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Caderno de Encargos 

 

Capítulo I 

Disposições gerais 

 

Cláusula 1.ª 

Objeto Contratual 

1. O presente procedimento tem por objeto a “prestação de serviços de segurança e vigilância 

privada no Moinho de Maré da Mourisca, no Forte de São Filipe e no Ecoparque do Outão, pelo 

período de 12 meses”, de acordo com a seguinte descrição: 

 

 LOTE I – MOINHO DE MARÉ DA MOURISCA 

 Abril a setembro: - 1 elemento 

- Entrada domingo às 19:30h e saída às 09:30h de terça-feira; 

- De terça-feira a sábado entrada às 19:30h e saída às 09:30h.  

 Outubro a março - 1 elemento 

- Entrada domingo às 17:30h e saída às 09:30h de terça-feira; 

- De terça-feira a sábado entrada às 17:30h e saída às 9:30h 

 

 LOTE II – FORTE DE SÃO FILIPE 

- 1 elemento 24:00h por dia, todos os dias 

 

 LOTE III – ECOPARQUE DO OUTÃO 

- 2 elementos todos os dias das 18:00h às 09:00h 

 

2. O objeto do contrato será executado em consonância com o Departamento de Comunicação e 

Imagem, Relações Públicas e Turismo. 

 

Cláusula 2.ª 

      Preço Base 

1. O preço base do presente concurso público é de 193.200,00 € (cento e noventa e três mil e 

duzentos euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 
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2. O preço acima referido respeita os seguintes preços base parciais, para todo o prazo de 

vigência do contrato: 

 LOTE I – MOINHO DE MARÉ DA MOURISCA 

- 36.000,00 € (trinta e seis mil euros) + IVA 

 
 LOTE II – FORTE DE SÃO FILIPE 

- 78.000,00 € (setenta e oito mil euros) + IVA 

 
 LOTE III – ECOPARQUE DO OUTÃO 

- 79.200,00 € (setenta e nove mil e duzentos euros) + IVA 

 
3. O preço base é o preço máximo que a Câmara Municipal de Setúbal se dispõe a pagar pela 

execução de todas as prestações que constituem o objeto do contrato, nos termos do n.º 1 do 

Artigo 47.º do CCP. 

4. O preço base tem como fundamento os custos médios resultantes de anteriores 

procedimentos para fornecimentos/serviços desta natureza, de acordo com o Artigo 17.º, n.º 7, 

do CCP. 

 

Cláusula 3.ª 

      Conteúdo do Contrato 

1. Segundo o disposto no Artigo 96.º do CCP, faz parte integrante do contrato, um clausulado que 

deve conter os seguintes elementos: 

a. A identificação das partes e dos respetivos representantes, assim como do título a que 

intervêm, com indicação dos atos que os habilitem para esse efeito; 

b. A indicação do ato de adjudicação e do ato de aprovação da minuta do contrato; 

c. A descrição do objeto do contrato; 

d. O preço contratual ou o preço a receber pela entidade adjudicante ou, na impossibilidade 

do seu cálculo, os elementos necessários à sua determinação; 

e. O prazo de execução das principais prestações objeto do contrato; 

f. Os ajustamentos aceites pelo adjudicatário; 

g. A referência à caução prestada pelo adjudicatário; 

h. Se for o caso, a classificação orçamental da dotação por onde será satisfeita a despesa 

inerente ao contrato, a realizar no ano económico da celebração do mesmo ou, no caso de 

tal despesa se realizar em mais de um ano económico, a indicação da disposição legal 

habilitante ou do plano plurianual legalmente aprovado de que o contrato em causa 
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constitui execução ou ainda do instrumento, legalmente previsto, que autoriza aquela 

repartição de despesa; 

i. A identificação do gestor do contrato em nome da entidade adjudicante, nos termos do 

Artigo 290.º-A do CCP; 

j. As eventuais condições de modificação do contrato expressamente previstas no caderno de 

encargos, incluindo cláusulas de revisão ou opção, claras, precisas e inequívocas. 

