima de cinco dias, a data, a 

hora e o local em que ocorrerá a outorga do contrato. 

 

Artigo 18º 

LEILÃO ELECTRÓNICO 

Os atributos das propostas não serão objecto de um leilão electrónico. 

 

Artigo 19º 

FASE DE NEGOCIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

As propostas não serão objecto de negociação. 

 

Artigo 20º 

APOIO TÉCNICO REFERENTE À PLATAFORMA ELECTRÓNICA. 

 

Caso o concorrente tenha dúvidas sobre a utilização da Plataforma Electrónica Saphetygov, 

da Entidade Saphety Level, Trusted Services, S.A. poderá recorrer a apoio técnico previsto 

para esse fim, através do endereço electrónico www.Saphetygov.pt. 

 



Artigo 21º 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

Em tudo o omisso, no presente programa do procedimento, observar-se-á o disposto no 

Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro, que aprovou o Código dos Contratos Públicos 

(CCP), na Declaração de Rectificação n.º18-A/2008, na redação dada pelo Decreto-Lei nº 

278/2009, de 2 de Outubro, no Código do Procedimento Administrativo, na Portaria nº 701-

F/2008, de 29 de Julho, na Portaria nº 701-G/2008, de 29 de Julho, na Portaria nº 701-

H/2008, de 29 de Julho, no Decreto-Lei nº 143-A/2008, de 25 de Julho, no Decreto-Lei nº 

37/2007, de 19 de Fevereiro, na Directiva 2006/66/CE, de 6 de Setembro, na Directiva 

230/2004, de 10 de Dezembro, na Directiva 2004/18/CE, de 31 de Março, no Decreto-Lei 

nº 290-D/99, de 2 de Agosto e na demais legislação aplicável. 

 

 

O Presidente, 

 

 

Carlos Humberto de Carvalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS ao Programa do Procedimento: 



ANEXO I – Modelo de Declaração (ANEXO I do CCP - Alínea a) do nº 1 do Artº 57º) 

ANEXO II – Modelo de Declaração (ANEXO II do CCP - Alínea a) do nº 1 do Artº 81º) 

ANEXO III – Minuta de proposta 

ANEXO IV – Modelo de garantia bancária/seguro caução 

ANEXO V – Modelo de guia de depósito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

Modelo de declaração 

[a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º, do CCP] 



 

1 — ... (nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de 

representante legal de (1) ... (firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso de 

agrupamento concorrente, firmas, números de identificação fiscal e sedes), tendo tomado 

inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo à execução do contrato a 

celebrar na sequência do procedimento de ... (designação ou referência ao procedimento em 

causa), declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) se obriga a executar 

o referido contrato em conformidade com o conteúdo do mencionado caderno de encargos, 

relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas cláusulas. 

2 — Declara também que executará o referido contrato nos termos previstos nos seguintes 

documentos, que junta em anexo (3): 

a) ... 

b) ... 

3 — Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à 

execução do referido contrato, ao disposto na legislação portuguesa aplicável. 

4 — Mais declara, sob compromisso de honra, que: 

a) Não se encontra em estado de insolvência, em fase de liquidação, dissolução ou cessação 

de actividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidação de patrimónios ou em 

qualquer situação análoga, nem tem o respectivo processo pendente; 

b) Não foi condenado(a) por sentença transitada em julgado por qualquer crime que afecte a 

sua honorabilidade profissional (4) [ou os titulares dos seus órgãos sociais de 

administração, direcção ou gerência não foram condenados por qualquer crime que afecte a 

sua honorabilidade profissional (5)] (6); 

c) Não foi objecto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria 

profissional (7) [ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direcção ou 

gerência não foram objecto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em 

matéria profissional (8)] (9); 



d) Tem a sua situação regularizada relativamente a contribuições para a segurança social 

em Portugal (ou no Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento 

principal) (10); 

e) Tem a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal (ou no 

Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal) (11); 

f) Não foi objecto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea e) do n.º 1 do artigo 

21.º do Decreto- Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, no artigo 45.º da Lei n.º 18/2003, de 11 

de Junho, e no n.º 1 do artigo 460.º do Código dos Contratos Públicos (12); 

g) Não foi objecto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 

627.º do Código do Trabalho (13); 

h) Não foi objecto de aplicação, há menos de dois anos, de sanção administrativa ou 

judicial pela utilização ao seu serviço de mão -de -obra legalmente sujeita ao pagamento de 

impostos e contribuições para a segurança social, não declarada nos termos das normas que 

imponham essa obrigação, em Portugal (ou no Estado de que é nacional ou no qual se situe 

o seu estabelecimento principal) (14); 

i) Não foi condenado(a) por sentença transitada em julgado por algum dos seguintes crimes 

