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DISPOSIÇÕES GERAIS
CAPÍTULO 1
Cláusula 1ª
Objeto
1. O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar no âmbito

do procedimento por consulta prévia para a realização da empreitada de: "Beneficiação e Reparação
das Redes Elétricas do Concelho - São Marcos do Campo e Campinho".
Cláusula 2ª
Contrato
1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e o anexo 1.

2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:
a) Os suprimentos dos erros e das omissões do Caderno de Encargos identificados pelos

concorrentes, desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão
competente para a decisão de contratar;
b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao Caderno de Encargos;
e) O presente Caderno de Encargos;

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

3. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva prevalência é
determinada pela ordem pela qual aí são indicados.

4. Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 e o clausulado do contrato e seus
anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99° do Código dos Contratos Públicos e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no
artigo 101° desse mesmo diploma legal.
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Cláusula 3ª
Disposições por que se rege a empreitada.

1. A execução do contrato obedece:
a) Às cláusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele

fazem parte integrante;
b) Ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na redação do Decreto-Lei n. 0 111-8/2007, de 31

de agosto.
Cláusula 4ª
Preço Base

1.Nos termos do disposto no artigo 47.º do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, na redação do
Decreto-Lei n.º 111-8/2007, de 31 de agosto, é fixado o preço base para a execução da referida
empreitada em 48.303,50 €(quarenta e oito mil trezentos e três euros e cinquenta cêntimos), acrescido
de IVA à taxa legal em vigor à data da respetiva liquidação, se este for legalmente devido, sendo este o
montante máximo que o dono da obra se dispõe a pagar pela execução de todas as prestações que
constituem o objeto do contrato, incluindo eventuais renovações do contrato.
2. O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja

responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao contraente público.
CAPÍTULO li
Obrigações contratuais
Cláusula 5ª
Obrigações do empreiteiro
1. Perante o dono da obra pela preparação, planeamento e coordenação de todos os trabalhos da

empreitada, ainda que em caso de subcontratação, bem como pela preparação, planeamento e
execução dos trabalhos necessários à aplicação, em geral, das normas sobre segurança, higiene e
saúde no trabalho vigentes.
2. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigência legal ou segundo o uso
Caderno de Encargos 1 Empreitada: "Beneficiação e Reparação das Redes Elétricas do Concelho· São Marcos do Campo e
Campinho"
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corrente, sejam considerados como preparatórios ou acessórios à execução da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro;

b) Trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para
evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurança higiene e saúde
no trabalho e de polícia das vias públicas;
e) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisórias, de todas as servidões e

serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos trabalhos e para evitar a
estagnação de águas que os mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
Cláusula 6ª
Prazo de execução da empreitada
1. O prazo para a execução da empreitada é de 30 dias.

2. O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execução da obra na data da conclusão da consignação total ou da primeira

consignação parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovação do plano de segurança e saúde, caso esta última data seja posterior;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execução previstos no plano de trabalhos em

vigor;
e) Concluir a execução da obra e solicitar a realização de vistoria da obra para efeitos da sua

recepção provisória.
Cláusula 7ª
Cumprimento do plano de trabalhos
1. O empreiteiro informa o diretor de fiscalização da obra dos desvios que se verifiquem entre o

desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsões do plano em vigor.
Caderno de Encargos 1 Empreitada: "Beneficiação e Reparação das Redes Elétricas do Concelho - São Marcos do Campo e
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2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do número anterior, não coincidirem
com os desvios reais, o diretor de fiscalização da obra notifica-o dos que considera existirem.

Cláusula 8ª
Multas por violação dos prazos contratuais
1. Em caso de atraso no início ou na conclusão da execução da obra por facto imputável ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sanção contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1 (por mil) do preço contratual, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo
403. 0 do Código dos Contratos Públicos.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execução da obra por facto imputável ao
empreiteiro, é aplicável o disposto no n.º 1, sendo o montante da sanção contratual aí prevista reduzido
a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a título de sanção contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execução da obra quando recupere o atraso na execução dos
trabalhos e a obra seja concluída dentro do prazo de execução do contrato.
Cláusula 9ª

Atos e direitos de terceiros
1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execução da obra em virtude de qualquer facto imputável

a terceiros, deve, no prazo de 1O dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorrência,
informar, por escrito, o diretor de fiscalização da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar
as providências para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptíveis de provocar prejuízos ou
perturbações a um serviço de utilidade pública, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do início dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalização da obra, para que este possa tomar as providências que julgue necessárias perante a
entidade concessionária ou exploradora daquele serviço.
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Cláusula 10ª
Condições gerais de execução dos trabalhos
1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condições técnicas contratualmente
estipuladas.
2. O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituição dos métodos e técnicas de construção ou

dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais
adequados, sem prejuízo da obtenção das características finais especificadas para a obra.
Cláusula 11ª
Menções obrigatórias no local dos trabalhos
1. Sem prejuízo do cumprimento das obrigações decorrentes da legislação em vigor, o empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visível, a identificação da obra, do dono da obra e do
empreiteiro.
2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservação, o livro de registo

da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais
documentos a respeitar na execução da empreitada, com as alterações que neles hajam sido
introduzidas.