2. De acordo com o disposto no n.º 2 do Artigo 96.º do CCP, 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 aceites pelo 

órgão competente para a decisão de contratar; 

b. Os esclarecimentos e as retificações 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, segundo o disposto no n.º 5 do Artigo 96.º do 

CCP. 

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 e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no Artigo 101.º, nos termos do 

estabelecido no n.º 6 do Artigo 96.º do CCP. 

 

Cláusula 4.ª 

     Minuta do Contrato 

1. A minuta é aprovada pelo órgão competente para a decisão de contratar, conforme o disposto 

no n.º 1 do Artigo 98.º do CCP. 

2. Depois de aprovada a minuta do contrato a celebrar, o órgão competente para a decisão de 

contratar notifica–a ao adjudicatário, nos termos do n.º 1 do Artigo 100.º do CCP. 

3. A minuta do contrato a celebrar considera-se aceite pelo adjudicatário quando haja aceitação 

expressa ou quando não haja reclamação nos cinco dias subsequentes à respetiva notificação, ou 

nos dois dias subsequentes no caso dos procedimentos de ajuste direto ou consulta prévia, 

conforme o disposto no Artigo 101.º do CCP. 

4. 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, nos termos do n.º 1 do Artigo 104.º do CCP. 
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5. A não outorga do Contrato, por fato imputável ao Adjudicatário, ocasiona a caducidade da 

adjudicação nos termos do n.º 1 do Artigo 105.º do CCP. 

 

Cláusula 5.ª 

Vigência do Contrato  

O contrato, sem prejuízo das obrigações acessórias que devam perdurar para além da sua 

cessação, entra em vigor na data da sua assinatura e cessa a sua vigência no prazo de 12 meses. 

 

Capítulo II 

Obrigações Contratuais 

 

Secção I 

Obrigações do prestador de serviços 

 

Subsecção I 

Disposições gerais 

 

Cláusula 6.ª 

Obrigações principais do prestador de serviços 

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente Caderno de 

Encargos ou nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o prestador de 

serviços as seguintes obrigações principais: 

 Realizar o controlo de acesso às instalações; 

 Intervir em situação de emergência; 

 Monitorizar os sistemas de controlo e segurança das instalações; 

 Vigiar as instalações de forma a prevenir ocorrências de conflitos ou outros 

incidentes; 

 Cumprir e fazer cumprir os regulamentos e outros normativos das instalações; 

 Desencadear as ações preliminares de correção de anomalias; 

 Proceder aos cortes de energia e gás conforme plano de emergência; 

 Inspecionar regularmente o estado dos equipamentos de primeira intervenção; 

 Informar, por escrito, o responsável das instalações de quaisquer situações 

anómalas; 

 Realizar a ronda de serviço no interior das instalações; 
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 Disponibilizar vigilantes para a prestação de serviços extra (a satisfazer no prazo 

máximo de 60 minutos nos casos de colocação no local de 1 ou 2 vigilantes 

adicionais). 

2. O Adjudicatário responderá por todos os atos de quaisquer pessoas que no âmbito da 

adjudicação para ele exerçam funções, sem prejuízo da responsabilidade que pela entidade 

Adjudicante possa ser exigida a essas mesmas pessoas. 

3. Correrá por conta do Adjudicatário, que se considera, para os efeitos o único responsável, a 

reparação e a indemnização de todos os prejuízos que, por motivos imputáveis ao Adjudicatário, a 

que não resultem da própria natureza da Aquisição de Serviços, em consequência do modo de 

execução destes últimos, da atuação do pessoal do Adjudicatário ou dos seus sub adjudicatários 

e/ou tarefeiros, do deficiente comportamento, ou ainda, da falta de segurança dos materiais.  

4. A título acessório, o prestador de serviços fica ainda obrigado, designadamente, a decorrer a 

todos os meios humanos, materiais e informáticos que sejam necessários e adequados à execução 

do serviço, bem como ao estabelecimento do sistema de organização necessário á perfeita e 

completa execução das tarefas a seu cargo. 

 

Cláusula 7.ª 

Forma da execução do serviço 

A Prestação de Serviços deve ser efetuada em articulação com a Divisão de Turismo e será 

executada nas instalações do Moinho de Maré da Mourisca, no Forte de São Filipe e no 

Ecoparque do Outão. 

