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Contrato de Prestação de Serviços de consultadoria jurídica e de patrocínio judiciário 
na modalidade de Avença  

 

CADERNO DE ENCARGOS 

 

 
 

Capítulo I - Disposições gerais 

 

Cláusula 1.ª | Objeto  

1 - O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato de Avença a celebrar, 

na sequência do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a contratação de um 

advogado para a Prestação de Serviços consultadoria jurídica e de patrocínio judiciário na 

modalidade Avença. 

2 - Na execução do objeto contratual e em todos os atos que lhe dizem respeito, o adjudicatário obriga-

se a cumprir os serviços descritas na clausula 8ª do presente caderno de encargos. 

3 - O prestador de serviços terá que ser licenciado em direito com inscrição em vigor na Ordem dos 

Advogados para praticar atos próprios da advocacia, nos termos definidos na Lei n.º 49/2004, de 24 

de agosto. 

 

Cláusula 2.ª | Contrato  

1 - O contrato será reduzido a escrito e é composto pelo respetivo clausulado contratual e seus anexos. 

2 - O contrato integrará ainda os seguintes elementos:  

a) os suprimentos dos erros e omissões do Caderno de Encargos, identificados pelos concorrentes, 

desde que tais 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 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 nas als. a) a e) do número anterior, a respetiva 

prevalência é determinada pela ordem pela qual aí são indicados.  



 Município de Vila Nova de Poiares  
Câmara Municipal 

                                                 
 

2 
 

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.º 

do Código dos Contratos Públicos e aceites pelo adjudicatário, nos termos do disposto no artigo 101.º desse 

mesmo diploma legal. 

 

Cláusula 3.ª | Duração do contrato 

1 - O contrato cujo objeto consistirá na prestação de serviços a que se alude na cláusula 1ª do presente 

Caderno de Encargos mantém-se em vigor pelo prazo por um prazo máximo de 12 meses, de 1 de 

janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021,  sem prejuízo de poder ser feito cessar a todo o tempo 

por qualquer das partes por mútuo acordo ou nos termos do art.º 10.º da Lei Geral de Trabalho em 

Funções Públicas aprovada pela Lei nº 35/2014 de 20 de junho, por via da denuncia com aviso prévio 

de 60 dias e sem obrigação de indemnizar.  

 

Cláusula 4.ª | Preço contratual   

1 - Pela prestação dos serviços objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigações 

constantes do presente Caderno de Encargos, o Município de Vila Nova de Poiares, pagará ao prestador de 

serviços, o preço constante da proposta adjudicada, acrescida de IVA à taxa legal em vigor, se este for 

legalmente devido. 

2 - O valor total da proposta adjudicada, parcela do preço submetido à concorrência, não poderá ser superior 

ao preço máximo fixado no presente Caderno de Encargos, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se este for 

legalmente devido. 

3 - O preço base é de €  12.000.00 (doze mil euros), acrescido do IVA à taxa legal em vigor, sendo este o preço 

máximo que o contraente público se dispõe a pagar pela execução de todas as prestações que constituem o 

objeto do contrato, valor este pago em prestações mensais iguais e sucessivas até  1000 € 

4- Será pago ao adjudicatário as despesas efetuadas em deslocações, através de um “subsidio de transporte”, 

fixado de acordo com as normas relativas ao abono de ajudas de custo e de transporte pelas deslocações em 

serviço público, atualmente consagradas no DL n.º 106/98, de 24 de abril, na sua versão mais recente, Lei nº 

82-B/2017 de 31/12.  

5 – As referidas quantias são pagas através do preenchimento de um boletim itinerário sendo objeto de 

confirmação pelo serviço competente. 
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6 - Na utilização de automóvel próprio, com exceção do valor pago a título de taxa de portagem e o 

suprarreferido subsidio, não serão reembolsadas quaisquer outras despesas resultantes do seu uso, 

nomeadamente combustíveis, estacionamento ou seguros.   