(15) [ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direcção ou gerência não 

foram condenados por alguns dos seguintes crimes (16)] (17): 

i) Participação em actividades de uma organização criminosa, tal como definida no n.º 1 do 

artigo 2.º da Acção Comum n.º 98/773/JAI, do Conselho; 

ii) Corrupção, na acepção do artigo 3.º do Acto do Conselho de 26 de Maio de 1997 e do 

n.º 1 do artigo 3.º da Acção Comum n.º 98/742/JAI, do Conselho; 

iii) Fraude, na acepção do artigo 1.º da Convenção relativa à Protecção dos Interesses 

Financeiros das Comunidades Europeias; 

iv) Branqueamento de capitais, na acepção do artigo 1.º da Directiva n.º 91/308/CEE, do 

Conselho, de 10 de Junho, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para 

efeitos de branqueamento de capitais; 



j) Não prestou, a qualquer título, directa ou indirectamente, assessoria ou apoio técnico na 

preparação e elaboração das peças do procedimento. 

5 — O declarante tem pleno conhecimento de que aprestação de falsas declarações implica, 

consoante o caso, a exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicação que 

eventualmente sobre ela recaia e constitui contra -ordenação muito grave, nos termos do 

artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da 

sanção acessória de privação do direito de 

participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato 

ou concorrente, em qualquer procedimento adoptado para a formação de contratos públicos, 

sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal. 

6 — Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga -se, nos termos do 

disposto no artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos, a apresentar a declaração que 

constitui o anexo II do referido Código, bem como os documentos comprovativos de que se 

encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do n.º 4 desta declaração. 

7 — O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos 

documentos solicitados nos termos do número anterior, por motivo que lhe seja imputável, 

determina a caducidade da adjudicação que eventualmente recaia sobre a proposta 

apresentada e constitui contra -ordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do 

Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de 

privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de 

agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adoptado para a 

formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para 

efeitos de procedimento criminal. 

 

.. (local), ... (data), ... [assinatura (18)]. 

 

(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas colectivas. 



(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua 

representada». 

(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaração, 

nos termos do disposto nas alíneas b), c) e d) do n.º 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo 57.º 

(Documentos da proposta) do CCP. 

(4) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitação. 

(5) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitação. 

(6) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa colectiva. 

(7) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitação. 

(8) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitação. 

(9) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa colectiva. 

(10) Declarar consoante a situação. 

(11) Declarar consoante a situação. 

(12) Indicar se, entretanto, decorreu o período de inabilidade fixado na decisão 

condenatória. 

(13) Indicar se, entretanto, decorreu o período de inabilidade fixado na decisão 

condenatória. 

(14) Declarar consoante a situação. 

(15) Indicar se, entretanto, ocorreu a sua reabilitação. 

(16) Indicar se, entretanto, ocorreu a sua reabilitação. 

(17) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa colectiva. 

(18) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.º 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

Modelo de declaração 

[a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 81.º, do CCP] 

 

1 — ... (nome, número de documento de identificaçãoe morada), na qualidade de 

representante legal de (1) ... (firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso de 

agrupamento concorrente, firmas, números de identificação fiscal e sedes), adjudicatário(a) 

no procedimento de ... (designação ou referência ao procedimento em causa), declara, sob 

compromisso de honra, que a sua representada (2): 

a) Não se encontra em estado de insolvência, em fase de liquidação, dissolução ou cessação 

de actividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidação de patrimónios ou em 

qualquer situação análoga, nem tem o respectivo processo pendente; 



b) Não foi objecto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria 

profissional (3) [ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direcção ou 

gerência não foram objecto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em 

matéria profissional (4)] (5); 

c) Não foi objecto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea e) do n.º 1 do artigo 

21.º do Decreto- -Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, no artigo 45.º da Lei n.º 18/2003, de 11 

de Junho, e no n.º 1 do artigo 460.º do Código dos Contratos Públicos (6); 

d) Não foi objecto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 

627.º do Código do Trabalho (7); 

e) Não foi objecto de aplicação, há menos de dois anos, de sanção administrativa ou 

judicial pela utilização ao seu serviço de mão -de -obra legalmente sujeita ao pagamento de 

impostos e contribuições para a segurança social, não declarada nos termos das normas que 

imponham essa obrigação, em Portugal (ou no Estado de que é nacional ou no qual se situe 

o seu estabelecimento principal) (8); 

f) Não prestou, a qualquer título, directa ou indirectamente, assessoria ou apoio técnico na 

preparação e elaboração das peças do procedimento. 

2 — O declarante junta em anexo [ou indica ... como endereço do sítio da Internet onde 

podem ser consultados (9)] os documentos comprovativos de que a sua representada (10) 

não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do artigo 55.º do Código 

dos Contratos Públicos. 

3 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica 

a caducidade da adjudicação e constitui contra -ordenação muito grave, nos termos do 

artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da 

sanção acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou 

como membro de agrupamento candidato 

ou concorrente, em qualquer procedimento adoptado para a formação de contratos públicos, 

sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal. 

 



... (local), ... (data), ... [assinatura (11)]. 

 

(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas colectivas. 

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua 

representada». 