 

Cláusula 8.ª 

Conformidade e garantia técnica 

1. O prestador do serviço fica sujeito, com as devidas adaptações e no que se refere aos 

elementos entregues à Câmara Municipal de Setúbal em execução do contrato, às exigências 

legais, obrigações do prestador de serviços e prazos respetivos aplicáveis aos contratos de 

prestação de serviços, nos termos do CCP e demais legislações aplicáveis. 

2. O prestador compromete-se a coordenar e supervisionar a atividade desenvolvida pelos seus 

colaboradores, bem como o apoio no controle de qualidade do serviço.   

 

Subsecção II 

Dever de sigilo 
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Cláusula 9.ª 

Dever de sigilo e Tratamento de Dados Pessoais 

1. O adjudicatário deve guardar sigilo sobre a informação e documentação, técnica e não técnica, 

comercial ou outra à Câmara Municipal de Setúbal, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou 

em relação com a execução do contrato. 

2. A informação e documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a 

terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta e 

exclusivamente à execução do contrato. 

3. A entidade adjudicante deve tratar os dados pessoais dos concorrentes aos procedimentos de 

formação de contratos públicos apenas na medida do necessário à boa execução do Contrato, 

observando integralmente a legislação especial aplicável. 

4. O adjudicatário deve tomar as medidas adequadas para assegurar a idoneidade dos seus 

trabalhadores ou colaboradores, a qualquer título, que tenham acesso aos dados pessoais 

fornecidos pela entidade adjudicante ou por quem atue em representação destes. 

5. A entidade adjudicante e as demais beneficiárias do Contrato são os únicos responsáveis pela 

recolha dos dados pessoais dos concorrentes ou candidatos aos procedimentos de formação de 

contratos públicos, nos termos previstos na legislação especial aplicável. 

6. O adjudicatário não pode transferir quaisquer dados pessoais para outra entidade, salvo 

autorização expressa e escrita da entidade adjudicante. 

 

Secção II 

Obrigações da Câmara Municipal de Setúbal 

 

Cláusula 10.ª 

Preço contratual 

1. Pela prestação de serviços objeto do contrato, bem como pelo cumprimento de demais 

obrigações constantes do presente Caderno de Encargos, a Câmara Municipal de Setúbal deve 

pagar ao prestador de serviços o preço constante da proposta adjudicada, acrescido do IVA à taxa 

legal em vigor, se este for legalmente devido. 

2. O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja 

responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao contraente público, (incluindo as 

despesas de alojamento, alimentação e deslocação dos meios humanos, despesas de aquisição, 

transporte, armazenamento e manutenção de meios materiais bem como quaisquer encargos 

decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou licenças). 
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Cláusula 11.ª  

Condições de pagamento 

1. As quantias devidas pela Câmara Municipal de Setúbal, nos termos da cláusula anterior, devem 

ser pagas no prazo de 60 dias após a receção pela Câmara Municipal das respetivas faturas, as 

quais só podem ser emitidas após o vencimento da obrigação respetiva. 

2. Em caso de discordância por parte da Câmara Municipal, quanto aos valores indicados nas 

faturas, deve este comunicar ao fornecedor de bens, por escrito, os respetivos fundamentos, 

ficando o fornecedor obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de 

nova fatura corrigida. 

3. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no número um, as faturas são 

pagáveis através de cheque ou transferência bancária. 

4. Para efeitos de pagamento, na fatura deverá estar identificado o numero do compromisso, o 

numero da Nota de Encomenda ou do Pedido de Fornecimento, de acordo com o disposto no n.º2 

do Artigo 9.º da LCPA. 

 

Cláusula 12.ª  

Gestor do contrato 

1. Fica o Sr. Dr. Sérgio Mateus designado como gestor do contrato, com a função de acompanhar 

permanentemente a execução deste. 

2. Quando se trate de contratos com especiais características de complexidade técnica ou 

financeira ou de duração superior a três anos, e sem prejuízo das funções que sejam definidas por 

cada contraente público, o gestor deve elaborar indicadores de execução quantitativos e 

qualitativos adequados a cada tipo de contrato, que permitam, entre outros aspetos, medir os 

níveis de desempenho do cocontratante, a execução financeira, técnica e material do contrato. 

