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PARTE I – CLÁUSULAS GERAIS 

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 

Cláusula 1ª – Objeto do procedimento 

1 - O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar na 
sequência do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 
PARA ELABORAÇÃO da REVISÃO/ATUALIZAÇÃO DO Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios de Vila Nova de Poiares.  
 

Cláusula 2ª - Contrato 

1 - O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos. 
 
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) O presente Caderno de Encargos;  
c) A proposta adjudicada;  
d) 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, 

prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no 
artigo 99.º do Código dos Contratos Públicos e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no 
artigo 101.º desse mesmo diploma legal.  
 

Cláusula 3ª - Preço 

1 – O preço base do presente ajuste direto é de 9.920, 00 €, de acordo com as condições de 
pagamento estabelecidas na clausula 11ª acrescido do IVA, à taxa legal em vigor. 
2 - Para efeitos do disposto no número anterior o preço base é o preço máximo que a entidade 
adjudicante se dispõe a pagar para a execução de todas as prestações que constituem o seu objeto. 
 

Cláusula 4ª – Prazo de Execução do contrato  

1- A prestação de serviços, após a celebração do contrato e sem prejuízo das obrigações 
acessórias que devam perdurar para além da cessação do contrato, tem como prazo máximo 
de execução 5 meses, nunca podendo ir para além de 31 de março de 2020. 
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CAPÍTULO II – OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 
 

SECÇÃO I - OBRIGAÇÕES DO PRESTADOR DE SERVIÇOS 
 

SUBSECÇÃO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Cláusula 5ª - 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 adjudicatário as 
seguintes obrigações principais:  
 

a) Elaborar e entregar todos os elementos indicados, dentro do âmbito do contrato, 

durante o período de vigência do mesmo;   

b) Disponibilizar todos os meios humanos, materiais e equipamentos que se verifiquem 

necessários aos serviços que lhe são solicitados, de modo a garantir que estes são 

prestados com a rapidez e eficiência exigíveis; 

c) Executar um serviço de qualidade, em conformidade com o conteúdo do presente 

caderno de encargos e da respetiva proposta; 

d) Cumprir as condições fixadas para a execução do serviço; 

e) Prestar as informações que forem solicitadas pelo representante indicado pelo 

Município; 

f) Realizar os serviços enumerados na adjudicação, nas condições de prazo e preço 

contratados; 

g) Recorrer a todos os meios humanos, equipamentos e materiais que sejam necessários 

e adequados à prestação do serviço, bem como ao estabelecimento do sistema de 

organização necessário à perfeita e completa execução das tarefas a seu cargo; 

2 Os encargos decorrentes de todos os equipamentos e materiais que se verifiquem ser 

necessários utilizar na execução da presente aquisição de serviços, nomeadamente auxiliares 

ou complementares, bem como os inerentes ao transporte de materiais e ou documentação, 

são da responsabilidade do adjudicatário são suportados pelo adjudicatário; 

3- O adjudicatário obriga-se a garantir que a realização do serviço, no âmbito das suas 

obrigações contratuais, observe todas as normas legais e regulamentares aplicáveis. 
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Cláusula 6ª – Receção e validação dos elementos a produzir na execução do contrato 

1 – Na análise a que se refere a cláusula 5ª, o adjudicatário deve prestar ao Município de Vila Nova de 
Poiares toda a cooperação e todos os esclarecimentos necessário.   

 
2- No caso de a análise do Município de Vila Nova de poiares a que se refere o nº 1 não comprovar a 
conformidade dos elementos entregues com as exigências legais, ou no caso de existirem 
discrepâncias com as características, especificações e requisitos técnicos definidos na “Parte IV – 
Cláusulas técnicas” do presente Caderno de Encargos, ou ainda, pela necessidade de os 
complementar ou alterar, o Município de Vila Nova de Poiares comunicará ao adjudicatário, por 
escrito, para que este saneie as insuficiências verificadas. 
 

3- No caso previsto no número anterior, o adjudicatário deve proceder, à sua custa e no prazo que for 
determinado pelo Município de Vila Nova de Poiares, às alterações e complementos necessários para 
garantir o cumprimento das exigências legais e das características, especificações e requisitos 
técnicos exigidos. 
 

4- Em caso de incumprimento por parte do adjudicatário, do prazo determinado no número anterior, 
serão aplicadas as penalidades contratuais prevista na cláusula 12ª a partir do primeiro dia de 
incumprimento. 
 
5- Após a realização das alterações e complementos necessários pelo adjudicatário, e sua receção por 
parte do Município de Vila Nova de Poiares, procedeu-se a nova análise, nos termos dos números 1 a 
4. 
 
