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RESUMO 

A presente dissertação tem por tema principal a análise dos desvios de custos e prazos nas 

empreitadas de obras públicas de construção e pavimentação de vias de comunicação municipais. 

Um tema de indiscutível relevância financeira, política e mediática mas que não tem merecido a 

atenção desejável nos meios académicos e científico. 

Na verdade, vários têm sido os relatórios técnicos e de auditoria, os artigos de opinião e as 

notícias nos meios de comunicação social que apontam para as derrapagens financeiras e 

temporais na execução das obras públicas e em particular das obras de vias de comunicação. 

Segundo os diferentes autores, as causas desses desvios e atrasos são previsivelmente múltiplas e 

complexas, sendo reconhecido por todos a falta de estudos aprofundados de carácter científico que 

permitam determinar e avaliar a sua origem e a sua amplitude. Uma lacuna que, de algum modo, 

este trabalho pretende minimizar. 

A dissertação está organizada em duas partes. Na primeira procede-se a uma análise 

pormenorizada dos processos de execução e do enquadramento legal das empreitadas de obras 

públicas e a uma revisão do estado da arte da problemática dos atrasos e dos desvios de custos. 

Na segunda realiza-se um Estudo de Caso que abrange cerca de meia centena de obras municipais 

de vias de comunicação realizadas nos últimos anos em concelhos do Distrito de Bragança e à 

enumeração de um conjunto de recomendações e de medidas de prevenção a ter em conta na 

preparação e lançamento de empreitadas públicas desta natureza.

A principal conclusão retirada deste trabalho é que na origem destes desvios de custos e 

prazos tem a ver com o modelo de contratação, gestão e controlo da qualidade dos projectos. Com 

efeito, as deficiências dos projectos são uma das causas mais significativas dos problemas e 

conflitos na execução das empreitadas de obras públicas. Um bom projecto, isento de erros, 

omissões e ambiguidades, é uma condição prévia fundamental para a redução significativa dos 

problemas de trabalhos e mais e atrasos verificados e para o sucesso da própria empreitada.
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ABSTRACT

This research is focused on the cost and duration deviations of the Portuguese public road 

building contract analysis which is undoubtedly a relevant issue taking into account the actual 

worldwide economic situation and, in particular, the Portuguese one, and because it is linked with 

financial and political decisions. Thus, it may be a delicate and, therefore, should be treated more 

carefully by the academic and the scientific communities.

Several technical reports, auditing reports, opinion papers and news on the media have 

highlighted this problem concerned the unexpected final over cost and extra timing consumption 

related to public building process. Different authors have stated there are an enormously amount of 

factors, which may be interconnected to each, that cause the above problem resulting in a very 

complex system. Finding the source and the magnitude of those factors are the first step to solve this 

problem. This research work intends to do a contribution in this issue.

This thesis is structured as follows: Firstly, a bibliographic review concerning the current 

applied Portuguese regulation related to legal frame of this type of public building contracts and the 

problematic of the unexpected over cost and the unexpected building delay is done. Secondly, a 

case of study of Bragança District is described and performed. In which, it was included 

approximately fifty roads building Municipality building contracts performed recently. Thirdly, a set of 

technical procedures and preventive measures are identified and their application is suggested for 

future roads building contract processes. Finally, the main conclusions are drawn.

The main conclusion of this research work is that the main cause of the above identified 

problem is directly related to the contract model and the management and the control of the design 

quality. In fact, it is required to guaranty that a design fulfill the expectations in which errors, 

omissions and ambiguities are not included.
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO

1.1 – Enquadramento

Em Portugal, a Industria da Construção assume uma enorme importância na economia, em 

termos do Produto Interno Bruto e em termos da significativa taxa de emprego que assegura, 

nomeadamente a trabalhadores com reduzido nível de qualificação.

No entanto, há quem afirme que a Industria da Construção portuguesa se debate com um 

grande problema, que não consegue ultrapassar: a falta de competitividade. Há ainda quem afirme 

que sistematicamente, são reconhecidos em muitas obras, os sintomas dos prazos ultrapassados, 

orçamentos excedidos, qualidade insuficiente e segurança deficiente.

Porventura para se tornar mais competitiva, a Industria da Construção necessita de fornecer 

melhores produtos, dentro dos prazos estabelecidos e a preços atractivos e para tal terá que passar 

pelo desenvolvimento e pela implementação de novas estratégias de gestão.

O actual momento económico faz com que as obras públicas, em Portugal, estejam a 

atravessar uma fase crítica. O número de concursos tem vindo a diminuir, proporcionando uma 

maior concorrência entre as empresas do sector e o consequente “esmagamento” dos preços 

praticados.

Este aumento da concorrência entre as empresas de construção, juntamente com a 

proliferação dos projectos débeis ao nível da quantificação dos trabalhos, tem originado a 

multiplicação de reclamações por atrasos e os pedidos de prorrogação de prazo. Como 

consequência, resultam normalmente acréscimos nos custos e dilatação dos prazos das 

empreitadas.

Analisada a bibliografia existente, chega-se à conclusão que, desde há muito tempo, que a 

comunidade internacional desenvolve investigação no âmbito das derrapagens nos prazos e nos 

custos. Vários estudos abordam e apontam os factores causadores dos atrasos e o impacto que 

esses atrasos provocam no desempenho dos empreiteiros e nos custos finais dos projectos.
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Ao nível nacional, são frequentes as notícias de atrasos e derrapagens de custos nas 

grandes obras públicas e encontram-se alguns estudos realizados sobre esta questão, bem como 

alguns artigos de opinião e de cariz jornalístico.

Foi encontrado ainda o estudo do Dr. João Couto, datado de 2006, cuja investigação 

consistiu no desenvolvimento de um método de previsão dos atrasos e de um caderno de 

recomendações e prevenção da sua ocorrência.

Dada a importância do problema, justifica-se, portanto, o desenvolvimento de um estudo, 

tentando procurar e compreender as causas para os incumprimentos dos prazos e para os desvios 

dos custos, com vista ao desenvolvimento de metodologias de gestão adequadas.

1.2 – Objectivo do trabalho

Quando se fala em empreitadas de obras públicas, surgem, desde logo, duas perguntas:

- Porque é que as empreitadas de obras públicas estão sistematicamente 

atrasadas?

- Porque é que os orçamentos são excedidos, praticamente em todas as obras?

Estas duas perguntas e várias notícias de atrasos e derrapagens nas grandes obras 

públicas são recorrentes. 

Como foi referido, ainda não há muitos estudos científicos sobre os atrasos e os desvios 

financeiros, embora se discutam muito frequentemente as consequências de um ou de outro ou 

ainda dos dois. 

Assim e dada a importância do problema, este estudo tem como objectivo desenvolver um 

trabalho de investigação, procedendo à análise de algumas empreitadas de obras públicas, 

tentando compreender as verdadeiras causas quer para o incumprimento dos prazos, quer para as 

derrapagens financeiras. 

Deste modo e com base nas conclusões apontadas, procurar-se-à dar resposta às questões

acima descritas, bem como apontar procedimentos e soluções, no sentido de minimizar os atrasos e 

reduzir ou eliminar os trabalhos a mais.

O trabalho foi dividido nos seguintes objectivos:

a) – Analisar o enquadramento legal das obras públicas;
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b) – Identificar as razões e motivos dos atrasos e dos desvios de custos, estudados e 

apresentados pela bibliografia nacional;

c) – Recolher o máximo de informação sobre as obras em causa, através de questionário;

d) – Identificar as causas dos atrasos e derrapagens dos custos nas obras analisadas;

e) – Propor um conjunto de recomendações e medidas de prevenção, no sentido de 

minimizar a ocorrência de atrasos e desvios de custos.

1.3 – Metodologia adoptada

Para a realização do presente documento e num primeiro momento, houve a necessidade 

de definir estratégias e métodos de trabalho, bem como definir e estabelecer os limites de actuação.

Da metodologia adoptada, com vista à obtenção dos resultados finais deste estudo, 

salientam-se as seguintes fases essenciais:

- Enquadramento legal das obras públicas;

- Pesquisa bibliográfica;

- Preenchimento de questionários de obra e discussão com os técnicos municipais;

- Análise da informação recolhida;

- Abordagem ao novo Código dos Contratos Públicos;

- Elaboração de um caderno de recomendações.

Numa primeira fase e tendo como pano de fundo a constatação dos desvios de prazos e de 

custos em muitas obras públicas, foi efectuada a pesquisa e análise da bibliografia existente. 

De seguida, procedeu-se à selecção do tipo de obra a verificar. Assim e porque não é de 

todo adequado, nem se julga aconselhável a comparação e avaliação de obras de categorias 

diferentes e de processos construtivos completamente distintos, houve necessidade de se proceder 

à escolha do tipo de obra a analisar. A opção de análise recaiu nas obras públicas de infra-

estruturas viárias municipais, por ser um tipo de obra, que é efectuado em todos os municípios, 

embora uns com maior frequência que outros, devido ao estado de conservação das estradas e à 

necessidade ou não de se abrir novos troços e ainda pelo facto das técnicas construtivas estarem 

padronizadas e serem executadas da mesma forma.



Processos de Obras de Infra-estruturas Viárias Municipais – Uma análise dos desvios de custo e de prazo 

Mestrado em Engenharia e Planeamento Municipal - UTAD 17

O passo seguinte consistiu em delimitar as zonas onde concentrar a investigação. Assim, foi 

decidido incidir o estudo sobre alguns Municípios da região de Trás-os-Montes e fazer a recolha de 

dados junto dos técnicos, desses municípios, ligados às obras públicas e em particular ligados às 

vias municipais.

Foi lançado o desafio a algumas Câmaras Municipais, através de um convite à participação 

no trabalho de investigação, no sentido de fornecerem e facultarem dados e informações, sendo de 

realçar a prontidão, a disponibilidade e a colaboração prestada.

Posteriormente foi efectuado o contacto com os técnicos das autarquias que responderam 

ao convite e através do preenchimento de um inquérito, foram registados, por obra, os dados e os 

elementos mais relevantes para o estudo.

Na elaboração do inquérito, tentou-se estabelecer os tópicos que poderiam delimitar o 

objecto do estudo, propondo-se uma série de questões relacionadas com os custos e os prazos das 

empreitadas. 

O questionário foi dividido em três secções:

a) – Dados do projecto – em que eram apontados, entre outros, a autoria dos projectos, o 

prazo previsto para a execução da obra e se tinha sido ou não efectuada a revisão do 

projecto;

b) – Processo de concurso – onde era identificado o tipo de procedimento adoptado, o valor 

do contrato e a data de início dos trabalhos, para além de outras questões relacionadas 

com a fase de concurso da empreitada;

c) – Execução da obra – em que se verificou, nomeadamente, quem efectuou a fiscalização 

da empreitada, se houve trabalhos a mais e a sua origem e ainda se o prazo previsto foi 

ultrapassado e qual o motivo.

No tocante ao tratamento dos dados recolhidos, procedeu-se inicialmente à informatização 

e uniformização de todo o material, com vista à obtenção de um documento que permitisse efectuar 

uma análise concreta desses mesmos dados.

Depois desta fase, e porque algumas questões, relativamente ás obras indicadas por cada 

município, careciam de esclarecimentos adicionais, realizaram-se novos contactos e reuniões, onde 

foram abordadas várias situações constatadas no inquérito, havendo tempo ainda para uma troca 
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de opiniões com os técnicos municipais, nomeadamente no intuito de perceber, com base na sua 

experiência, o porquê dos desvios verificados.

Finalmente e com base nos dados recolhidos, quer através das fichas das obras, quer 

através da opinião dos técnicos municipais, foi elaborado um caderno de recomendações, que tem 

como finalidade indicar procedimentos e metodologias adequados, que visam a redução dos custos 

e o cumprimento do prazo de execução.

1.4 – Organização da Tese

A presente tese é constituída por três partes, compreendendo sete capítulos e um anexo, 

ordenados de forma coerente.

A dissertação inicia-se com uma introdução - capítulo um, onde foram abordados o 

enquadramento do tema, o objectivo do estudo, a metodologia que se seguiu e a estrutura do 

trabalho.

O segundo capítulo analisa os processos de obras públicas, nomeadamente nas fases da 

elaboração do projecto, do lançamento do concurso e da execução física da obra, procurando

apresentar conceitos e definições para uma melhor compreensão do tema. Este capítulo faz ainda 

referência ao enquadramento legal das obras públicas, principalmente na vertente dos prazos e 

trabalhos a mais.

O capítulo três estuda a problemática das derrapagens dos custos e dos prazos numa 

perspectiva da situação actual, abordando também alguns estudos nacionais já realizados e 

tentando referir possíveis causas para os ditos desvios.

O quarto capítulo é o estudo do caso, relativo às obras públicas de infra-estruturas viárias 

municipais (estradas), efectuadas por algumas autarquias do distrito de Bragança, no período de 

Janeiro de 2000 a Janeiro de 2007. Este capítulo centra-se essencialmente nas empreitadas em 

que houve realização de trabalhos a mais e em que o prazo de execução não foi cumprido.

O capítulo cinco continua com o estudo do caso, mas para além de fazer a interpretação 

dos resultados, procura-se descobrir o porquê dos acréscimos dos custos e do prolongamento dos 

prazos.
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O capítulo seis analisa as principais alterações procedimentais produzidas pelo novo CCP 

(Código dos Contratos Públicos – Decreto-Lei nº18/2008, de 29 de Janeiro), numa perspectiva 

comparativa com o RJEOP (Regime Jurídico das Empreitadas de Obras Públicas – Decreto-Lei 

nº59/99, de 2 de Março), essencialmente na vertente dos artigos relativos aos trabalhos a mais e 

aos prazos.

É apresentada, também, uma proposta para um caderno de recomendações, onde se 

propõe um conjunto de medidas de prevenção, que visam tentar atenuar os efeitos de toda esta 

problemática.

Por fim, o capítulo sete apresenta as principais conclusões, que sobressaem do presente 

estudo às empreitadas públicas de vias de comunicação em algumas autarquias do Nordeste 

Transmontano, nos aspectos relacionados com as derrapagens de custos e prazos.

O anexo compreende todos os dados sobre as empreitadas, alvo do estudo, fornecidos 

pelos técnicos municipais.
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CAPÍTULO 2 – PROCESSOS DE EXECUÇÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL DAS OBRAS 

PÚBLICAS

2.1 – Os processos de obras públicas

Os processos de obras públicas são processos bastante complexos, podendo, no entanto, 

serem divididos em três fases, completamente distintas, a saber:

- Elaboração do projecto;

- Lançamento do concurso;

- Execução física da obra.

Em cada uma destas fases, existem variadíssimos procedimentos que devem ser tomados, 

não só para cumprimento da legislação em vigor, como também para evitar situações que podem 

gerar prejuízos para os donos de obra.

2.1.1 – Elaboração do projecto

2.1.1.1 – Decisão e definição de objectivos para o projecto

Através de um inquérito nacional sobre o incumprimento dos prazos (INIP), “constatou-se 

que os empreiteiros e, principalmente, os projectistas entendem que muitos promotores 

desvalorizam a fase de estudos, pelo que atribuem frequentemente pouco tempo e valor a esta 

etapa. Consequentemente grande parte dos processos relativos a futuras obras, iniciam-se com 

programas incompletos e insuficientemente documentados. No entender dos projectistas e 

consultores, os donos de obra deverão apostar na qualidade do projecto como veículo de um 

rigoroso controlo dos desvios de custos e prazos verificados em obra e como condição para ser 

submetido a concurso. O controlo de custos e prazos não pode ser feito apenas na fase de 

construção.” (COUTO, 2007).

Do parágrafo anterior, poder-se-à concluir que muitos dos desvios constatados são 

consequência de erros e omissões verificados nas diferentes fases do projecto e, em particular, no 

projecto de execução final.
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Muitos desses erros e omissões, facilmente evitáveis, são, por vezes, incompreensíveis e 

reveladores da falta de rigor com que são elaborados alguns projectos postos a concurso.

Importa referir que, os donos de obra têm a obrigação legal de apresentar a concurso um 

projecto rigoroso e detalhado. Assim o exige, o artigo 10º do Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de Março 

(Regime Jurídico das Empreitadas de Obras Públicas) que determina que “o dono de obra definirá, 

com a maior precisão possível, nos elementos escritos e desenhados do projecto ………. as 

características da obra e as condições técnicas da sua execução, bem como a qualidade dos 

materiais a aplicar……”.

O projecto de execução de uma obra deve agregar todas as valências e ser tão próximo da 

realidade quanto possível. Só assim, é possível assegurar a previsibilidade e antecipação que 

permitem orçamentar os custos e conservar as características pensadas pelo decisor político.

2.1.1.2 – O conceito de projecto

Dada a sua complexidade, não é possível encontrar uma verdadeira, correcta e adequada 

definição de projecto.

No entanto e de uma forma muito simplista, um projecto pode ser definido como um 

conjunto de actividades, implicando a utilização de recursos diversos, executadas para levar a cabo 

um determinado objectivo. Esse projecto está normalmente associado a uma produção, com 

determinado custo e com um desenvolvimento limitado no tempo.

O objectivo associado a um projecto tem claramente três vertentes:

- o respeito de um conjunto de especificações de natureza técnica que o projecto 

tem que cumprir na sua execução e no seu resultado final: a qualidade do projecto;

- o respeito de um conjunto de datas-chave, em que parte ou a totalidade das 

actividades devem estar executadas: os prazos do projecto;

- o cumprimento de critérios económicos, quanto à execução do projecto: os custos 

do projecto.

Em termos mais objectivos, o projecto é um conjunto de peças escritas e desenhadas, 

suficientes para definir a obra, incluindo a sua localização, a natureza e o volume dos trabalhos, o 

valor base do concurso, a caracterização do terreno, o traçado geral e os pormenores construtivos.
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A visão tradicional do projecto está muito associada à fase de execução/construção. No 

entanto, um bom projecto deve começar por uma correcta definição de objectivos e por uma 

adequada preparação da fase de execução. Só depois, vem o controlo da execução, que será tanto 

mais fácil quanto as primeiras fases tenham sido bem definidas.

Muitas vezes, as derrapagens de prazo, de custo ou de qualidade dos projectos estão 

associadas a deficientes definições de objectivos.

2.1.1.3 – Os projectos de Obras Publicas

Em 1972, foi publicada uma portaria designada por “Instruções para o cálculo de honorários 

de projectos de obras públicas”, onde se identificavam as diferentes fases dos projectos e os 

conteúdos a apresentar em cada fase. 

Essa Portaria, datada de 7 de Fevereiro de 1972 e publicada no Suplemento ao Diário do 

Governo, nº35, 2ª Série, de 11 de Fevereiro de 1972, foi alterada por várias portarias, sendo elas:

- Portaria de 22 de Novembro de 1974, publicada no Diário de Governo, nº2, 2ª Série, de 3 

de Janeiro de 1975 e,

- Portaria de 27 de Janeiro de 1986, publicada no Diário da República, 2ª Série, nº 53, de 5 

de Março de 1986.

Recentemente, foi actualizada em 29 de Julho de 2008, através da Portaria nº 701-H/2008.

Esta última portaria reformulou a de 1972, no que se refere aos conteúdos dos projectos, 

deixando, no entanto, de existir qualquer referência para aplicação de tabelas de honorários.

De acordo com o artigo 3º, da citada portaria, um projecto desenvolve-se em várias fases, 

sendo que algumas podem ser suprimidas na sua apresentação formal, por acordo entre o dono da 

obra e o autor do projecto.

As fases do projecto são o programa preliminar, programa base, estudo prévio, projecto 

base e projecto de execução, sendo as suas definições, de acordo com o artigo 1º da citada 

Portaria, as seguintes: 

- Programa preliminar: documento fornecido pelo Dono da Obra ao Projectista para 

definição dos objectivos, características orgânicas e funcionais e condicionamentos financeiros da 

obra, bem como dos respectivos custos e prazos de execução a observar;
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- Programa base: documento elaborado pelo Projectista a partir do programa preliminar, 

resultando da particularização deste, visando a verificação da viabilidade da obra e do estudo de 

soluções alternativas, o qual, depois de aprovado pelo Dono da Obra, serve de base ao 

desenvolvimento das fases ulteriores do projecto;

- Estudo prévio: documento elaborado pelo Projectista, depois da aprovação do programa 

base, visando a opção pela solução que melhor se ajuste ao programa, essencialmente no que 

respeita à concepção geral da obra;

- Anteprojecto (projecto base): documento a elaborar pelo Projectista, correspondente ao 

desenvolvimento do Estudo Prévio aprovado pelo Dono da Obra, destinado a esclarecer, em 

definitivo, as bases a que deve obedecer a continuação do estudo sob a forma de projecto de 

execução;

- Projecto (projecto de execução): documento elaborado pelo Projectista, a partir do 

estudo prévio ou do anteprojecto aprovado pelo Dono da Obra, destinado a facultar todos os 

elementos necessários à definição rigorosa dos trabalhos a executar.

Os projectos escalonam-se assim em várias fases, desde o programa preliminar até ao 

projecto de execução, permitindo um diálogo gradual e constante entre dono de obra e autor do 

projecto, desde a concepção das ideias gerais até à definição exaustiva da pormenorização. 

O projecto de execução define toda a construção, até ao detalhe, com caderno de 

encargos, medições, orçamento e peças desenhadas, que garantem o rigor na adjudicação das 

empreitadas, minimizando o risco de surpresas desagradáveis durante a obra, com elevados 

acréscimos de custos por trabalhos a mais.

2.1.1.4 – Mapa de Trabalhos e Quantidades e Caderno de Encargos

As peças escritas e desenhadas de um projecto devem caracterizar e definir perfeitamente 

a solução projectada. A articulação, entre as peças escritas e desenhadas, deve ser a mais perfeita 

possível. 

Entre as peças escritas, destacam-se o Mapa de Trabalhos e Quantidades, designado 

vulgarmente por “Mapa de Medições” e o Caderno de Encargos.

No que se refere à sua estrutura e descrição dos trabalhos de construção e tendo em conta 

a realidade portuguesa, o mapa de medições apresenta uma grande diversidade e disparidade, 
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verificando-se frequentemente organizações diferentes, quer ao nível dos capítulos, quer ao nível da 

descrição dos próprios artigos.

O caderno de encargos é o conjunto de peças escritas, relativas ao Projecto de Execução, 

que contém as cláusulas jurídicas e técnicas, gerais e especiais, a incluir no contrato de empreitada.

Na sua essência, o caderno de encargos permite regulamentar o relacionamento entre os 

diferentes intervenientes e ainda definir, no tocante aos trabalhos a realizar, os materiais a 

empregar na sua realização, bem com os critérios de avaliação da conformidade dos materiais e 

trabalhos, com o pretendido.

O caderno de encargos é constituído fundamentalmente por três documentos:

- Condições administrativas e jurídicas – onde estão incluídos o programa de 

concurso e as condições do contrato, sendo estes elementos variáveis com o tipo 

de empreitada;

- Memória descritiva e justificativa – onde é feita a apresentação dos aspectos 

relevantes associados à elaboração do projecto, bem como eventuais reflexos 

destes na execução dos trabalhos;

- Especificações técnicas gerais e especiais – onde, para cada artigo do Mapa de 

Medições, é possível conhecer a forma como esse trabalho deve ser executado e 

quais as exigências aplicáveis aos materiais constituintes.

É através do caderno de encargos, que os potenciais concorrentes ficam a conhecer as 

cláusulas jurídicas e técnicas, gerais e especiais, pelas quais o contrato se irá reger, tratando-se do 

instrumento que estabelece os termos técnicos e jurídicos, em que o dono de obra está disposto a 

contratar. 

Aos concorrentes não é permitido suscitar alterações, apenas lhes sendo possibilitada a 

faculdade de o aceitar ou de o rejeitar por inteiro, apresentando ou não apresentando a sua 

proposta. As cláusulas do caderno de encargos vinculam os concorrentes, mas vinculam igualmente 

o dono de obra, na medida em que disciplinam o próprio procedimento adjudicatório. 

É no caderno de encargos que se define, entre outros, o objecto e regime da empreitada, o 

modo de retribuição de empreiteiro e as condições gerais da empreitada.
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Havendo caderno de encargos tipo, devidamente aprovado para a categoria do contrato 

posto a concurso, deve conformar-se com o tipo legal, com excepção das cláusulas especiais 

indicadas para o caso e com as alterações nas cláusulas gerais permitidas.

2.1.1.5 – Regime das empreitadas

De acordo com o nº1, do artº. 8º do RJEOP, tendo por base o modo de retribuição do 

empreiteiro as empreitadas de obras publicas podem ser de três tipos:

a) Por preço global;

b) Por série de preços;

c) Por percentagem.

- A empreitada é por preço global quando o montante da remuneração, correspondente à 

realização de todos os trabalhos necessários para a execução da obra ou parte da obra objecto do 

contrato, é previamente fixado. 

Devem ser contratadas por preço global, as obras cujos projectos permitam determinar a 

natureza e as quantidades dos trabalhos a executar, bem como os custos dos materiais e da mão-

de-obra a empregar.

O dono de obra deverá definir, com a maior precisão possível, nos elementos escritos e 

desenhados do projecto e no caderno de encargos, as características da obra e as condições 

técnicas da sua execução, bem como a qualidade dos materiais a aplicar e apresentará mapas-

resumo de quantidades de trabalho. (Artigos 9º e 10º do RJEOP). 

- A empreitada é estipulada por série de preços quando a remuneração do empreiteiro 

resulta da aplicação dos preços unitários previstos no contrato para cada espécie de trabalho a 

realizar às quantidades desses trabalhos realmente executadas.

O contrato terá sempre por base a previsão das espécies e das quantidades dos trabalhos 

necessários para a execução da obra relativa ao projecto patenteado, obrigando-se o empreiteiro a 

executar pelo respectivo preço unitário do contrato todos os trabalhos de cada espécie. (Artigos 18º 

e 19º do RJEOP).
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- Diz-se empreitada por percentagem o contrato pelo qual o empreiteiro assume a 

obrigação de executar a obra por preço correspondente ao seu custo, acrescido de uma 

percentagem destinada a cobrir os encargos de administração e a remuneração normal da 

empresa.

O custo dos trabalhos será o que resultar da soma dos dispêndios correspondentes a 

materiais, pessoal, direcção técnica, estaleiros, transportes, seguros, encargos inerentes ao 

pessoal, depreciação e reparação de instalações, de utensílios e de máquinas e a tudo o mais 

necessário para a execução dos trabalhos, desde que tais dispêndios sejam feitos de acordo com o 

dono de obra, nos termos estabelecidos no caderno de encargos.

A percentagem para cobertura dos encargos administrativos e remuneração do empreiteiro 

será a que, para cada caso, se fixar no contrato de empreitada. (Artigos 39º, 40º e 41º do RJEOP).

É de realçar ainda o facto de que “é legalmente possível adoptar numa mesma obra os 

diferentes tipos de remuneração, desde que para distintas partes da obra ou diferentes tipos de 

trabalhos”. (Artigo 8º, nº 2).

Geralmente nos municípios, de pequena dimensão, as empreitadas de obras públicas são 

por preço global, sendo que as por série de preços são muito menos frequentes e as por 

percentagem são raríssimas.

A adopção da modalidade de preço global implica um perfeito conhecimento das 

características da obra a executar. O projecto deve determinar com clareza a espécie e a 

quantidade dos trabalhos a executar.

A empreitada por série de preços ou por medição é utilizada na realização onde é difícil 

prever, com exactidão, as quantidades de trabalhos a executar. Daí que se definam com rigor os 

preços unitários a aplicar às diversas espécies de trabalhos, sendo as quantidades previstas no 

contrato meramente indicativas.

2.1.2 – Lançamento do concurso

Estando a fase de elaboração do projecto concluída, com a aprovação do Projecto de 

execução da obra, surge a fase do lançamento do concurso da empreitada.
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Nesta fase, terão que ser cumpridas todas as formalidades relativas à apresentação de 

propostas e aos restantes procedimentos até à adjudicação, ou seja:

- Abertura do concurso e apresentação da documentação;

- Acto público do concurso;

- Qualificação dos concorrentes;

- Análise das propostas e apresentação do relatório;

- Adjudicação.