3. Caso o gestor detete desvios, defeitos ou outras anomalias na execução do contrato, deve 

comunicar de imediato ao órgão competente, propondo em relatório fundamentado as medidas 

corretivas que, em cada caso, se revelem adequadas. 

4. Ao gestor do contrato podem ser delegados poderes para a adoção das medidas a que se 

refere o número anterior, exceto em matéria de modificação e cessação do contrato. 

 

Capítulo III 

Penalidades contratuais e resolução 

 

Cláusula 13.ª 

Penalidades contratuais 
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1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, a Câmara Municipal pode exigir 

do co contraente o pagamento de uma pena pecuniária, de montante a fixar em função da 

gravidade do incumprimento, nos seguintes termos: 

a. Se o prestador de serviços não cumprir com o prazo de execução contratualmente 

estabelecido, pode ser aplicada, até à data do cumprimento ou à rescisão do contrato, a 

sanção diária de 1‰; 

b. A Câmara Municipal reserva-se ainda o direito de denunciar o contrato, sempre que haja 

incumprimento ou cumprimento defeituoso de algumas cláusulas contratuais; 

c. Pelo cumprimento defeituoso, sem que seja reposto, no prazo de 15 dias, ficará o prestador 

de serviços sujeito à multa de 1‰ por cada dia em falta; 

d. Pelo incumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato por prazo superior a 20 dias 

poderá a Câmara Municipal rescindir o contrato, notificando o prestador de serviços, sendo 

este obrigado a manter o fornecimento por mais 30 dias se a entidade adjudicante carecer 

dos bens objeto de contrato de forma a assegurar o normal funcionamento nessa área de 

atuação. 

2. Considera-se incumprimento definitivo quando houver atraso na prestação de serviços por 

período superior a 20 dias, o que dá à Câmara Municipal, o direito de rescindir o contrato, 

notificando o adjudicatário, tendo este de cumprir o disposto na alínea d) do n.º 1 da presente 

cláusula. 

3. Na determinação da gravidade do incumprimento, a Câmara Municipal de Setúbal tem em 

conta, nomeadamente, a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do 

prestador de serviços e as consequências do incumprimento. 

4. A Câmara Municipal pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as 

penas pecuniárias devidas, nos termos da presente cláusula. 

5. As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que a Câmara Municipal de 

Setúbal exija uma indemnização pelo dano excedente.  

 

Cláusula 14.ª 

Força maior 

1. Não podem ser impostas penalidades ao prestador de serviços, nem é havida como 

incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das 

partes que resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que 

impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não pudesse 

conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente 

exigível contornar ou evitar. 
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2. Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, 

designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, 

embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinações 

governamentais ou administrativas injuntivas. 

3. Não constituem força maior, designadamente: 

a. Circunstâncias que não constituem força maior para os subcontratos do fornecedor, na 

parte em que intervenham; 

b. Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do fornecedor ou a grupos de 

sociedades em que este se integre, bem como a sociedade ou grupo de sociedades dos seus 

subcontratados; 

c. Determinações governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatória ou 

de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de serviços de deveres ou 

ónus que sobre ele recaíam; 

d. Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo prestador de serviços de normas 

legais; 

e. Incêndios ou inundações como origem nas instalações do prestador de serviços cuja causa, 

propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de 

normas de segurança; 

f. Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do prestador de serviços não devidas a 

sabotagem; 

g. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros. 

4. A concorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser 

imediatamente comunicada à outra parte, bem como informar do prazo possível para 

restabelecer a situação. 

5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações contratuais 

afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante 

da força maior. 

  

Cláusula 15.ª 

Resolução por parte da Câmara Municipal de Setúbal 

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, a Câmara Municipal pode 

resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o prestador de serviços violar de forma 

grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem. 
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2. O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração enviada ao 

prestador de serviços e não determina a repetição das prestações já realizadas, a menos que tal 

seja determinada pela Câmara Municipal. 