(3) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitação. 

(4) Indicar se, entretanto, ocorreu a respectiva reabilitação. 

(5) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa colectiva. 

(6) Indicar se, entretanto, decorreu o período de inabilidade fixado na decisão condenatória. 

(7) Indicar se, entretanto, decorreu o período de inabilidade fixado na decisão condenatória. 

(8) Declarar consoante a situação. 

(9) Acrescentar as informações necessárias à consulta, se for o caso. 

(10) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua 

representada». 

(11) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

Minuta de Proposta 

PROPOSTA 

 

F____________ (indicar nome, estado civil, profissão e morada, ou Empresa e Sede) de 

nacionalidade ___________ na qualidade de ______________, depois de ter tomado 

conhecimento do objecto da concessão de serviços públicos de __________________ 

(designação da concessão), a que se refere o Anúncio de ____ de __________de 20__, 

obriga-se á concessão, em conformidade com as condições estabelecidas no Programa de 

Procedimento e Caderno de Encargos, pelo preço da renda mensal de ____________Euros 

(por extenso e por algarismos) que não inclui o Imposto sobre o Valor Acrescentado. 

À quantia supra mencionada acrescentará o Imposto sobre o Valor Acrescentado á taxa 

legal em vigor. 

Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar á execução 

do seu contrato, ao que se achar prescrito na legislação portuguesa em vigor. 

 

Data _________________________________ 

 

Assinatura ____________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

Modelo de garantia bancária/seguro caução 

GARANTIA BANCÁRIA/ SEGURO CAUÇÃO Nº _________ 

Em nome e pedido de _______ (Identificação completa do adjudicatário), vem o(a) 

_______ (Identificação completa da instituição) garante pelo presente documento, prestar, a 

favor de _________ (Identificação completa da entidade beneficiária) uma garantia 

bancária/seguro caução (eliminar o que não interessa), até ao montante de _______ (indicar 

o valor por extenso), destinada(o) a caucionar o integral cumprimento das obrigações 

assumidas pelo (s) garantido (s) no âmbito do processo relativo à adjudicação de ________, 

nos termos e para os efeitos previstos no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro. 

 A presente garantia corresponde ao valor de 3 (três) meses de renda, com exclusão 

do I.V.A., acima mencionada e funciona como se estivesse constituída em moda corrente, 

responsabilizando-se o garante, sem quaisquer reservas, por fazer a entrega de toda e 

qualquer importância, até ao limite de garantia, logo que interpelado por simples 

notificação escrita por parte a entidade beneficiária. 

Fica bem assente que o banco/companhia de seguros (eliminar o que não interessar) 

garante, no caso de vir a ser chamado(a) a honrar a presente garantia, não poderá tomar em 

consideração quaisquer objecções do (s) garantido (s), sendo-lhe igualmente vedado opor à 

entidade beneficiária quaisquer reservas ou meios de defesa de que o garantido se possa 

valer face ao garante. 



 A presente garantia permanece válida até que seja expressamente autorizada a sua 

libertação pela entidade beneficiária, não podendo ser anulada ou alterada sem esse mesmo 

consentimento e independentemente da liquidação de quaisquer prémios que sejam 

devidos. 

_______ (data) 

_______ (assinatura) 

ANEXO V 

Modelo de guia para depósito 

GUIA DE DEPÓSITO 

 

Euros:  ________________ 

 

 

Vai ____________________, residente (ou com escritório) em ______________________, 

na _________________, depositar na (sede, filial, agência ou delegação) da 

___________________; (Instituição) na quantia de (por extenso) ____________________ 

(em dinheiro ou representada por) _________________, como caução exigida para o 

Concurso Público, para concessão de serviços públicos de ________, para efeito de 

garantia do mesmo. 

Este depósito fica à ordem da Câmara Municipal do Barreiro sita na Rua Miguel 

Bombarda, à qual deve ser remetido o respectivo conhecimento. 

 

 

Data, _________________ 

 

Assinatura _____________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emanuel Santos 
15-05-2013 
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1. OBJECTO DO CONCURSO 

 

1.1 Constitui objecto da presente ação a cedência do Edifício – doravante designado por Escola Conde Ferreira – 

em direito de superfície, localizado no Concelho do Barreiro e freguesia do mesmo nome, constituindo objetivo 

desta concessão a requalificação e re-funcionalização do espaço através da aprovação de proposta de 

utilização e adequação do edificado assente em Estudo Prévio, acompanhado de Memoria descritiva e 

justificativa, e respetivo cronograma financeiro e calendário estimado para execução das obras e entrada em 

funcionamento. 

 

1.2 A nova atividade será desenvolvida numa zona que se pretende muito qualificada, a qual está integrada no 

contexto da intervenção de requalificação do espaço público previsto na candidatura REPARA. O edifício fica 

inserido na Zona Antiga do Barreiro, constituindo uma parte importante de sua história e estrutura da “zona 

histórica” do Barreiro, pelo que, pretende a Câmara Municipal do Barreiro, a reabilitação/ refuncionalização do 

edifício não prejudique a sua integração na estrutura urbana onde está integrado. 