Para se dar início a esta segunda fase, existem alguns pressupostos que devem ser 

cumpridos, sob pena de constituírem infracção grave à legislação em vigor.

Deste modo, o processo administrativo da empreitada deve conter, entre outros, os 

seguintes elementos de decisão de execução da empreitada:

- Documento comprovativo de que a empreitada consta do Plano e de Orçamento

do Município, devidamente aprovados;

- Documento de verificação do cabimento e cativação da importância 

correspondente à despesa;

- Projecto, caderno de encargos e programa de concurso devidamente aprovados;

- Despacho de autorização de abertura do concurso.

Depois do dono da obra (entidade competente para autorizar a despesa) ter determinado a 

sua execução, através do recurso a empreitada, deve escolher o tipo de procedimento relativo à sua 

contratação. 

2.1.2.1 – Tipos de procedimentos

Regra geral, o procedimento a realizar é o concurso público, excepto nas situações em que 

a lei permita o concurso limitado, o concurso por negociação ou o ajuste directo. A escolha do tipo 

de procedimento é definida com base no valor estimado do contrato (custo provável), ainda que 

posteriormente se verifique que a proposta vencedora é superior ao limite previsto para o 

procedimento escolhido.
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“O concurso diz-se público quando todas as entidades que se encontram nas condições 

gerais estabelecidas por lei podem apresentar proposta.”1

O que define, em linhas gerais, este tipo de concurso é o desconhecimento prévio das 

entidades que irão concorrer, bem como a inexistência de limite quantitativo ao número de 

concorrentes.

“O concurso diz-se limitado quando só podem apresentar propostas as entidades para o 

efeito convidadas pelo dono de obra, não podendo o número destas ser inferior a cinco.”2

No entanto, no concurso limitado com publicação prévia de anúncio, poderão solicitar a sua 

participação no concurso, todas as entidades que preencham as condições, económicas e 

financeiras e outras definidas no respectivo anúncio, sendo que a escolha das entidades a convidar 

para apresentar proposta só se coloca num segundo momento, de entre todas as que solicitaram 

participação.

“O concurso diz-se por negociação quando o dono de obra negoceia directamente as 

condições do contrato com, pelo menos, três entidades seleccionadas pelo processo estabelecido 

nos artigos 133º e seguintes.”3

Surge aqui uma forte componente negocial, mas que numa primeira vertente é de natureza 

concursal, apelando às regras de protecção da concorrência em situação de igualdade para todos 

aqueles que reúnam os requisitos legais.

Por sua vez, a empreitada é executada por “ajuste directo quando a entidade é escolhida 

independentemente de concurso”4, podendo ou não implicar o convite a várias entidades. 

A sua utilização está essencialmente virada para as contratações, que envolvam montantes 

financeiros pouco expressivos e também para as contratações que, embora impliquem avultadas 

verbas, se caracterizam por estados de urgência ou necessidade, que não se compadecem com o 

respeito pelos inúmeros actos procedimentais exigidos nos restantes tipos de contratação.

Em resumo, a escolha do procedimento aplicável será feita de acordo com as regras 

constantes no quadro seguinte:

1 conforme disposto no nº2 do artº 47 do Decreto-Lei nº59/99, de 2 de Março.

2 conforme disposto no nº3 do artº 47 do Decreto-Lei nº59/99, de 2 de Março.

3 conforme disposto no nº4 do artº 47 do Decreto-Lei nº59/99, de 2 de Março.

4 conforme disposto no nº5 do artº 47 do Decreto-Lei nº59/99, de 2 de Março.
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DESIGNAÇÃO DO PROCEDIMENTO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO

CONCURSO PÚBLICO

Todas as entidades que possuem 

os requisitos legais exigidos 

podem apresentar proposta
Independentemente do valor do 

contrato

CONCURSO LIMITADO COM 

PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO
Só as entidades convidadas 

podem apresentar proposta

Independentemente do valor do 

contrato

CONCURSO LIMITADO SEM 

PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO

Quando o valor estimado do contrato 

for inferior a 124.699,47€

CONCURSO POR NEGOCIAÇÃO

Negociação directa com, pelo 

menos, três entidades 

seleccionadas para o efeito
Quando o valor estimado do contrato 

for inferior a 39.903,83€

AJUSTE DIRECTO COM CONSULTA 

Obrigatoriedade de consulta a três 

entidades

Quando o valor estimado do contrato 

for inferior a 24.939,89€

AJUSTE DIRECTO SEM CONSULTA

A entidade é escolhida 

independentemente do concurso

Quando o valor estimado do contrato 

for inferior a 4.987,98€

Tabela 1 – Tipos de procedimentos em função do valor estimado do contrato

2.1.2.2 – Elementos que servem de base ao concurso

As peças fundamentais do concurso são o projecto, o caderno de encargos e o programa 

de concurso. Estes documentos devem ser elaborados pelo dono de obra, seguindo, para o efeito, 

os modelos aprovados e publicados em anexo à Portaria nº104/2001, de 21 de Fevereiro, com as 

alterações introduzidas pela Portaria nº3/2002, de 4 de Janeiro.

Estes documentos devem estar patentes nos serviços respectivos, para consulta dos 

interessados, desde o dia da publicação do anúncio até ao dia e hora do acto público. 

Estes documentos devem estar redigidos em língua portuguesa ou ser acompanhados de 

tradução legalizada. Os interessados podem solicitar cópia destes documentos, a fornecer pelo 

dono de obra, a preço de custo.

O programa de concurso é o documento onde se definem os termos a que deve obedecer o 

procedimento concursal, salientando-se, entre outras, as condições de admissão dos concorrentes, 

as condições de apresentação das propostas e os critérios de adjudicação da empreitada.
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2.1.2.3 – Peças do projecto para o lançamento do concurso

O projecto (do concurso) deve ser constituído por um conjunto de peças escritas, tais como 

a memória descritiva e justificativa, as folhas de medições discriminadas com os respectivos mapas-

resumo de quantidades de trabalhos e o programa de trabalhos. 

Como peças desenhadas, o projecto deve conter a planta de localização, as plantas, os 

alçados, os cortes e todos os pormenores indispensáveis para uma exacta e pormenorizada 

definição da obra e, caso sejam aplicáveis, os estudos geológicos e geotécnicos.

2.1.2.4 – Critérios de Adjudicação

Para se proceder à classificação das propostas apresentadas pelos concorrentes, devem 

ser definidos critérios objectivos de avaliação, devendo estes constar no programa de concurso.

Estes critérios de adjudicação devem ser definidos com factores e sub-factores 

devidamente ponderados, para permitir que as Comissões de Avaliação das Propostas 

estabeleçam, através de um processo transparente, a classificação dos concorrentes. 

2.1.2.4 – Documentos que devem instruir a proposta

De acordo com o nº1 do Artº 72º, do RJEOP, a proposta é o documento pelo qual o 

concorrente manifesta ao dono da obra a vontade de contratar e indica as condições em que se 

dispõe a fazê-lo.

Sem prejuízo de outros documentos exigidos no programa de concurso, a proposta deve 

ser instruída com:

- Nota justificativa do preço proposto;

- Lista dos preços unitários, com o ordenamento dos mapas-resumo de quantidades 

de trabalho;

- Programa de trabalhos, incluindo plano de trabalhos, plano de mão-de-obra e 

plano de equipamento;

- Plano de pagamentos;

- Memória justificativa e descritiva do modo de execução da obra;
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- Declarações de compromisso subscritas pelo concorrente e por cada um dos 

subempreiteiros, nos casos e termos previstos no nº6 do artº 266º, isto é nos casos 

em que o empreiteiro que deseje concorrer a uma empreitada, careça para tal de se 

apresentar com subempreiteiro habilitado com as autorizações em falta.

2.1.3 – A execução física da obra

A data da assinatura, pelo dono da obra e pelo empreiteiro, do documento designado como 

Auto de Consignação define o início legal da execução da empreitada, devendo para o efeito o 

primeiro colocar à disposição do segundo todos os elementos necessários.

O prazo para a execução da empreitada é contínuo, incluindo sábados, domingos e 

feriados, tal como sucede, quanto ao prazo para apresentação das propostas ou dos pedidos de 

participação nos concursos. Será adicionado ao prazo inicial para execução da obra, os períodos 

respeitantes a prorrogações, derivadas das ordens dadas pelo dono de obra, para a execução de 

eventuais trabalhos a mais.

Efectuada a consignação da obra, o empreiteiro deve, no prazo fixado no caderno de 

encargos ou no contrato, mas nunca superior a 44 dias contados da data da consignação, 

apresentar ao dono de obra o seu plano definitivo de trabalhos. Este plano tem por finalidade fixar a 

sequência, o prazo e o ritmo de execução das diversas espécies de trabalho e especificar os meios 

com que o empreiteiro se propõe executá-los. 

Este plano definitivo de trabalhos não pode subverter o plano de trabalhos apresentado na 

proposta e deve incluir o plano de pagamentos correspondente.

Após a apresentação do plano de trabalhos, o dono de obra dispõe de 22 dias para, sobre 

ele, se pronunciar, considerando-se tacitamente aprovado, se nada for dito.

2.1.3.1 – Fiscalização da obra – função e modos de actuação

Após a assinatura do contrato e antes da consignação, o empreiteiro deve confirmar o nome 

do director técnico da empreitada, indicando a sua qualificação técnica e ainda se o mesmo 

pertence ou não ao seu quadro técnico. O técnico, indicado pelo empreiteiro, deve ter a qualificação 

mínima indicada no caderno de encargos.
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O director técnico da empreitada deve acompanhar assiduamente os trabalhos e estar 

presente no local da obra sempre que, para tal, seja convocado. A ele devem ser remetidos, os 

avisos, as ordens e as notificações que se relacionem com os aspectos técnicos da empreitada.

Por seu lado, o dono de obra deve indicar ao empreiteiro a identidade do ou dos seus 

representantes que designe para a fiscalização dos trabalhos. 

Este fiscal de obra deve dispor de poderes bastantes e estar habilitado com os elementos 

indispensáveis a resolver todas as questões que lhe sejam postas pelo empreiteiro, para o efeito da 

normal prossecução dos trabalhos.

Para a realização das suas atribuições, a fiscalização deve proceder às verificações e 

medições, dar ao empreiteiro ordens, avisos e notificações e deve executar todos os demais actos 

necessários. 

A fiscalização deve processar-se de modo a não perturbar o andamento normal dos 

trabalhos.

A fiscalização deve acompanhar e verificar o exacto cumprimento do projecto, bem como 

das eventuais alterações ao contrato, caderno de encargos e plano de trabalhos. Estas e outras 

funções da fiscalização estão descritas no artº 180, do RJEOP.

2.1.3.2 – Autos de suspensão

Durante a execução da empreitada, pode ser feita a suspensão dos trabalhos, por iniciativa 

do dono de obra ou do empreiteiro.

No primeiro caso, e sempre que se verifiquem circunstâncias especiais que impeçam que 

os trabalhos sejam executados em condições satisfatórias ou quando haja necessidade de um 

estudo de alterações ao projecto, pode o fiscal da obra, devidamente autorizado, suspendê-los 

temporariamente, no todo ou em parte. 

No segundo caso, o empreiteiro poderá suspender, no todo ou em parte, a execução da 

obra por 8 dias seguidos ou 15 dias interpolados. 

Estes prazos poderão ser superiores, se tiverem sido previstos no plano de trabalhos em 

vigor ou se resultar de ordem ou autorização do dono de obra, de facto de força maior, de falta de 
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pagamento dos trabalhos executados ou ainda da impossibilidade de prossecução dos trabalhos por 

falta de elementos técnicos.

Nas duas situações, devem, sempre, ser elaborados os respectivos autos, com a 

assistência do representante do empreiteiro e da fiscalização da obra.

Nos autos, deverão ficar apontadas as causas e razões que determinam a suspensão, a 

decisão que a autorizou, os trabalhos que são abrangidos e o prazo de duração previsto.

Quando haja suspensão dos trabalhos, não decorrente da própria natureza destes últimos, 

nem imputável ao empreiteiro, considerar-se-ão automaticamente prorrogados, por igual período ao 

da suspensão, o prazo global de execução da obra.

Para uma melhor compreensão, elaborou-se um fluxograma com as várias etapas/fases dos 

processos de obras públicas.
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Fluxograma 1 – Esquema dos processos de obras públicas

Elaboração do 
projecto

Concurso para a 
elaboração do projecto

Decisão de contratar e 
autorização da despesa

Aprovação do projecto

Adjudicação

Decisão de contratar e autorização da 
despesa

Auto de consignação

Escolha do tipo do procedimento de 
contratação

Abertura do concurso para a execução da 
obra

Execução da obra

Fiscalização

SimTrabalhos a mais

Não

Aprovação dos
trabalhos a mais

Desvio do prazo de execução

Não

Recepção provisória da 
obra

Execução dos 
trabalhos a mais

Sim
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2.2 – Enquadramento legal das obras públicas - prazos e trabalhos a mais

As empreitadas de obras públicas têm um regime específico. Actualmente é o Decreto-Lei 

nº18/2008, de 29 de Janeiro (Código dos Contratos Públicos) – CCP), que entrou em vigor no dia 29 

de Agosto de 2008, que regulamenta as obras públicas. 

No entanto, dado que o presente estudo incide sobre obras postas a concurso ao abrigo do 

anterior diploma, far-se á a avaliação das referidas empreitadas à luz do dito Decreto-Lei. 

Antes da entrada em vigor do Códigos dos Contratos Públicos, era o Decreto-Lei nº 59/99, 

de 2 de Março, com as alterações introduzidas pela Lei nº 163/99, de 14 de Setembro, pelo 

Decreto-Lei nº159/2000, de 27 de Julho e pela Lei nº13/2002, de 19 de Fevereiro, que estabelecia o 

Regime Jurídico das Empreitadas de Obras Públicas (RJEOP) e como anteriormente foi referido, 

todas as noções e definições apontadas estão em consonância com o mesmo.

Este Decreto-Lei é aplicável sempre que o dono da obra é o Estado, uma associação 

pública, um instituto público, uma autarquia local ou suas associações, empresas públicas e as 

sociedades anónimas de capitais maioritária ou exclusivamente públicos (Artº 3º do referido 

Decreto). 

Este diploma legal impõe, obrigatoriamente, que atendendo ao volume da despesa que se 

perspectiva realizar, seja desencadeado determinado procedimento concursal (ajuste directo, 

procedimento por negociação, concurso limitado e concurso público).

Para os efeitos do RJEOP, são consideradas Obras Públicas, quaisquer obras de 

construção, reconstrução, ampliação, alteração, reparação, conservação, limpeza, restauro, 

reparação, adaptação, beneficiação e demolição de bens imóveis, destinados a preencher, por si 

mesmas, uma função económica ou técnica, executadas por conta de um dono de obra pública (nº1 

do Artº 1º).

Ainda de acordo com o citado Regime Jurídico, entende-se por Empreitada de Obras 

Públicas, o contrato administrativo, celebrado mediante o pagamento de um preço, 

independentemente da sua forma, entre um dono de obra pública e um empreiteiro de obras 

públicas e que tenha por objecto quer a execução, quer conjuntamente a concepção e a execução 

das obras mencionadas no nº1 do Artº 1, bem como as obras ou trabalhos que se enquadrem, nas 

subcategorias previstas no diploma que estabelece o regime de acesso e permanência na 
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actividade de empreiteiro de obras públicas, realizadas seja por que meio for e que satisfaçam as 

necessidades indicadas pelo dono de obra (nº3 do Artº 2º). 

2.2.1 – Prazo de execução da empreitada

Antes de se avançar para a definição de atraso, é necessário conhecer e ver como é 

contabilizado o prazo de execução de uma empreitada. De acordo com o artigo 150º do RJEOP, 

“chama-se Consignação da obra ao acto pelo qual o representante do dono da obra faculta ao 

empreiteiro os locais onde hajam de ser executados os trabalhos e as peças escritas ou 

desenhadas complementares do projecto que sejam necessárias para que possa proceder-se a 

essa execução.”

É a partir da data de consignação da empreitada, que se inicia a contagem do prazo 

contratual para a sua execução, devendo o dono de obra colocar à disposição do empreiteiro, todos 

os elementos necessários para o efeito. 

A partir do momento em que o empreiteiro conclua a obra, deverá realizar-se, a pedido do 

próprio ou por iniciativa do dono de obra, uma vistoria ao local para efeitos de recepção provisória 

da obra, por parte da entidade adjudicante. 

Esta vistoria tem por finalidade verificar se a obra foi executada em obediência ao 

estabelecido no projecto, no caderno de encargos e no contrato. O resultado da vistoria constará, 

obrigatoriamente, de auto, assinado pelo representante do dono de obra e pelo empreiteiro ou seu 

representante.

A contagem, do prazo de execução contratual, termina com o auto de recepção provisória 

da obra. Com o auto de recepção provisória, inicia-se a contagem do prazo de garantia da obra, 

fixado no contrato.

2.2.1.1 – Definição de atraso

Na bibliografia consultada, encontram-se várias definições de atraso. No entanto, julga-se 

que as duas seguintes são as que melhor traduzem o conceito de atraso.
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Em geral, na literatura, define-se o atraso de um projecto de construção como a execução 

tardia de um trabalho, excedendo os prazos previstos na programação/distribuição para as 

actividades ou prazo global do projecto previsto contratualmente. (COUTO, 2006)

Ultimamente, a generalidade da literatura tem convergido para a subscrição da seguinte 

definição: 

Os atrasos na construção definem-se como sendo a “derrapagem do prazo de execução 

para além da data prevista no contrato ou para além da data da conclusão das actividades 

críticas”. (COUTO 2006)

2.2.1.2 – Prorrogações de prazo

Como anteriormente foi referido, o prazo fixado, no contrato, para a execução da obra, 

começa a contar-se da data do auto de consignação, sendo este prazo contínuo e incluindo 

Sábados, Domingos e feriados.

Será adicionado ao prazo inicial para a execução da obra, os períodos respeitantes a 

eventuais prorrogações, derivadas das ordens dadas pelo dono da obra, para a execução de 

eventuais trabalhos a mais. São as chamadas prorrogações legais.

Quando o atraso da empreitada é da responsabilidade do empreiteiro, este fica sujeito às 

penalizações legais e contratuais, excepto se o dono de obra considerar que os motivos que 

originaram o incumprimento do prazo contratual, por parte do empreiteiro, não sejam 

suficientemente graves para justificar a aplicação da multa contratual. 

Nesta situação, o dono de obra pode conceder uma prorrogação graciosa, implicando 

porém a perda de revisão de preços. 

A revisão dos preços contratuais surge como consequência da alteração dos custos de 

mão-de-obra, de materiais e do equipamento de apoio, durante a execução da empreitada e é 

efectuada nos termos da legislação em vigor sobre esta matéria.

Resumindo, com a concessão de uma prorrogação graciosa de prazo, o empreiteiro não vê 

aplicada uma multa contratual, mas não beneficia e perde o direito à revisão de preços, relativa a 

esse prazo. 
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2.2.1.3 – Multas por violação do prazo contratual

Os trabalhos da empreitada deverão iniciar-se na data fixada no respectivo plano e ser 

executados dentro do prazo previsto no mesmo, sob pena de eventual rescisão de contrato ou 

aplicação de multas contratuais, por cada dia de atraso.

A referida multa diária (estabelecida no nº1 do artº 201º do Decreto-Lei nº59/99, de 2 de 

Março), se outra não for fixada no Caderno de Encargos, não poderá, na sua globalidade, exceder 

20% do valor da adjudicação.

Para efeitos da aplicação de multas contratuais, estas deverão ser sempre precedidas de 

auto, lavrado pela fiscalização, do qual o dono de obra enviará uma cópia ao empreiteiro, 

notificando-o para, no prazo de oito dias, deduzir a sua defesa ou impugnação.

2.2.2 – O conceito de trabalhos a mais

Durante a execução da obra, surge frequentemente a necessidade de se proceder à 

realização de trabalhos a mais, pelos mais variados motivos.

O artigo 26º do RJEOP regula a execução desse trabalhos a mais. O nº 1 do referido 

preceito, dá a seguinte noção:

“Consideram-se trabalhos a mais aqueles cuja espécie ou quantidade não hajam sido 

previstos ou incluídos no contrato, nomeadamente no respectivo projecto, se destinem à realização 

da mesma empreitada e se tenham tornado necessários na sequência de uma circunstância 

imprevista, desde que se verifique qualquer das seguintes condições:

a) Quando esses trabalhos não possam ser técnica ou economicamente separados do 

contrato sem inconveniente grave para o dono da obra;

b) Quando esses trabalhos, ainda que separáveis da execução do contrato, sejam 

estritamente necessários ao seu acabamento.”

Resulta do preceito acabado de transcrever que a realização de “trabalhos a mais”, numa 

empreitada, só é legalmente possível se se verificarem cumulativamente os seguintes requisitos:

 Esses trabalhos se destinem à realização da mesma empreitada;

 Resultem de circunstância imprevista;
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 Não possam ser técnica ou economicamente separados do contrato, sem 

inconveniente grave para o dono da obra ou, ainda que separáveis da execução do 

contrato, sejam estritamente necessários ao seu acabamento.

É frequente a confusão entre estes trabalhos a mais e as obras novas ou trabalhos novos. 

A característica principal de diferenciação entre os dois conceitos é a imprevisibilidade. Por 

circunstância imprevista, tem sido entendimento do Tribunal de Contas, de forma constante e 

pacífica, “ser algo de inesperado, que surge durante a execução da obra e que um agente 

normalmente diligente, não estava em condições de prever antes do lançamento do concurso”.

Por outras palavras e ainda de acordo com o Tribunal de Contas, “circunstância imprevista” 

é aquela circunstância que “um decisor normal, colocado na posição do real decisor, não podia nem 

devia ter previsto”.

Decorre, portanto, que apenas poderão ser considerados trabalhos a mais, aqueles cuja 

necessidade fosse impossível de prever, aquando do lançamento do concurso. Por outro lado, é 

necessário que se destinem à realização da mesma empreitada e que se fundamente a sua 

necessidade, na sequência de uma circunstância imprevista, de forma, a que não se realize 

qualquer nova empreitada através desta modalidade.

Pelo contrário, os trabalhos novos ou “obras novas” são aqueles que, ainda que 

relacionados com a empreitada inicial, não resultem de factos imprevistos, mas tão só de uma 

opção técnica ou política, tomada após adjudicação da obra.

A título de exemplo, apresenta-se de seguida um caso prático, retirado de Couto (2006).

“A execução de passeios não previstos, no projecto de execução de uma via urbana, 

assume a natureza de trabalhos novos e não de trabalhos a mais, uma vez que a sua não inclusão, 

no projecto inicial terá resultado de uma opção do dono de obra e não de uma circunstância 

imprevista.”

Não se inserem, também, no conceito de trabalhos a mais, os relacionados com uma 

determinada empreitada, ainda que superem as espécies e/ou as quantidades de trabalhos 

previstos no contrato inicial. É necessário que a execução de tais trabalhos seja imprescindível para 

a conclusão da obra e que os mesmos tenham resultado da verificação de um facto imprevisível, 

pelo que, não poderia ser exigível a sua inclusão no contrato inicial.
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Além dos requisitos mencionados, só poderão ser considerados como trabalhos a mais, se 

os mesmos, não obstante a sua imprescindibilidade, não puderem ser técnica ou economicamente 

separados do contrato, sem que isso cause prejuízos ao dono de obra ou se, ainda que separáveis, 

sejam estritamente necessários à conclusão da obra.

Não se verificando os pressupostos indicados, estaremos perante uma obra nova, ainda 

que esses trabalhos, possam eventualmente estar relacionados, de algum modo, com a empreitada 

em curso.

Resulta, portanto, que os trabalhos a mais são, até um certo limite, executados pelo mesmo 

empreiteiro, com base num contrato adicional ao contrato da empreitada e que os trabalhos novos

carecem do lançamento de um novo procedimento de contratação, pelo que têm execução 

autónoma relativamente à empreitada inicial.

2.2.2.1 – Evolução legislativa: a execução dos trabalhos a mais5

a) – O Decreto-Lei nº 48 871, de 19 de Fevereiro de 1969

O Decreto-Lei nº 48 871, de 19 de Fevereiro de 1969, foi o primeiro diploma legal a regular 

de forma estruturada as empreitadas de obras públicas.

Este diploma representou um salto qualitativo relativamente às anteriores “Cláusulas e 

Condições Gerais da Empreitada e Fornecimento de Obras Públicas” datadas de 1906, tratando de 

um vasto conjunto de matérias anteriormente dispersas por inúmeros diplomas. O resultado foi a 

constituição de um verdadeiro regime jurídico, abrangendo e regulando não apenas o contrato de 

empreitada de obra pública, mas todas as questões que dizem respeito à vida desse contrato. 

O contrato visava a realização de um interesse público e devia estruturar-se de modo a 

garantir esse objectivo. 

O empreiteiro surgia como um colaborador da Administração Pública na prossecução do 

interesse público em causa. 

O Artigo 22º do diploma regulava a execução de trabalhos a mais, da seguinte forma:

5 – retirado do site www.consultorautarquico.com
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“1 - O empreiteiro é obrigado a executar trabalhos a mais ou de espécie diversa dos 

previstos no contrato desde que se destinem à realização da mesma empreitada e lhe sejam 

ordenados por escrito pelo dono da obra e o fiscal da obra lhe forneça os planos, desenhos, perfis, 

mapa da natureza e volume dos trabalhos e demais elementos técnicos indispensáveis para a 

perfeita execução e para a realização das medições.

2 - A obrigação cessa quando o empreiteiro opte por exercer o direito de rescisão ou 

quando, sendo os trabalhos a mais de espécie diferente dos previstos no contrato o empreiteiro 

verifique, que não possui o equipamento indispensável para a sua execução.”

Este diploma não estabelecia qualquer limite legalmente consagrado para o valor dos 

trabalhos a mais podendo, inclusive, o empreiteiro recusar-se a executá-los desde que optasse pela 

rescisão do contrato.

b) – O Decreto-Lei nº 235/86, de 18 de Agosto

O Decreto-Lei nº 235/86, de 18 de Agosto veio substituir o Decreto-Lei nº 48 871, 

mantendo, contudo o regime que o último diploma estabelecia, limitando-se a adaptar, face às 

obrigações decorrentes da nossa adesão à Comunidade Económica Europeia, as Directivas do 

Conselho n.º 71/304/CEE e 71/305/CEE, ambas de 16 de Agosto de 1971. 

c) - O Decreto-Lei nº 320/90, de 15 de Outubro

O Decreto-Lei nº 320/90, de 15 de Outubro veio introduzir no Decreto-Lei nº 235/86 algumas 

alterações, entre as quais a inserção do Artigo 27º-A. Esta norma, correspondente à transposição 

da alínea d) do nº 3 do Artigo 5º da Directiva 71/305/CEE, veio pela primeira vez estabelecer no 

nosso ordenamento jurídico um limite legal para o valor dos trabalhos a mais. Definia-se que:

“1 - Serão consideradas obras complementares, todas aquelas que se tenham tornado 

necessárias na sequência de uma circunstância imprevista à execução da obra:

a) - Quando essas obras não possam ser técnica ou economicamente separadas 

do contrato de empreitada principal, sem inconvenientes graves para as entidades 

adjudicantes;
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b) - Quando essas obras, ainda que separáveis da execução do contrato inicial, 

sejam estritamente necessárias ao seu acabamento.

2 - Nos casos previstos no número anterior e sempre que o montante daqueles exceda 50% 

do valor da adjudicação, o dono da obra procederá, à abertura de novo concurso nas modalidades e 

termos previstos no presente diploma.”

d) – O Decreto-Lei nº 405/93, de 10 de Dezembro

Em 14 de Junho de 1993, foi publicada a Directiva de Coordenação de Processos (Directiva 

93/37/CEE) que revogou a 71/305/CEE. 

Em consequência foi necessário adequar o regime normativo nacional às novas realidades 

económicas e sociais, bem como às novas disposições derivadas do direito comunitário. Assim foi 

publicado o Decreto-lei nº 405/93, de 10 de Dezembro. 