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horário de trabalho em vigor, bem
como a manter, à disposição de todos os interessados, o texto dos contratos de trabalho aplicáveis.

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos aí em curso.
Cláusula 12ª
Medições
1. As medições são efetuadas mensalmente, devendo estar concluídas até ao oitavo dia do mês
imediatamente seguinte aquela a que respeitam.

Caderno de Encargos 1 Empreitada: "Beneficiação e Reparação das Redes Elétricas do Concelho - São Marcos do Campo e
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Cláusula 13ª
Patentes, licenças, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construção que sejam fornecidos pelo dono da
obra correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilização na execução da empreitada de materiais, de elementos de construção ou de processos de
construção a que respeitam quaisquer patentes, licenças, marca, desenhos registados e outros direitos
de propriedade industrial.
2. No caso de o dono da obra ser demandado por infração na execução dos trabalhos dos direitos

mencionados no número anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em
consequência, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que título for.

Cláusula 14ª
Outros encargos do empreiteiro
1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparação e a indemnização de todos os prejuízos
que, por motivos que lhe sejam imputáveis, sejam sofridos por terceiros até à receção definitiva dos
trabalhos em consequência do modo de execução destes últimos, da atuação do pessoal do
empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de
segurança das obras, materiais, elementos de construção e equipamentos;

2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebração dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituição das cauções exigidas no programa do procedimento e as
despesas inerentes à celebração do contrato.

Cláusula 15ª
Obrigações gerais
1. São da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigações relativas ao pessoal empregado na
execução da empreitada, à sua aptidão profissional e à sua disciplina.
2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
Caderno de Encargos
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trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente após ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra,
do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no número anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o
exija, mas sem prejuízo da imediata suspensão do pessoal.

4. As quantidades e a qualificação profissional da mão-de-obra aplicada na empreitada devem estar de
acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Cláusula 16ª
Horário de trabalho
1. O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horário de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorização da entidade competente, se necessária, nos termos da legislação aplicável,
e dê a conhecer, por escrito, com antecedência suficiente, o respetivo programa ao diretor de
fiscalização da obra.

Cláusula 17ª
Segurança, higiene e saúde no trabalho
1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposições legais e regulamentares em vigor sobre
segurança, higiene e saúde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo
por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigações.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposições legais e
regulamentares aplicáveis, a vida e a segurança do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assistência médica de que careça por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligência do empreiteiro no cumprimento das obrigações estabelecidas nos números
anteriores, o diretor de fiscalização da obra pode tomar, à custa dele, as providências que se revelem
necessárias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalização da obra, pela
Caderno de Encargos 1 Empreitada: "Beneficiação e Reparação das Redes Elétricas do Concelho - São Marcos do Campo e
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observância das obrigações previstas nos números anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra.
Cláusula 18ª
Condições de pagamento

1. Os pagamentos são efetuados no prazo máximo de 60 (sessenta) dias (n.º 2 do artigo 299. 0 , do
CCP) após a apresentar da respetiva fatura.
2. Em caso de discordância por parte do Município de Reguengos de Monsaraz, quanto aos valores

indicados nas faturas, deve este comunicar ao empreiteiro, por escrito, os respetivos fundamentos,
ficando o empreiteiro obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de
nova fatura corrigida.
3. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.º 1, as faturas são pagas através de

cheque ou transferência bancária.
Cláusula 19ª
Objeto do dever de sigilo
1. O empreiteiro deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não técnica,

comercial ou outra, relativa ao Município de Reguengos de Monsaraz, de que possa ter conhecimento
ao abrigo ou em relação com a execução do contrato.
Cláusula 20ª
Caução
1. De acordo com o disposto no n.º 2, do artigo 88.º do CCP, não é exigida a prestação de caução.
2. Todavia, conforme previsto no n. 0 3 do citado artigo 88. 0 do CCP, proceder-se-á à retenção de 5%

do valor dos pagamentos a efetuar.
Cláusula 21ª
Contratos de seguro
1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apólice

Caderno de Encargos
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deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer título, bem como apresentar comprovativo
que o pessoal contrato pelos subempreiteiros possui seguro obrigatório de acidentes de trabalho de
acordo com a legislação em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
período de execução do Contrato, as apólices de seguro previstas nas cláusulas seguintes e na
legislação aplicável, das quais deverão exibir cópia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data
da consignação.