 

1.3 As Soluções de Projecto a apresentar terão de dotar o Edifício de todas as infra-estruturas adequadas ao seu 

bom funcionamento, cumprindo a legislação e regulamentação aplicáveis, possibilitando uma boa utilização por 

todos os utentes do “equipamento”, constituindo obrigação do concessionário, a realização das obras 

necessárias à adequação do espaço às novas funções/ atividades, quer seja no perímetro do espaço a 

concessionar, quer na envolvente imediata, desde que diretamente relacionadas com a atividade a 

desenvolver. 

 

1.4 A Câmara Municipal do Barreiro pretende reabilitar/ re-funcionalizar o edifício da escola Conde Ferreira através 

de uma intervenção de grande qualidade que alie uma funcionalidade exemplar com a sua melhor integração e 

articulação com a estrutura urbana em que se insere, nomeadamente o Barreiro Antigo e a Frente Ribeirinha. 

Parte dessa funcionalidade consiste na preocupação com as questões ambientais (redução do consumo de 

energia, utilização de energias renováveis, tratamento e escoamento sustentáveis dos resíduos sólidos, etc.). 

Um outro aspecto importante do Edifício é o seu contributo para a melhor relação com a Av. Bento Gonçalves e 

Frente Ribeirinha. 

 

2. ÂMBITO DO PROJECTO 

2.1 - Propostas de atividades múltiplas complementares entre si, ou atividades singulares compatíveis com 

envolvente habitacional e frente ribeirinha, que convirjam para a criação e consolidação de dinâmicas sociais 

heterogéneas entre várias faixas etárias e estratos sociais 

2.2 O Edifício foi na sua génese uma escola que facultou o acesso ao ensino e educação dos Barreirenses 

devendo, por este motivo, garantir que sejam assegurados elementos que preservem a memória de sua 

função original. 

2.3 O principal objetivo é permitir o desenvolvimento das dinâmicas sociais e económicas no Barreiro, através 

de um Projecto/ intervenção que valorize, em primeiro lugar, o capital simbólico do património edificado e da 



 

      
         DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANA 

 

EQUIPA MULTIDISCIPLINAR PARA ACÇÕES E PROJECTOS ESTRATÉGICOS 
 

 

4 

história do lugar, criando condições para uma maior dinâmica social, económica, com a geração de postos de 

trabalho, sendo valorizadas as atividades ligadas ao lazer e turismo. 

2.4 Os espaços devem estar dentro do enquadramento legal e as instalações deverão observar as 

condicionantes e exigências da arquitetura, estruturas, alimentações elétricas, telecomunicações, drenagens 

e circulações de pessoas e veículos, etc.. 

2.5 No que concerne aos acabamentos, dever-se-ão escolher materiais de melhor qualidade e durabilidade 

em ambientes onde sejam expectáveis índices de uso mais elevado, de modo a minimizar o seu desgaste. 

2.6 Registe-se, por último, que a natureza do da concessão, apontam para a conveniência da adoção de um 

Projecto com uma perspetiva de longo prazo. 

 

3. ASPECTOS PRELIMINARES DO PROGRAMA DE ARQUITECTURA 

 

3.1 A concepção deste projecto obriga a diferentes estudos, consultas e levantamento de problemas, que deverão 

ser equacionados em função da resposta que a eles foi dada em projetos semelhantes de reconhecida 

qualidade. Considerando os objetivos da intervenção, os quais preveem a reabilitação e reforço de estruturas 

existentes, deverá ser efectuada uma campanha de prospecção estrutural compreendendo um conjunto de 

ensaios que servirão de base às soluções a preconizar. Em construções novas, caso sejam propostas, serão 

utilizadas estruturas porticadas em betão armado e (ou) em perfis de aço. As lajes serão do tipo que melhor se 

adapte aos vãos previstos e à zona sísmica em questão. No entanto, serão preferencialmente constituídas por 

lajes fungiformes com blocos de aligeiramento e lajes maciças. 

 

3.2 Nesse sentido o projeto a desenvolver deverá definir nomeadamente: 

- A natureza da articulação subjacente à reabilitação/refuncionalização do edifício com a memória do 

lugar; 

- A natureza da segurança passiva, consubstanciada pelas soluções arquitectónicas a implementar na 

generalidade do Edifício; 

- A definição concreta dos sistemas de segurança activa a instalar, tendo em atenção a especificidade das 

condições de segurança normalmente associadas ao tipo de actividade do empreendimento; 

- A definição das várias áreas funcionais para as quais o Edifício será utilizado; 

- A natureza dos vários equipamentos (iluminação, aquecimento, ventilação, etc) e que as áreas do 

Edifício deverão acolher; 

- Os parâmetros a atender na relação da proposta com o planeamento urbanístico da zona onde vai 

funcionar; 

- As soluções energéticas implementadas tendo em vista o cumprimento da legislação em vigor, nacional 

e comunitária, e a consequente economia dos custos energéticos do Edifício; 

- Os aspectos considerados na concepção do Edifício no sentido de optimização de eficiência na 

exploração e manutenção do Edifício.  