6- Caso a análise do Município de Vila Nova de Poiares a que se refere o nº 1 comprove a 
conformidade dos elementos entregues pelo adjudicatário com as exigências legais, e neles não sejam 
detetadas quaisquer discrepâncias com características, especificações e requisitos técnicos definidos 
na “Parte IV – Cláusulas Técnicas” do presente Caderno de Encargos, será comunicado ao 
adjudicatário a sua validação, permitindo a emissão da fatura. 
 

Cláusula 7ª Objeto do dever de sigilo 

1 - O prestador de serviços deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e 
não técnica, comercial ou outra, relativa ao Município de Vila Nova de Poiares, de que possa ter 
conhecimento ao abrigo ou em relação com a execução do contrato.  
 
2 - A informação e a 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.  
 



MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES 
CÂMARA MUNICIPAL 

Divisão de Administração Geral | Aprovisionamento 
 

Largo da República | 3350-156 Vila Nova de Poiares 
Tel: 239420850 | Fax: 239421800 | Email: geral@cm-vilanovadepoiares.pt 

 

 

 

7 
ADJUDICAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DA REVISÃO/ ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL 
DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS 2020-2030 – Caderno de Encargos 

3 - Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que fossem 
comprovadamente do domínio público à data da respetiva obtenção pelo prestador de serviços ou 
que este seja legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de 
autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.  
 

Cláusula 8ª - Prazo do dever de sigilo 

O dever de sigilo é ilimitado, sem prejuízo da sujeição subsequente a quaisquer deveres legais 
relativos, designadamente, à proteção de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestígio ou da 
confiança devidos às pessoas coletivas.  
 
 

SECÇÃO II - OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES 

Cláusula 9ª – Preço Contratual 

 
1- Como contrapartida da realização efetiva do serviço prestado, bem como pelo cumprimento das 
demais obrigações constantes do presente Caderno de Encargos, o Município de Vila Nova de Poiares 
pagará ao adjudicatário, pelos serviços prestados, o preço constante da proposta adjudicada, 
acrescido de 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 de 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. 
 
3- Os preços indicados na proposta manter-se-ão inalterados por todo o tempo de vigência do 
contrato. 
 
4 – O preço máximo que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pela execução de todas as 
prestações objeto do contrato a celebrar não poderá ultrapassar o valor de 9.920,00€ acrescido do 
IVA à taxa legal em vigor. 
 
 

Cláusula 10ª – Consulta preliminar ao mercado/fundamentação do preço base 

 

1 - Nos termos do art.º 35º-A do Código dos Contratos Públicos, foi realizada uma consulta 
preliminar ao mercado a prestadores de serviço deste tipo e também tido em conta os valores pagos 
por outros contratos do mesmo tipo.   
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Cláusula 11ª – Condições de Pagamento 

 

1- As quantias devidas pelo Município de Vila Nova de Poiares, nos termos das cláusulas anteriores, 
devem ser pagas no prazo de 30 (trinta) dias, após a receção das respetivas faturas, as quais só 
podem ser emitidas após vencimento da obrigação respetiva a cada fase da aquisição de serviços. 
 
2- Para efeitos do número anterior, a obrigação considera-se vencida com a comunicação do 
Município de Vila Nova de Poiares ao adjudicatário, validando os elementos adquiridos e 
possibilitando a emissão da respetiva fatura, nos termos da clausula 6ª. 
 
3- Desde que devidamente emitida e observado o disposto no n.º 1, a fatura é paga através de 
transferência bancária, devendo o adjudicatário indicar o IBAN para o efeito. 
 
4- Não são concedidos adiantamentos. 
 
5- Plano de faturação: 

 
 
 
 
 
 
.  
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III – PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUÇÃO 

Cláusula 12ª – Penalidades Contratuais 

 

1 - Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, o Município de Vila Nova de Poiares 
pode exigir do prestador de serviços o pagamento de uma pena pecuniária, de montante a fixar em 
função da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:  

a) P= (VC/PE) ×10 %, por cada dia de atraso; em que P corresponde à penalidade por fase, VC 
é igual ao valor contratual por fase e PE o prazo de execução de cada fase; 
b) Para a aplicação da fórmula indicada na alínea anterior, considera-se para o parâmetro 
“PE”, que um mês equivale a 30 dias seguidos. 