Em termos comparativos entre a redacção introduzida ao Decreto-Lei n.º 235/86, pelo Artigo 

27º-A do Decreto-Lei nº 320/90 e a redacção do Artigo 26.º do Decreto-lei n.º 405/93, verifica-se a 

existência de alterações formais, como sejam a substituição da denominação obras 

complementares por trabalhos a mais e uma nova estrutura frásica, mas, quanto ao fundo da 

questão não foram introduzidas alterações. 

Assim, passou a ser preciso que a obra se tenha tornado necessária em virtude de uma 

circunstância imprevista (e não imprevisível), limitando-se, tal como acontecia relativamente às 

obras complementares o seu valor a 50% do montante de adjudicação. 

Visava esta norma a diminuição do número de situações em que as partes prescindiam da 

abertura de novo concurso para a realização de trabalhos não previstos, na medida que até então 

apenas se exigia que os trabalhos a mais se destinassem à realização da mesma empreitada e que 

fossem ordenados por escrito.

e) – O Decreto-lei nº 59/99, de 2 de Março.

O Decreto-Lei nº 405/93 não contemplou de forma correcta as medidas relativas à 

coordenação dos processos de adjudicação da empreitada de obras públicas, adoptadas pela 

Directiva 93/37/CE de 14 de Junho de 1993. 
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Simultaneamente, constatou-se que o regime legal vigente no nosso ordenamento não 

regulava da forma mais adequada todo o processo de concurso, sendo necessário a introdução de 

mecanismos de maior rigor e transparência. 

Conjugadas estas duas situações, foi considerada a necessidade de se proceder a uma 

revisão global do Decreto-Lei nº 405/93, que para além da adequada transposição da referida 

Directiva, consubstanciasse, igualmente, a transposição da Directiva 97/52/CE, de 13 de Outubro. 

Esta revisão materializou-se na publicação e entrada em vigor do Decreto-lei nº 59/99, de 2 

de Março.

O Artigo 26º do Decreto-lei nº 59/99 corresponde ao Artigo 26.º do Decreto-lei n.º 405/93 e 

não introduziu, relativamente à execução de trabalhos a mais, qualquer introdução substancial ao 

regime anterior, com excepção do anterior nº 2 do Artigo 26º que deixou de constar neste artigo e 

passou a integrar o Artigo 45º estabelecendo o regime de controlo de custos das obras públicas.

Um novo limite do valor desses trabalhos a mais, é fixado, em 25% do valor da adjudicação, 

havendo ainda uma situação específica no sentido de condicionar os que excedam 15% do valor da 

adjudicação ou um milhão de contos (4.987.978,97€), promovendo-se ainda inspecções anuais a 

estas despesas.

2.2.2.2 – O controlo de custos6

O artigo 45º do RJEOP consagra o “controlo de custos das obras públicas” e traduz, como 

se refere no preâmbulo “...uma restrição muito significativa da possibilidade de execução de 

trabalhos que envolvam aumentos de custos resultantes, designadamente, de trabalhos a mais e 

erros ou omissões do projecto, instituindo-se mecanismos de controlo das condições em que tais 

trabalhos possam ser realizados.” 

Estabelece o referido Artigo 45º que:

6 – retirado do site www.consultorautarquico.com
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“1 - O dono da obra não poderá em caso algum, autorizar a realização de trabalhos a mais 

previstos no artigo 26º alterações do projecto da iniciativa do dono da obra ainda que decorrentes 

de erro ou omissão do mesmo ou trabalhos resultantes de alterações ao projecto, variantes ou 

alterações ao plano de trabalhos, da iniciativa do empreiteiro, caso o seu valor acumulado durante a 

execução de uma empreitada exceda 25% do valor do contrato de empreitada de obras públicas de 

que são resultantes.

2 - Quando o valor acumulado dos trabalhos referidos no número anterior exceda 15% do 

valor do contrato de empreitada, ou se tal valor acumulado for igual ou superior a um milhão de 

contos, a entidade competente para a realização da despesa inicial só poderá emitir decisão 

favorável à realização da nova despesa mediante proposta do dono da obra devidamente 

fundamentada e instruída com estudo realizado por entidade externa independente.

3 – O estudo previsto na parte final do nº2 poderá, contudo, ser dispensado pela entidade 

competente para autorizar a despesa resultante do contrato inicial caso esta seja de montante igual 

ou inferior a meio milhão de contos (2.493.989,49€).

4 - Os trabalhos previstos no nº 1 que excedam a percentagem nessa disposição prevista 

só poderão ser adjudicados mediante a aplicação do procedimento que ao caso couber, nos termos 

previstos no artigo 47.º e demais legislação aplicável.

5 - No cálculo do montante global dos valores acumulados constantes do nº 2 são incluídos 

os custos acrescidos ao preço global de uma empreitada de obras públicas decorrentes do 

incumprimento pelo dono da obra de disposições legais e regulamentares aplicáveis.”

Cronologicamente, verifica-se que até à inserção do artigo 27-A no Decreto-Lei nº 235/86, 

não estava estabelecido qualquer limite para o valor dos trabalhos a mais, vigorando sem 

balizamento a vontade do dono da obra.

Aquela norma veio estabelecer a necessidade de se realizar um novo procedimento 

concursal, se o valor dos trabalhos a mais excedesse 50% da adjudicação. 

Com o Decreto-Lei nº 405/93, de 10 de Dezembro, o limite referido (50%) passou a ser de 

aplicação universal a todas as empreitadas, independentemente de estarem sujeitas ou não à 

concorrência comunitária.
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Comparando o disposto no artigo 45º do RJEOP com o do nº2 do artigo 26º, do Decreto-Lei 

nº 405/93, pode observar-se que as diferenças não são apenas relativas ao limite percentual 

admitido (naquele caso 25%, neste caso 50%). Acresce que, enquanto o limite do artigo 26º do 

Decreto-Lei n.º 405/93 parece referir-se apenas a trabalhos a mais, o artigo 45º do RJEOP, na sua

intenção de evitar as derrapagens de custos, torna o seu regime aplicável não só aos trabalhos a 

mais propriamente ditos, como a todas as outras causas de empolamento de custos das 

empreitadas, tais como erros e omissões dos projectos, alterações, etc., e até mesmo os “...custos 

acrescidos do preço global de uma empreitada de obras públicas decorrentes de incumprimento 

pelo dono da obra de disposições legais e regulamentares aplicáveis.”

Este limite quantitativo do valor dos trabalhos a mais, força a que a preparação e o estudo 

da obra se façam com o rigor e a precisão que a defesa do interesse público exige. 

Não se pode aceitar, hoje, que uma obra possa ver os seus trabalhos serem aumentados a 

uma proporção em que a obra contratada tem pouco ou nada a ver com a obra que é executada. Os 

trabalhos que se quiserem realizar para além do limite estabelecido terão que ser objecto de um 

novo procedimento concursal, constituindo-se numa obra autónoma.

Outra medida de controle consiste no impedimento total de adjudicação de trabalhos a mais 

cujo valor acumulado exceda 25% do valor do contrato, quer decorrente da correcção de erros ou 

omissões do projecto, quer de alterações que nele o dono da obra entenda fazer. 

A adjudicação daqueles trabalhos terá que ser realizada com base num novo procedimento 

concursal, suspendendo a execução da empreitada e enxertando na empreitada “original” os 

trabalhos da nova empreitada, o que como se entende é facilmente potenciador de grandes e 

graves inconvenientes para o dono da obra. 

2.2.2.3 – Erros e omissões do projecto

Como foi referido nos pontos anteriores e como estabelece o artigo 45º do RJEOP, o dono 

da obra não poderá, em caso algum, autorizar a realização de trabalhos a mais, alterações do 

projecto por iniciativa do dono da obra ainda que decorrentes de erro ou omissão do mesmo, 

alterações ao plano de trabalhos da iniciativa do empreiteiro, caso o seu valor acumulado ultrapasse 

os 25% do valor do contrato de empreitada de obras públicas.
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Foi ainda referido que quando o valor acumulado dos trabalhos exceda 15% do valor do 

contrato de empreitada, ou for igual ou superior a um milhão de contos (4.987.978,97€), a despesa 

só poderá ser autorizada se for escorada num estudo elaborado por uma entidade externa ao dono 

da obra e independente deste.

A necessidade de realização de trabalhos a mais e o consequente aumento dos custos da 

empreitada está muitas vezes relacionado com os erros de concepção do projecto.

Há elementos, cujo rigor é fundamental, nomeadamente o levantamento e a prospecção da 

realidade existente, que devem servir de pressuposto à elaboração dos projectos.

Trata-se de uma informação de base à qual nem sempre é dada a devida importância e que 

condiciona fortemente a correcta definição das soluções e, consequentemente, a elaboração das 

respectivas medições.

Qualquer erro ou deficiência que o projecto contenha, implica para a sua rectificação a 

realização de trabalhos a mais.

A responsabilidade pelos custos, que importam a realização de tais trabalhos a mais, 

caberá, nos termos transcritos no artigo 37º, a quem tiver sido o responsável pela elaboração do 

projecto, sendo que, a rectificação de qualquer erro ou omissão ou alteração do projecto implicará 

que o valor dos trabalhos necessários para proceder a essa rectificação seja acrescido ou deduzido 

ao valor da adjudicação (artº 15º e artº 16º, do RJEOP).

2.2.2.4 – Responsabilidade por erros e omissões do projecto

O artigo 37º do RJEOP, com a epígrafe “responsabilidade por erros de concepção do 

projecto”, estabelece o seguinte:

“1. Pelas deficiências técnicas e erros de concepção dos projectos e dos restantes 

elementos patenteados a concurso ou em que posteriormente se definam os trabalhos a executar, 

responderão o dono de obra ou o empreiteiro, conforme aquelas peças sejam apresentadas pelo 

primeiro ou pelo segundo.

2. Quando o projecto ou variante for da autoria do empreiteiro, mas estiver baseado em 

dados de campo, estudos ou previsões fornecidos, sem reservas, pelo dono de obra, será este 

responsável pelas deficiências e erros do projecto ou variante, que derivem da inexactidão dos 

referidos dados, estudos ou previsões.”
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Assim, a responsabilidade recai sobre quem apresenta o projecto. Nas situações em que o 

projecto é da autoria do empreiteiro, este é o responsável por eventuais erros e omissões, excepto 

se o mesmo tiver sido elaborado com base em elementos incorrectos e fornecidos pelo dono de 

obra.
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CAPÍTULO 3 – A PROBLEMÁTICA DOS ATRASOS E DESVIO DE CUSTOS DAS OBRAS 

PÚBLICAS

3.1 – Análise da situação actual

A execução de empreitadas de obras públicas tem vindo, desde há muito tempo, a ser 

objecto de notícias sobre frequentes derrapagens de custos e de prazos, afectando desta forma a 

imagem dos que trabalham no sector da construção, a competência dos autores dos projectos, a 

capacidade de gestão os donos de obra, a confiança nas empresas de construção, provocando 

suspeitas sobre a utilização dos trabalhos a mais para fins menos lícitos.

Agravando ainda mais o cenário de desconfiança, os meios de comunicação social dão-nos 

conta de variadíssimos supostos casos de corrupção e que embora não se conheça o fim destes 

casos, fica a dúvida sobre a credibilidade das entidades públicas, das empresas e dos profissionais 

do ramo.

Para quem trabalha nas diferentes áreas deste sector, projecto, concursos, direcção e 

fiscalização de obra, as causas dos desvios estão identificadas, reconhecendo que só com

alterações na origem dos procedimentos, haverá uma mudança significativa.

3.1.1 – O Incumprimento de prazos

O incumprimento dos prazos é frequentemente verificado nas empreitadas de obras 

públicas. Apesar disso, este incumprimento continua a ser um problema, para o qual parece não 

haver solução, possivelmente devido à sua enorme complexidade. As consequências desse

incumprimento são quase sempre graves e de difícil resolução.

Os atrasos geram prejuízo para os utentes e uma frequente diminuição de rendibilidade 

para os promotores. Porém, apesar da sua ocorrência sistemática, continua a ser um problema para 

o qual não existe solução.

Muitos factores são apontados como causadores dos atrasos das obras, com 

responsabilidades quer para os donos de obra, quer para os empreiteiros. 
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Além dos trabalhos a mais, que provocam, desde logo, o incumprimento do prazo 

contratual, acontece, por vezes, que a obra não é iniciada imediatamente após a assinatura do Auto 

de Consignação, sendo este o documento que marca o ponto de partida do prazo legal da execução 

da empreitada.

Outra causa referida, prende-se com algumas respostas da fiscalização, que não são 

dadas, em tempo útil e que não se coadunam com o prazo de execução.

Ainda outro factor apontado para os atrasos, diz respeito ao não pagamento, no devido 

tempo, dos autos de medição das obras, obrigando-os a pararem a empreitada, dando prioridade a 

outras, porque necessitam de dinheiro, para fazer face aos seus encargos.

Sobre este assunto e de acordo com o relatório da FEPICOP (Federação Portuguesa da 

Indústria de Construção e Obras Públicas) - Inquérito Semestral aos Prazos de Recebimento nas 

Obras Públicas - uma em cada três autarquias portuguesas paga as facturas num prazo superior a 

seis meses e cinco por cento demora mais de um ano a fazê-lo.

As Câmaras Municipais demoram, em média, mais cinco meses do que o prazo legal de 

dois meses para pagar às empresas de construção. A acompanhar os resultados do inquérito, a 

FEPICOP refere que o sector da construção "atravessa a mais prolongada e profunda crise de que 

há registo e que em oito anos custou já uma perda acumulada de 31% da produção e a eliminação 

de mais de 1490 mil postos de trabalho", salientando, ainda, que "os crónicos atrasos nos 

pagamentos são um dos aspectos que mais fragilizam as empresas que trabalham no mercado das 

obras públicas". 

3.1.2 – Os trabalhos a mais

Nas empreitadas de obras públicas, os trabalhos a mais têm sido uma questão muito 

controversa. Hoje, é praticamente impossível quer para o dono da obra pública, quer para o 

empreiteiro, quer para os demais intervenientes na execução da empreitada, configurar a existência 

e a execução de uma obra sem falar em trabalhos a mais. 

Mas, mais grave do que falar, é aceitar a sua existência e a sua execução como algo de 

perfeitamente normal. Por vezes, parece mesmo que se está a fazer dos trabalhos a mais, um 

método de gestão de obras, em que tudo é permitido, sem quaisquer preocupações com a 

transparência dos métodos ou com os montantes envolvidos.
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Os trabalhos a mais representam um custo significativo, como adicional aos contratos de 

empreitada e implicam, normalmente, a prorrogação de prazo das empreitadas e consequentes 

custos adicionais decorrentes da alteração do planeamento da obra.

3.2 – Os factos – pesquisa bibliográfica

A pesquisa bibliográfica é uma fase essencial na divulgação da evolução e do estado do 

conhecimento e na identificação dos problemas.

Em Portugal, o problema das derrapagens dos custos e dos atrasos nas obras públicas tem 

sido discutido por vários autores, ao longo dos últimos 30 anos. Embora já tenham sido elaborados 

vários estudos sobre o tema, a verdade é que se continuam a verificar acréscimos de custos, 

provocados pelos trabalhos a mais e atrasos nas empreitadas de obras públicas. 

Tendo sido efectuada uma pesquisa e análise à literatura existente, encontraram-se alguns 

trabalhos que sendo certo que uns se apresentam mais aprofundados que outros, acabam todos por 

se revelarem de extrema importância e de grande utilidade, no sentido de se tentar perceber este 

fenómeno de ocorrência sistemática, que se torna muito incómodo, principalmente para os donos de 

obra. 

Dos estudos localizados na pesquisa, merecem destaque quatro deles, de âmbito nacional, 

que se configuram mais completos e mais adequados a este trabalho, pelo que se fará uma 

pequena abordagem a cada um deles, reflectindo as conclusões por eles apresentadas.

Os estudos referidos foram realizados pelo Ordem dos Engenheiros, pelo Centro de 

Estudos de Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente (CEDOUA), pelo Sr. Dr. João 

Pedro Pereira Maia Couto que apresentou a sua tese de doutoramento, subordinada ao 

incumprimento dos prazos na construção e ainda o relatório nº 17/2009 AUDIT, do Tribunal de 

Contas. 

3.2.1 – Estudo da Ordem dos Engenheiros

A Ordem dos Engenheiros, em Setembro de 2006, procedendo a uma análise da situação, 

apresentou um estudo denominado “Recomendações da Ordem dos Engenheiros para a redução 

dos desvios de custos e de prazos nas empreitadas de obras públicas”, onde identifica um conjunto 



Processos de Obras de Infra-estruturas Viárias Municipais – Uma análise dos desvios de custo e de prazo 

Mestrado em Engenharia e Planeamento Municipal - UTAD 51

de causas para a realização de trabalhos a mais e como consequência a prorrogação dos prazos 

contratuais.

Referia a OE que este conjunto de recomendações visava essencialmente sensibilizar os 

órgãos da administração pública, no sentido da implementação de medidas que contribuíssem para 

a resolução das questões de fundo, minimizando desta forma, os desvios de custos, de tempo e de 

qualidade.

Transcrevem-se, de seguida, algumas das causas apontadas pela OE.

 Deficiente definição dos programas preliminares dos projectos e do objecto das 

empreitadas;

 Os prazos legais para os procedimentos da contratação de projectos e de 

empreitadas não são compatíveis com os prazos politicamente desejáveis para o 

cumprimento dos programas e para colocar em utilização um bem que pretende 

satisfazer necessidades de interesse público;

 A informação prestada pelos donos de obra aos projectistas, sobre as 

características dos terrenos é normalmente insuficiente;

 O reduzido investimento no projecto e no acompanhamento das diferentes fases da 

sua elaboração, tem conduzido a uma falsa economia, numa das áreas mais 

críticas do processo produtivo, que mais tarde se transforma em custos acrescidos 

em obra;

 As empresas que se apresentam a concurso para a realização de uma empreitada 

não têm as mesmas capacidades, apesar de possuírem o mesmo tipo de alvarás, 

caracterizado por categorias, subcategorias e classe;

 A elevada concorrência no sector, decorrente da existência de um excessivo 

número de empresas de construção, legalmente com a mesma capacidade definida 

pela posse do alvará, determina a apresentação de preços muito baixos na fase de 

concurso, para, posteriormente, se procurar recuperar na fase de execução da 

obra, o que, justamente deveria ter sido incorporado no preço proposto.

Desde logo, a primeira causa identificada diz respeito à deficiente definição dos programas 

preliminares dos projectos e do objecto das empreitadas, que acaba muitas vezes por transferir para 

os projectistas a responsabilidade de adivinhar aquilo que o dono de obra pretende. 
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Por isso e com a empreitada em curso, o dono de obra, verificando que não era bem o que 

pretendia, procede a alterações, surgindo assim os trabalhos a mais, resultantes de alterações ao 

projecto.

Associada à deficiente definição do programa preliminar, está também a informação, muitas 

vezes insuficiente, prestada pelo dono de obra ao projectista, sobre as características dos terrenos.

Não havendo uma correcta definição da área, das confrontações, dos levantamentos 

topográficos, dos estudos geotécnicos e das redes de infra-estruturas existentes, o estudo da 

adaptação da nova construção ao terreno revela-se deficiente, originando trabalhos a mais, nas 

fases dos movimentos de terra e das fundações e por consequência implicando o aumento do custo 

e do prazo contratual.

Outro ponto referido, prende-se com a poupança nos projectos, obtendo-se apenas os 

elementos mínimos para o lançamento do concurso, não existindo a preocupação de se definir 

correctamente e convenientemente todos os trabalhos a executar na obra. Como consequência, 

surgem frequentemente os chamados erros e omissões do projecto.

Para além da identificação das causas dos trabalhos a mais, a Ordem dos Engenheiros

elaborou, também, um conjunto de recomendações para a redução dos trabalhos a mais, que se 

transcrevem:

 Maior exigência na qualificação profissional dos técnicos que podem ser 

responsáveis pela subscrição dos projectos, licenciamento, direcção e fiscalização 

de obras e coordenação de segurança, em fase de projecto e de obra;

 Revisão integrada de toda a legislação do sector da construção, compatibilizando 

procedimentos, garantindo coerência e clarificando as obrigações legais.

 Definição das qualificações profissionais exigidas aos agentes da administração 

pública responsáveis pela definição de programas preliminares de projectos, 

preparação dos elementos técnicos a incluir nos processos de concurso, verificação 

e aprovação dos projectos, fiscalização de obras e gestão de empreendimentos.

 Maior rigor na definição das peças que devem obrigatoriamente fazer parte dos 

projectos e na forma de apreciar e aprovar cada fase.

 Maiores exigências nos quadros que conferem capacidade técnica às empresas de 

construção para obtenção de alvarás.
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 Obrigatoriedade de revisão dos projectos de empreitadas de obras públicas.

 Produção de documentos técnicos de boas práticas, para servirem de referência às 

entidades responsáveis pela condução de processos de contratação de projectos e 

de empreitadas de obras públicas.

 Revisão integrada de toda a legislação do sector da construção, compatibilizando 

procedimentos, garantindo coerência e clarificando as obrigações legais.

3.2.2 – Estudo do Centro de Estudos de Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do 

Ambiente (CEDOUA)

A publicação, com o título “Contratação Pública Autárquica”, elaborada por um grupo de 

trabalho constituído pelo Centro de Estudos de Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do 

Ambiente (CEDOUA), sedeado na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, no âmbito do 

Protocolo celebrado com a Inspecção Geral da Administração do Território (IGAT), corporiza um 

estudo de carácter científico, sobre as principais infracções em matéria de contratação pública, 

praticadas pelos órgãos das autarquias locais. 

Este estudo inclui um levantamento sistemático das infracções mais frequentes, constantes 

dos relatórios das acções inspectivas levadas a cabo pela IGAT, uma reflexão sobre as principais 

causas das ilegalidades detectadas e uma indicação das medidas a tomar, com vista a erradicar os 

vícios encontrados.

Para apoio ao presente trabalho, transcrevem-se as principais infracções detectadas nas 

prorrogações do prazo e nos trabalhos a mais.

Prorrogação de prazo:

 Não foram solicitadas, pelo empreiteiro, quaisquer prorrogações de prazo, apesar 

do atraso na realização da obra pública, ou a solicitação das mesmas foi feita 

intempestivamente;

 Prorrogação do prazo de execução da obra, por iniciativa do dono da obra, que 

comunica ao empreiteiro a intenção de conceder uma prorrogação, desde que 

devidamente justificada pelo empreiteiro;
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 As prorrogações nem sempre são requeridas e concedidas por escrito, ou sequer 

contabilizadas;

 Deliberação no sentido da prorrogação do prazo, sendo certo que a obra estava 

suspensa, por motivos não imputáveis ao empreiteiro, motivo por que se trataria de 

uma prorrogação legal, decorrente da suspensão da obra.

Trabalhos a mais:

 Trabalhos a mais desnecessários;

 Realização de trabalhos a mais, sem precedência de ordem escrita do dono da 

obra;

 Alteração de toda a filosofia subjacente ao projecto, no decurso da execução da 

obra, por via do aumento significativo de trabalhos e a inclusão de trabalhos não 

previstos;

 Qualificação de trabalhos a mais, relativamente a trabalhos claramente 

diferenciados da obra, sujeita a concurso (obra nova) ou mesmo de trabalhos que 

inicialmente foram expressamente excluídos do âmbito da adjudicação;

 A ordem de execução de trabalhos a mais, não é dada por escrito, nem os 

trabalhos são previamente autorizados;

 Ordem de execução omissa quanto à espécie e quantidade dos trabalhos a 

executar;

 A Câmara limita-se a aprovar/confirmar os trabalhos a mais realizados, não 

existindo um projecto de alteração decorrente da execução de trabalhos a mais, 

sendo que a lei atribui ao fiscal da obra, a obrigação de fornecer ao empreiteiro os 

planos, mapa da natureza e volume de trabalhos e demais elementos técnicos para 

a execução dos trabalhos e realização das respectivas medições;

 Elaboração de contrato escrito, não a todos os trabalhos a mais, mas apenas aos 

que não sejam compensados com trabalhos a menos;

 Aprovação de trabalhos a mais, em momento posterior à sua execução;

 Celebração de contratos adicionais de trabalhos a mais, após as obras já se 

encontrarem concluídas.
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O estudo do CEDOUA aponta algumas sugestões para a urgente pedagogia em matéria da 

contratação pública municipal, salientando-se a seguinte, enquadrando-se neste trabalho.

 É necessário encontrar meios de chamar a atenção das entidades adjudicantes 

(câmaras municipais e presidentes de câmara) para a vantagem de, no ciclo de 

tomada de decisão, já se acharem na documentação bem delineadas e definidas –

“com a maior precisão possível” – as características do objecto do contrato a 

celebrar;

3.2.3 – Estudo do Dr. João Pedro Pereira Maia Couto – Incumprimento dos prazos na 

construção

O estudo realizado pelo Dr. João Couto constituiu a sua tese de Doutoramento e intitula-se 

“Incumprimento dos prazos na Construção”.

É um trabalho que incide essencialmente sobre os atrasos na construção, mas que foca 

também os desvios de custos, pois ambos estão interligados.

A tese de Doutoramento apresenta várias causas para os atrasos, efectuando a sua 

diferenciação quanto à origem, podendo ser provenientes da actuação do dono de obra, do 

empreiteiro e de terceiros.

De acordo com COUTO (2007), as causas imputáveis ao dono de obra decorrem:

 Da introdução de alterações unilaterais ao contrato, que em geral acrescentam 

volume à obra;

 De erros e omissões do projecto, entre os quais as diferentes condições locais e o

desvio de serviços afectados;

 Da ocorrência de alterações indirectas ao contrato, as quais, para além de aumento 

de encargos, acarretam perdas de produtividade e ineficiências, atrasando a obra, 

já que o empreiteiro poderá ter de suspender os trabalhos por um motivo que não 

lhe é imputável;

 Do incumprimento do contrato por parte do dono de obra, no que respeita a atrasos 

nos pagamentos,
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 De atrasos na disponibilização de elementos do projecto, se este for da sua 

responsabilidade, o que também pode originar suspensão dos trabalhos;

 Da indisponibilidade de terrenos para execução da obra, geralmente devido a 

problemas com as expropriações.

As causas dos atrasos, na execução da empreitada, imputáveis ao empreiteiro segundo 

COUTO (2007), são as seguintes:

 A falta de enquadramento técnico ou logístico;

 A mobilização tardia das equipas;

 As deficiências ao nível da gestão e da organização;

 A falta de recursos ao nível de pessoal e de equipamento;

 As falhas de fornecedores e/ou subempreiteiros;

 Os atrasos que podiam se previstos ou antecipados, da responsabilidade de 

terceiros;

 A opção estratégica no sentido de retardar a execução dos trabalhos, optando por 

assumir as penalizações contratuais, mas desviando os seus meios para outras 

obras prioritárias.

Os atrasos não imputáveis nem ao dono de obra, nem ao empreiteiro, resultam, 

normalmente, dos casos considerados como casos de força maior, imprevistos ou fortuitos, 

destacando-se, entre outros, os seguintes, segundo COUTO (2007).

 Terceiros ao contrato, como actos de guerra, rebelião, terrorismo, tumultos 

populares, rixas, vandalismo ou similares;

 Situações naturais como as condições climatéricas anormais, sismos, inundações, 

raios, furacões, etc…;

 As situações incontroláveis de variada índole, como sejam as greves, epidemias ou 

pragas de animais;

 A ocorrência de acidentes graves e inesperados como explosões, contaminação 

por material radioactivo, produtos químicos ou tóxicos;
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O autor do estudo refere ainda que os “projectos incompletos e de baixa qualidade, 

alterações recorrentes quer por parte do dono de obra, quer por parte do empreiteiro, a falta de 

decisões atempadas dos promotores e a escalada de preços dos materiais, são as principais 

causas da derrapagem orçamental e do incumprimento dos prazos”.

No final do trabalho, o autor apresenta uma compilação de medidas preventivas, visando 

dotar os intervenientes de um documento para prevenção e fazer face a eventuais problemas, que 

possam ocorrer no decurso da empreitada.