7 – As despesas efetuadas por conta do mandante, ora entidade adjudicante, designadamente notariais, 

registais, ou outras pagas ao adjudicatário, devendo ser acompanhadas do respetivo documento de suporte. 

8 - Sempre que o adjudicatário tenha que efetuar uma despesa, nomeadamente as referidas no nº 5 ou que 

pela sua natureza entenda que não deva ser pago por ele, poderá solicitar à entidade adjudicante o envio 

prévio da correspondente quantia, juntando para o efeito o competente documento de suporte. 

 

Cláusula 5.ª | Condições de pagamento 

1 –  O preço devido pela entidade adjudicante nos termos da cláusula anterior, será pago em prestações 

mensais iguais e sucessivas de € 1000 (mil euros) pelo prazo de vigência do contrato, sendo pagas após a 

receção, pelo contraente público, do recibo eletrónico, no prazo de 30 dias, as quais só poderão ser emitidas 

após o vencimento da obrigação respetiva. 

2 - Para os efeitos do disposto no n.º 1, a obrigação considerar-se-á vencida com a prestação do serviço 

efetuado.  

3 - Em caso de discordância por parte do Município de Vila Nova de Poiares, quanto aos valores indicados 

nos referidos recibos deverá este comunicar ao prestador de serviços, por escrito, os respetivos 

fundamentos, ficando o prestador de serviços obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou a 

proceder à emissão de novo recibo eletrónico.  

4 - Desde que devidamente emitidos os referidos recibos e observado o disposto no n.º 1, os pagamentos 

serão efetuados através de meio mais conveniente ao contraente público.   

 

Cláusula 6.ª | Local da prestação de serviços  

A prestação de serviços será realizada em qualquer local que o adjudicatário considere conveniente, 

nomeadamente no seu domicilio profissional ou em qualquer tribunal onde esteja a correr um processo em 

que o Município seja parte, sem prejuízo de ter que comparecer nos serviços do Município pelo menos uma 

vez por semana para dar cumprimento as obrigações principais a ele adstritas em conformidade com o 

previsto na cláusula 8ª do presente caderno de encargos.   
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Cláusula 7.ª | Erros e omissões do caderno de encargos 

1 - Até ao termo do quinto sexto do prazo fixado para a apresentação das propostas, o interessado deverá 

apresentar ao órgão competente para a decisão de contratar uma lista na qual identifique, expressa e 

inequivocamente, os erros e as omissões do caderno de encargos detetados e que digam respeito a: 

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

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

contrato a celebrar; ou 

c) condições técnicas de execução do objeto do contrato a celebrar que o interessado não considere 

exequíveis. 

2 - A apresentação da lista referida no n.º 1, por qualquer interessado, suspenderá o prazo fixado para a 

apresentação das propostas desde o termo do quinto sexto daquele prazo até à publicitação da decisão 

prevista no n.º 4 ou, não havendo decisão expressa, até ao termo do mesmo prazo. 

3 – A suspensão prevista no número anterior pode ser mantida pelo órgão para a decisão de contratar por 

um período único de, no máximo, mais 60 dias contínuos, o qual não pode ser sujeito a prorrogação. 

4 - As listas com a identificação dos erros e das omissões serão disponibilizadas pela entidade adjudicante. 

5 - Até ao termo do prazo fixado para a apresentação das propostas, ou no caso previsto no n.º 3, até ao 

termo do período de manutenção da suspensão daquele prazo, o órgão competente para a decisão de 

contratar deverá pronunciar-se sobre os erros e omissões, considerando-se rejeitados todos os que não 

sejam por ele expressamente aceites. 

6 - A decisão prevista no número anterior será publicitada pela mesma forma em que o foram as peças do 

procedimento e junta a elas. 