3. O empreiteiro é responsável pela satisfação das obrigações previstas na presente seção, devendo
zelar pelo controlo efetivo da existência das apólices de seguro dos seus subcontratados.

4. Sem prejuízo do disposto no n. 0 3 da cláusula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as apólices
de seguro referidas no n. 0 1 validas até ao final à data da receção provisória da obra ou, no caso do
seguro relativo aos equipamentos e máquinas auxiliares afectas à obra ou ao estaleiro, até à
desmontagem integral do estaleiro.

5. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cópias e recibos de pagamento das apólices
previstas na presente seção ou na legislação aplicável, não se admitindo a entrada no estaleiro de
quaisquer equipamentos sem a exibição daquelas cópias e recibos.

6. Todas as apólices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seção e restante
legislação aplicável constituem encargo único e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados,
devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

7. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigações e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante
a lei.

8. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigações de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir àquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Caderno de Encargos 1 Empreitada: "Beneficiação e Reparação das Redes Elétricas do Concelho - São Marcos do Campo e
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Cláusula 22ª
Representação do empreiteiro

1. Durante a execução do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulação diversa no caderno de encargos ou no contrato,
se estabeleça diferente mecanismo de representação.
2. Após a assinatura do contrato e antes da consignação, o empreiteiro confirmará, por escrito, o nome

do diretor de obra, indicando a sua qualificação técnica e ainda se o mesmo pertence ou não ao quadro
técnico.
3. As ordens, os avisos e as notificações que se relacionem com os aspetos técnicos da execução da

empreitada são dirigidos ao diretor de obra.
4. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e está presente no local da obra sempre

que para tal seja convocado.
Cláusula 23ª
Representação do dono da obra

1. Durante a execução o dono da obra é representado por um diretor de fiscalização da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulação distinta no caderno de encargos ou no contrato,
se estabeleça diferente mecanismo de representação.
2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalização da obra que designe

para a fiscalização local dos trabalhos até à data da consignação.

3. O diretor de fiscalização da obra tem poderes de representação do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execução dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questões
que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse âmbito, exceptuando as matérias de modificação,
resolução ou revogação do contrato.
4. A entidade adjudicante designará um gestor do contrato, com a função de acompanhar

permanentemente a execução deste, podendo ser-lhe delegados poderes para a adoção das medidas
corretivas que se revelem adequadas, no caso de detetar desvios, defeitos, ou outras anomalias na
Caderno de Encargos 1 Empreitada: "Beneficiação e Reparação das Redes Elétricas do Concelho - São Marcos do Campo e
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execução do contrato, exceto em matéria de modificação e cessação do contrato.

5 A indicação do gestor do contrato, em nome da entidade adjudicante deve constar do clausulado do
contrato, nos termos do disposto na alínea í), do n. 0 1, do artigo 96. 0 do Código dos Contratos Públicos.
Cláusula 24ª
Auto, Relatório ou Livro de registo da obra
1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em auto, relatório ou livro adequado, com as folhas

numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalização da obra contendo uma informação
sistemática e de fácil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execução dos
trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra são, os referidos no n. 0 3 do artigo 304° e
no nº 3 do artigo 305° do CCP.
3. O auto, relatório ou livro de registo ficará patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que

o deverá apresentar sempre que o solicitado pelo diretor de fiscalização da obra ou por entidades
oficiais com jurisdição sobre os trabalhos.
Cláusula 25ª
Receção provisória
1. A receção provisória da obra dependente da realização de vistoria, que deve ser efetuada logo que a

obra esteja concluída no todo ou em parte, mediante solicitação do empreiteiro ou por iniciativa do
dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execução da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impeçam a sua receção provisória, esta é
efetuada relativamente a toda a extensão da obra que não seja objeto de deficiência.
3. O procedimento de receção provisória obedece ao disposto nos artigos 394° a 396° do CCP.
Cláusula 26ª
Prazo de garantia
1. O prazo de garantia varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos:
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a) 1Oanos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos não estruturais ou a instalações

técnicas;.
e) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos à obra, mas dela autonomizáveis.