 

Cláusula 16.ª 

Resolução por parte do prestador de serviços 

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o fornecedor pode resolver 

o contrato quando: 

a. Qualquer montante que lhe seja devido esteja em dívida há mais de seis meses. 

2. O direito de resolução é exercido por via judicial ou mediante recurso à arbitragem, nos 

termos da Cláusula 19.ª. 

3. Nos casos previstos na alínea a) do número um, o direito de resolução pode ser exercido 

mediante declaração enviada à Câmara Municipal, que produz efeitos 30 dias após a receção 

dessa declaração, salvo se este último cumprir as obrigações em atraso nesse prazo, acrescidas de 

juros de mora a que houver lugar. 

4. A resolução do contrato nos termos dos números anteriores não determina a repetição das 

prestações já realizadas pelo prestador de serviços, cessando, porém, todas as obrigações deste 

ao abrigo do contrato (com exceção daquelas a que se refere o Artigo 444.º do Código dos 

Contratos Públicos). 

 

Capítulo IV 

Caução e seguros 

 

Cláusula 17.ª 

Execução da caução 

1. A caução prestada para bom e pontual cumprimento das obrigações decorrentes do contrato, 

nos termos do Programa do Procedimento, pode ser executada pela Câmara Municipal, sem 

necessidade de prévia decisão judicial ou arbitral, para satisfação de quaisquer créditos 

resultantes de mora, cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo pelo prestador de 

serviços das obrigações contratuais ou legais, incluindo o pagamento de penalidades ou, para 

quaisquer outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na lei. 

2. A resolução do contrato pela Câmara Municipal não impede a execução da caução, contando 

que para isso haja motivo. 
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3. A execução parcial ou total da caução referida nos números anteriores constitui o prestador de 

serviços na obrigação de proceder à sua reposição pelo valor existente antes dessa mesma 

execução, no prazo de 5 dias após a notificação da Câmara Municipal para esse efeito. 

4. A caução a que se referem os números anteriores é liberada nos termos do Artigo 295.º do 

CCP. 

 

Cláusula 18.ª 

Seguros 

1. É da responsabilidade do prestador de serviços a cobertura, através de contratos de seguro, 

dos seguintes riscos: 

a. Seguro de acidentes trabalho para os trabalhadores a afetar à prestação de serviços; 

b. Seguro de responsabilidade civil no âmbito do procedimento em causa. 

2. A Câmara Municipal pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da 

celebração dos contratos de seguro referidos no número anterior, devendo o fornecedor fornecê-

la no prazo de 5 dias. 

 

 

Capítulo V 

Resolução de litígios 

 

Cláusula 19.ª 

Foro competente 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulado a competência do 

Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro. 

 

 

Capítulo VI 

Disposições finais 

 

Cláusula 20.ª 

Subcontratação e cessão da posição contratual 

1. A subcontratação pelo prestador de serviços e a cessão da posição contratual por qualquer das 

partes depende da autorização da outra, nos termos do Código dos Contratos Públicos. 
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2. É possível a cessão da posição contratual por parte do cocontratante mediante prévia 

autorização do contraente público, nos termos do disposto do n.º 2 do Artigo 318.º do CCP. 

3. Nos termos do disposto no n.º 2, do Artigo 318.º-A, em caso de incumprimento pelo 

cocontratante, das suas obrigações, que reúna os pressupostos para a resolução do contrato, este 

cede a sua posição contratual ao concorrente deste procedimento que venha a ser indicado pelo 

contraente público, pela ordem sequencial da ordenação em que ficarem no procedimento. 

4. A cessão da posição contratual referida no n.º 2 é efetuada por ato administrativo do 

contraente público. 

 

Cláusula 21.ª 

Comunicações e notificações 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e 

comunicações entre as partes 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 contacto constantes do contrato deve ser comunicada 

à outra parte. 

3. As comunicações na fase de execução do contrato serão efetuadas nos termos n.º 2, do Artigo 

468.º, do CCP. 

 

Cláusula 22.ª 

Contagem dos prazos 

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

 

Cláusula 23.ª 

Legislação aplicável 

O contrato é regulado pela legislação portuguesa. 

 


