
 

 

 
 

MUNICÍPIO DE SETÚBAL 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

REUNIÃO N.º                                PROPOSTA N.º   01/2022/DOM 

Realizada em            DELIBERAÇÃO N.º   
 

ASSUNTO : 
 

EMPREITADA - CP 14/2020 - “REABILITAÇÃO DO BAIRRO DAS 

MANTEIGADAS - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA" - HOMOLOGAÇÃO DE AUTOS 

DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS  

 
 

 

Por deliberação da Câmara Municipal nº. 304/2020, de 16 de setembro, foi adjudicada à empresa J.C.N.F. 

CONSTRUÇÃO, LDA., pelo valor de € 1.299.985,00 e pelo prazo de execução de 540 dias, a execução do 

contrato de empreitada de “REABILITAÇÃO DO BAIRRO DAS MANTEIGADAS - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA”. 

 

O procedimento em causa teve por objeto a formação do contrato de empreitada de Reabilitação do 

Bairro daa Manteigadas, integrando as especialidades de arquitetura, engenharias (substituição de 

coberturas, reabilitação térmica e instalações elétricas) e ainda intervenção no âmbito da segurança 

contra incêndios em edifícios, conforme melhor decorre do objeto do mencionado contrato, celebrado 

em 26/11/2020, isento de Fiscalização Prévia do Tribunal de Contas dado que, tendo por objeto a 

execução de obras de reabilitação em edifícios camarários de habitação social, está abrangido pela 

isenção de fiscalização prévia prevista na alínea g) do n.º 1 do artigo 47.º da LOPTC, aditada pelo artigo 

402.º da Lei n.º 2/2020, de 31 de março (Orçamento do Estado para 2020). 

 

A empreitada foi consignada em 23/02/2021. 

 

Na sequência da execução dos trabalhos da empreitada procedeu-se à medição dos mesmos, nos termos 

do artigos 387.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29/01, vulgarmente, designado por Código dos 

Contratos Públicos - CCP, na redação aplicável, tendo-se verificado que se encontravam executadas as 

rubricas constantes dos mapas em anexo ao Auto de Medição de Trabalhos n.º 8 de 29/11/2021, no 

montante de 15.805,26 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor e do Auto de Medição de Trabalhos n.º 9 

de 29/12/2021, no montante de 16.067,48 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

 

Considerando o valor do Contrato de empreitada respetivo, a competência para a necessária 

Homologação dos Autos em apreço é da Câmara Municipal.  

 

 

  



 

 

Consequentemente, com fundamento no supra exposto, propõe-se: 

 

1. A Homologação:  

- do Auto de Medição de Trabalhos n.º 8, de 29/11/2021, no montante de 15.805,26 €, acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor; e  

- do Auto de Medição de Trabalhos n.º 9, de 29/12/2021, no montante de 16.067,48 €, acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor; 

 

2. A delegação no Senhor Presidente da Câmara, André Valente Martins, com a possibilidade de 

subdelegação, nos termos do disposto no artigo 34.º, n.º 1 da Lei 75/2013, de 12 de setembro e 

artigo 109.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, CCP, das competências para a prática de 

todos os atos e formalidades de carácter instrumental e decisórios, ainda necessários ao 

prosseguimento e conclusão do presente contrato, nomeadamente:  

- Autorizar a substituição da caução que tenha sido prestada, competência prevista no artigo 

294.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro; 

- Liberar a caução, nos termos previstos no artigo 295.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

janeiro; 

- Executar a caução, nos termos previstos no artigo 296.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 

de janeiro; 

- Suspender a execução das prestações que constituem o objeto do contrato, nos termos dos 

artigos 297.º, 365.º e 367.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro; 

- Ordenar o recomeço da execução das prestações que constituem o objeto do contrato, nos 

termos do artigo 298.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro; 

- Dirigir a execução das prestações e respetiva medição dos trabalhos, nos termos dos artigos 

302.º, 304.º e 387.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro; 

- Fiscalizar o modo de execução do contrato, nos termos dos artigos 302.º e 305.º n.º 1 do 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro; 

- Autorizar adiantamentos de preço, nos termos do artigo 292.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 

de janeiro; 