De forma sintética, indicam-se algumas medidas preventivas apontadas.

 Utilizar articulados contratuais adequados à especificidade da obra;

 Implementar medidas que visem prevenir a ocorrência de reclamações por atrasos;

 Revisão do papel do Estado enquanto entidade contratante e reguladora;

 Necessidade de implementar sistemas de gestão da qualidade na construção e a 

importância da sua certificação;

 Mobilização e formação da mão-de-obra;

 Apostar numa organização adequada do estaleiro;

 Mudança qualitativa e comportamental dos donos de obra, dando mais valor à fase 

de estudos;

 Necessidade de investir na qualidade e rigor dos projectos;

 Melhorar as informações a prestar pelo dono de obra aos projectistas;

 Perceber a especificidade dos estudos geotécnicos;

 Criar uma base de dados e um guia de utilização dos materiais de construção;

 Implementar uma estrutura tipo para os mapas de trabalho e caderno de encargos;

 Necessidade de uma melhor organização, optimização e racionalização das 

equipas de projecto;

 A importância da articulação entre as peças escritas;

 Separação entre clausulas técnicas e jurídicas;

 Incrementar o rigor nas medições;
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 Apostar mais no planeamento e no rigor das estimativas. Estabelecer prazos de 

construção mais razoáveis;

 Reforçar a importância do controlo de execução dos trabalhos;

 Providenciar uma gestão e coordenação mais eficientes das subempreitadas;

 Necessidade de reformular e compatibilizar a legislação da construção;

 Compreender e respeitar o processo de desenvolvimento de um projecto;

 Esforço de compatibilização e coordenação entre os diversos intervenientes;

 Reforçar a aposta na gestão de projectos. 

3.2.4 – Relatório do Tribunal de Contas “Auditoria a empreendimentos de obras públicas por 

gestão directa – Conclusões e Recomendações do Tribunal de Contas”

Neste relatório e na sequência de auditorias realizadas a cinco empreendimentos de obras 

públicas, pelo Tribunal de Contas, este concluiu ser prática generalizada verificarem-se acentuadas 

derrapagens financeiras (entre 25% e 295% acima dos valores contratualizados), bem como e 

cumulativamente, significativos desvios de prazos (entre 1,4 e 4,6 anos a mais do que o previsto 

para a conclusão das obras).

Foi constatado, ainda, pelo TC que as causas daqueles desvios, em regra, se repetiam 

sistematicamente, sendo as principais, designadamente, as seguintes: 

Em matéria de derrapagens financeiras: 

 Falta de estudos prévios, bem como de revisão de projectos; 

 Execução de obra, em simultâneo com execução de projecto; 

 Trabalhos de alteração e trabalhos a mais, por erros e omissões de projecto ou por 

circunstancias imprevistas ou por razões de “já agora” acrescenta-se; 

 Prorrogações de prazo. 

No domínio dos desvios de prazos: 

 Atrasos nas expropriações e na obtenção de Declaração de Impacto Ambiental;

 Atrasos na elaboração e/ou aprovação de projectos de execução;
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 Atrasos na entrega de documentos do projecto;

 Atrasos nas consignações; 

 Interrupção de trabalhos;

 Alterações do processo construtivo; 

 Mudança de projecto ou de empreiteiro; 

 Trabalhos a mais, imprevistos e “já agora”.

Após audição pericial com do Bastonário da Ordem dos Engenheiros e do Presidente do 

LNEC (Laboratório Nacional de Engenharia Civil) e tendo em conta os resultados das auditorias, o 

TC formulou múltiplas recomendações, das quais se destacam, as seguintes: 

 Nomeação sistemática de gestor de empreendimento; 

 Apresentação oportuna de previsões rigorosas e credíveis de custos globais e de 

prazos de conclusão dos empreendimentos; 

 Obrigação de avaliação custo - beneficio e à posteriori dos empreendimentos; 

 Melhoria da qualidade dos projectos; 

 Fixação de critérios objectivos de avaliação das propostas; 

 Maximização da precisão e do rigor do clausulado contratual; 

 Garantia em tempo oportuno e de modo transparente e eficaz dos fundos 

necessários à execução do investimento; 

 Melhoria do sistema de informação para a gestão, nomeadamente com recurso à 

contabilidade analítica; 

 Promoção sistemática da consulta ao mercado.

3.3 – As causas

Para os quatro estudos, as causas das derrapagens nas obras públicas verificam-se em 

todas as fases do processo das empreitadas, nomeadamente na origem dos projectos, no 
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lançamento dos concursos, na direcção das obras, na fiscalização e na gestão dos 

empreendimentos. 

No entanto, é na elaboração dos projectos que surge o maior número de causas. Por este 

motivo, uma das propostas apresentadas pela OE, é a obrigatoriedade de revisão dos projectos de 

obras públicas, cujas falhas ou omissões servem muitas vezes para os empreiteiros fazerem 

“ajustes” ao custo das obras, usando argumentos legais, para compensar os preços baixos com que 

ganham os concursos.

Como principais responsáveis pelas elevadas percentagens de trabalhos a mais, podem-se 

apontar as seguintes causas:

- Pouca valorização do projecto (a preferência recai nos baixos honorários em vez de maior 

exigência na qualidade);

- Incapacidade técnica dos donos de obra para contratar e acompanhar a elaboração dos 

projectos, decorrente da forma como se desvalorizaram as funções técnicas na 

administração pública;

- Ausência de legislação de enquadramento que obrigue a uma actuação preventiva;

- Incompatibilidade entre as diferentes peças escritas e desenhadas do projecto, por 

ausência de uma efectiva função de coordenação do projecto;

- Permissividade do sistema, confundindo-se situações que justificam uma acção nas 

causas como uma inevitabilidade;

- Ausência de projectos de execução, lançando-se os concursos com anteprojectos ou 

projectos de execução incompletos;

- Estrutura e dimensão das empresas de projecto (divisão do projecto por várias empresas 

e medidores);

- Falta de acompanhamento dos projectos por parte dos donos de obra e sua validação 

para concurso, após revisão;

- Deficiente preparação dos projectistas;

- Ausência de um mapa de medições de referência, por tipo de obra, que permita uma base

comum de descrição de trabalhos, critérios de medição e agregação de trabalhos;
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- Cultura de desenvolvimento dos processos produtivos de forma desadequada dos 

objectivos e da actual realidade;

- Ausência de fiscalização adequada.

Como responsáveis pelos atrasos das obras, pode-se referir, em primeiro lugar, a 

prorrogação legal do prazo, motivada pela execução dos trabalhos a mais. Para além desta, há 

outras ainda que merecem ser apontadas, nomeadamente as seguintes:

- A indisponibilidade dos terrenos para a execução atempada dos trabalhos;

- A não colocação em obra, por parte do empreiteiro, dos recursos humanos e de 

equipamento necessários ao cumprimento do plano de trabalhos aprovado;

- Atrasos nas respostas ao empreiteiro, sobre dúvidas do projecto ou de execução de 

trabalhos, apresentadas por este à fiscalização;

- Prazo previsto no concurso não consentâneo com a realidade de execução dos trabalhos 

da obra. 
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CAPÍTULO 4 – OBRAS MUNICIPAIS DE VIAS DE COMUNICAÇÃO NO NORDESTE 

TRANSMONTANO

4.1 – Introdução

Como anteriormente foi referido, os desvios dos custos e dos prazos são, muitas vezes, 

discutidos, mas fica a ideia de que pouco se tem feito para os avaliar e para os solucionar, talvez 

devido à sua grande complexidade e às suas inúmeras causas.

Por esse facto e dada a importância destes problemas, justifica-se o desenvolvimento de 

um trabalho de investigação, que neste caso, irá incidir sobre alguns municípios do distrito de 

Bragança, mas que poderão traduzir, até certo ponto e salvaguardando certos condicionalismos, a 

realidade dos restantes concelhos do pais. 

Na esperança de alcançar um melhor conhecimento do problema, foi elaborado, um 

questionário para as empreitadas objecto deste estudo, no sentido de junto dos técnicos municipais 

recolher um conjunto de dados para tentar perceber as causas dos desvios no processo de 

construção.

O inquérito foi dividido em três partes, sendo que cada uma delas representa uma fase dos 

processos de obras públicas, a saber: projecto – processo de concurso – execução da obra. 

Para cada empreitada, foram obtidos dados sobre os projectos, nomeadamente sobre a sua 

autoria e se este foi ou não alvo de revisão, sobre o processo de concurso, designadamente o tipo 

de procedimento, o valor o contrato e sua percentagem relativamente ao preço base e sobre a 

execução da obra, referindo se houve ou não trabalhos a mais e se foi cumprida ou não no prazo 

previsto, bem como a justificação quando esta não foi cumprida.

4.2 – Caracterização da amostra

As possíveis causas para os desvios de custos e de prazos são comuns em qualquer 

município nacional, dado que, de um modo geral, todos estão confrontados com estes mesmos 

problemas.
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Sendo que um exercício deste género é muito pertinente, deverá basear-se no estudo de 

um caso concreto, pelo que se optou por seleccionar alguns municípios do distrito de Bragança.

Claro está e mais uma vez se ressalva, que nada nos permite afirmar que se trata de uma 

amostra representativa da realidade nacional, muito embora, se julgue que as conclusões obtidas 

possam ser, desde que tomadas as devidas precauções, generalizáveis para outras realidades 

similares a esta.

O distrito de Bragança situa-se na região do Nordeste Trasmontano e está limitado a Norte 

por Espanha, a Nascente e a Sul pelo Rio Douro e a Poente pelo distrito de Vila Real.

O distrito compreende 12 municípios, sendo eles Alfândega da Fé, Bragança, Carrazeda de 

Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, 

Mogadouro, Torre de Moncorvo, Vila Flor, Vimioso e Vinhais.

Mapa 1 - Enquadramento geográfico e administrativo dos municípios do distrito de Bragança
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As Câmaras Municipais que, muito gentilmente e de forma voluntariosa, acederam ao 

convite e estiveram envolvidas neste trabalho, foram as de Bragança, Carrazeda de Ansiães, 

Macedo de Cavaleiros, Mirandela, Mogadouro e Vila Flor.

Pelos dados dos Censos de 2001, a população e área destes concelhos representam, 

respectivamente, 70,34% e 58,13%, do distrito de Bragança.

CONCELHO POPULAÇÃO
Nº DE 

FREGUESIAS
ÁREA (Km2)

Bragança 34.752 hab. 49 1.173,6

Carrazeda de Ansiães 7.635 hab. 19 281,8

Macedo de Cavaleiros 17.449 hab. 38 699,3

Mirandela 25.674 hab. 37 658,45

Mogadouro 11.282 hab. 28 756,0

Vila Flor 7.904 hab. 19 266,76

TOTAL 104.696 hab. 3.835,91 Km2

Tabela 2 - Dados dos concelhos envolvidos

DISTRITO POPULAÇÃO ÁREA (Km2)

Bragança 148.839 hab. 6.598,7 

Percentagem dos 
concelhos envolvidos 
relativamente ao distrito 
de Bragança 

70,34% 58,13%

Tabela 3 - Representatividade dos concelhos envolvidos relativamente ao distrito de Bragança

Há um aspecto que para além de ser óbvio, não pode deixar de ser referido e que se traduz 

no facto da composição do quadro técnico das autarquias ser muito variável, pois as autarquias 

destes municípios possuem estruturas orgânicas muito diferentes, estando algumas (casos de 

Bragança, Mirandela e Macedo de Cavaleiros) dotadas de departamentos técnicos bastante 

completos.
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O inquérito foi entregue aos técnicos designados pelas autarquias, com responsabilidades 

nos processos de obras públicas, tendo-lhe sido dada uma breve explicação sobre o objectivo do 

estudo.

Procurou-se sensibilizá-los para que as respostas fossem o mais fiéis e precisas possível, 

de forma a que os resultados obtidos traduzissem a realidade com rigor.

O inquérito incidiu sobre empreitadas cujos concursos tiveram a sua publicação em Diário 

da República, no caso de concursos públicos ou o envio do ofício convite, no caso de concursos 

limitados e os ajuste directos, entre o período de Janeiro de 2000 a Janeiro de 2007.

Foram consideradas e validadas as obras totalmente concluídas, isto é com Auto de 

Recepção Provisória. Por recepção provisória da empreitada, entende-se o acto pelo qual o dono da 

obra, logo que a empreitada esteja concluída no todo ou em parte, com a colaboração do 

empreiteiro e através da realização de uma vistoria, verifica se este último cumpriu todas as 

obrigações contratuais e legais, de forma integral e perfeita.

Após a recolha dos inquéritos, procedeu-se ao tratamento dos dados. Verificou-se que 

houve Câmaras Municipais que executaram mais obras que outras, não se encontrando, no entanto,

qualquer tipo de ligação na relação dimensão do município – número de empreitadas.

Do tratamento dos dados recolhidos, resultou uma amostra com 56 obras, repartidas pelos 

seis municípios.

CÂMARA MUNICIPAL Nº DE OBRAS

Bragança 6

Carrazeda de Ansiães 3

Macedo de Cavaleiros 22

Mirandela 8

Mogadouro 8

Vila Flor 9

TOTAL 56

Tabela 4 – Câmaras Municipais e número de obras
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Gráfico 1 – Número de obras por município e sua percentagem

O inquérito de recolha de dados foi dividido em três partes. A primeira é constituída por 

informações relativas aos projectos das empreitadas, em que são destacados os autores dos 

projectos, o prazo previsto para a execução da obra e ainda se foi efectuada ou não a revisão do 

projecto antes do procedimento concursal.

A segunda parte aborda o concurso propriamente dito. Aqui, são indicadas informações 

como o tipo de procedimento concursal adoptado, o preço base da obra, os valores das propostas 

mais altas e mais baixas relativamente ao preço base, bem como as suas percentagens e ainda o 

valor do contrato e a sua percentagem em relação ao valor base.

Na terceira e última parte, são apontados vários dados nomeadamente quem efectuou a 

fiscalização, se houve ou não trabalhos a mais e no caso de ter havido qual a sua origem, qual foi o 

prazo real da empreitada e sua comparação com o prazo previsto e finalmente quais os motivos que 

levaram ao atraso da obra.

Após o tratamento de todos os dados das obras, foi possível elaborar uma tabela com os 

elementos considerados essenciais para o presente estudo.

8 obras

14,29%

8 obras
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6 obras
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Câmara 
Municipal

Designação da empreitada Autoria do Projecto

Tipo de 
procedimento

Prazo de 
Execução

Fiscalização

Valor do 
contrato

Valor dos 
trabalhos a 

mais

Percentagem 
dos trabalhos 

a mais

Diferença entre 
o prazo previsto 

e o real

Diferença do 
prazo em 

percentagem 

1 Bragança Ligação de Rio de 
Onor/Guadramil/Fronteira

Câmara Municipal Concurso Público

180 dias

Câmara 
Municipal

729.741,32€ ------------------- ------------------- + 908 dias + 504,44%

2 Bragança Terraplanagem e pavimentação da 
E.M. 542-1 de Baçal/Rabal

Câmara Municipal Concurso Público

365 diass

Câmara 
Municipal

721.908,00€ 101.665,18€ 14,08% + 167 dias + 45,75%

3 Bragança

Repavimentação em: Quintas 
Arufe/E.M. 537; Zoio/Refoios; 
Martim/Refoios; E.N. 204/Carrazedo; 
Quintela de Lampaças/Vila Franca; 
Salsas / Moredo / Fermentãos e outras

GAT - Terra Fria 
Transmontana

Concurso Público 540 dias

Câmara 
Municipal

959.500,00€ ------------------- ------------------- + 642 dias + 118,89%

4 Bragança

Pavimentação/Repavimentação em: 
Acesso ao Santuario da Sra da Veiga; 
E.M. 518 do Campo Redondo / Gostei / 
Formil; Ramal desde E.M.518 / 
Castanheira; Acesso ao pontão do 
Fundo da Veiga; E.M. 512 da E.N. 521 
da E.N. 217 até ao limite do perimetro 
Urbano de S. Pedro na saída para 
Alfaião; E.M. 526 da E.N. 
15/Rebordãos; E.M.15 a Pombares.

GAT - Terra Fria 
Transmontana

Concurso Público 540 dias Câmara 
Municipal

916.218,95€ ------------------- ------------------- + 641 dias + 118,70%

5 Bragança

Repavimentação em C.R. 
Oleiros/Portela; C.R. Gondezende / 
C.R. Oleiroa; Rio Frio / E.N. 218; E.M. 
523 / Veigas de Quintanilha; E.N. 218 / 
Réfega; Acessos a Palácios e S. 
Julião; C.M. 1039 / Fronteira e outros

GAT - Terra Fria 
Transmontana

Concurso Público 540 dias Câmara 
Municipal

548.800,00€ ------------------- ------------------- + 643 dias + 119,07%

6 Bragança Ligação de Fontes Trasbaceiro à 
fronteira - Pavimentação

GAT - Terra Fria 
Transmontana

Concurso Público

270 dias

Câmara 
Municipal

464.716,29€ ------------------- ------------------- + 36 dias + 13,33%

7 Carrazeda de 
Ansiães

Beneficiação e Renovação da Rede 
Viária Municipal

Câmara Municipal Concurso Público

120 dias

Câmara 
Municipal

989.670,14€ 190.209,28€ 19,22% + 388 dias + 323,33%

8 Carrazeda de 
Ansiães

Beneficiação da Rede Viária Municipal 
- 2ª Fase

Câmara Municipal Concurso Público

60 dias

Câmara 
Municipal

545.495,36€ 60.502,48€ 11,09% + 412 dias + 686,67%

9 Carrazeda de 
Ansiães

E.M. Carrazeda de Ansiães à E.N. 
314-1 por Amedo e Areias - 2ª Fase

Gabinete de Projectos 
privado

Concurso Público

365 dias

GAT - T Q. 
Transmontana

1.709.082,40€ ------------------- ------------------- - 21 dias - 5,75%
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Câmara 
Municipal

Designação da empreitada Autoria do Projecto

Tipo de 
procedimento

Prazo de 
Execução

Fiscalização

Valor do 
contrato

Valor dos 
trabalhos a 

mais

Percentagem 
dos trabalhos 

a mais

Diferença entre 
o prazo previsto 

e o real

Diferença do 
prazo em 

percentagem

10 Macedo de 
Cavaleiros

Beneficiação da E.M. 552 da E.N. 216 
a Amendoeira

Câmara Municipal Concurso 
Limitado

120 dias

Câmara 
Municipal

112.020,43€ 24.066,91€ 21,48% + 76 dias + 63,33%

11 Macedo de 
Cavaleiros

Beneficiação da E.M. 564 da E.M. 564-
2 a Morais

Câmara Municipal Concurso Público

120 dias

Câmara 
Municipal

692.849,23€ ------------------- ------------------- + 168 dias + 140,00%

12 Macedo de 
Cavaleiros

Beneficiação de E.M. 575 da E.N. 216 
a Lombo

Câmara Municipal Concurso Público

120 dias

Câmara 
Municipal

296.217,37€ 49.929,41€ 16,86% + 268 dias + 223,33%

13 Macedo de 
Cavaleiros

Ligação do IP2 (nó de Pinhovelo) à 
E.N. 206-1 por Sezulfe  - 1ª Fase

Câmara Municipal Concurso Público

360 dias

Câmara 
Municipal

859.613,33€ 94.512,88€ 10,99% + 316 dias + 87,78%

14 Macedo de 
Cavaleiros

Beneficiação de E.M. 563 da E.N. 216 
a Castelãos

Câmara Municipal Concurso 
Limitado

120 dias

Câmara 
Municipal

111.612,51€ ---------------- ----------------- + 10 dias + 8,33%

15 Macedo de 
Cavaleiros

Beneficiação do C.M. 1107 da E.N. 
102 a Nogueirinha

Câmara Municipal Concurso 
Limitado

90 dias

Câmara 
Municipal

61.144,08€ ---------------- ----------------- + 71 dias + 78,89%

16 Macedo de 
Cavaleiros

Conservação da rede viária municipal -
Reparação da E.M. 535 e passagens 
hidraúlicas da E.M. 535 - 1 Câmara Municipal Concurso 

Limitado
90 dias

Câmara 
Municipal

77.313,68€ ---------------- ---------------- - 41 dias - 45,56%

17 Macedo de 
Cavaleiros

Beneficiação da E.M.  564 da E.M. 
564-2 a Morais - 2ª Fase

Câmara Municipal Concurso 
Limitado

90 dias

Câmara 
Municipal

123.811,12€ ---------------- ---------------- + 232 dias + 257,78%

18 Macedo de 
Cavaleiros

C.M. de ligação Lamas - Srª do Campo Câmara Municipal Concurso 
Limitado

90 dias

Câmara 
Municipal

62.314,24€ ---------------- ---------------- + 246 dias + 273,33%

19 Macedo de 
Cavaleiros

C. R. Pinhovelo - Travanca GAT – Terra Quente 
Transmontana

Concurso Público

400 dias

Câmara 
Municipal

109.309,60€ 8.836,05€ 8,08% + 195 dias + 48,75%

20 Macedo de 
Cavaleiros

Beneficiação e conservação da E.M. 
566 da E.N. 217 a Talhas

Gabinete de Projectos 
privado

Concurso Público

520 dias

Câmara 
Municipal

732.694,50€ ---------------- ---------------- + 191 dias + 36,73%

21 Macedo de 
Cavaleiros

Beneficiação do C.M. 1109 da E.M. 
564 à E.N.317 (Vinhas)

Gabinete de Projectos 
privado

Concurso Público

450 dias

Câmara
Municipal

696.772,15€ ---------------- ---------------- + 196 dias + 43,56%

22 Macedo de 
Cavaleiros

Beneficiação da E.N. 217 - Troço 
urbano de Morais

Câmara Municipal Concurso 
Limitado

60 dias

Câmara 
Municipal

106.407,25€ ---------------- ---------------- + 36 dias + 61,67%
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Câmara 
Municipal

Designação da empreitada Autoria do Projecto

Tipo de 
procedimento

Prazo de 
Execução

Fiscalização

Valor do 
contrato

Valor dos 
trabalhos a 

mais

Percentagem 
dos trabalhos 

a mais

Diferença entre 
o prazo previsto 

e o real

Diferença do 
prazo em 

percentagem

23 Macedo de 
Cavaleiros

Beneficiação e conservação da 
E.M.536 de Arcas a Vilarinho de 
Agrochão

Gabinete de Projectos 
privado

Concurso 
Limitado

120 dias Câmara 
Municipal

120.943,25€ ---------------- ---------------- - 37 dias - 30,83%

24 Macedo de 
Cavaleiros

Beneficiação do C.M. 1107 -
Nogueirinha / Gradíssimo

Câmara Municipal Concurso 
Limitado

120 dias

Câmara 
Municipal

118.000,00€ 12.045,13€ 10,21% + 139 dias + 115,83%

25 Macedo de 
Cavaleiros

Beneficiação da E.N.217 no troço 
urbano de Morais e Requalificação de 
Largos

Câmara Municipal Concurso 
Limitado

60 dias Câmara 
Municipal

124.247,69€ ---------------- ---------------- - 3 dias - 5,00%

26 Macedo de 
Cavaleiros

Beneficiação da E.M.553-1 de Ala A à 
E.M.553

Câmara Municipal Concurso 
Limitado

120 dias

Câmara 
Municipal

86.900,00€ 8.680,00€ 9,99% + 139 dias + 115,83%

27 Macedo de 
Cavaleiros

Ligação da E.M.536 a Arcas Câmara Municipal Concurso 
Limitado

60 dias

Câmara 
Municipal

65.217,81€ ---------------- ---------------- + 44 dias + 73,33%

28 Macedo de 
Cavaleiros

Ligação da E.M.563 a Vilar do Monte Câmara Municipal Concurso 
Limitado

30 dias

Câmara 
Municipal

22.500,00€ ---------------- ---------------- + 105 dias + 350,00%

29 Macedo de 
Cavaleiros

Reabilitação da E.N. 15 - do Km 
193,760 ao Km 205,660

GAT – Terra Quente 
Transmontana

Concurso Público

360 dias

Câmara 
Municipal

1.022.840,26€ ---------------- ---------------- + 234 dias + 65,00%

30 Macedo de 
Cavaleiros

Beneficiação da E.M.553 do C.M.1101 
(Meles) ao limite do concelho

Câmara Municipal Concurso Público

180 dias

Câmara 
Municipal

398.014,78€ ---------------- ---------------- + 10 dias + 5,56%

31 Macedo de 
Cavaleiros

Beneficiação da E.M.535 no troço 
urbano de Arcas - Nova Fase

Câmara Municipal Concurso 
Limitado

30 dias

Câmara 
Municipal

42.897,00€ ---------------- ---------------- + 3 dias + 10,00%

32 Mirandela Pavimentação da Rua das Heras Câmara Municipal Ajuste

Directo 30 dias

Câmara 
Municipal

13.487,63€ ---------------- ---------------- - 13 dias - 43,33%

33 Mirandela Renovação de Infraestruturas - Bairro 
da Preguiça e envolvente

GAT -Terra Quente 
Transmontana

Concurso Publico

540 dias

Câmara 
Municipal

793.749,09€ ---------------- ---------------- + 99 dias + 18,33%

34 Mirandela Ligação do Parque do Império à 
Reginorde

Gabinete de Projecto 
privado

Concurso Publico

550 dias

Câmara 
Municipal

1.424.787,65€ 244.553,00€ 17,16% + 69 dias + 12,55%

35 Mirandela Pavimentação de um caminho na 
Quinta do Valongo

Câmara Municipal Ajuste Directo 180 dias Câmara 
Municipal

17.184,00€ 4.797,65€ 17,80% - 59 dias - 32,78%
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Câmara 
Municipal

Designação da empreitada Autoria do Projecto

Tipo de 
procedimento

Prazo de 
Execução

Fiscalização

Valor do 
contrato

Valor dos 
trabalhos a 

mais
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a mais
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36 Mirandela Caminho Agrícola entre Mirandela (S. 
João) e Vale de Madeiro

Gabinete de Projecto 
privado

Concurso Publico

180 dias

Câmara 
Municipal

99.894,75€ 9.343,34€ 9,35% + 460 dias + 255,56%

37 Mirandela

Remodelação de infraestruturas e 
pavimentação da Rua João Maria 
Sarmento Pimentel e Rua do Convento Câmara Municipal Concurso Publico 365 dias Câmara 

Municipal
562.000,00€ 5.642,25€ 1,00% + 664 dias + 181,92%

38 Mirandela Construção e conservação de redes de 
saneamento do concelho - Carvalhais

Câmara Municipal Concurso 
Limitado

180 dias

Câmara 
Municipal

121.883,46€ 12.086,93€ 9,92% + 194 dias + 107,78%

39 Mirandela

Arruamentos, muros, passeios e 
pavimentos na cidade - Rua do 
Emigrante, Rua da Misericórdia e Rua 
de Santa Cruz

Câmara Municipal Concurso Publico 240 dias Câmara 
Municipal

296.000,18€ ---------------- ---------------- + 300 dias + 125,00%

40 Mogadouro E.M. 596 - Pavimentação do lanço 
entre a E.N. 221 2 Bruçó

GAT - Vale Douro 
Superior

Concurso Publico

210 dias

Câmara 
Municipal

279.163,00€ 34.040,00€ 12,19% 0 dias 0%

41 Mogadouro E.M. 596 - Pavimentação do lanço 
entre Lamoso e Bemposta

GAT - Vale Douro 
Superior

Concurso Publico

210 dias

Câmara 
Municipal

199.418,75€ 20.978,72€ 10,52% +12 dias + 5,71%

42 Mogadouro Estrada da Ponte a S. Pedro GAT - Vale Douro 
Superior

Concurso Publico

240 dias

Câmara 
Municipal

181.065,75€ 40.736,00€ 22,50% + 35 dias +14,58%

43 Mogadouro E.M. 596 - Lanço entre Vilarinho dos 
Galegos e Ventoselo

Gabinete de Projecto 
privado

Concurso Publico

240 dias

Câmara 
Municipal

579.607,78€ 65.935,19€ 11,38% + 463 dias + 192,92%

44 Mogadouro

Pavimentação do C.M. 1162 entre a 
E.N.219 e Valcerto e Pavimentação da 
E.M. 599 entre a E.N.219 e Azinhoso Câmara Municipal Concurso Publico 120 dias Câmara 

Municipal
148.912,00€ ---------------- ---------------- + 81 dias + 67,50%

45 Mogadouro

Beneficiação e rectificação do 
C.M.1162 entre S. Martinho do Peso e 
Valcerto Gabinete de Projecto 

privado
Concurso Publico 300 dias Câmara 

Municipal
212.412,40€ 29.500,00€ 13,89% 0 dias 0%

46 Mogadouro Repavimentação da Estrada do 
Cruzamento de Peredo a Vilar Sêco

Câmara Municipal Concurso Publico 365 dias Câmara 
Municipal

425.799,99€ ---------------- ---------------- + 22 dias + 6,03%

47 Mogadouro Ligação da E.N.221 a Linhares Câmara Municipal Concurso 
Limitado

120 dias Câmara 
Municipal

71.814,30€ ---------------- ---------------- - 86 dias - 71,67%
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Câmara 
Municipal

Designação da empreitada Autoria do Projecto
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48 Vila Flor Beneficiação da E.M. Samões -
Barragem do Peneireiro

Câmara Municipal Concurso 
Limitado

60 dias Câmara 
Municipal

62.447,28€ 4.133,24€ 6,62% - 2 dias - 3,33%

49 Vila Flor Beneficiação da E.M. 608 Sampaio -
Vila Flor

Câmara Municipal Concurso Publico 150 dias Câmara 
Municipal

773.136,00€ 67.025,20€ 8,67% + 231 dias + 154,00%

50 Vila Flor Beneficiação do C.M. Vilas Boas –
Meireles

Câmara Municipal Concurso 
Limitado

60 dias Câmara 
Municipal

119.656,63€ 10.238,70€ 8,56% - 1 dia - 1,67%

51 Vila Flor Construção da E.M. Vilas Boas -
Vilarinho das Azenhas

Câmara Municipal Concurso Publico 90 dias Câmara 
Municipal

217.627,00€ 4.755,00€ 2,18% + 14 dias + 15,56%

52 Vila Flor Melhoramento da Estrada de acesso à 
Srª da Assunção

Câmara Municipal Concurso 
Limitado

30 dias Câmara 
Municipal

99.841,50€ ---------------- ---------------- - 8 dias - 26,67%

53 Vila Flor

Pavimentação de um troço da E.M. -
Vale Frechoso - Santa Comba da 
Vilariça Câmara Municipal Concurso 

Limitado
30 dias Câmara 

Municipal
76.615,75€ ---------------- ---------------- + 1 dia + 3,33%

54 Vila Flor Beneficiação da E.M. Valtorno –
Mourão

Câmara Municipal Concurso 
Limitado

30 dias Câmara 
Municipal

86.500,00€ ---------------- ---------------- - 6 dias - 20,00%

55 Vila Flor Pavimentação da E. M. Seixo de 
Manhoses - Santa Cecília

Câmara Municipal Concurso 
Limitado

45 dias Câmara 
Municipal

103.235,00€ 5.190,00€ 5,03% + 14 dias + 31,11%

56 Vila Flor Construção do C.M. Roios - E.N. 214 
Vila Flor / Trindade

GAT - Terra Quente 
Transmontana Concurso Publico

90 dias

Câmara 
Municipal

199.050,86€ 22.958,22€ 11,53% + 342 dias + 380,00%

Tabela 5 – Dados essenciais das empreitadas
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4.3 – Os projectos e os procedimentos concursais

A qualidade dos projectos é uma exigência indispensável à garantia da qualidade global da 

obra. O projecto deve ser visto como um todo, em que a falha de uma parte pode pôr em causa a 

qualidade global.