 

Plano de Faturação Mês PREÇO BASE  

40 % do valor global, com reunião inicial do projeto e 
recolha de informação para progresso trabalho 

1 de 
Nov./2019 

€ 3.968,00 

20 % do valor global, com data de entrega do Caderno I  2 
janeiro/2020 

€1.984,00 

20 % do valor global, com data de entrega do Caderno II 
e Caderno III  

1 
março/2020 

€1.984,00 

10 % do valor global, na data de entrega da versão final  31 
março/2020 

€992,00 

10 % do valor global, após aprovação do Plano pelo ICNF  €992,00 
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2-  Em caso de resolução do contrato por incumprimento do adjudicatário, o Município de Vila Nova 
de Poiares pode exigir-lhe uma pena pecuniária de 0.5% até 10% do valor do contrato.  
 
3- Ao valor da pena pecuniária prevista no número anterior, são deduzidas as importâncias pagas 
pelo adjudicatário ao abrigo da alínea a) do nº1, relativamente aos serviços cujo atraso na respetiva 
conclusão tenha determinado a resolução do contrato. 

 
4 - Na determinação da gravidade do incumprimento, o Município de Vila Nova de Poiares 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 - O Município de Vila Nova de Poiares 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 o Município de Vila Nova 
de Poiares exija uma indemnização pelo dano excedente.  
 

Cláusula 13ª – 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.  

2 - Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, 
designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, gestão de combustível entretanto 
efetuada pelo proprietário, 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 constituam força maior para os subcontratados do prestador de 
serviços, na parte em que intervenham;  

b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do prestador de serviços ou a grupos de 
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos 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 recaiam;  
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d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo prestador de serviços de normas 
legais;  

e) Incêndios ou inundações com 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 ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser 
imediatamente comunicada à outra parte.  
 
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 14ª – Resolução por parte do contraente público 

1 - Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução do contrato, previstos na lei, o Município de 
Vila Nova de Poiares pode resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o adjudicatário 
violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem, designadamente nos 
seguintes casos:    

a) Pelo atraso na conclusão dos serviços ou entrega dos elementos referentes a cada fase do 
contrato superior a 10 dias ou declaração escrita do adjudicatário, de que o atraso respetivo 
excederá esse prazo;  

b) Quando se verificar que o objeto do contrato não corresponde às características e 
especificações constantes na proposta e restante documentação apresentada pelo 
adjudicatário. 
 

2- O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante comunicação enviada ao 
adjudicatário e não determina a repetição de prestações já realizadas, a menos que tal seja 
determinado pela entidade adjudicante. 

 

Cláusula 15ª- Resolução do contrato pelo prestador de serviços 

 

1 - Sem prejuízo das indemnizações legais e contratuais devidas, o cocontratante pode resolver o 
contrato nos termos e com os fundamentos previstos no art.º 332º do Código dos Contratos Públicos.  
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CAPÍTULO IV – CAUÇÃO 

Cláusula 16ª – Caução 

 

Não é exigível prestação de caução, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 2 do art.º 88º do 
CCP. 
 

CAPÍTULO V – RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS 

Cláusula 17ª – Foro competente 

 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Coimbra, com expressa renúncia a qualquer outro.  
 

CAPÍTULO VI – DISPOSIÇÕES FINAIS 

Cláusula 18ª – Cessão da posição contratual 

 

A cessão da posição contratual por qualquer das partes depende da autorização da outra, nos termos 
do Código dos Contratos Públicos.  

 

Cláusula 19ª – Gestor do Contrato 

Nos termos do art.º 290-A do Código dos Contratos Públicos foi nomeado Gestor do Contrato o 
Trabalhador Célia Sofia Loreto Góis.  
 

Cláusula 20ª – 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 contacto constantes do contrato, deve ser comunicada à 
outra parte.  
 

Cláusula 21ª – Contagem dos Prazos 
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Os prazos previstos no contrato são contínuos, não se suspendendo nos sábados, domingos e 

feriados.  

 

Cláusula 22ª – Legislação Aplicável 

 

O contrato é regulado pela legislação portuguesa. 

Em tudo o omisso observar-se-á o disposto no Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com as alterações e nova redação dada pelo Decreto –Lei nº 111-
B/2017 de 31 de agosto.  