- A definição preliminar dos diversos equipamentos interiores a instalar, tais como mobiliário de interior 

para os diversos espaços considerados – escritórios, restauração, lojas, zonas públicas, de lazer, 

quartos, etc.  
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4. DEFINIÇÃO DO PROGRAMA BASE 

O programa base deve ser apresentado pelo concorrente devidamente adequando às funções que se 

pretendem desenvolver, tendo em consideração os aspetos mencionados no ponto 3.2. 

Esta peça deve corresponder à base primária para elaboração do projeto de execução. 

Este programa base deverá conter um organograma funcional e a identificação das alterações e 

melhoramentos necessários realizar no edifício existente e em infraestruturas e acessibilidades que decorram 

de exigência da alteração de funcionamento do edifício objeto de concessão, quer sejam interiores ou ligações 

na envolvente imediata ao edifício. 

 

4.1 CARACTERISTICAS DA CONCESSÃO/ FATORES DE PONDERAÇÃO 

A concessão tem por base o cálculo de rendas mensais repartidas por 35 anos, podendo ser prorrogadas por 

mais 15 anos, nos termos da cláusula 2.ª do Caderno de Encargos. 

Todo o investimento e benfeitorias realizadas devem retomar a posse da CMB no final do contrato em boas 

condições de funcionamento e utilização. 

 
Fatores de ponderação: 
 
Prazo de execução da obra e entrada em funcionamento (PEF)   25% 

Montante do preço mensal (MPM)      35% 

Equilíbrio do estudo prévio e soluções de utilização proposta (ESP)  40% 

TOTAL             100% 

 
A fórmula da classificação é a seguinte: 
 
Fórmula de cálculo – Resultado 100% = (0,25 x PEF) + (0,35 x MPM) + (0,4 x ESP) 
Em caso de empate de classificação final, será valorizada a proposta com maior classificação em ESP 
 
As fórmulas da classificação para cada critério são as seguintes: 
 

● Prazo de execução da obra e entrada em funcionamento – varia de 5 a 20 valores. 

PEF= à seguinte avaliação: 

CRITÉRIOS VALORES 

Propostas que apresentem um prazo de execução da obra até 9 meses (inclusive), com entrada 

em funcionamento até ao décimo segundo mês, ambos os períodos a contar data de assinatura do 

contrato 

20 

Propostas que apresentem um prazo de execução da obra entre 9 e 12 meses (inclusive), com 

entrada em funcionamento até ao décimo quinto mês, ambos os períodos a contar data de 

assinatura do contrato 

15 

Propostas que apresentem um prazo de execução da obra entre 12 e 15 meses (inclusive), com 

entrada em funcionamento até ao décimo oitavo mês, ambos os períodos a contar data de 

assinatura do contrato 

10 

Propostas que apresentem um prazo de execução da obra entre 15 e 18 meses (inclusive), com 

entrada em funcionamento até ao vigésimo primeiro mês, ambos os períodos a contar data de 

assinatura do contrato 

5 
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● Montante do Preço Mensal – varia de 5 a 20 valores. 

 

MPM= à seguinte avaliação: 

CRITÉRIOS 

 
VALORES 

Proposta superior em 300€ ao valor da renda constante no n.º1, do art.10º do Programa 

de Procedimento  
20 

Proposta superior em 200€ ao valor da renda constante no n.º1, do art.10º do Programa 

de Procedimento  
15 

Proposta superior em 100€ ao valor da renda constante no n.º1, do art.10º do Programa 

de Procedimento 
10 

Proposta igual ao valor da renda constante no n.º1, do art. 10º do Programa de 

Procedimento 
5 

 

 

● Equilíbrio do estudo prévio e soluções de utilização proposta – varia de 5 a 20  

 

ESP= à seguinte tabela de avaliação: 

Cálculo de ESP = ACFE + AAP + VA 
   3 
 Avaliação da componente 

física do edificado (ACFE) 

Avaliação da atividade proposta 

(AAP) 
Viabilidade da actividade (VA) 

 

CRITÉRIO 
 

 

Projeto que considera a 
manutenção do edificado 
existente, desenho volumetrias 
e implantação 

Propostas de atividades múltiplas 
complementares entre si, 
compatíveis com envolvente 
habitacional, e que estejam a 
convergir para a criação e 
consolidação de dinâmicas sociais 
heterogéneas entre varias faixas 
etárias e estratos sociais 

Propostas que contenham: 
•Demonstrem o mérito da proposta 
•Identifiquem a área de abrangência 
•definam o publico alvo 
•Apresentem analise da oferta e procura do 
mercado em que se insere a atividade, 
identificando a oportunidade e relevância do 
projeto  
  