Contudo, a qualidade dos projectos não depende apenas dos projectistas, sendo exigível uma 

intervenção cada vez mais técnica, por parte do dono da obra. Esta intervenção deverá ser, 

nomeadamente, para garantir o acompanhamento e a verificação da forma como as diferentes fases 

dos projectos se desenvolvem.

Quanto mais desenvolvido estiver o projecto, mais rigor se obterá nos valores do orçamento e 

calendarização da obra.

4.3.1 – Autoria dos projectos

Das obras analisadas e constantes da tabela anterior, verifica-se que os respectivos projectos 

tiveram três origens, isto é, foram executados por projectistas diferentes. 

Uns foram elaborados pelos técnicos das Câmaras Municipais, outros pelos Gabinetes de

Apoio Técnico e outros ainda por gabinetes de projectos privados. 

Os Gabinetes de Apoio Técnico (GAT), que entretanto foram extintos pelo Governo através do 

Decreto-Lei nº 201/2008, de 9 de Outubro, eram dotados de técnicos, que prestavam apoio partilhado 

aos municípios da respectiva área e porque melhor equipados, em termos de equipamento e recursos 

humanos das várias áreas da engenharia, realizavam os projectos de que as autarquias necessitavam.

Dos 56 projectos, alvo do estudo, 37 (66,07%) foram elaborados nos municípios, enquanto que 

os GAT realizaram 11 (19,64%) e apenas 8 (14,29%) tiveram proveniência de gabinetes privados.

Um aspecto fundamental e muito importante destas empreitadas prende-se com o facto de que 

todas foram em regime de preço global, isto é o projecto deveria determinar com clareza a espécie e a 

quantidade dos trabalhos a executar, implicando um perfeito conhecimento das características da obra. 
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Gráfico 2 – Autoria dos projectos

No tocante aos autores dos projectos e o tipo de procedimento adoptado, os resultados

demonstram que dos 37 projectos executados pelas autarquias, 21 (56,76%) foram alvo de concurso 

limitado, 14 (37,84%) de concurso público e 2 (5,40%) de ajuste directo.

Dos 8 projectos realizados pelos gabinetes privados 7 (87,50%) foram objecto de concursos 

públicos e 1 (12,50%) de concurso limitado, enquanto que os 11 projectos elaborados pelos GAT, 

foram todos alvo de concurso público. Recorda-se que para ser concurso público, estariam em causa 

obras de valor superior a 125.000,00€.

Gráfico 3 – Relação autoria dos projectos e tipo de procedimento
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Como forma de confirmar e complementar o descrito e fazendo a análise em termos de valores 

das obras, constata-se que os projectos elaborados pelos gabinetes projectistas são os que 

apresentam maior valor médio por empreitada (697.024,36€).

Os projectos executados pelos GAT totalizam um valor médio por empreitada de 515.802,96€, 

enquanto que os realizados pelas autarquias totalizam um valor médio de 257,946,92€.

Os municípios recorreram, essencialmente, aos serviços externos para a realização dos 

projectos, cujas empreitadas apresentaram contratos de maior valor e em que o procedimento 

adoptado foi, principalmente, o do concurso público. 

4.3.2 – Revisão dos projectos

Das 56 empreitadas analisadas, só foi efectuada a revisão a 7 projectos, o que representa uma 

percentagem de apenas 12,50%.

Gráfico 4 – Revisão dos projectos
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Autor do Projecto
Valor total das 

empreitadas por 
autor

Nº de 
projectos

Valor médio por 
empreitada e por autor

Câmara Municipal 9.544.036,06 € 37 257.946,92 €

GAT 5.673.832,55 € 11 515.802,96 €

Gabinete privado 5.576.194,88 € 8 697.024,36 €

Tabela 6 – Relação autoria dos projectos e valor médio das empreitadas
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De entre esses 7 projectos, 2 (28,57%) foram elaborados pelos municípios, 4 (57,14%) foram 

realizados pelos GAT e 1 (14,29%) foi executado por um gabinete de projectos privado, sendo que, 

todos eles tiveram como procedimento o concurso público.

Gráfico 5 – Relação autoria – projectos revistos – tipo de procedimento

A análise a estes 7 projectos, que foram objecto de revisão, mostrou que só dois tiveram 

trabalhos a mais, ultrapassando assim os prazos inicialmente previstos. 

4.4 – A execução das empreitadas

4.4.1 – A fiscalização

A fiscalização de obras públicas é o processo através do qual um técnico ou uma equipa de 

agentes designados pelo dono da obra, verificam, de forma organizada e actuante, o modo como se 

desenvolvem os trabalhos do empreiteiro, tendo em vista evitar derrapagens nos prazos acordados,

evitar derrapagens financeiras, reduzir a sinistralidade em obra, garantir a defesa do meio ambiente e 

finalmente evitar a má qualidade técnica dos trabalhos e materiais.

Com uma fiscalização exercida por profissionais familiarizados com a legislação e no domínio 

das suas técnicas e regras, os resultados serão quantitativa e qualitativamente diferentes.

No entanto, hoje em dia, a palavra fiscalização é entendida com uma conotação negativa, 

colocando numa situação incómoda, quem desempenha essa tarefa. 
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A actividade do sector da construção é, hoje, mais exigente. É necessário construir bem, 

respeitando os prazos, as normas de segurança, os orçamentos, coordenar devidamente todos os 

técnicos que colaboram no projecto, etc…

É à fiscalização que cabe acompanhar e optimizar o projecto, gerir custos, salvaguardar a 

segurança e a funcionalidade, certificar-se de que a qualidade não é descuidada, que o resultado final 

está em conformidade com o projecto inicial e que se cumprem os prazos estabelecidos.

Resumindo, durante a empreitada a fiscalização, por conta do dono de obra, exerce o controlo 

da execução da obra, de acordo com o projecto aprovado e com o cumprimento das disposições legais 

e regulamentares aplicáveis. 

No caso em estudo, a fiscalização das empreitadas foi quase exclusivamente realizada pelos 

técnicos das autarquias. Esta situação ocorreu em 55 (98,21%) empreitadas e só 1 (1,79%) teve 

fiscalização a cargo de um GAT.

Gráfico 6 - Fiscalização

Atendendo à situação delicada, em termos financeiros, em que muitas autarquias se 

encontram, é perfeitamente compreensível que estas optem por alguma contenção na contratação de 

serviços externos para a fiscalização das suas empreitadas, aproveitando os recursos humanos 

próprios.
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4.4.2 – Os trabalhos a mais

Das 56 empreitadas, 25 (44,64%) tiveram a necessidade de realização de trabalhos a mais 

Estes trabalhos a mais resultaram, basicamente, de 3 factores: quantidades de trabalhos 

ultrapassadas, execução de trabalhos não previstos no projecto e omissões do projecto.

Em 8 empreitadas, houve trabalhos a mais devidos a mais do que 1 factor.

Gráfico 7 - Empreitadas com trabalhos a mais

A soma dos valores dos contratos destas 25 empreitadas é de 8.991.704,54€ e a percentagem 

média dos trabalhos a mais é de 12,59%, o que representa o valor de 1.132.360,76€.

Gráfico 8 - Valor dos trabalhos a mais
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Importa ainda salientar que, destas 25 empreitadas com trabalhos a mais, 16 tiveram os

projectos elaborados pelos técnicos das Câmaras Municipais, 5 pelos GAT e 4 pelos gabinetes 

privados.

Autoria dos projectos Nº de projectos % média dos trabalhos a 

mais

Câmara Municipal 16 11,49%

GAT 5 12,97%

Gabinete privado 4 12,95%

Tabela 7 – Percentagem média dos trabalhos amais

Tendo por base o procedimento adoptado, as empreitadas lançadas ao abrigo do concurso 

público, registaram uma percentagem de 11,75%, de trabalhos a mais. As empreitadas, cujo 

procedimento concursal foi o concurso limitado, tiveram uma média de trabalhos a mais de 10,26%, 

enquanto que a empreitada por ajuste directo, teve uma percentagem de 17,80 %.

Gráfico 9 – Percentagem média dos trabalhos a mais em função do procedimento
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4.4.3 – Os desvios de prazos

Relativamente ao cumprimento do prazo inicialmente previsto para as empreitadas e 

atendendo à sua definição e enquadramento anteriormente referido, verifica-se que 3 em cada 4 obras, 

ultrapassaram o prazo. Melhor dizendo, na amostra recolhida de 56 empreitadas, 43 (76,79%) 

ultrapassaram o prazo, 11 (19,64%) conseguiram reduzir o mesmo, enquanto que apenas 2 (3,57%) 

cumpriram o prazo previsto.

Gráfico 10 - Prazos das empreitadas

Em termos de valores globais, a análise efectuada indica que as 56 obras tinham como 

previsão inicial de prazo 11345 dias, mas que no final, totalizaram 20585 dias, havendo assim um 

diferencial de 9240 dias, representando um desvio de prazo médio de 81,45%, relativamente ao prazo 

previsto. Por outras palavras, pode-se dizer que o prazo global gasto para a conclusão das obras foi 

quase o dobro do inicialmente previsto.
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empreitadas

Percentagem do 
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Tabela 8 – Desvio médio de prazo 
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Relativamente aos procedimentos concursais é nas empreitadas por concurso público que os 

desvios de prazo são maiores.

Procedimento

Nº de 

Obras

Prazo previsto 

(dias)

Prazo real 

(dias)

Dias a mais ou 

a menos

% média do 

desvio

Ajuste directo 2 210 138 - 72 - 34,29%

Concurso limitado 22 1.755 2.881 1.126 64,16%

Concurso público 32 9.380 17.566 8.186 87,27%

TOTAL 56 11.345 9.240

Tabela 9 – Desvios de prazos relativamente aos procedimentos concursais
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CAPÍTULO 5 – TRABALHOS A MAIS E DESVIOS DE PRAZO EM OBRAS MUNICIPAIS DE VIAS DE 

COMUNICAÇÃO: O CASO NO NORDESTE TRANSMONTANO 

5.1 – Introdução

Decorrente da análise às 56 empreitadas em questão, obtiveram-se dados e resultados que 

permitem tirar algumas conclusões. 

Desde logo, a importância de uma adequada elaboração dos projectos, não se verificando 

erros e omissões, nem incompatibilidades entre as diferentes peças escritas e desenhadas, nem outras 

deficiências de que resultem, à posteriori, alterações ao inicialmente projectado resultando nos 

trabalhos a mais e nas prorrogações de prazo.

Não menos importante, é também a revisão dos projectos, antes do lançamento do concurso, 

pois permite, ainda nesta fase, proceder à correcção de eventuais deficiências. A adequada definição 

dos critérios de adjudicação é essencial para que possa ser seleccionada a empresa que melhor 

resposta dê ao pretendido e não aquela que só porque concorreu com uma proposta mais baixa, reúne 

todos os requisitos e logo pode ser a escolhida.

Por fim, uma fiscalização adequada, que consiga responder às solicitações em tempo útil e um 

bom relacionamento entre os intervenientes, conseguirá certamente obter resultados muito 

satisfatórios.

5.2 – Os trabalhos a mais

No capítulo anterior e de acordo com os dados recolhidos das diversas empreitadas, registou-

se que os trabalhos a mais tinham, essencialmente, como causas principais 3 factores – quantidades 

de trabalhos insuficientes, necessidade de execução de trabalhos não previstos no projecto e ainda 

omissões do mesmo.

Em resumo, os 3 factores apontados resultam de uma execução deficiente dos projectos e que 

nos atiram novamente para 2 questões problemáticas, que urge corrigir. 

A primeira é definir correctamente e com o maior rigor possível, o objecto do projecto. Neste 

particular é de fundamental importância que os donos de obra tenham consciência, que só com uma 
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adequada definição de todos os elementos e condicionantes do projecto se poderá minimizar ou 

eliminar o risco de ocorrência de trabalhos a mais. 

Não é de todo aceitável, que os donos de obra, porque forneceram à equipa projectista a ideia 

de que queriam determinado projecto e depois em fase de execução física da obra, cheguem à 

conclusão que não gostam da ideia e não querem a solução executada e querem que seja alterada, 

implicando trabalhos a mais, que face à legislação não o são.

A segunda será responsabilizar os projectistas, no sentido de que devem ter o máximo de 

cuidado na elaboração dos projectos, de forma a serem evitados os erros e as omissões e

nomeadamente a questão das quantidades de trabalhos insuficientes, que acarretam logo trabalhos a 

mais e por consequência um prolongamento do prazo inicialmente previsto.

Fazendo uma análise aos valores das propostas e comparando-os com o valor base, constata-

se que das 37 obras com valor inferior ao base, 19 (66,07%) tiveram trabalhos a mais, enquanto que 

das 18 com valor superior ao base, só 6 (32,14%), tiveram custos acrescidos.

Número de 
empreitadas

Empreitadas com 
trabalhos a mais

Percentagem
relativamente ao 

número de 
empreitadas

Percentagem
média dos 

trabalhos a mais

Empreitadas com 
valor da proposta
acima do valor base

18 6 32,14% 14,69%

Empreitadas com 
valor da proposta 
abaixo do valor base

37 19 66,07% 9,52%

Empreitadas com 
valor da proposta 
igual ao valor base

1 ------------ 1,79% ------------

Tabela 10 – Relação valor das empreitadas e trabalhos a mais

Estes resultados poderão indiciar que algumas firmas, tendo detectado erros de medição ou 

omissões no projecto, elaboraram as suas propostas de forma a obterem (ganharem) a empreitada, 

apresentando uma proposta mais baixa, mas tirando partido dos erros e omissões detectados, 

beneficiam apresentando uns preços unitários elevadíssimos. Há uma tentativa clara dos empreiteiros 

gerarem trabalhos a mais. 
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No entanto, em termos médios, os trabalhos a mais nas empreitadas com valor acima do valor 

base tiveram uma percentagem mais elevada (14,69%), do que as empreitadas com valor abaixo da 

base (9,52%).

5.2.1 – A relação autoria dos projectos e trabalhos a mais

Quem realiza um projecto, deve estar completamente dentro do espírito do mesmo. Não pode 

actuar de ânimo leve, porque corre o risco de apresentar um projecto com muitas e graves deficiências, 

que podem provocar e acarretar custos acrescidos significativos para o dono de obra e o mais grave 

ainda é que, por vezes, não há nenhuma solução viável para o problema.

No nosso caso e tendo em conta os autores dos projectos (Câmara Municipal, GAT e Gabinete 

privado) conclui-se que todos eles apresentaram projectos deficitários, que conduziram à realização de 

trabalhos a mais, numa proporção de cerca de 44,64%. Por outras palavras, quase metade dos 

projectos elaborados pelos 3 grupos de autores, estavam deficientemente concebidos.

Tabela 11 - Relação autoria dos projectos e trabalhos a mais

É de notar ainda que uma grande percentagem (66,07%) dos projectos foram elaborados pelos 

técnicos dos municípios, o que poderá levar a diferentes conclusões e interpretações.

Sabendo os vários problemas de cariz financeiro com que se debatem as autarquias, o recurso 

aos meios humanos próprios, pode constituir uma forma de ultrapassar a fase da realização dos 

projectos, sem grandes custos e ainda não ficarem obrigadas ao cumprimento de uma série de 

procedimentos legais, com vista à obtenção do projecto.

Autoria 
dos 

projectos

Nº de 
Projectos

Trabalhos 
a mais

Nº de 
Projectos

%

Câmara 
Municipal

37
Sim 16 43,24

Não 21 56,76

GAT 11
Sim 5 45,45

Não 6 54,55

Gabinete 
privado

8
Sim 4 50

Não 4 50
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Não é possível esquecer, porém, que para a execução de um projecto, não basta apenas ter 

meios humanos para tal, é necessário que estes estejam apetrechados com o equipamento adequado.

O que muitas vezes não se verifica e que pode eventualmente originar projectos não tão bem 

elaborados e com menos rigor, do que se esperaria.

Por outro lado, projectos de envergadura e de grande dimensão e complexidade exigem uma 

equipa multidisciplinar, o que, na grande maioria dos casos, torna impossível a sua concretização nos 

municípios, dados que estes não possuem, nos seus quadros, os recursos humanos adequados e 

necessários.

5.2.2 – A relação revisão dos projectos e trabalhos a mais

Apesar da importância de um sistema de revisão de projecto, que dê garantias sobre as 

condições para o mesmo ser utilizado para concurso, não existe legislação que regulamente este 

instrumento. Mesmo assim, as entidades públicas têm o dever de providenciar a revisão dos projectos, 

antes de os lançarem a concurso, de forma a evitar as derrapagens.

Por vezes, invocam, em sua defesa, os lapsos dos projectistas, quando na realidade lhes cabe, 

na qualidade de dono de obra, proceder à revisão do projecto, sobretudo quando este foi adquirido a 

terceiros.

Nº de 
Projectos

Revisão 
do 

projecto

Nº de 
projectos

% dos 
projectos 
revistos 

e não 
revistos 

Trabalhos 
a mais

Nº de 
Projectos

% dos 
projectos 

com e 
sem 

trabalhos 
a mais

Sim 2 28,57

56

Sim 7 12,5

Não 5 71,43

Sim 23 46,94

Não 49 87,5

Não 26 53,06

Tabela 12 – Revisão dos projectos e trabalhos a mais
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Como referido anteriormente, das 56 obras em estudo, só 7 foram alvo de revisão do projecto, 

o que representa uma percentagem muito reduzida (12,50%).

Dos 7 projectos revistos, só em 2, houve necessidade de trabalhos a mais, o que aponta para 

28,57% dos processos, enquanto que os que não foram revistos e que necessitaram de trabalhos 

adicionais para a sua conclusão, atingiram os 46,94%.

Fica assim demonstrado que é de extrema importância a revisão dos projectos, pois permite 

evitar situações, por vezes, muito desagradáveis do ponto de vista financeiro e ainda do ponto de vista 

do prolongamento do prazo de execução.

5.2.3 – Causas dos trabalhos a mais

Relativamente às causas e motivos para a realização dos trabalhos a mais, pelos dados 

fornecidos, facilmente se depreende que o grande problema se encontra nos trabalhos que,

considerados como a mais, resultam de circunstâncias imprevistas e são necessários ao adequado 

acabamento da obra.

Realça-se que tem sido muito grande a confusão com a definição de trabalhos a mais previstos 

e não previstos, levando a variadíssimas interpretações.

No entanto e de uma forma muito simplista, como trabalhos de natureza prevista, poder-se-ão 

considerar os erros de medição (quantidades de trabalhos ultrapassadas, mas para as quais há preços 

contratuais).

Por outro lado, como trabalhos de natureza imprevista, poder-se à considerar a execução de 

trabalhos não previstos inicialmente no contrato e as omissões do projecto (neste caso, há 

necessidade de se acordar preços unitários para os diversos trabalhos).

As 25 empreitadas foram divididas e analisadas em função da natureza dos trabalhos. 

Assim, 7 tiveram trabalhos de natureza prevista, 10 de natureza imprevista e 8 de natureza 

prevista e imprevista.
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Tabela 13 – Natureza dos trabalhos a mais

Os trabalhos a mais que resultaram de erros de medição do projecto, isto é, em que as 

quantidades previstas foram ultrapassadas, só se verificaram em 7 empreitadas, representando apenas 

7,93%, do valor total dos trabalhos, enquanto que as 10 empreitadas onde foram registados trabalhos 

imprevistos apresentam uma percentagem de 53,36%.

Relativamente àquelas 8 empreitadas, que conjuntamente tiveram trabalhos a mais de 

natureza prevista e imprevista, e fazendo a sua separação, resulta que também aqui a percentagem 

dos imprevistos é claramente superior (63,58%) aos previstos (36,42%).

Tabela 14 – Percentagem dos trabalhos a mais de natureza prevista e imprevista

Na troca de opinião com os técnicos municipais ficou ainda patente que, por vezes e, de modo 

a não se verificarem trabalhos a mais, os donos de obra e a fiscalização autorizavam (embora não 

fosse legalmente permitido) a compensação de trabalhos a mais por trabalhos a menos. Quando os 

trabalhos a mais ultrapassavam os 25%, era dado início a um novo procedimento. 

Outro assunto abordado, teve a ver com os critérios de adjudicação incidirem, na globalidade 

dos casos, somente sobre o preço da proposta, ou quando não é só o preço, os outros parâmetros têm 

uma ponderação baixa, o que volta a apontar com factor decisivo de adjudicação o valor das propostas 

apresentado pelo concorrentes.

Elaborou-se um gráfico com a totalidade das empreitadas e os respectivos trabalhos a mais em 

função dos valores do contrato.

Natureza dos 
trabalhos

Nº de 
obras

Percentagem em 
função do nº de 

obras Valor

Percentagem
em função do 

valor

Só Previstos 7 28,00% 89.815,39 € 7,93%

Só Imprevistos 10 40,00% 604.246,03 € 53,36%

Previstos e imprevistos 8 32,00% 438.299,34 € 38,71%

TOTAIS 25 100,00% 1.132.360,76 € 100,00%

Natureza 
Prevista

Natureza 
Imprevista Totais

Valor dos 
trabalhos 159.649,50 € 278.649,84 € 438.299,34 €

% 36,42% 63,58% 100,00%
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Gráfico 11 – Gráfico comparativo do valor do contrato com o dos trabalhos a mais
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5.3 – Os desvios de prazos

São várias as justificações apresentadas para os atrasos verificados, nas empreitadas 

estudadas, a saber:

- Condições climatéricas adversas;

- Atraso na recepção provisória para correcção e deficiências;

- Atraso na elaboração dos autos de trabalho e logo da recepção provisória;

- Atraso na elaboração do auto de recepção provisória;

- Indefinições do projecto;

- Negociações de terreno não concluídas;

- Atraso na elaboração da escritura do contrato adicional;

- Indefinição na execução dos trabalhos a mais de natureza imprevista;

- Atraso administrativo do auto de recepção provisória.

Para além destas justificações apresentadas para os atrasos, importa ainda referir os erros e 

omissões de projecto e os trabalhos a mais não previstos, que obrigam por si só a que o prazo seja 

legalmente prorrogado.

Muitas vezes, os prazos estipulados para o concurso, não são ajustados à dimensão e 

dificuldade da obra, devido a várias condicionantes, como por exemplo sendo uma obra comparticipada 

financeiramente, tem que estar concluída em determinada altura. 

Os concorrentes respondem afirmativamente, é claro, mas os problemas surgem e têm que ser 

resolvidos.

Foi referido pelos técnicos municipais que é frequente dar-se início à empreitada (assinatura do 

Auto de Consignação), não tendo em atenção a época do ano, em que as condições climatéricas não 

são as mais adequadas, o que provoca logo à partida atraso na execução dos trabalhos, obrigando 

muitas vezes o empreiteiro a proceder à reformulação do plano de trabalhos e respectiva 

calendarização.

Outra questão abordada e muitas vezes verificada em obra é a falta de um representante do 

dono de obra, com poderes de decisão. 
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A fiscalização (nos pequenos municípios é quase sempre efectuada pelos técnicos municipais) 

nada decide sem autorização do dono de obra, facto que tem reflexo no normal andamento dos 

trabalhos.

No caso em apreço, os desvios de prazo ocorreram em 43 das 56 empreitadas, representando 

uma média de 76,79%. 

A maior percentagem média (130,82%) aconteceu nas obras (28), cuja autoria é das Câmaras 

Municipais, perfazendo 5.259 dias a mais, quando o prazo inicial era de 4.020 dias. 

Chega-se à conclusão de que há obras, que necessitam para a sua conclusão, de mais do 

dobro do prazo inicialmente previsto.

Por outro lado, é verdade, que os municípios, também, elaboraram projectos, em que o prazo 

de conclusão foi antecipado. 

Foram 9, as obras que se apresentaram concluídas antes do prazo, obtendo uma antecipação 

média de - 33,18%, relativamente ao previsto. 