 

Capítulo II - Obrigações contratuais 

 

Secção I | Obrigações do prestador de serviços 

Cláusula 8.ª | Obrigações principais do cocontratante 

1 - Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente Caderno de Encargos e 

nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrerão para o adjudicatário os seguintes serviços 

de assessoria jurídica: 

a) Perante a instauração de qualquer reclamação ou recurso hierárquico, elaborar a competente 

resposta; 

b) Patrocinar ações judiciais em que o Município venha a ser, ou seja, parte, incluindo as que já se 
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encontrem pendentes à data da contratação; 

c) Patrocinar ações extrajudiciais; 

d) Sob orientação expressa do Presidente da Câmara Municipal, negociar judicialmente e 

extrajudicialmente eventuais acordos; 

e) Elaborar propostas, informações e pareceres jurídicos em todas as áreas de atuação do Município;   

f) Executar tratamento técnico de alguns documentos, nomeadamente a atualização, feitura ou 

acompanhamento de regulamentos municipais;   

g) Quando solicitado para o efeito análise e feitura de contratos. 

h) Prestar informação ao Presidente da Câmara Municipal para os efeitos previstos no nº 4 do art.º 35º 

do anexo 1 à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro.  

2 - O adjudicatário obriga-se a executar um serviço de qualidade de acordo com a legislação e 

regulamentação aplicáveis e em conformidade com o disposto no presente Caderno de Encargos, 

assegurando a sua continuidade e qualidade, nos termos do contrato. 

3  - É da responsabilidade do prestador de serviços, designadamente, recorrer a todos os equipamentos e 

meios humanos, técnicos e informáticos necessários e adequados à prestação dos serviços previstos no nº 

1, bem como ao estabelecimento do sistema de organização necessário à perfeita e completa execução das 

tarefas a seu cargo.  

4 – O prestador de serviços terá que ser licenciado em direito com inscrição em vigor na Ordem dos 

Advogados.  

 

Cláusula 9.ª | Forma da prestação de serviços 

1 - Para o acompanhamento da execução do contrato, o prestador de serviços fica obrigado a manter 

comunicação com a entidade adjudicante, após o ato de adjudicação. 

2 - Para o planeamento e acompanhamento da execução do contrato, o prestador de serviços fica obrigado 

a manter, com uma certa periodicidade e sempre que convocado para tal, reuniões de coordenação com o 

Presidente da Câmara Municipal. 

3 – O prestador de serviços exerce a sua função com uma total ausência de subordinação jurídica, exercendo 

o mandato forense, quer a sua atividade normal fora dos Tribunais com plena isenção conforme lhe é exigido 

pelo seu estatuto aprovado pela Lei nº 145/2015 de 9 de setembro. 
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Cláusula 10.ª | Informação e sigilo 

1. O cocontratante deve prestar ao contraente público todas as informações que este lhe solicitar e que 

sejam necessárias à fiscalização do modo de execução do contrato, devendo o contraente público satisfazer 

os pedidos de informação formulados pelo cocontratante e que respeitem a elementos técnicos na sua posse 

cujo conhecimento se mostre necessário à execução do contrato. 

2. O cocontratante fica obrigado a guardar sigilo sobre quaisquer matérias sujeitas a segredo nos termos da 

lei às quais tenham acesso por força da execução do contrato. 

 

Secção II | Obrigações do Município de Vila Nova de Poiares 

Cláusula 11.ª | Obrigações do Contraente Publico  

1 - Pela prestação dos serviços objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigações 

constantes do presente Caderno de Encargos, o Município de Vila Nova de Poiares, pagará ao prestador de 

serviços, o preço constante da proposta adjudicada, acrescida de IVA à taxa legal em vigor, se este for 

legalmente devido. 

2- Durante o prazo de execução do contrato, obriga-se a facultar o acesso aos espaços necessários à execução 

dos trabalhos e à entrega de todos os elementos necessários ao cabal exercício da prestação de serviços. 