Cláusula 27ª
Receção definitiva
1. No final do prazo de garantia previsto na cláusula anterior, é realizada uma nova vistoria à obra para

efeitos de receção definitiva.

2. Se a vistoria referida no número anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condições
de funcionamento e conservação, esta será definitivamente recebida.
3. A receção definitiva depende, em especial, da verificação cumulativa dos seguintes pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do período de garantia, em condições normais de exploração,

operação ou utilização, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as
exigências contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigações decorrentes do período de garantia

relativamente à totalidade ou à parte da obra a receber.
4. No caso de a vistoria referida no n. 0 1 permitir detetar deficiências, deteriorações, indícios de ruína ou

falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a não verificação dos pressupostos previstos
no número anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua correção dos problemas detetados por
parte do empreiteiro, findo o qual será fixado o prazo para a realização de uma nova vistoria nos
termos dos números anteriores.
Cláusula 28ª
Revisão de Preços

1. A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração dos custos de mão-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execução da empreitada, é efetuada nos termos do
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disposto no Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de fórmula.
2. A revisão de preços obedece à seguinte fórmula, tipo F20 - instalações elétricas, do anexo ao
Despacho nº 22637/2004 (2.ª série), do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e das Obras
Públicas, de 5 de novembro e o cálculo e processamento da revisão de preços deverá ser efetuado
pelo empreiteiro e submetido à aprovação do dono de obra.
Cláusula 29ª
Restituição dos depósitos e quantias retidas e liberação da caução
1. Nos contratos de empreitada cujo prazo de garantia não seja superior a dois anos após a receção
definitiva de todas as obras, são restituídas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a
qualquer outro título a que tiver direito.

2. Nos contratos de empreitada cujo prazo de garantia seja superior a dois anos, são restituídas ao
empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a qualquer título a que tiver direto, nos seguintes
termos:
a) No final do primeiro ano, 30% do valor da caução;
b) No final do segundo ano, 30% do valor da caução;
c) No final do terceiro ano, 15% do valor da caução;
d) No final do quarto ano, 15% do valor da caução;
e) No final do quinto ano, os 10% restantes.
Cláusula 30ª
Deveres de informação
1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstâncias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interessados na execução do
contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstâncias,
constituem ou não força maior, que previsivelmente impeçam o cumprimento ou o cumprimento
Caderno de Encargos 1 Empreitada: "Beneficiação e Reparação das Redes Elétricas do Concelho
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tempestivo de qualquer uma das suas obrigações.

3. No prazo de dez dias após a ocorrência de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo
ou da medida em que previsivelmente será afetada a execução do contrato.

Cláusula 31 ª
Foro competente
Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulado a competência do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Beja, com expressa renúncia a qualquer outro.

Cláusula 32ª
Arbitragem
1 - Quaisquer litígios relativós, designadamente, à interpretação, execução, incumprimento, invalidade
ou resolução do contrato devem ser dirimidos por tribunal arbitral, devendo nesse caso, ser observadas
as seguintes regras:
a) Sem prejuízo do disposto nas alíneas b) a d), a arbitragem far-se-á de acordo com as regras

processuais propostas pelos árbitros;

b) O Tribunal Arbitral tem sede em Reguengos de Monsaraz e é composto por três árbitros;
c) O contraente público designa um árbitro, o empreiteiro designa um outro árbitro e o terceiro, que

preside, é cooptado pelos dois designados;
d) No caso de alguma das partes não designar árbitro ou no caso de os árbitros designados pelas
partes não acordarem na escolha do árbitro-presidente, deve ser designado, a pedido de qualquer

das partes, pelo tribunal estadual competente.

Cláusula 33ª
Subcontratação e cessão da posição contratual
A subcontratação pelo empreiteiro e a cessão da posição contratual por qualquer das partes depende
da autorização da outra, nos termos do Código dos Contratos Públicos. (ou, em alternativa, indicar as
entidades para as quais a cessão da posição contratual de alguma das partes ou a respetiva
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subcontratação seja autorizada no contrato, nos termos do n. 0 1 do artigo 318. 0 do CCP).
Cláusula 34ª
Comunicações e notificações

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Código dos Contratos Públicos, para o
domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteração das informações de contato constantes do contrato deve ser comunicada à outra
parte.
Cláusula 35ª
Contagem de Prazos
Os prazos previstos no contrato são contínuos, não se suspendendo nos sábados, domingos e dias
feriados.
Cláusula 36ª
Legislação aplicável
O contrato é regulado pela legislação portuguesa.

Município de Reguengos de Monsaraz, maio de 2018

O Presidente da Câmara Municipal,

e::
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--- ----

José Gabriel P = t o
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