Obras com prazo ultrapassado

Autores
Nº Obras

Total
Nº de
Obras

% em 

função 

do nº de 

obras

Prazo 
previsto 
(dias)

Prazo 
real 

(dias)

Dias a 
mais

% dos dias a 
mais 

relativamente 
ao prazo incial

Câmara Municipal 37 28 75,68% 4020 8968 5259 130,82%

GAT 11 10 90,91% 3730 6465 2879 77,18%

Gabinete privado 8 5 62,50% 1940 2956 1379 71,08%

TOTAL 56 43 76,79%

Tabela 15 – Relação de obras com atrasos
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Obras dentro do prazo ou antecipadas

Autores
Nº Obras

Total
Nº de 
Obras

% em 

função 

do nº de 

obras

Prazo 
previsto 
(dias)

Prazo 
real 

(dias)

Dias a 
menos

% dos dias a 
mais 

relativamente 
ao prazo incial

Câmara Municipal 37 9 24,32% 660 441 -219 -33,18%

GAT 11 1 9,09% 210 210 0 0,00%

Gabinete privado 8 3 37,50% 785 727 -58 -7,39%

TOTAL 56 13 23,31%

Tabela 16 – Relação de obras sem atrasos

Constatou-se também que o conjunto de todas as empreitadas teve um atraso de 9240 dias, 

sendo que aquelas, com valor do contrato inferior ao valor base tiveram um atraso de 6601 dias 

(71,44%), enquanto que aquelas com valor superior atrasaram-se em 2676 dias (28,96%).

Número de 
empreitadas

Número de dias a mais / 
a menos

Percentagem dias 
a mais / a menos

Valor do contrato 
abaixo do valor 
base

37 6601 71,44%

Valor do contrato 
acima do valor base

18 2676 28,96%

Valor do contrato 
igual ao valor base

1 -37 -0,40%

TOTAL 56 9240

Tabela 17 – Relação valor do contrato e atrasos

Há ainda a registar que as prorrogações de prazo foram sempre concedidas tendo em 

consideração os trabalhos a mais realizados. Estas prorrogações são as chamadas “prorrogações 

legais”.
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De acordo com o referido por alguns técnicos municipais, os donos de obra têm dificuldade em 

aceitar outras prorrogações legais, para além das que resultam dos trabalhos a mais, devido à revisão 

de preços. Quando muito são concedidas prorrogações graciosas, isto é sem custos acrescidos para 

os donos de obra.

Outro aspecto referido, tem a ver com o facto de geralmente não serem aplicadas multas por 

violação do prazo contratual, porque os donos de obra também não cumprem com o plano de 

pagamentos aprovado.

Em certos casos acontece, que quando o dono de obra não procede ao pagamento dos autos 

de medição, dentro do prazo estipulado, o empreiteiro desvia a mão-de-obra e os recursos para outras 

obras, onde recebe o pagamento atempado dos trabalhos efectuados. Esta situação provoca atraso da 

empreitada. 

No caso em apreço, o prazo estipulado deveria ter em consideração as dificuldades sentidas 

com condições climatéricas desfavoráveis, especialmente durante o Inverno, pois tratam-se de obras 

de estradas. No entanto, só em 9 empreitadas (16,07%) foi solicitada a suspensão dos trabalhos.

Foi elaborado um gráfico bastante elucidativo sobre os prazos previsto e os prazos 

efectivamente gastos na execução das empreitadas.
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Gráfico 12 – Gráfico comparativo prazo previsto e prazo real

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55

Prazo prev isto Prazo real
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5.4 - Conclusões

Ficaram demonstradas várias origens para os trabalhos a mais e para os atrasos das obras, 

começando logo pelos projectos com deficiências e que obrigam a constantes alterações nas 

empreitadas.

Segundo a OE “É na origem dos projectos, no lançamento dos concursos, na direcção de 

obras, na fiscalização e na gestão de empreendimento que estão as principais causas dos desvios e 

derrapagens das obras públicas e á aqui que é preciso actuar”.

“O problema está antes da contratação pública. Aqui os responsáveis são os donos das obras, 

ou seja, quem manda fazer: as Câmaras, as empresas públicas, etc…”, afirma a OE.

Nesta amostra de 56 empreitadas, ficou claro que no grupo daquelas cujo valor da proposta 

era inferior ao valor base, houve uma percentagem significativa 66,07% (37 empreitadas) que teve 

trabalhos a mais, bem como também se verificou que estas obras (37) necessitaram de cerca de 

70,00% a mais do prazo previsto para a sua conclusão.

Nem sempre as responsabilidades se apresentam claras e óbvias, levando a que surjam 

conflitos e tentativas de desresponsabilização de alguns intervenientes. 

Existem, inclusivamente, algumas causas que podem ser repartidas, mas terá que ser feito, 

obrigatoriamente, qualquer coisa para reverter esta tendência.

Para tentar resolver o problema dos desvios de custos e de prazos, foi publicado, em 29 de 

Janeiro de 2008, o Decreto-Lei n.º 18/2008 que aprovou o Código dos Contratos Públicos (CCP). 

Com um âmbito de aplicação que se estende a toda a contratação pública, o CCP revogou, 

entre outros, o Regime Jurídico das Empreitadas de Obras Públicas, Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de

Março.

Inserindo alterações desde a implementação de um novo regime de controlo de custos das 

empreitadas, passando pela alteração do regime de reclamação de erros e omissões e pela 

desmaterialização dos procedimentos, o CCP revolucionou princípios vigentes e consagrados há cerca 

de quarenta anos na promessa de reduzir a ocorrência das habituais derrapagens de custos e prazos 

nas obras públicas.
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CAPÍTULO 6 – ALGUNS CONTRIBUTOS PARA A SOLUÇÃO DO PROBLEMA: O NOVO CÓDIGO 

DOS CONTRATOS PÚBLICOS E RECOMENDAÇÕES OPERACIONAIS PARA A ADMINISTRAÇÃO 

LOCAL 

6.1 – O novo Código dos Contratos Públicos

6.1.1 – Introdução

Em 29 de Janeiro de 2008, entrou em vigor o Decreto-Lei nº18/2008, de 29 de Janeiro - Código 

dos Contratos Públicos (CCP), que veio alterar o Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de Março - Regime 

Jurídico de Empreitadas de Obras Públicas (RJEOP).

O Decreto-Lei nº18/2008, de 29 de Janeiro (CCP) teve subjacente a necessidade de transpor 

para o nosso ordenamento jurídico as Directivas 2004/17/CE (relativa à coordenação dos processos de 

adjudicação de contratos nos sectores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais (os 

chamados Sectores Especiais) e 2004/18/CE (relativa à coordenação dos processos de adjudicação 

dos contratos de empreitada de obras públicas, dos contratos públicos de fornecimento e dos contratos 

públicos de serviços), ambas do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março de 2004, 

alteradas pela Directiva 2005/51/CE e rectificadas pela Directiva 2005/75/CE.

O CCP é um diploma que regula duas grandes matérias relativas aos contratos públicos: a sua 

formação e a sua execução.

- A sua formação, isto é, os procedimentos a cumprir para se celebrar um contrato público (por 

exemplo, concurso público ou ajuste directo). Estes procedimentos decorrem desde o momento, em 

que é tomada a decisão de contratar até ao momento em que o contrato é outorgado;

- A sua execução, isto é, as regras imperativas ou supletivas que integram o regime 

substantivo dos contratos públicos e conformam as relações jurídicas contratuais. São aspectos da 

execução do contrato, nomeadamente, as obrigações das partes e o respectivo (in)cumprimento, a 

modificação do contrato, etc.. 

Este novo Decreto-Lei engloba o direito da contratação anteriormente repartido pelos seguintes 

diplomas:

- Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março (empreitadas de obras públicas);
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- Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho (aquisições de bens e serviços);

- Decreto-Lei n.º 223/2001, de 9 de Agosto (empreitadas e aquisições no âmbito dos sectores 

especiais);

- Vários outros diplomas relativos à contratação pública.

O Código dos Contratos Públicos introduz grandes alterações procedimentais ao nível da 

contratação pública.

Este pretende sistematizar, uniformizar e consolidar num só texto legal todas as matérias 

relativas à formação e execução dos contratos públicos, designadamente os de Empreitadas de Obras 

Públicas, Concessão de Obras Públicas, Concessão de Serviços Públicos, Locação ou Aquisição de 

Bens Móveis e Aquisição de Serviços, incluindo os celebrados no âmbito dos Sectores da água, 

energia, transportes e serviços postais (sectores especiais).

O regime de formação de contratos do CCP procurou, relativamente ao existente nos diplomas 

que revogou, introduzir alterações que permitissem o cumprimento das seguintes premissas:

- Reduzir o número de procedimentos pré-contratuais uniformizando a tramitação dos mesmos;

- Desmaterializar, simplificar e modernizar os procedimentos pré-contratuais;

- Aumentar o rigor, celeridade, imparcialidade, transparência e eficácia, favorecendo a 

concorrência.

6.1.2 – Principais alterações procedimentais do CCP

6.1.2.1 – Procedimentos contratuais

Com a entrada em vigor do CCP, os antigos procedimentos contratuais foram alvo de uma 

condensação e reconduzidos a quatro tipos: concurso público, concurso limitado por prévia 

qualificação, procedimento de negociação (com publicação prévia de anúncio) e ajuste directo (com 

consulta não obrigatória a um ou vários interessados). 

Ao transpor as directivas comunitárias sobre contratação pública, este novo diploma incorpora 

ainda um novo procedimento - o diálogo concorrencial, que se destina apenas à celebração de 

contratos complexos.
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No procedimento por ajuste directo existem algumas novidades, das quais se destacam duas.

a) O limite do Ajuste Directo para as empreitadas de obras públicas passou para 150.000€00, 

quando pelo anterior diploma era de 24.939,89€.

b) Não podem ser convidadas a apresentar propostas, empresas com as quais a mesma 

entidade adjudicante já tenha celebrado, nesse ano económico ou nos dois anos económicos 

anteriores, contratos cujo objecto seja idêntico ou abranja prestações do mesmo tipo e cujo preço 

contratual acumulado seja igual ou superior ao limite do ajuste directo.

Passa a ser obrigatória a publicação “on line” dos relatórios de contratação, como requisito de

eficácia para o ajuste directo e os relatórios de execução contratual, reforçando-se a informação 

pública sobre estes procedimentos de contratação.

6.1.2.2 – Regime das empreitadas

Outra grande diferença que se verifica, com o CCP, foi o abandono dos três regimes de 

empreitadas, de acordo com o regime de remuneração do Empreiteiro, que eram:

- Por preço global;

- Por série de preços;

- Por percentagem.

Assim, com o CCP, deixam de existir os últimos dois tipos de empreitadas, passando todas a 

serem por preço global.

O abandono do regime de série de preços, instalado desde o DL n.º 48871 de 19 de Fevereiro 

de 1969, revestiu-se de alguma polémica, na medida em que muitos o consideravam como tendo uma 

aplicação simples, muito generalizada e de fácil convivência por parte do Estado. 

6.1.2.3 – Contratação electrónica

O Código dos Contratos Públicos prevê a implementação da contratação electrónica, impondo, 

às entidades adjudicantes, a obrigação de utilizarem, na formação dos contratos públicos, meios 

electrónicos abertos, transparentes e não discriminatórios.

Há uma simplificação da tramitação procedimental pré-contratual, através da aposta nas novas 

tecnologias de informação. 
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A desmaterialização dos procedimentos possibilita um importante encurtamento dos prazos 

procedimentais, tanto reais quanto legais, potenciando reduções de custos e ganhos de eficiência.

Os procedimentos de contratação pública são, desta forma, suportados em plataformas 

electrónicas, obrigadas ao cumprimento de requisitos e condições procedimentais e tecnológicos que 

garantem a disponibilidade, a interoperabilidade e a segurança das tecnologias utilizadas.

No capítulo da tramitação procedimental, ao introduzir a obrigatoriedade de realização de todos 

os procedimentos pré-contratuais por via electrónica, o CCP elimina o acto público, fazendo 

desaparecer o papel. 

6.1.2.4 – Outras alterações

Para além das alterações, anteriormente apontadas, outras há ainda que geram interesse para 

o presente estudo e que se passam a referir.

1 - O preço base é agora definido como o preço máximo que a entidade adjudicante se dispõe 

a pagar pela execução de todas as prestações que constituem o objecto do contrato a celebrar. 

O preço base está definido no artigo 47.º como “o preço máximo que a entidade adjudicante se 

dispõe a pagar pela execução de todas as prestações que constituem o seu objecto, correspondendo 

ao mais baixo dos seguintes valores:

a) valor fixado no caderno de encargos;

b) valor máximo do contrato a celebrar permitido pela escolha do procedimento;

c) valor máximo até ao qual o órgão competente pode autorizar a despesa inerente ao contrato 

a celebrar”.

2 - No concurso público desaparece o acto público. Por um lado, em consequência da 

desmaterialização procedimental, por outro em virtude de apenas o adjudicatário ter a obrigação de 

apresentar os documentos de habilitação.

3 - Só o adjudicatário tem a obrigação de apresentar os documentos de habilitação (por 

exemplo: o alvará de empreiteiro e as certidões negativas de dívidas ao fisco e à segurança social), 

podendo limitar-se a permitir a sua consulta online pela entidade adjudicante. Quer dizer que os 

candidatos/concorrentes só têm de apresentar as respectivas propostas.
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4 - Além de reduzir para 5%, do valor adjudicado, o valor máximo para os trabalhos a mais, os 

empreiteiros ficam obrigados a denunciar eventuais erros e omissões que detectem na fase de 

apresentação das propostas.

5 - Responsabilização dos projectistas pelos erros e omissões, devendo o dono de obra 

exercer o direito de ser indemnizado pelos mesmos.

6 – Responsabilização dos empreiteiros pelos erros e omissões cuja detecção era exigível na 

fase de formação de contrato.

7 - Possibilidade de trabalhos a mais compensados com trabalhos a menos.

6.1.3 – Os trabalhos a mais e os erros e omissões dos projectos

Analisados os dois Regulamentos Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de Março e Decreto-Lei nº 

18/2008, de 29 de Janeiro, no que concerne aos conceitos e definições relativos aos trabalhos a mais e 

aos erros e omissões dos projectos, verifica-se que estes apresentam algumas alterações.

No que diz respeito aos erros e omissões, o Decreto-Lei nº 59/99, no seu artigo Artigo 14º,

refere que:

“No prazo de 66 dias, ou no que for para o efeito estabelecido no caderno de encargos, de 

acordo com a dimensão e complexidade da obra, mas não inferior a 15 dias, contados da data da 

consignação, o empreiteiro poderá reclamar:

a) Contra erros ou omissões do projecto, relativos à natureza ou volume dos trabalhos, por se 

verificarem diferenças entre as condições locais existentes e as previstas ou entre os dados 

em que o projecto se baseia e a realidade.

b) Contra erros de cálculo, erros materiais e outros erros ou omissões das folhas de medições 

discriminadas e referenciadas e respectivos mapas – resumo de quantidades de trabalhos, por 

se verificarem divergências entre estas e o que resulta das restantes peças do projecto.

Se o dono da obra verificar, em qualquer altura da execução, a existência de erros ou 

omissões no projecto, devidos a causas cuja previsão ou descoberta fosse impossível mais cedo, deve 

notificar dos mesmos o empreiteiro, indicando o valor que lhes atribui”.

Por sua vez, o Decreto-Lei nº 18/2008, no seu Artigo 61º, apresenta um conceito mais alargado 

do que o previsto no Decreto-Lei nº 59/99. O dito artigo refere o seguinte:
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“ Até ao termo do quinto sexto do prazo fixado para a apresentação das propostas, os 

interessados devem apresentar ao órgão competente para a decisão de contratar uma lista na qual 

identifiquem, expressa e inequivocamente, os erros e as omissões do caderno de encargos detectados 

e que digam respeito a:

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

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

objecto do contrato a celebrar; ou

c) Condições técnicas de execução do objecto do contrato a celebrar, que o interessado não 

considere exequíveis.

No respeitante aos trabalhos a mais, o Artigo 26º, do RJEOP, define o conceito da seguinte 

forma:

1 - Consideram-se trabalhos a mais aqueles cuja espécie ou quantidade não hajam sido 

previstos ou incluídos no contrato, nomeadamente no respectivo projecto, se destinem à realização da 

mesma empreitada e se tenham tornado necessários na sequência de uma circunstância imprevista,

desde que se verifique qualquer das seguintes condições:

a) Quando esses trabalhos não possam ser técnica ou economicamente separados do 

contrato, sem inconveniente grave para o dono da obra;

b) Quando esses trabalhos, ainda que separáveis da execução do contrato, sejam estritamente 

necessários ao seu acabamento.

Por outro lado, o CCP no seu artigo 370º, com uma redacção e conceito muito semelhante ao 

do RJEOP, diz que:

São trabalhos a mais aqueles cuja espécie ou quantidade não esteja prevista no contrato e 

que:

a) Se tenham tornado necessários à execução da mesma obra na sequência de uma 

circunstância imprevista; e

b) Não possam ser técnica ou economicamente separáveis do objecto do contrato sem 

inconvenientes graves para o dono da obra ou, embora separáveis, sejam estritamente necessários à 

conclusão da obra.
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Poder-se-ão apontar algumas considerações sobre este assunto, que versa sobre os trabalhos 

a mais e os erros e omissões dos projectos.

1 - O facto dos erros e omissões terem que ser reclamados na fase de concurso, agrava as 

condições para sua identificação e consequente avaliação.

2 - Não são considerados trabalhos a mais aqueles que sejam necessários ao suprimento de 

erros ou omissões, independentemente da parte responsável pelos mesmos.

3 - Tudo quanto não se enquadrar no conceito de trabalhos a mais, previsto no artigo 370º do 

CCP, dado que as circunstâncias são previsíveis, poderá entrar no conceito e regime de erros e 

omissões.

4 - O artigo 370º admite, no seu n.º 2, que só possa ser ordenada a execução de trabalhos a 

mais quando, entre outros requisitos, o preço atribuído a esses trabalhos, somado ao preço de 

anteriores trabalhos a mais e deduzido do preço de quaisquer trabalhos a menos, não exceder 5% do 

preço contratual.

No entanto, estando os trabalhos a mais limitados a 5% do preço contratual e não do preço 

base, ainda com excepções e encontrando-se fixado o limite dos trabalhos a mais e dos erros e 

omissões em 50% (alínea d) do n.º 2 do artigo 370º), pode-se concluir que o limite dos erros e 

omissões é de 45%.

6.1.4 – Conclusões

Para a Ordem dos Engenheiros “O novo Código dos Contratos Públicos irá agravar alguns dos 

problemas existentes, sem ter resolvido algumas dificuldades detectadas”. (Santo, 2008).

No entanto e após a leitura do novo CCP, pode-se afirmar que este, apesar de tudo, trará 

alguns benefícios aos processos de obras públicas.

O legislador, possivelmente, com o intuito de criar mecanismos mais eficazes de controlo da 

despesa pública, apresentou um espírito algo protector para com o dono de obra e uma clara intenção

de responsabilizar as entidades adjudicantes e os responsáveis pela elaboração dos projectos de 

execução.

De forma resumida, apontam-se alguns procedimentos, constantes no CCP, que 

possivelmente irão contribuir para a redução dos desvios de custos e prazos nas obras públicas.
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- Evitará derrapagens como por exemplo as que se verificaram na empreitada da Casa da 

Música, através da redução de 25% para 5% dos trabalhos a mais;

- Haverá a substituição do direito do adjudicatário reclamar quanto a erros e omissões do 

projecto, após a consignação da obra que lhe foi adjudicada, pela obrigação de identificação dos 

mesmos pelos concorrentes na fase de concurso. O TC diz que o novo regime impõe "que seja dada a 

devida atenção à identificação de erros e omissões do projecto na fase pré-contratual e que o dono da 

obra exija responsabilidades por falhas que não sejam da sua responsabilidade”;

- Haverá uma simplificação de procedimentos e dará passos significativos no sentido da 

modernização da contratação pública, desde logo pela eliminação de procedimentos obsoletos e pela 

introdução de instrumentos que promovem a flexibilização e a agilização dos contratos;

- Incrementará a transparência dos procedimentos, desde o seu lançamento até à fase de 

execução, bem como o rigor na contratação pública, determinando uma séria e relevante rotura com o 

modelo até agora vigente

- Em contrapartida, o CCP poderá permitir e provocar situações menos favoráveis para as 

empreitadas, nomeadamente:

- Haverá a possibilidade de “abuso” do recurso aos procedimentos não concursais (sendo o 

Ajuste Directo a excepção, poderá vir a converter-se em regra);

- Em contradição com o rigor exigido na preparação dos projectos, o CCP é permissivo quanto 

à admissibilidade de trabalhos para suprimento dos respectivos erros e omissões, o que pode potenciar 

um aumento dos desvios financeiros nas empreitadas.

6.2 – Recomendações operacionais para a administração local 

6.2.1 – Introdução

Pelo exposto anteriormente, constata-se que o Código dos Contratos Públicos veio ajudar, e 

muito, na gestão das empreitadas, no sentido da não verificação de desvios de custos e de prazos. No 

entanto, como apontado, pela Ordem dos Engenheiros e pelo Tribunal de Contas, ainda há 

necessidade de efectuar alguns acertos no diploma. 
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Nesta secção faz-se uma compilação de recomendações e medidas preventivas, pretendendo 

dotar os vários intervenientes de um documento que os possa auxiliar, de forma a minimizar as 

derrapagens de custos e de prazos, verificados nos processos de obras públicas.

Este documento aglutina as conclusões obtidas neste estudo, algumas opiniões recolhidas com 

os técnicos municipais e ainda algumas considerações resultantes da análise efectuada à bibliografia 

consultada.

São conhecidos alguns trabalhos que, embora não abordando directamente a problemática dos 

atrasos e dos trabalhos a mais, serviram de referência à elaboração deste caderno de recomendações, 

sendo a sua contribuição muito útil.

As recomendações e medidas de prevenção, aqui apresentadas, não obedecem a nenhuma 

ordem específica, relativamente ao seu grau de importância ou proveniência.

A estrutura escolhida, para o efeito, teve por base as três fases do processo estudadas: a 

elaboração do projecto, o lançamento do concurso e a execução física da obra.

Estas medidas preventivas e recomendações não devem ser interpretadas de uma forma 

isolada, nem dirigidas a uma só causa. Antes pelo contrário, devem ser de uma forma integrada, por 

parte de todos os intervenientes, pois só assim se conseguirá evitar grande parte das causas.

Por fim, apontam-se algumas recomendações que, pela sua abrangência, podem ser tidas em 

consideração em todas as fases dos processos

6.2.2 – Enumeração das recomendações e medidas de prevenção

6.2.2.1 – Elaboração do projecto

- Facultar levantamentos topográficos e estudos geotécnicos actualizados das condições dos 

terrenos aos projectistas, para assim permitir uma concepção adequada das fundações e uma 

avaliação rigorosa dos movimentos de terra;

- Potencializar a coordenação entre os diferentes projectos, de forma a compatibilizar os 

trabalhos afectos às diversas especialidades;

- Definir com rigor os projectos de execução, nomeadamente os mapas de medições, cadernos 

de encargos, pormenores construtivos e peças desenhadas;



Processos de Obras de Infra-estruturas Viárias Municipais – Uma análise dos desvios de custo e de prazo 

Mestrado em Engenharia e Planeamento Municipal - UTAD 103

- Efectuar, antes do concurso, uma verificação/revisão do projecto, corrigindo todos os erros, 

incompatibilidades e incongruências entre as diferentes peças, garantindo a total definição da obra 

(incluindo medições e lista de preços unitários) e a perfeita exequibilidade do projecto;

- Melhor preparação dos donos de obra e definição da figura do gestor do empreendimento;

- Adequadas definições do objectivo do projecto, bem como de todas as características 

pretendidas pelos donos de obra;

- Exigir o fornecimento de desenhos e especificações completos e sem erros e omissões;

- Estabelecer prazos de elaboração dos projectos e de análise de propostas de alterações 

razoáveis;

6.2.2.2 – Lançamento do concurso

- Adoptar uma nova abordagem no processo de avaliação das propostas, através da fixação de 

adequados critérios de adjudicação, dando menos importância aos preços e maior ênfase às 

capacidades e desempenhos passados dos empreiteiros;

- Determinar e garantir adequadamente os financiamentos necessários à execução da obra, na 

fase de planeamento do projecto, para que o pagamento contratualizado seja efectuado 

atempadamente aos empreiteiros;

- Definir prazos de execução das empreitadas, adequados ao tipo de obra posta a concurso e 

às condições climatéricas.

6.2.2.3 – Execução física da obra

- Avaliar os riscos antes da obra ser iniciada, no sentido de identificar os pontos onde 

eventualmente possam ocorrer problemas;

- Potenciar a comunicação entre os autores dos projectos, a fiscalização e o empreiteiro;

- Actualização frequente do plano de trabalhos, durante a execução da obra;

- Fundamentação dos trabalhos a mais pela Fiscalização, Projectista, Director de Obra e Dono 

de Obra, classificando os trabalhos a mais e a sua justificação;
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- Maior responsabilização dos empreiteiros no cumprimento dos planos de trabalho, por estes 

apresentados, aprovados, não permitindo que haja atrasos na realização das obras;

- Fiscalização adequada, dando respostas em tempo útil, de modo a não provocar atrasos no 

plano de trabalhos da empreitada;

- Obrigatoriedade dos empreiteiros solicitarem prorrogações de prazo das empreitadas;

- Responder atempadamente às questões do empreiteiro e efectuar negociações justas;

- Disponibilizar de forma correcta e atempada os terrenos nas devidas condições e sem 

comprometer o início dos trabalhos do empreiteiro;

- Proceder à aprovação de alterações e esclarecimentos dentro de um período razoável de 

tempo, sem comprometer o ritmo normal de trabalho do empreiteiro;

- Desenvolver um sistema de revisão dos projectos (desenhos) no início da construção;

6.2.2.4 – Medidas para todo o processo

- Reforçar o prestígio das funções, a motivação e a capacidade técnica do Estado, através de 

programas de formação, para que os quadros públicos estejam sempre à frente em termos de 

conhecimento;

- Providenciar mecanismos para que uma empresa com dificuldades financeiras, de baixa valia 

técnica, não seja merecedora de ganhar a obra só porque apresentou o preço mais baixo;

- Publicação de legislação sobre a obrigatoriedade de revisão dos projectos;

- Alteração da legislação sobre a admissibilidade dos trabalhos a mais, com classificações 

adequadas aos diferentes tipos;

- A reponderação do limite quantitativo, constante do CCP, para o possível suprimento de erros 

e omissões do projecto, 

- Regras claras que responsabilizem os gestores que não promovam o exigido rigor dos 

projectos e não accionem os mecanismos de responsabilização dos empreiteiros.

O fluxograma seguinte representa as etapas dos processos de obras, estando o mesmo 

alterado e reajustado em função das recomendações indicadas, de modo a prevenir as derrapagens.
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Fluxograma 2 – Esquema proposto para os processos de obra públicas

Decisão de contratar e 
autorização da despesa

Concurso para a elaboração do 
projecto

Definição do programa preliminar

Elaboração do 
projecto

Aprovação do projecto

Revisão do projecto

Decisão de contratar e autorização 
da despesa

Escolha do tipo do procedimento de 
contratação

Abertura do concurso para a execução da 
obra

Adjudicação

Auto de consignação

Execução da obra

Fiscalização

Trabalhos a mais Sim

Não

Aprovação dos 
trabalhos a mais

Recepção provisória da 
obra

Execução dos 
trabalhos a mais

Desvio do prazo de execução

Não
Pedido de 

prorrogação de prazo

Deferimento do pedido 
de prorrogação de prazo

Sim
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CAPÍTULO 7 – CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

A identificação das causas dos desvios quer dos custos quer dos prazos, irá ajudar certamente 

a evitar ou a diminuir os problemas das derrapagens das obras públicas, contribuindo para o 

melhoramento da gestão dos processos de empreitadas, nas suas várias vertentes.

Os projectos com deficiências geram alterações aos mesmos, que por sua vez geram trabalhos 

a mais, que provocam o acréscimo do custo da obra e obrigam a prolongar o prazo previsto.

A importância de toda esta problemática justificava a realização deste estudo, que tentou 

identificar e compreender as verdadeiras causas dos desvios.

Para tal, foram abordados vários aspectos e assuntos sobre o tema, o seu enquadramento, o 

objectivo do estudo, a metodologia que se seguiu e estudaram-se as várias fases dos processos de 

obras públicas e o enquadramento legal destas. 