PONDERAÇÃO 20 Valores 20 Valores 20 Valores 

 

CRITÉRIO 

Projeto que considera a 
manutenção do edificado 
existente, com alteração dos 
vãos (portas e janelas com vista 
direta para os arruamentos 
envolventes), mas mantem 
implantação e volumetrias 

Propostas de monofuncional, 
compatível com envolvente 
habitacional, que promova a 
criação e consolidação de 
dinâmicas sociais heterogéneas 

Propostas que apenas contenha 3 dos 
seguintes critérios: 
•Demonstrem o mérito da proposta 
•Identifiquem a área de abrangência 
•definam o publico alvo 
•Apresentem analise da oferta e procura do 
mercado em que se insere a atividade, 
identificando a oportunidade e relevância do 
projeto  
 

PONDERAÇÃO 15 Valores 15 Valores 15 Valores 

 

CRITÉRIO Projeto que considera alteração Propostas de atividades múltiplas Propostas que apenas contenha 2 dos 
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5. LOCALIZAÇÃO DO EDIFÍCIO 

O Edifício a projectar localizar-se-á em propriedade privada do município do Barreiro na antiga escola do 

ensino básico Conde Ferreira, na freguesia do Barreiro, Concelho do Barreiro, conforme indicado a vermelho 

na planta de localização. 

A área total do lote para efeitos do projecto está limitada de Norte com Av. Bento Gonçalves, de Sul com Rua 

Conselheiro Joaquim António de Aguiar, Nascente com Travessa do Jardim e Poente com Travessa Padre 

Abílio Mendes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de implantação e volumetrias, 
mantendo a harmonia com a 
manha urbana envolvente 

complementares entre si, 
compatíveis com envolvente 
habitacional, e que estejam a 
convergir para a criação e 
consolidação de dinâmicas sociais 
homogéneas 

seguintes critérios: 
•Demonstrem o mérito da proposta 
•Identifiquem a área de abrangência 
•definam o publico alvo 
•Apresentem analise da oferta e procura do 
mercado em que se insere a atividade, 
identificando a oportunidade e relevância do 
projeto 

PONDERAÇÃO 10 Valores 10 Valores 10 Valores 

 

 Projeto que considera alteração 
de implantação e volumetrias, 
apresentando dissonâncias ao 
nível dos volumes, desenho ou 
materiais de revestimento 
dissonantes com a área urbana 
em que se insere 

Propostas de monofuncional, 
compatível com envolvente 
habitacional, que promova a 
criação e consolidação de 
dinâmicas sociais homogéneas 

Propostas que apenas contenha 1 dos 
seguintes critérios: 
•Demonstrem o mérito da proposta 
•Identifiquem a área de abrangência 
•definam o publico alvo 
•Apresentem analise da oferta e procura do 
mercado em que se insere a atividade, 
identificando a oportunidade e relevância do 
projeto 

PONDERAÇÃO 5 Valores 5 Valores 5 Valores 

Escola Conde Ferreira 
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A Av. Bento Gonçalves está localizada a norte do edificado que constitui o Barreiro Antigo. Esta é uma área 

que corresponde ao limite da estrutura urbana desenvolvendo um corredor que estabelece a relação da malha 

urbana e a frente ribeirinha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Extracto da carta dos Arredores de Lisboa – 1816 (IPCC) 

Anteriormente uma praia, esta área esteve intimamente 

ligada à génese do Barreiro Antigo, o qual teve origem 

numa comunidade piscatória, os Barreiros. Mais tarde, na 

década de 30 do séc. XX, por motivos de segurança e de 

protecção dos edifícios das marés foi construída pela APL 

a muralha que dá origem à Av. Bento Gonçalves e 

respectivo jardim. 

● Fotografia de Augusto Cabrita. 

 

A frente urbana do Barreiro Antigo contígua a este eixo é pautada por um declínio social, e envelhecimento da 

população, tendo vindo a ser alvo de um processo de degradação física e social que originam o abandono dos 

edifícios e o fraco apelo ao investimento privado, tornando-se num ciclo difícil de contrariar sem medidas 

integradas que convidem e motivem ao investimento. 

Esta Avenida articula a circulação rodoviária com a Rua Miguel Pais, constituindo um eixo circular à cidade de 

grande importância. 

 

6. ENQUADRAMENTO GERAL 

O volume a edificar e os respectivos alinhamentos deverão ter em conta os edifícios envolventes, respeitando 

os condicionalismos impostos pelo Regulamento do Plano Director Municipal (PDM) do Barreiro, Estudo de 

Pormenor para o Barreiro Antigo e disposições existentes no PROURBE.  

A área bruta de construção decorrerá do somatório das áreas dos espaços definidos no ponto 4 deste 

Programa Preliminar, acrescida das áreas de circulação, e de outros compartimentos que, no decurso do 

projecto, venham a ser consideradas importantes para a qualidade do funcionamento da actividade a 

BARREIRO 

RUA MIGUEL 

PRAIA QUE DEU ORIGEM 
À AV. BENTO 
GONÇALVES 
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desenvolver. 