 

 

Secção II | Obrigações de ambas as partes  

Cláusula 12.ª | Dever de informação 

1 - Qualquer uma das partes deve informar a outra de quaisquer circunstâncias que cheguem ao seu 

conhecimento e possam afetar os respetivos interesses na execução do Contrato, de acordo com a boa fé e 

no prazo de 10 (dez) dias a contar do respetivo conhecimento. 

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstâncias, constituam 

ou não força maior, que previsivelmente impeçam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de 

qualquer uma das suas obrigações. 

 

Cláusula 13.ª | Comunicações e notificações 

1 - Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre as 

partes do contrato, estas deverão ser dirigidas, nos termos do Código dos Contratos Públicos, para o domicílio 

ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato. 
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2 - Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deverá ser comunicada à outra 

parte.  

 

Capítulo III - Penalidades contratuais e resolução 

Cláusula 14.ª | Penalidades contratuais 

 1 - Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, a Entidade Adjudicante 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) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos elementos solicitados 1/10 do valor da 

adjudicação, com exclusão do IVA. 

b) Pelo incumprimento de quaisquer outras condições contratuais, até 1/10 do valor da adjudicação, 

com exclusão do IVA. 

2 - Em caso de resolução do contrato por incumprimento do prestador de serviços, o contraente público 

pode exigir-lhe uma pena pecuniária de ate 1/10 do valor da adjudicação, com exclusão do IVA. 

4 - Na determinação da gravidade do incumprimento, o contraente público 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. 

5 - A resolução do contrato não invalida o direito a qualquer ação que venha a ser interposta por parte do 

Município com vista à justa indemnização por perdas e danos eventualmente sofridos com incumprimento 

do contrato. 

  

Cláusula 15.ª | Força maior 

1 - A não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso 

de força maior não será havida como incumprimento, pelo que não deverão, nesses casos, ser impostas 

penalidades ao prestador de serviços. 

2 - Entende-se como casos de força maior o conjunto de circunstâncias que impossibilitem a realização 

pontual das prestações, 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. 

3 – Desde que verificados os requisitos do número anterior, poderão constituir casos de força maior, entre 

outros, os tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios 

internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinações governamentais ou administrativas 

injuntivas. 
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4 - Não constituirão casos de força maior: 

a) as 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; 

b) as manifestações populares devidas ao incumprimento de normas legais pelo prestador de serviços; 

c) os incêndios ou inundações com origem nas instalações do prestador de serviços, cuja causa, 

propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência deste ou ao incumprimento de normas 

de segurança; 

d) as avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do prestador de serviços, não resultantes de 

sabotagem; 

e) os eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros. 

5 - A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deverá ser imediatamente 

comunicada à outra parte. 

 

Capítulo V - Disposições finais 

Cláusula 16.ª | Foro competente - Resolução de litígios 

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.  

 

Cláusula 17.ª | Modificação do contrato 

1 - O contrato pode ser modificado nos termos dos artigos 311º, 312º e 313º do Código dos Contratos 

Públicos. 

2 - Qualquer alteração do contrato deverá constar de documento escrito assinado por ambos os outorgantes 

e produzirá efeitos a partir da data da respetiva assinatura. 

3 - A parte interessada na alteração deve comunicar, por escrito, à outra parte essa intenção, com uma 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação à data em que pretende ver introduzida a alteração; 

4 - O contrato pode ser alterado por: 

a) Acordo entre as partes, que não pode revestir forma menos solene que o contrato; 

b) Decisão judicial ou arbitral; 

c) Razões de interesse público. 

5 - A alteração do contrato não pode conduzir à modificação de aspetos essenciais do mesmo, nem constituir 

uma forma de impedir, restringir ou falsear a concorrência. 
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Cláusula 18.ª | Legislação aplicável 

Em tudo o que não esteja especialmente previsto no presente caderno de encargo aplica-se subsidiariamente 

o regime previsto no Código dos Contratos Públicos. 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 
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