Constatou-se através do inquérito realizado e da bibliografia consultada que, devido ao 

aumento da concorrência entre as empresas de construção, com uma melhor organização e 

capacidade técnica e jurídica e ainda pela proliferação de projectos com deficiências, tem-se assistido 

a cada vez mais e maiores reclamações de erros e omissões, seguidos por vezes de conflitos entre os 

vários intervenientes. 

Foi reconhecido que os donos de obra desvalorizam a fase de estudos e atribuem 

frequentemente pouco tempo e valor a esta etapa. 

Consequentemente grande parte dos processos relativos a futuras obras, iniciam-se com 

projectos incompletos e insuficientemente documentados.

Como tal, devem apostar na qualidade do projecto, como veículo de um rigoroso controlo dos 

desvios de custos e prazos verificados em obra e como condição para ser submetido a concurso. 

O controlo de custos e de prazos não pode ser feito apenas na fase de construção, pois ficou 

evidente que quanto maior for o rigor e a importância que os adjudicatários derem à elaboração e 

análise dos projectos, nas fases preliminares, menos derrapagens ocorrerão na fase da construção. 
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Por outro lado, ficam, antecipadamente, com uma ideia mais rigorosa sobre as falhas dos 

projectos e das medições e podem, caso assim o entendam, adiar o concurso e proceder às

correcções.

Ficou-se a saber que no que diz respeito às derrapagens de custos e de prazos nas obras 

públicas em Portugal, cujos efeitos indirectos são difíceis de quantificar, e apesar de se reconhecer 

alguma melhoria nos últimos anos, a situação mantém-se nos projectos públicos mais emblemáticos.

Estas situações levaram, por um lado, a uma fiscalização concreta do Tribunal de Contas e por 

outro a recomendações da Ordem dos Engenheiros para a redução dos desvios de custos e de prazos 

nas empreitadas de obras publicas, que apontam para questões de grande importância e às quais se 

deve dar grande atenção.

Quanto aos resultados do questionário, ficou confirmada a importância e a necessidade de 

proceder à análise dos desvios de custos e dos prazos, visto que de acordo com os dados recolhidos, 

as derrapagens são frequentes e significativas e geralmente associadas a custos adicionais bastante 

elevados.

Analisaram-se as principais alterações procedimentais produzidas pelo novo CCP (Código dos 

Contratos Públicos – Decreto-Lei nº18/2008, de 29 de Janeiro), essencialmente na vertente dos 

trabalhos a mais e as derrapagens de prazo.

Pela análise efectuada ao novo código da contratação pública, a sua eficácia ficará sempre 

muito dependente das restantes medidas tomadas a montante, numa perspectiva de prevenção, que é 

uma das formas mais económicas e eficazes de resolver um problema.

O presente trabalho tentou ainda apontar algumas medidas de prevenção e recomendações a 

levar a efeito, para que os diversos intervenientes consigam controlar, dominar ou pelo menos reduzir 

este problema.

Embora o estudo do caso deste trabalho fosse específico e incidisse sobre infra-estruturas 

viárias municipais, as recomendações referidas são de carácter geral, podendo, por isso, aplicar-se a 

todos os tipos de projectos. 

Deve ter-se em atenção que as recomendações devem ser aplicadas de forma integrada por 

todos os intervenientes, sob pena de a utilização somente por alguns não produzir o efeito pretendido.

Por fim, chega-se, à conclusão que o problema dos atrasos resulta de muitos factores, aos 

quais não foi dada a devida atenção, não tendo havido o cuidado para que os desvios não 

acontecessem. Entre eles podem-se citar: materiais, equipamentos, mão-de-obra, construtor, dono de 
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obra, projecto, fiscalização, problemas financeiros, contrato, relações institucionais, especificidade da 

obra, factores externos.

No tocante ao aumento dos custos, conclui-se que estes derivam, essencialmente de erros e 

omissões do projecto, diferentes condições locais, alterações ao projecto impostas pelo dono de obra, 

alterações de âmbito, factores externos.
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ANEXO
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CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA

DESIGNAÇÃO DAS EMPREITADAS

Ligação de Rio de 
Onor / Guadramil /

Fronteira

Terraplanagem e 
pavimentação da E.M. 
542-1 de Baçal/Rabal

Repavimentação em: 
Quintas Arufe/E.M. 537; 

Zoio/Refoios; 
Martim/Refoios; E.N. 

204/Carrazedo; 
Quintela de 

Lampaças/Vila Franca; 
Salsas/Moredo/

Fermentãos e outras

DADOS DO PROJECTO

Autoria do 
projecto Câmara Municipal Câmara Municipal

GAT - Terra Fria 
Transmontana

Data do 
Projecto Julho / 1992 Agosto / 1996 Março / 2002
Prazo de 

execução para 
a obra 180 dias 365 dias 540 dias

Caderno de 
Encargos com 
especificações 

técnicas 
adequadas

Sim Sim Sim

Existência de 
memória 

descritiva de 
execução da 

obra

Sim Sim Sim

Foi feita a 
revisão do 
projecto?

Sim Sim Sim

PROCESSO DE CONCURSO

Tipo de 
procedimento Concurso Público Concurso Público Concurso Público

Preço 
Base 655.420,43 € 668.887,98 € 1.084.600,00 €

Admite 
apresentação 
de proposta 

condicionada

Não Não Não

Se sim, em que 
parâmetro --------------------------- --------------------------- ---------------------------



Processos de Obras de Infra-estruturas Viárias Municipais – Uma análise dos desvios de custo e de prazo 

Mestrado em Engenharia e Planeamento Municipal - UTAD 116

Admite 
apresentação 
de proposta 

variante

Não Não Não

Data da 
publicação do 

anúncio em 
D.R.

29 / Junho / 2001 29 / Junho / 2001 19 / Fevereiro / 2004

Valor da 
proposta mais 

alta 794.832,39 € 791.984,62 € 1.489.180,85 €

% do valor da 
proposta mais 

alta 
relativamente 
ao preço base

21,27 18,40 37,30

Valor da 
proposta mais 

baixa 729.741,32 € 721.908,00 € 959.500,00 €

% do valor da 
proposta mais 

baixa 
relativamente 
ao preço base

11,34 7,93 -11,53

Valor do 
contrato 729.741,32 € 721.908,00 € 959.500,00 €

% do valor do 
contrato 

relativamente 
ao preço base

11,34 7,93 -11,53

Tipo de 
proposta do 

contrato
Base Base Base

Prazo da 
proposta 

condicionada ---------------------- ---------------------- ----------------------
Data do Auto 

de 
Consignação 
dos trabalhos 07 / Fevereiro / 2002 15 / Abril / 2002 10 / Agosto / 2004

Data previsível 
para a 

conclusão da 
obra 05 / Agosto / 2002 15 / Abril / 2003 01 / Fevereiro / 2006

EXECUÇÃO DA OBRA

Fiscalização da 
obra Câmara Municipal Câmara Municipal Câmara Municipal
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Houve
realização de 
trabalhos a 

mais

Não Sim Não

Natureza dos 
trabalhos a 

mais
-------------------------- imprevista --------------------------

Origem dos 
trabalhos a 

mais de 
natureza 
prevista

-------------------------- -------------------------- --------------------------

Valor dos 
trabalhos a 

mais de 
natureza 
prevista

-------------------------- -------------------------- --------------------------

% do valor dos 
trabalhos a 

mais de 
natureza 
prevista 

relativamente 
ao valor do 

contrato

-------------------------- -------------------------- --------------------------

Origem dos 
trabalhos a 

mais de 
natureza 

imprevista

-------------------------- Omissões do projecto --------------------------

Valor dos 
trabalhos a 

mais de 
natureza 

imprevista -------------------------- 101.665,18 € --------------------------

% do valor dos 
trabalhos a 

mais de 
natureza 

imprevista 
relativamente 
ao valor do 

contrato

-------------------------- 14,08 --------------------------

Valor total dos 
trabalhos a 

mais -------------------------- 101.665,18 € --------------------------
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% do valor total 
dos trabalhos a 

mais 
relativamente 
ao valor do 

contrato

-------------------------- 14,08 --------------------------

Prorrogação de 
prazo por 
conta dos 

trabalhos a 
mais

-------------------------- 60 dias --------------------------

Periodo de 
suspensão da 

obra Não houve Não houve Não houve

Data da 
Recepção 

Provisória da 
obra 30 / Janeiro / 2005 28 / Novembro / 2003 05 / Novembro / 2007

Prazo real da 
obra 1088 dias 532 dias 1182 dias

Diferença entre 
o prazo legal e 
o prazo real da 

obra mais 908 dias mais 167 dias mais 642 dias
% da diferença 
entre o prazo 

legal e o prazo 
real + 504,44 + 45,75 + 118,89

Motivos/razões 
que levaram ao 
atraso da obra

Condições climatéricas 
adversas. Suspensão 

temporária dos trabalhos 
por parte da empresa 
adjudicatária. Atraso 

significativo na recepção 
provisória para correcção 

de deficiências

Condições 
climatéricas adversas. 
Suspensão temporária 

dos trabalhos por 
parte da empresa 

adjudicatária. Atraso 
na recepção 

provisória para 
correcção de 
deficiências

Condições climatéricas 
adversas. Suspensão 

temporária dos 
trabalhos por parte da 
empresa adjudicatária. 
Atraso significativo na 
recepção provisória 
para correcção de 

deficiências

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA

DESIGNAÇÃO DAS EMPREITADAS

Ligação de Fontes 
Trasbaceiro à fronteira -

Pavimentação

Repavimentação em 
C.R. Oleiros/Portela; 
C.R. Gondezende / 

C.R. Oleiroa; Rio Frio 
/ E.N. 218; E.M. 523 / 
Veigas de Quintanilha; 

E.N. 218 / Réfega; 
Acessos a Palácios e 
S. Julião; C.M. 1039 / 

Fronteira e outros

Pavim. / Repavim. em: 
Acesso ao Sant. da Srª 
Veiga; E.M. 518 Campo 

Redondo / Gostei / 
Formil;Ramal desde 

E.M.518 / Castanheira; 
Acesso ao pontão do F.
Veiga; E.M. 512 da E.N. 
521 da E.N. 217 até lim.

do perím. Urb. de S. 
Pedro na saída para 
Alfaião; E.M. 526 da 
E.N. 15 / Rebordãos; 
E.M.15 a Pombares. 
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DADOS DO PROJECTO

Autoria do 
projecto

GAT - Terra Fria 
Transmontana

GAT - Terra Fria 
Transmontana

GAT - Terra Fria 
Transmontana

Data do 
Projecto Janeiro / 2006 Março / 2002 Setembro / 2002
Prazo de 

execução para 
a obra 270 dias 540 dias 540 dias

Caderno de 
Encargos com 
especificações 

técnicas 
adequadas

Sim Sim Sim

Existência de 
memória 

descritiva de 
execução da 

obra

Sim Sim Sim

Foi feita a 
revisão do 
projecto?

Não Sim Sim

PROCESSO DE CONCURSO

Tipo de 
procedimento Concurso Público Concurso Público Concurso Público

Preço
Base 550.000,00 € 685.200,00 € 1.301.100,00 €

Admite 
apresentação 
de proposta 

condicionada

Não Não Não

Se sim, em que 
parâmetro --------------------------- --------------------------- ---------------------------

Admite 
apresentação 
de proposta 

variante

Não Não Não

Data da 
publicação do 

anúncio em
D.R.

21 / Agosto / 2006 19 / Fevereiro / 2004 19 / Fevereiro / 2004

Valor da 
proposta mais 

alta 673.812,77 € 848.719,00 € 1.577.187,00 €

% do valor da 
proposta mais 

alta 
relativamente 
ao preço base

22,51 23,86 21,22
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Valor da 
proposta mais 

baixa 464.716,29 € 548.800,00 € 916.218,95 €

% do valor da 
proposta mais 

baixa 
relativamente 
ao preço base

-15,51 -19,91 -29,58

Valor do 
contrato 464.716,29 € 548.800,00 € 916.218,95 €

% do valor do 
contrato 

relativamente 
ao preço base

-15,51 -19,91 -29,58

Tipo de 
proposta do 

contrato
Base Base Base

Prazo da 
proposta 

condicionada ---------------------- ---------------------- ----------------------
Data do Auto 

de 
Consignação 
dos trabalhos 05 / Março / 2007 10 / Agosto / 2004 05 / Agosto / 2004

Data previsível 
para a 

conclusão da 
obra 05 / Dezembro / 2007 10 / Fevereiro / 2006 05 / Fevereiro / 2006

EXECUÇÃO DA OBRA

Fiscalização da 
obra Câmara Municipal Câmara Municipal Câmara Municipal

Houve 
realização de 
trabalhos a 

mais

Não Não Não

Natureza dos 
trabalhos a 

mais
--------------------- -------------------------- -------------------------

Origem dos 
trabalhos a 

mais de 
natureza 
prevista

--------------------- --------------------- ---------------------

Valor dos 
trabalhos a 

mais de 
natureza 
prevista

--------------------- --------------------- ---------------------
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% do valor dos 
trabalhos a 

mais de 
natureza 
prevista 

relativamente 
ao valor do 

contrato

--------------------- --------------------- ---------------------

Origem dos 
trabalhos a 

mais de 
natureza 

imprevista

------------------------- --------------------- ---------------------

Valor dos 
trabalhos a 

mais de 
natureza 

imprevista ------------------------- --------------------- ---------------------
% do valor dos 

trabalhos a 
mais de 
natureza 

imprevista 
relativamente 
ao valor do 

contrato

-------------------------- -------------------------- --------------------------

Valor total dos 
trabalhos a 

mais --------------------- --------------------- ---------------------

% do valor total 
dos trabalhos a 

mais 
relativamente 
ao valor do 

contrato

-------------------------- -------------------------- --------------------------

Prorrogação de 
prazo por 
conta dos 

trabalhos a 
mais

-------------------------- -------------------------- --------------------------

Periodo de 
suspensão da 

obra Não houve Não houve Não houve

Data da 
Recepção 

Provisória da 
obra 10 / Janeiro / 2008 14 / Novembro / 2007 07 / Novembro / 2007

Prazo real da 
obra 306 dias 1183 dias 1181 dias

Diferença entre 
o prazo legal e 
o prazo real da 

obra mais 36 dias mais 643 dias mais 641 dias
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% da diferença 
entre o prazo 

legal e o prazo 
real + 13,33 + 119,07 + 118,70

Motivos/razões 
que levaram ao 
atraso da obra

Atraso na recepção 
provisória para correcção 

de deficiências

Atraso significativo na 
recepção provisória, 
para correcção de 

deficiências

Condições climatéricas 
adversas. Suspensão 

temporária dos 
trabalhos por parte da 
empresa adjudicatária. 
Atraso significativo na 
recepção provisória 
para correcção de 

deficiências

CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

DESIGNAÇÃO DAS EMPREITADAS

Beneficiação e 
Renovação da Rede 

Viária Municipal

Beneficiação da Rede 
Viária Municipal - 2ª 

Fase

E.M. Carrazeda de 
Ansiães à E.N. 314-1 
por Amedo e Areias -

2ª Fase

DADOS DO PROJECTO

Autoria do 
projecto Câmara Municipal Câmara Municipal

Gabinete de Projectos 
privado

Data do 
Projecto Janeiro / 2000 Janeiro / 2001 Dezembro / 2002
Prazo de 

execução para a 
obra 240 Dias 120 Dias 365 Dias

Caderno de 
Encargos com 
especificações 

técnicas 
adequadas

Sim Sim Sim

Existência de 
memória 

descritiva de 
execução da 

obra

Não Não Sim

Foi feita a 
revisão do 
projecto?

Não Não Não

PROCESSO DE CONCURSO

Tipo de 
procedimento Concurso público Concurso público Concurso público
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Preço 
Base 1.127.001,18 € 573.248,47 € 2.521.050,85 €

Admite 
apresentação de 

proposta 
condicionada Sim Sim Não

Se sim, em que 
parâmetro Prazo de execução Prazo de execução -----------------------

Admite 
apresentação de 

proposta 
variante Não Não Não

Data da 
publicação do 

anúncio em D.R.
02 / Fev / 2000 01 / Mar / 2001 02 / Mai / 2005

Valor da 
proposta mais 

alta 1.994.676,03 € 681.831,79 € 2.005.667,13 €

% do valor da 
proposta mais 

alta 
relativamente ao 

preço base

76,99 18,94 -20,44

Valor da 
proposta mais 

baixa 989.670,14 € 539.200,53 € 1.709.082,40 €

% do valor da 
proposta mais 

baixa 
relativamente ao 

preço base

-12,19 -5,94 -32,21

Valor do 
contrato 989.670,14 € 545.495,36 € 1.709.082,40 €

% do valor do 
contrato 

relativamente ao 
preço base

-12,19 -4,84 -32,21

Tipo de 
proposta do 

contrato
Condicionada Condicionada Base

Prazo da 
proposta 

condicionada 120 Dias 60 Dias
---------------------------

Data do Auto de 
Consignação 
dos trabalhos 21 / Ago / 2000 25 / Jun / 2001 29 / Set / 2005

Data previsível 
para a 

conclusão da 
obra 21 / Dez / 2000 25 / Ago / 2001 29 / Set / 2006
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EXECUÇÃO DA OBRA

Fiscalização da 
obra Câmara Municipal Câmara Municipal

GAT - Terra Quente 
Transmontana

Houve 
realização de 

trabalhos a mais
Sim Sim Não

Natureza dos 
trabalhos a mais

Prevista e Imprevista Prevista e Imprevista        ------------------------
---

Origem dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
prevista Quantidades previstas 

ultrapassadas
Quantidades previstas 

ultrapassadas --------------------------

Valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
prevista

35.372,18 € 28.898,64 € --------------------------

% do valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
prevista 

relativamente ao 
valor do 
contrato

3,57 5,30 --------------------------

Origem dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
imprevista

Alteração do processo
construtivo visando 

aumentar a resistência 
do pavimento, 

execução de muros em 
gabião, alteração de 

bermas e colocação de 
meias canas em betão

Execução de valetas 
revestidas, substituição 
de guardas metálicas 

por separadores 
assimétricos --------------------------

Valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
imprevista 154.837,10 € 31.603,84 € --------------------------

% do valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
imprevista 

relativamente ao 
valor do 
contrato

15,65 5,79 --------------------------
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Valor total dos 
trabalhos a mais

190.209,28 € 60.502,48 € --------------------------

% do valor total 
dos trabalhos a 

mais 
relativamente ao 

valor do 
contrato

19,22 11,09 --------------------------

Prorrogação de 
prazo por conta 
dos trabalhos a 

mais 90 dias 14 dias ---------------------------
Período de 

suspensão da 
obra

150 dias (2 Nov 2000 a 
2 Abr 2001) -------------------------------- ---------------------------

Data da 
Recepção 

Provisória da 
obra 12 / Jun / 2002 11 / Out / 2002 08 / Set / 2006

Prazo real da 
obra 508 dias 472 dias 344 dias

Diferença entre 
o prazo legal e o 

prazo real da 
obra

mais 388 dias mais 412 dias menos 21 dias

% da diferença 
entre o prazo 

legal e o prazo 
real + 323,33 + 686,67 -5,75

Motivos/razões 
que levaram ao 
atraso da obra

------------------------ ------------------------ ------------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

DESIGNAÇÃO DAS EMPREITADAS

Beneficiação da E.M. 
552 da E.N. 216 a 

Amendoeira

Beneficiação da E.M. 
564 da E.M. 564-2 a 

Morais

Beneficiação de E.M. 
575 da E.N. 216 a 

Lombo

DADOS DO PROJECTO

Autoria do 
projecto Câmara Municipal Câmara Municipal Câmara Municipal
Data do 
Projecto 21 / Outubro / 1999 Março / 2000 30 / Março / 2000
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Prazo de 
execução para a 

obra 120 dias 120 dias 120 dias

Caderno de 
Encargos com 
especificações 

técnicas 
adequadas

Sim Sim Sim

Existência de 
memória 

descritiva de 
execução da 

obra

Sim Sim Sim

Foi feita a 
revisão do 
projecto?

Não Não Não

PROCESSO DE CONCURSO

Tipo de 
procedimento

Concurso Limitado 
sem publicação de 

anúncio Concurso Público Concurso Público
Preço
Base 109.471,67 € 617.559,30 € 229.504,39 €

Admite 
apresentação de 

proposta 
condicionada

Não Sim Sim

Se sim, em que 
parâmetro --------------------------- Prazo Prazo

Admite 
apresentação de 

proposta 
variante

Não Não Não

Data da 
publicação do 

anúncio em D.R.

Convite datado de                       
26 / Janeiro / 2000

06 / Junho / 2000 17 / Abril / 2000

Valor da 
proposta mais 

alta 146.252,78 € 816.572,06 € 356.215,27 €

% do valor da 
proposta mais 

alta 
relativamente ao 

preço base

33,60 32,23 55,21

Valor da 
proposta mais 

baixa 112.020,43 € 692.849,23 € 296.217,37 €
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% do valor da 
proposta mais 

baixa 
relativamente ao 

preço base

2,33 12,19 29,07

Valor do 
contrato 112.020,43 € 692.849,23 € 296.217,37 €

% do valor do 
contrato 

relativamente ao 
preço base

2,33 12,19 29,07

Tipo de 
proposta do 

contrato
Base Base Base

Prazo da 
proposta 

condicionada ---------------------- ---------------------- ----------------------

Data do Auto de 
Consignação 
dos trabalhos

28 / Abril / 2000 27 / Novembro / 2000 7 / Novembro / 2000

Data previsível 
para a 

conclusão da 
obra 26 / Agosto / 2000 27 / Março / 2001 07 / Março / 2001

EXECUÇÃO DA OBRA

Fiscalização da 
obra Câmara Municipal Câmara Municipal Câmara Municipal

Houve 
realização de 

trabalhos a mais
Sim Não Sim

Natureza dos 
trabalhos a mais

Imprevista -------------------------- Imprevista

Origem dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
prevista

-------------------------- -------------------------- --------------------------

Valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
prevista

-------------------------- -------------------------- --------------------------

% do valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
prevista 

relativamente ao 
valor do 
contrato

-------------------------- -------------------------- --------------------------
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Origem dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
imprevista

Omissões do projecto --------------------------

Alargamento da faixa 
de rodagem e 
construção de 

serventias

Valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
imprevista

24.066,91 € -------------------------- 49.929,41 €

% do valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
imprevista 

relativamente ao
valor do 
contrato

21,48 -------------------------- 16,86

Valor total dos 
trabalhos a mais

24.066,91 €

--------------------------

49.929,41 €

% do valor total 
dos trabalhos a 

mais 
relativamente ao 

valor do 
contrato

21,48 -------------------------- 16,86

Prorrogação de 
prazo por conta 
dos trabalhos a 

mais

26 dias -------------------------- 20 dias

Período de 
suspensão da 

obra Não houve
15 / Janeiro / 2001                         

a 15 / Fevereiro / 2001

05 / Julho / 2001                    
a 10 / Dezembro / 

2001

Data da 
Recepção 

Provisória da 
obra 10 / Novembro / 2000 11 / Outubro / 2001 07 / Maio / 2002

Prazo real da 
obra 196 dias 288 dias 388 dias

Diferença entre 
o prazo legal e o 

prazo real da 
obra mais 76 dias mais 168 dias mais 268 dias

% da diferença 
entre o prazo 

legal e o prazo 
real + 63,33 + 140,00 + 223,33
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Motivos/razões 
que levaram ao 
atraso da obra

Atraso na elaboração 
dos autos de trabalho 

e de recepção 
provisória

Indefinições de 
projecto, negociações 
com proprietários de 
terrenos e atraso na 

elaboração dos autos 
de trabalho e de 

recepção provisória

Atraso na elaboração 
de escritura de 

contrato adicional, 
elaboração dos autos 

de trabalho e de 
recepção provisória

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

DESIGNAÇÃO DAS EMPREITADAS

Ligação do IP2 (nó de 
Pinhovelo) à E.N. 206-

1 por Sezulfe - 1ª 
Fase

Beneficiação de E.M. 
563 da E.N. 216 a 

Castelãos

Beneficiação do C.M. 
1107 da E.N. 102 a 

Nogueirinha

DADOS DO PROJECTO

Autoria do 
projecto Câmara Municipal Câmara Municipal Câmara Municipal
Data do 
Projecto 10 / Novembro / 2000 20 / Março / 2001 23 / Abril / 2001
Prazo de 

execução para a 
obra 360 dias 120 dias 90 dias

Caderno de 
Encargos com 
especificações 

técnicas 
adequadas

Sim Sim Sim

Existência de 
memória 

descritiva de 
execução da 

obra

Sim Sim Sim

Foi feita a 
revisão do 
projecto?

Não Não Não

PROCESSO DE CONCURSO

Tipo de 
procedimento

Concurso Público

Concurso Limitado 
sem publicação de 

anúncio

Concurso Limitado 
sem publicação de 

anúncio
Preço
Base 884.171,64 € 90.476,95 € 49.315,83 €

Admite 
apresentação de 

proposta 
condicionada

Sim Não Não
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Se sim, em que 
parâmetro Prazo --------------------------- ---------------------------

Admite 
apresentação de 

proposta 
variante

Não Não Não

Data da 
publicação do 

anúncio em D.R.
07 / Dezembro / 2000

Convite datado de                        
20 / Abril / 2001

Convite datado de                        
30 / Abril / 2001

Valor da 
proposta mais 

alta 1.284.803,62 € 140.949,81 € 96.436,95 €

% do valor da 
proposta mais 

alta 
relativamente ao 

preço base

45,31 55,79 95,55

Valor da 
proposta mais 

baixa 859.613,33 € 111.612,51 € 61.144,08 €

% do valor da 
proposta mais 

baixa 
relativamente ao 

preço base

-2,78 23,36 23,98

Valor do 
contrato 859.613,33 € 111.612,51 € 61.144,08 €

% do valor do 
contrato 

relativamente ao 
preço base

-2,78 23,36 23,98

Tipo de 
proposta do 

contrato
Condicionada Base Base

Prazo da 
proposta 

condicionada 270 dias ---------------------- ----------------------

Data do Auto de 
Consignação 
dos trabalhos

06 / Dezembro / 2001 14 / Setembro / 2001 14 / Setembro / 2001
Data previsível 

para a 
conclusão da 

obra 10 / Dezembro / 2002 12 / Janeiro / 2002 13 / Dezembro / 2001

EXECUÇÃO DA OBRA

Fiscalização da 
obra Câmara Municipal Câmara Municipal Câmara Municipal
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Houve 
realização de 

trabalhos a mais
Sim Não Não

Natureza dos 
trabalhos a mais

Imprevista -------------------------- --------------------------

Origem dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
prevista

-------------------------- -------------------------- --------------------------

Valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
prevista

-------------------------- -------------------------- --------------------------

% do valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
prevista 

relativamente ao 
valor do 
contrato

-------------------------- -------------------------- --------------------------

Origem dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
imprevista

Reforço da taxa média 
de betuminoso 

prevista 
-------------------------- --------------------------

Valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
imprevista

94.512,88 € -------------------------- --------------------------
% do valor dos 

trabalhos a mais 
de natureza 
imprevista 

relativamente ao 
valor do 
contrato

10,99 -------------------------- --------------------------

Valor total dos 
trabalhos a mais

94.512,88 €

-------------------------- --------------------------

% do valor total 
dos trabalhos a 

mais 
relativamente ao 

valor do 
contrato

10,99 -------------------------- --------------------------

Prorrogação de 
prazo por conta 
dos trabalhos a 

mais

40 dias -------------------------- --------------------------
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Periodo de 
suspensão da 

obra Não houve

01 / Dezembro / 2001                            
a 31 / Dezembro / 

2001 Não houve

Data da 
Recepção 

Provisória da 
obra 13 / Outubro / 2003 21 / Fevereiro / 2002 21 / Fevereiro / 2002

Prazo real da 
obra 676 dias 130 dias 161 dias

Diferença entre 
o prazo legal e o 

prazo real da 
obra

Mais 316 dias mais 10 dias mais 71 dias

% da diferença 
entre o prazo 

legal e o prazo 
real + 87,78 + 8,33 + 78,89

Motivos/razões 
que levaram ao 
atraso da obra

Tem prorrogação 
graciosa de 223 dias e 

há atraso na 
elaboração de auto de 

recepção provisória

Atraso na elaboração 
de auto de recepção 

provisória

Tem prorrogação 
graciosa de 30 dias e 

há atraso na 
elaboração de auto de 

recepção provisória

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

DESIGNAÇÃO DAS EMPREITADAS

Conservação da rede 
viária municipal -

Reparação da E.M. 
535 e passagens 

hidraúlicas da E.M. 
535 - 1

Beneficiação da E.M. 
564 da E.M. 564-2 a 

Morais - 2ª Fase

C.M. de ligação 
Lamas - Srª do 

Campo

DADOS DO PROJECTO

Autoria do 
projecto Câmara Municipal Câmara Municipal Câmara Municipal
Data do 
Projecto 20 / Maio / 2000 03 / Agosto / 2001 08 / Outubro / 2002
Prazo de 

execução para a 
obra 90 dias 90 dias 90 dias

Caderno de 
Encargos com 
especificações 

técnicas 
adequadas

Sim Sim Sim
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Existência de 
memória 

descritiva de 
execução da 

obra

Sim Sim Sim

Foi feita a 
revisão do 
projecto?