6.1 Espaços exteriores 

Os espaços envolventes ao Edifício deverão ser projectados e tratados de modo a permitir a sua fruição segura 

e tranquila por parte dos utentes e população em geral, dotando-os do mobiliário adequado e de iluminação 

pública conveniente, referindo-se que este aspecto se deve revestir de particular importância no conjunto 

arquitectónico. 

Tendo em atenção que se perspectiva a construção de um novo projecto para a Av. Bento Gonçalves, a Norte, 

o espaço exterior do Edifício Multifuncional (escola Conde Ferreira) deverá contemplar o acesso directo para 

este eixo de circulação contíguo ao rio, permitindo assim aos visitantes uma continuidade na utilização e mais 

fácil usufruto do jardim, passeio augusto cabrita e paisagem sobre o estuário do Tejo / Lisboa. 

6.2 Estacionamento  

O projecto a elaborar deverá garantir áreas de estacionamento, compatíveis com a utilização prevista, quer 

para o número previsível de utentes normais, quer para a possibilidade de utilização simultânea das diversas 

valências. Deverá ser apresentado estudo que justifique o dimensionamento adoptado para o estacionamento, 

respeitando as disposições legais em vigor, nomeadamente as constantes do PDM do Barreiro. 

Caso se entenda não existir lugar à criação de estacionamento, esta opção deve estar tecnicamente justificada. 

 

6.3 Acessibilidade 

Deverá ser tida em consideração a acessibilidade dos cidadãos com mobilidade condicionada, nos acessos, 

através da supressão de barreiras arquitectónicas, de acordo com a legislação em vigor, nomeadamente o 

Decreto-Lei nº 123/97, de 22 de Maio, ou outra que entretanto venha a ser emanada pelas autoridades 

competentes durante a fase de elaboração do projecto e da empreitada. 

 

 

7. ELEMENTOS QUE CONSTITUEM O PROJECTO 

 

O projecto a desenvolver com base no presente Programa Preliminar deve ser constituído pelos projectos de 

execução referenciados na Portaria n.º701-H/2008 de 29 de Julho. 

 

 

8. LEVANTAMENTO DAS CONSTRUÇÕES EXISTENTES E DAS REDES DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS 

/ CONDICIONAMENTOS 

Em anexo são facultados os cadastros possíveis reunir de várias entidades com responsabilidades ao nível 

de infra-estruturas de comunicação, redes de águas e saneamento e abastecimento energético. 

São fornecidos, ainda, desenhos de levantamento das construções existentes. 
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9. CARACTERISTICAS AMBIENTAIS 

 

Ventos 

Tendo por base a informação publicada pelo Instituto de Meteorologia, relativa à estação meteorológica 

Lisboa/Geofísico e aos registos efectuados entre 1961 e 19901, o regime de ventos na região pode ser 

caracterizado do seguinte modo (Figura 1): 

 

- O rumo Norte é o que apresenta maior percentagem anual de ocorrência, 35,5 %, seguido do Nordeste, 

mas com menos de metade da frequência, 16 %; 

- A estes dois rumos seguem-se o Sudoeste, com 13 %, o Oeste, com 12,5 %, e o Noroeste, com 12 %; 

- Os rumos com menores frequências são o Sudeste, 1,7 %, o Este, 3,6 %, e o Sul, 5%; 

- Os ventos dos rumos Norte e Noroeste tornam-se dominantes nos meses de verão, somando, em conjunto, 

mais de 70 % dos registos; 

- As calmas representam somente 0,8 % dos registos; 

- Em termos de velocidade média, os rumos são mais semelhantes, mas os ventos mais fortes são o Norte, 

com 16,7 km/h, o Sudoeste, com 15,9 km/h, o Oeste, com 14,1 %, e o Nordeste, com 13,9 km/h; 

- As menores velocidades médias correspondem a ventos dos rumos Este, 10 km/h, e Sudeste, 10,5 km/h. 

 

Relativamente às velocidades máximas 

registadas, estas não ultrapassam os 55 km/h, 

e o número de vezes que ultrapassaram 

36Km/h foi somente de 162. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

1 CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA DA COSTA 
Instituto de Meteorologia, 2004 
2 CLIMA DE PORTUGAL – NORMAS CLIMATOLÓGICAS DO CONTINENTE, AÇORES E MADEIRA 
Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica 
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10. CARACTERIZAÇÃO DA COMPONENTE ACUSTICA 

A informação disponibilizada foi facultada pela Divisão de Sustentabilidade Ambiental da CMB, constituindo 

uma parte do trabalho realizado com vista à aprovação do Mapa de Ruído para o concelho. Ainda que não 

esteja formalmente aprovada, esta informação constitui uma referência para o presente processo. Ver 

elementos anexos. 