 

PARTE II – CLÁUSULAS TÉCNICAS 

Cláusula 23ª – Especificações técnicas 

1- Objeto do procedimento: 
 
O objeto do presente procedimento consiste na aquisição de serviços para a elaboração da Revisão/ 
Atualização do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Vila Nova de Poiares.  
Os interessados poderão fazer o respetivo reconhecimento, devendo, para o efeito efetuar contactos 
com os serviços de Proteção Civil Municipal e/ou Recursos Florestais do Município de Vila Nova de 
Poiares, telefone 239420850; 
 
2. A área de intervenção:  
A presente prestação de serviços diz respeito a todo o concelho de Vila Nova de Poiares. 
 
3. Metodologia de trabalho: 
 
3.1. Caderno I: Diagnóstico (informação de Base) (formatos: .doc, .pdf) 
3.1.1.  A atualização da Carta de Ocupação do Solo (COS 2015) será elaborada com base na 
informação disponibilizada no site da Direção Geral do Território (DGT), nas Ortos mais recentes a 
fornecer pelo município e em levantamento de campo por forma a garantir o correto levantamento 
da ocupação do solo, fundamental na determinação correta das áreas mais suscetíveis a grandes 
incêndios florestais. 
3.1.2. A atualização da análise do histórico e da casualidade dos incêndios com base nos últimos 
dados existentes no site do ICNF e na plataforma SGIF (a fornecer pelo Município). 
 
3.2. Caderno II: Plano de ação (formatos: .doc, .pdf) 
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3.2.1.  A atualização da Modelos de Combustíveis Florestais terá como base na informação 
disponibilizada no site da Direção Geral do Território (DGT), nas Ortos mais recentes a fornecer pelo 
município e em levantamento de campo por forma a garantir a correta delimitação em ambiente SIG 
de manchas homogéneas definidas associadas a um modelo de combustível. 
3.2.2. Revisão/ atualização da Cartografia de Risco (risco, perigosidade, prioridades de defesa). 
3.2.3. Atualização da Rede Regional de DFCI, principais Infraestruturas DFCI, FGC, RVF e RPA, etc. 

3.2.4. Identificação de áreas prioritárias para gestão de combustíveis no âmbito DFCI para os 
cenários associados a grandes incêndios; elaborar a cartografia com a localização dessas áreas com 
base nos simuladores de comportamento do fogo FARSITE e Flammap (formato vetorial); 
 
3.3. Caderno III: Plano Operacional Municipal (POM) (formatos: .doc, .pdf) 
3.3.1. Atualização/revisão de toda a informação de carácter operacional que integra o POM. 
3.3.2. Validação no terreno dos Locais de Estacionamento Estratégico (LEE), entre outros.   
 
3.4. Em todos os Cadernos I, II e III, o adjudicatário deve apresentar: 
- Informação cartográfica revista e atualizada (formato vetorial e /ou raster); 
- Mapas (formato .pdf); 
- Bases de dados (formato .xls); 
- Identificação de áreas prioritárias para gestão de combustíveis no âmbito DFCI para os cenários 
associados a grandes incêndios; elaborar a cartografia com a localização dessas áreas com base nos 
simuladores de comportamento do fogo FARSITE e Flammap (formato vetorial); 
- Elaboração de toda a cartografia no Sistema de Coordenadas em vigor (ETRS89 Portugal TM06).  
 

4. Apresentação do PMDFCI à CMDF e Assembleia Municipal. 
 
5. Cumprimento dos diplomas legais em vigor, nomeadamente com o Despacho 443-A/2018 e 
o Despacho 1222-B/2018 e Guia Técnico disponibilizado pelo ICNF, I.P. 
O adjudicatário deve na elaboração do trabalho deve dar cumprimento aos diplomas legais em vigor, 
nomeadamente com o Despacho 443-A/2018 e o Despacho 1222-B/2018 e Guia Técnico 
disponibilizado pelo ICNF, I.P. 
 
6. Documentos a entregar pelo adjudicatário: 
 
- 1 (disco) externo com o PMDFCI 
- 1 (exemplar) completo dos Cadernos I, II e III (em separado, formato A4, em suporte de papel) 
- 1 (exemplar) Cadernos I, II, III, em suporte digital, incluindo peças escritas (formato editável: docx e 
em .pdf) e ficheiros cartográficos (formato .jpeg); e cartografia (formato shapefile e geodatabase) 
 
7. Meios a utilizar na prestação dos serviços: 
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7.1. O adjudicatário obriga-se a disponibilizar todos os meios humanos, bem como todos os 
equipamentos e materiais que se verifiquem necessário à completa execução das tarefas que lhe são 
adjudicadas, de modo a garantir que estas são executadas com a rapidez e eficiência exigíveis. 
 

7.2. Deverá haver uma comunicação constante entre as duas entidades. O gestor da prestação de 
serviços deverá reportar todas as informações respeitantes ao andamento de serviços sempre que o 
Município considere pertinente. Essa comunicação deverá ser efetuada, preferencialmente, por 
correio eletrónico a ser fornecido na reunião inicial. 
 

 

Vila Nova de Poiares, 26 de setembro de 2019 

O Presidente da Câmara Municipal, 
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