- Modificar unilateralmente as cláusulas contratuais respeitantes ao conteúdo e ao modo de 

execução das prestações previstas no contrato e modo de execução do contrato, por razões de 

interesse público, e respectiva formalização, nos termos dos artigos 302.º e 311.º, n. 1 alínea c) 

do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro;  

- Aplicar sanções por inexecução do contrato, nos termos dos artigos 302.º, 329.º e 403.º do 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro; 

- Resolver unilateralmente o contrato, nos termos dos artigos 302.º, 333.º, n.º 1, 334.º, n.º 1, 

art.º 335.º, n.º 1 e 405.º n.º 1 do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro; 



 

 

- Celebrar acordos endocontratuais, nos termos do artigo 310.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 18/2008, 

de 29 de janeiro; 

- Autorizar a cessão da posição contratual do empreiteiro, em fase contratual ou em sede de 

execução do contrato, nos termos previstos no artigo 318.º, n.ºs 1 e 2 do Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro;  

- Autorizar a cessão da posição contratual por incumprimento empreiteiro, nos termos previstos 

no artigo 318.º- A do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro;  

- Autorizar a subcontratação, em fase contratual ou em sede de execução do contrato, nos 

termos previstos nos artigos 318.º, n.º 3, 319.º, n.º 1 e 385.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 18/2008, 

de 29 de janeiro; 

- Autorizar o pagamento direto ao subcontratado, nos termos previstos no artigo 321.º- A do 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro;  

- Revogar o contrato, nos termos previstos no artigo 331.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 

29 de janeiro; 

- Substituir o Diretor de Fiscalização e o Gestor do Contrato, nos termos previstos no artigo 344.º, 

n.º 2 do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro;  

- Substituir o Coordenador de Segurança em obra, nos termos previstos nos artigos 9.º e 17.º, 

alínea a) do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro;  

- Aceitar alterações ao plano de trabalhos, bem como, o plano de trabalhos modificado, nos 

termos dos artigos 361.º, n.º 7, a contrariu sensu, e 404.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

janeiro; 

- Aprovar e ordenar a execução dos trabalhos complementares, nos termos do artigo 370.º do 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro; 

- Formalizar a execução de trabalhos complementares, nos termos previstos no artigo 375.º do 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro; 

- Aprovar a prorrogação do prazo da empreitada, nomeadamente, nos termos previstos nos 

artigos 297.º, 298.º, 365.º e 374.º, do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro; 

- Aprovar e ordenar a supressão de trabalhos, nos termos previstos no artigo 379.º do Decreto-Lei 

n.º 18/2008, de 29 de janeiro;  

- Aprovar o pagamento de indemnização por redução do preço contratual, nos termos previstos 

no artigo 381.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro;  

- Homologar os autos correspondentes às matérias delegadas; 

- Aprovar e ordenar o pagamento decorrente de pedidos de reposição do equilíbrio financeiro, 

nos termos do artigo 354.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro; 

- Aprovar as Revisões de Preços, provisórias e definitiva, nos termos dos artigos 382.º do Decreto-

Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro e do Decreto-Lei n.º 6/2004 de 06/01; 



 

 

- Aprovar as Recepções da obra, provisórias e definitiva, nos termos dos artigos 394.º a 398.º do 

Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro. 

- Aprovar a Conta Final da empreitada, nos termos previstos no artigo 399.º do Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro. 

 

Propõe-se ainda a aprovação em Minuta, para efeitos do disposto nos nºs 3 e 4 do artigo 57º da Lei nº. 

75/2013 de 12 de setembro. 

 

 

Junta:  

Autos de Medição de Trabalhos n.ºs 8 e 9. 

 

 

 

 

O TÉCNICO   O CHEFE DE DIVISÃO 

 
 

  
 

 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO   O PROPONENTE 

 
 

  
 

 

APROVADA / REJEITADA  por :  Votos Contra;  Abstenções;  Votos a Favor. 

 

                                                                             Aprovada em minuta, para efeitos do disposto no n.º 3 do art.º 57 da lei 75/13, de 12 de setembro 

 
O RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA ACTA  O PRESIDENTE DA CÂMARA 
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