 

11. EXEMPLARES DO PROJECTO 
 
De todos os projectos a executar deverá ser fornecida cópias em papel, no que diz respeito ao projecto de 

execução, sendo fornecidas cópias do ante projecto e respectivos suportes digitais em numero considerados 

necessários para entrega nas entidades correspondentes. 

No anteprojecto deverão ser fornecidos os documentos relativos a cada uma das áreas de projecto que 

integram esta proposta sendo constituído por: 

 
� Memória Descritiva; 
� Peças Desenhadas; 
� Termo de Responsabilidade do autor do projecto. 

 
Para Execução deverão ser fornecidos os documentos relativos a cada uma das áreas de projecto que 
integram proposta sendo constituídos por: 
 

� Memória Descritiva; 
� Caderno de Encargos e Condições Técnicas; 
� Peças Desenhadas; 
� Mapa de Medições e Orçamentos; 
� Termo de Responsabilidade do autor do projecto. 

 
 

12. PRAZO DE ELABORAÇÃO 
O prazo execução será: 
 
Projecto de execução: 3 Meses (90 dias) após adjudicação 

 

13. ENQUADRAMENTO REGULAMENTAR E OUTRAS CONDICIONANTES 

O enquadramento legal é o que emana dos diplomas, regulamentos e legislação conexa referente às 

diversas especialidades necessárias à concretização dos projectos referenciados no ponto 7 do presente 

programa preliminar. 

 

ALTERAÇÕES DA RESPONSABILIDADE DA CMB 

O presente Concurso Público deve ter em conta que podem surgir alterações decorrentes dos trabalhos de 

análise e projecto de outras áreas adjacentes que compõem a candidatura REPARA, salientando-se desde já 

o projecto de Arranjo Espaços Exteriores para Av. Bento Gonçalves e Rua Miguel Pais. 

A ocorrerem novas condicionantes, serão comunicadas atempadamente a todos os concorrentes, com vista a 

serem tomadas como condicionantes a respeitar, tanto no decurso do Concurso Público como na posterior 

execução da proposta adjudicada.  
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INFORMAÇÃO SOBRE TRANSPORTES FACULTADA PELOS TCB 

 

Carreiras na Av. Bento Gonçalves – 14 e 15 em toda a sua extensão 

Av. Bento Gonçalves entre o largo Alexandre Herculano e a Travessa de Santa Cruz – 14, 15 e carreira 6 

A Rua Miguel Pais, entre a Av. Bento Gonçalves e a Av. Alfredo da Silva, circulam as carreiras 11, 14, 15, 17 

e 18 

No troço da Miguel Pais entre a Av. Alfredo da Silva e a Av. de Sapadores circulam as carreiras 1, 2, 3, 7, 9, 

10, 14 e 15 

 

Relativamente a frequência de carreiras temos: 

Horas de ponta: 

Carreira 1 – 8 minutos 

Carreira 2 – 9 minutos 

Carreira 3 – 9 minutos 

Carreira 6 – 40 minutos  

Carreira 7 – 10 minutos 

Carreira 9 – 20 minutos 

Carreira 10 – 20 minutos 

Carreira 14 – 10 minutos 

Carreira 15 – 10 minutos 

Carreira 18 – 38 minutos 

 

Fora das horas de ponta 

Carreira 1 – 21 minutos 

Carreira 2 – 21 minutos 

Carreira 3 – 12 minutos  

Carreira 6 – 40 minutos 

Carreira 7 – 12 minutos 

Carreira 9 – 24 minutos 

Carreira 10 – 24 minutos 

Carreira 11 – 30 minutos 

Carreira 14 – 15 minutos 

Carreira 15 – 15 minutos 

Carreira 17 – 30 minutos 

Carreira 18 – 42 minutos 

 

Quantidade de passageiros transportados: 

 

Carreira 1 – 3700 px/dia 

Carreira 2 – 3700 px/dia 

Carreira 3 – 7250 px/dia  
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Carreira 6 – 1700 px/dia 

Carreira 7 – 6700 px/dia 

Carreira 9 – 900 px/dia 

Carreira 10 – 1000 px/dia 

Carreira 11 – Incluídos na 7 

Carreira 14 – 4700 px/dia 

Carreira 15 – 4700 px/dia 

Carreira 17 – 900 px/dia 

Carreira 18 – 1500 px/dia 

 

Relativamente à caracterização dos passageiros, as carreiras que servem a escola Alfredo da Silva, 

nomeadamente 11, 17 e 18, no troço em estudo é sobretudo população escolar. As carreiras 14 e 15 também 

transportam bastantes estudantes do Lavradio para a ESSA. As restantes deslocações são muito diversas 

face às carreiras que circulam nestes troços servirem praticamente todo o Concelho. Os utilizadores da 6 têm 

como destino principal Coina e as carreiras 9 e 10 têm muitos utilizadores do hospital e comunidade escolar 

do Mendonça Furtado, Casquilhos e Alto do Seixalinho. 

 