Não Não Não

PROCESSO DE CONCURSO

Tipo de 
procedimento

Concurso Limitado 
sem publicação de 

anúncio

Concurso Limitado 
sem publicação de 

anúncio

Concurso Limitado 
sem publicação de 

anúncio
Preço
Base 66.539,64 € 116.300,22 € 59.826,00 €

Admite 
apresentação de 

proposta 
condicionada

Não Não Não

Se sim, em que 
parâmetro --------------------------- --------------------------- ---------------------------

Admite 
apresentação de 

proposta 
variante

Não Não Não

Data da 
publicação do 

anúncio em D.R.

Convite datado de                        
11 / Setembro / 2000

Convite datado de                        
03 / Agosto / 2001

Convite datado de                        
08 / Outubro / 2002

Valor da 
proposta mais 

alta 77.313,68 € 123.811,12 € 69.334,00 €

% do valor da 
proposta mais 

alta 
relativamente ao 

preço base

16,19 6,46 15,89

Valor da 
proposta mais 

baixa 77.313,68 € 123.811,12 € 62.314,24 €

% do valor da 
proposta mais 

baixa 
relativamente ao 

preço base

16,19 6,46 4,16

Valor do 
contrato 77.313,68 € 123.811,12 € 62.314,24 €

% do valor do 
contrato 

relativamente ao 
preço base

16,19 6,46 4,16
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Tipo de 
proposta do 

contrato
Base Base Base

Prazo da 
proposta 

condicionada ---------------------- ---------------------- ----------------------

Data do Auto de 
Consignação 
dos trabalhos

20 / Setembro / 2000 09 / Novembro / 2001 07 / Novembro / 2002

Data previsível 
para a 

conclusão da 
obra 20 / Dezembro / 2000 07 / Fevereiro / 2002 07 / Fevereiro / 2003

EXECUÇÃO DA OBRA

Fiscalização da 
obra Câmara Municipal Câmara Municipal Câmara Municipal

Houve 
realização de 

trabalhos a mais
Não Não Não

Natureza dos 
trabalhos a mais

-------------------------- -------------------------- --------------------------

Origem dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
prevista

-------------------------- -------------------------- --------------------------

Valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
prevista

-------------------------- -------------------------- --------------------------

% do valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
prevista 

relativamente ao 
valor do 
contrato

-------------------------- -------------------------- --------------------------

Origem dos 
trabalhos a mais 

de natureza
imprevista

-------------------------- -------------------------- --------------------------

Valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
imprevista

-------------------------- -------------------------- --------------------------
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% do valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
imprevista 

relativamente ao 
valor do 
contrato

-------------------------- -------------------------- --------------------------

Valor total dos 
trabalhos a mais

-------------------------- -------------------------- --------------------------

% do valor total 
dos trabalhos a 

mais 
relativamente ao 

valor do 
contrato

-------------------------- -------------------------- --------------------------

Prorrogação de 
prazo por conta 
dos trabalhos a 

mais

-------------------------- -------------------------- --------------------------

Período de 
suspensão da 

obra Não houve Não houve Não houve

Data da 
Recepção 

Provisória da 
obra 08 / Novembro / 2000 27 / Setembro / 2002 09 / Outubro / 2003

Prazo real da 
obra 49 dias 322 dias 336 dias

Diferença entre 
o prazo legal e o 

prazo real da 
obra menos 41 dias mais 232 dias mais 246 dias

% da diferença 
entre o prazo 

legal e o prazo 
real - 45,56 + 257,78 + 273,33

Motivos/razões 
que levaram ao 
atraso da obra

------------------------ ---------------------------
Atraso na elaboração 
de auto de recepção 

provisória

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

DESIGNAÇÃO DAS EMPREITADAS

C. R. Pinhovelo -
Travanca

Beneficiação e 
conservação da E.M. 

566 da E.N. 217 a 
Talhas

Beneficiação do C.M. 
1109 da E.M. 564 à 
E.N.317 (Vinhas)
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DADOS DO PROJECTO

Autoria do 
projecto GATTQT

Gabinete de Projectos 
particular

Gabinete de Projectos 
particular

Data do 
Projecto 01 / Setembro / 2003 01 / Setembro / 2003 23 / Junho / 2003
Prazo de 

execução para a 
obra 400 dias 520 dias 450 dias

Caderno de 
Encargos com 
especificações 

técnicas 
adequadas

Sim Sim Sim

Existência de 
memória 

descritiva de 
execução da 

obra

Sim Sim Sim

Foi feita a 
revisão do 
projecto?

Não Não Não

PROCESSO DE CONCURSO

Tipo de 
procedimento Concurso Público Concurso Público Concurso Público

Preço
Base 146.398,24 € 910.750,00 € 889.164,50 €

Admite 
apresentação de 

proposta 
condicionada

Não Não Não

Se sim, em que 
parâmetro --------------------------- --------------------------- ---------------------------

Admite 
apresentação de 

proposta 
variante

Não Não Não

Data da 
publicação do 

anúncio em D.R.
21 / Maio / 2004 02 / Março / 2004 07 / Maio / 2004

Valor da 
proposta mais 

alta 152.759,00 € 883.369,00 € 848.592,21 €

% do valor da 
proposta mais 

alta 
relativamente ao 

preço base

4,34 -3,01 -4,56
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Valor da 
proposta mais 

baixa 109.309,60 € 732.694,50 € 696.772,15 €

% do valor da 
proposta mais 

baixa 
relativamente ao 

preço base

-25,33 -19,55 -21,64

Valor do 
contrato 109.309,60 € 732.694,50 € 696.772,15 €

% do valor do 
contrato 

relativamente ao 
preço base

-25,33 -19,55 -21,64

Tipo de 
proposta do 

contrato
Base Base Base

Prazo da 
proposta 

condicionada ---------------------- ---------------------- ----------------------

Data do Auto de 
Consignação 
dos trabalhos

03 / Novembro / 2004 09 / Agosto / 2004 03 / Novembro / 2004
Data previsível 

para a 
conclusão da 

obra 08 / Dezembro / 2005 11 / Janeiro / 2006 27 / Janeiro / 2006

EXECUÇÃO DA OBRA

Fiscalização da 
obra Câmara Municipal Câmara Municipal Câmara Municipal

Houve 
realização de 

trabalhos a mais
Sim Não Não

Natureza dos 
trabalhos a mais

Prevista e Imprevista -------------------------- --------------------------

Origem dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
prevista

Quantificação 
deficiente de alguns 

trabalhos
-------------------------- --------------------------

Valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
prevista

8.836,05 € -------------------------- --------------------------
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% do valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
prevista 

relativamente ao 
valor do 
contrato

8,08 -------------------------- --------------------------

Origem dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
imprevista

-------------------------- -------------------------- --------------------------

Valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
imprevista

-------------------------- -------------------------- --------------------------
% do valor dos 

trabalhos a mais 
de natureza 
imprevista 

relativamente ao 
valor do 
contrato

-------------------------- -------------------------- --------------------------

Valor total dos 
trabalhos a mais

8.836,05 €

-------------------------- --------------------------

% do valor total 
dos trabalhos a 

mais 
relativamente ao 

valor do 
contrato

8,08 -------------------------- --------------------------

Prorrogação de 
prazo por conta 
dos trabalhos a 

mais

32 dias -------------------------- --------------------------

Período de 
suspensão da 

obra 60 dias Não houve Não houve

Data da 
Recepção 

Provisória da 
obra 21 / Junho / 2006 21 / Julho / 2006 11 / Agosto / 2006

Prazo real da 
obra 595 dias 711 dias 646 dias

Diferença entre 
o prazo legal e o 

prazo real da 
obra mais 195 dias mais 191 dias mais 196 dias
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% da diferença 
entre o prazo 

legal e o prazo 
real + 48,75 + 36,73 + 43,56

Motivos/razões 
que levaram ao 
atraso da obra

Atraso na elaboração 
de auto de recepção 
provisória, devido ao 
atraso da escritura do 
contrato adicional e 

visto do TC

Atraso administrativo 
devido a dificuldades 

orçamentais. A 
elaboração de alguns 
autos de trabalhos só 
pôde ocorrer em 2006

Atraso administrativo 
devido a dificuldades 

orçamentais. A 
elaboração de alguns 
autos de trabalhos só 
pôde ocorrer em 2006

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

DESIGNAÇÃO DAS EMPREITADAS

Beneficiação da E.N. 
217 - Troço urbano de 

Morais

Beneficiação e 
conservação da 

E.M.536 de Arcas a 
Vilarinho de Agrochão

Beneficiação do C.M. 
1107 - Nogueirinha / 

Gradíssimo

DADOS DO PROJECTO

Autoria do 
projecto Câmara Municipal

Gabinete de Projectos 
particular Câmara Municipal

Data do 
Projecto 21 / Junho / 2004 01 / Março / 2003 05 / Abril / 2005
Prazo de 

execução para a 
obra 60 dias 120 dias 120 dias

Caderno de 
Encargos com 
especificações 

técnicas 
adequadas

Sim Sim Sim

Existência de 
memória 

descritiva de 
execução da 

obra

Sim Sim Sim

Foi feita a 
revisão do 
projecto?

Não Não Não

PROCESSO DE CONCURSO

Tipo de 
procedimento

Concurso Limitado 
sem publicação de 

anúncio

Concurso Limitado 
sem publicação de 

anúncio

Concurso Limitado 
sem publicação de 

anúncio
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Preço
Base 104.124,40 € 120.943,25 € 119.212,50 €

Admite 
apresentação de 

proposta 
condicionada

Não Não Não

Se sim, em que 
parâmetro --------------------------- --------------------------- ---------------------------

Admite 
apresentação de 

proposta 
variante

Não Não Não

Data da 
publicação do 

anúncio em D.R.

Convite datado de                        
23 / Junho / 2004

Convite datado de                        
13 / Julho / 2004

Convite datado de                        
13 / Abril / 2005

Valor da 
proposta mais 

alta ------------------------- ------------------------- 143.142,50 €

% do valor da 
proposta mais 

alta 
relativamente ao 

preço base ------------------------- -------------------------

20,07

Valor da 
proposta mais 

baixa ------------------------- ------------------------- 118.000,00 €

% do valor da 
proposta mais 

baixa 
relativamente ao 

preço base ------------------------- -------------------------

-1,02

Valor do 
contrato 106.407,25 € 120.943,25 € 118.000,00 €

% do valor do 
contrato 

relativamente ao 
preço base

2,19 0,00 -1,02

Tipo de 
proposta do 

contrato
Base Base Base

Prazo da 
proposta 

condicionada ---------------------- ---------------------- ----------------------

Data do Auto de 
Consignação 
dos trabalhos 17 / Agosto / 2004 14 / Outubro / 2004 08 / Agosto / 2005

Data previsível 
para a 

conclusão da 
obra 16 / Outubro / 2004 11 / Fevereiro / 2005 06 / Dezembro / 2005
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EXECUÇÃO DA OBRA

Fiscalização da 
obra Câmara Municipal Câmara Municipal Câmara Municipal

Houve 
realização de 

trabalhos a mais
Não Não Sim

Natureza dos 
trabalhos a mais

-------------------------- -------------------------- Prevista

Origem dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
prevista

-------------------------- --------------------------
Quantificação 

deficiente de alguns 
trabalhos

Valor dos
trabalhos a mais 

de natureza 
prevista

-------------------------- -------------------------- 12.045,13 €

% do valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
prevista 

relativamente ao 
valor do 
contrato

-------------------------- -------------------------- 10,21

Origem dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
imprevista

-------------------------- -------------------------- --------------------------

Valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
imprevista -------------------------- -------------------------- --------------------------

% do valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
imprevista 

relativamente ao 
valor do 
contrato

-------------------------- -------------------------- --------------------------

Valor total dos 
trabalhos a mais --------------------------

--------------------------
12.045,13 €

% do valor total 
dos trabalhos a 

mais 
relativamente ao 

valor do 
contrato

-------------------------- -------------------------- 10,21

Prorrogação de 
prazo por conta 
dos trabalhos a 

mais

-------------------------- -------------------------- 12 dias
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Período de 
suspensão da 

obra Não houve 45 dias Não houve

Data da 
Recepção 

Provisória da 
obra 22 / Novembro / 2004 19 / Fevereiro / 2005 24 / Abril / 2006

Prazo real da 
obra 96 dias 83 dias 259 dias

Diferença entre 
o prazo legal e o 

prazo real da 
obra mais 36 dias menos 37 dias mais 139 dias

% da diferença 
entre o prazo 

legal e o prazo 
real da obra

60,00 - 30,83 + 115,83

Motivos/razões 
que levaram ao 
atraso da obra

Atraso administrativo 
na elaboração de auto 

de recepção
provisória

--------------------------

Atraso administrativo 
na elaboração de auto 

de recepção 
provisória, uma vez 
que o último auto de 

trabalhos tem data de 
13-Dez-05

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

DESIGNAÇÃO DAS EMPREITADAS

Beneficiação da 
E.N.217 no troço 

urbano de Morais e 
Requalificação de 

Largos

Beneficiação da 
E.M.553-1 de Ala A à 

E.M.553

Ligação da E.M.536 a 
Arcas

DADOS DO PROJECTO

Autoria do 
projecto Câmara Municipal Câmara Municipal Câmara Municipal
Data do 
Projecto 19 / Janeiro / 2005 04 / Maio / 2005 12 / Janeiro / 2005
Prazo de 

execução para a 
obra 60 dias 120 dias 60 dias 

Caderno de 
Encargos com 
especificações 

técnicas 
adequadas

Sim Sim Sim



Processos de Obras de Infra-estruturas Viárias Municipais – Uma análise dos desvios de custo e de prazo 

Mestrado em Engenharia e Planeamento Municipal - UTAD 143

Existência de 
memória 

descritiva de 
execução da 

obra

Sim Sim Sim

Foi feita a 
revisão do 
projecto?

Não Não Não

PROCESSO DE CONCURSO

Tipo de 
procedimento

Concurso Limitado 
sem publicação de 

anúncio

Concurso Limitado 
sem publicação de 

anúncio

Concurso Limitado 
sem publicação de 

anúncio
Preço
Base 118.779,40 € 81.850,00 € 64.634,42 €

Admite 
apresentação de 

proposta 
condicionada

Não Não Não

Se sim, em que 
parâmetro --------------------------- --------------------------- ---------------------------

Admite 
apresentação de 

proposta 
variante

Não Não Não

Data da 
publicação do 

anúncio em D.R.

Convite datado de                        
20 / Janeiro / 2005

Convite datado de                        
06 / Maio / 2005

Convite datado de                        
13 / Julho / 2005

Valor da 
proposta mais 

alta 130.217,60 € 117.950,00 € -----------------------

% do valor da 
proposta mais 

alta 
relativamente ao 

preço base

9,63 44,11 -----------------------

Valor da 
proposta mais 

baixa 124.247,69 € 86.900,00 € ---------------------

% do valor da 
proposta mais 

baixa 
relativamente ao 

preço base

4,60 6,17 ----------------------

Valor do 
contrato 124.247,69 € 86.900,00 € 65.217,81 €

% do valor do 
contrato 

relativamente ao 
preço base

4,60 6,17 0,90
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Tipo de 
proposta do 

contrato
Base Base Base

Prazo da 
proposta 

condicionada ---------------------- ---------------------- ----------------------

Data do Auto de 
Consignação 
dos trabalhos 20 / Abril / 2005 08 / Agosto / 2005 24 / Outubro / 2005
Data previsível 

para a 
conclusão da 

obra 19 / Junho / 2005 06 / Dezembro / 2005 23 / Dezembro / 2005

EXECUÇÃO DA OBRA

Fiscalização da 
obra Câmara Municipal Câmara Municipal Câmara Municipal

Houve 
realização de 

trabalhos a mais
Não Sim Não

Natureza dos 
trabalhos a mais

-------------------------- Prevista --------------------------

Origem dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
prevista

--------------------------
Quantificação 

deficiente de alguns 
trabalhos

--------------------------

Valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
prevista

-------------------------- 8.680,00 € --------------------------

% do valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
prevista 

relativamente ao 
valor do 
contrato

-------------------------- 9,99 --------------------------

Origem dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
imprevista

-------------------------- -------------------------- --------------------------

Valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
imprevista -------------------------- -------------------------- --------------------------

% do valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
imprevista 

relativamente ao 
valor do 
contrato

-------------------------- -------------------------- --------------------------
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Valor total dos 
trabalhos a mais

-------------------------- 8.680,00 €
--------------------------

% do valor total 
dos trabalhos a 

mais 
relativamente ao 

valor do 
contrato

-------------------------- 9,99 --------------------------

Prorrogação de 
prazo por conta 
dos trabalhos a 

mais

-------------------------- 12 dias --------------------------

Período de 
suspensão da 

obra Não houve Não houve 150 dias

Data da 
Recepção 

Provisória da 
obra 16 / Junho / 2005 24 / Abril / 2006 05 / Julho / 2006

Prazo real da 
obra 57 dias 259 dias 104 dias

Diferença entre 
o prazo legal e o 

prazo real da 
obra menos 3 dias mais 139 dias mais 44 dias

% da diferença 
entre o prazo 

legal e o prazo 
real - 5,00 + 115,83 + 73,33

Motivos/razões 
que levaram ao 
atraso da obra

--------------------------

Atraso administrativo 
na elaboração de auto 

de recepção 
provisória, uma vez 
que o último auto de 

trabalhos tem data de 
13-Dez-05

---------------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

DESIGNAÇÃO DAS EMPREITADAS

Ligação da E.M.563 a 
Vilar do Monte

Reabilitação da E.N. 
15 - do Km 193,760 ao 

Km 205,660

Beneficiação da 
E.M.553 do C.M.1101 
(Meles) ao limite do 

concelho

DADOS DO PROJECTO

Autoria do 
projecto Câmara Municipal GATTQT Câmara Municipal
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Data do 
Projecto 12 / Janeiro / 2005 01 / Janeiro / 2003 22 / Fevereiro / 2006
Prazo de 

execução para a 
obra 30 dias 360 dias 180 dias

Caderno de 
Encargos com 
especificações 

técnicas 
adequadas

Sim Sim Sim

Existência de 
memória 

descritiva de 
execução da 

obra

Sim Sim Sim

Foi feita a 
revisão do 
projecto?

Não Não Não

PROCESSO DE CONCURSO

Tipo de 
procedimento

Concurso Limitado 
sem publicação de 

anúncio Concurso Público Concurso Público
Preço
Base 28.525,00 € 1.183.444,40 € 512.172,00 €

Admite 
apresentação de 

proposta 
condicionada

Não Não Não

Se sim, em que 
parâmetro --------------------------- --------------------------- ---------------------------

Admite 
apresentação de 

proposta 
variante

Não Não Não

Data da 
publicação do 

anúncio em D.R.

Convite datado de                        
20 / Julho / 2005

08 / Fevereiro / 2006 03 / Janeiro / 2007

Valor da 
proposta mais 

alta 29.895,00 € 1.477.956,16 € 639.846,10 €

% do valor da 
proposta mais 

alta 
relativamente ao 

preço base

4,80 24,89 24,93

Valor da 
proposta mais 

baixa 22.500,00 € 1.022.840,26 € 398.014,78 €
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% do valor da 
proposta mais 

baixa 
relativamente ao 

preço base

-21,12 -13,57 -22,29

Valor do 
contrato 22.500,00 € 1.022.840,26 € 398.014,78 €

% do valor do 
contrato 

relativamente ao 
preço base

-21,12 -13,57 -22,29

Tipo de 
proposta do 

contrato
Base Base Base

Prazo da 
proposta 

condicionada ---------------------- ---------------------- ----------------------
Data do Auto de 

Consignação 
dos trabalhos 19 / Setembro / 2005 24 / Julho / 2006 22 / Maio / 2007

Data previsível 
para a 

conclusão da 
obra 19 / Outubro / 2005 19 / Julho / 2007 18 / Novembro / 2007

EXECUÇÃO DA OBRA

Fiscalização da
obra Câmara Municipal Câmara Municipal Câmara Municipal

Houve 
realização de 

trabalhos a mais
Não Não Não

Natureza dos 
trabalhos a mais -------------------------- -------------------------- --------------------------

Origem dos 
trabalhos a mais

de natureza 
prevista

-------------------------- -------------------------- --------------------------

Valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
prevista

-------------------------- -------------------------- --------------------------

% do valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
prevista 

relativamente ao 
valor do 
contrato

-------------------------- -------------------------- --------------------------

Origem dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
imprevista

-------------------------- -------------------------- --------------------------
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Valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
imprevista -------------------------- -------------------------- --------------------------

% do valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
imprevista 

relativamente ao 
valor do 
contrato

-------------------------- -------------------------- --------------------------

Valor total dos 
trabalhos a mais --------------------------

-------------------------- --------------------------

% do valor total 
dos trabalhos a 

mais 
relativamente ao 

valor do 
contrato

-------------------------- -------------------------- --------------------------

Prorrogação de 
prazo por conta 
dos trabalhos a 

mais

-------------------------- -------------------------- --------------------------

Periodo de 
suspensão da 

obra Não houve Não houve Não houve
Data da 

Recepção 
Provisória da 

obra 01 / Fevereiro / 2006 10 / Março / 2008 28 / Novembro / 2007
Prazo real da 

obra 135 dias 594 dias 190 dias

Diferença entre 
o prazo legal e o 

prazo real da 
obra mais 105 dias mais 234 dias mais 10 dias

% da diferença 
entre o prazo 

legal e o prazo 
real + 350,00 + 65,00 + 5,56

Motivos/razões 
que levaram ao 
atraso da obra

Atraso administrativo 
na elaboração de auto 

de recepção 
provisória

Atraso administrativo 
devido a dificuldades 

orçamentais. A 
elaboração de alguns 
autos de trabalhos só 
pôde ocorrer em 2008

Atraso administrativo 
na elaboração de auto 

de recepção 
provisória

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

DESIGNAÇÃO DAS EMPREITADAS
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Beneficiação da 
E.M.535 no troço 
urbano de Arcas -

Nova Fase

DADOS DO PROJECTO

Autoria do 
projecto Câmara Municipal
Data do 
Projecto 22 / Fevereiro / 2006
Prazo de 

execução para a 
obra 30 dias

Caderno de 
Encargos com 
especificações 

técnicas 
adequadas

Sim

Existência de 
memória 

descritiva de 
execução da 

obra

Sim

Foi feita a 
revisão do 
projecto?

Não

PROCESSO DE CONCURSO

Tipo de 
procedimento

Concurso Limitado 
sem publicação de 

anúncio
Preço
Base 42.996,85 €

Admite 
apresentação de 

proposta 
condicionada

Não

Se sim, em que 
parâmetro ---------------------------

Admite 
apresentação de 

proposta 
variante

Não

Data da 
publicação do 

anúncio em D.R.

Convite datado de                        
01 / Março / 2006

Valor da 
proposta mais 

alta --------------------
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% do valor da 
proposta mais 

alta 
relativamente ao 

preço base

-----------------------

Valor da 
proposta mais 

baixa -----------------------

% do valor da 
proposta mais 

baixa 
relativamente ao 

preço base

------------------------

Valor do 
contrato 42.897,00 €

% do valor do 
contrato 

relativamente ao 
preço base

-0,23

Tipo de 
proposta do 

contrato
Base

Prazo da 
proposta 

condicionada ----------------------
Data do Auto de 

Consignação 
dos trabalhos 30 / Março / 2006
Data previsível 

para a 
conclusão da 

obra 29 / Abril / 2006

EXECUÇÃO DA OBRA

Fiscalização da 
obra Câmara Municipal

Houve 
realização de 

trabalhos a mais
Não

Natureza dos 
trabalhos a mais

--------------------------

Origem dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
prevista

--------------------------

Valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
prevista

--------------------------
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% do valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
prevista 

relativamente ao 
valor do 
contrato

--------------------------

Origem dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
imprevista

--------------------------

Valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
imprevista --------------------------

% do valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
imprevista 

relativamente ao 
valor do 
contrato

--------------------------

Valor total dos 
trabalhos a mais --------------------------

% do valor total 
dos trabalhos a 

mais 
relativamente ao 

valor do 
contrato

--------------------------

Prorrogação de 
prazo por conta 
dos trabalhos a 

mais

--------------------------

Periodo de 
suspensão da 

obra Não houve

Data da 
Recepção 

Provisória da 
obra 02 / Maio / 2006

Prazo real da 
obra 33 dias

Diferença entre 
o prazo legal e o 

prazo real da 
obra mais 3 dias

% da diferença 
entre o prazo 

legal e o prazo 
real + 10,00
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Motivos/razões 
que levaram ao 
atraso da obra

Atraso administrativo 
na elaboração de auto 

de recepção 
provisória

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA

DESIGNAÇÃO DAS EMPREITADAS

Pavimentação da Rua 
das Heras

Renovação de 
Infraestruturas - Bairro 

da Preguiça e 
envolvente

Ligação do Parque do 
Império à Reginorde

DADOS DO PROJECTO

Autoria do 
projecto Câmara Municipal

GAT - Terra Quente 
Transmontana

Gabinete de Projectos 
privado

Data do 
Projecto Julho 2003 Outubro 2001 Janeiro 2003
Prazo de 

execução para a 
obra 30 dias 540 dias 550 dias

Caderno de 
Encargos com 
especificações 

técnicas 
adequadas

Não Sim Sim

Existência de 
memória 

descritiva de 
execução da 

obra

Sim Sim Sim

Foi feita a 
revisão do 
projecto?

Não Sim Não 

PROCESSO DE CONCURSO

Tipo de 
procedimento Ajuste Directo Concurso Público Concurso Público

Preço
Base 13.400,00 € 1.445.000,00 € 1.185.570,81 €

Admite 
apresentação de 

proposta 
condicionada

Não Não Não

Se sim, em que 
parâmetro ---------------------- ---------------------- ----------------------
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Admite 
apresentação de 

proposta 
variante

Não Sim Sim

Data da 
publicação do 

anúncio em D.R. 3 / Setembro / 2003 10 / Março / 2003 24 / Abril / 2003
Valor da 

proposta mais 
alta 16.538,14 € 1.322.729,82 € 1.501.702,82 €

% do valor da 
proposta mais 

alta 
relativamente ao 

preço base

23,42 -8,46 26,66

Valor da 
proposta mais 

baixa 13.487,63 € 793.749,09 € 1.424.787,65 €

% do valor da 
proposta mais 

baixa 
relativamente ao 

preço base

0,65 -45,07 20,18

Valor do 
contrato 13.487,63 € 793.749,09 € 1.424.787,65 €

% do valor do 
contrato 

relativamente ao 
preço base

0,65 -45,07 20,18

Tipo de 
proposta do 

contrato
Base Base Base

Prazo da 
proposta 

condicionada ------------------------ ------------------------ -----------------------
Data do Auto de 

Consignação 
dos trabalhos 14 / Outubro / 2003 16 / Setembro / 2003 04 / Novembro / 2003
Data previsível 

para a 
conclusão da 

obra 13 / Novembro / 2003 09 / Março / 2005 08 / Maio / 2005

EXECUÇÃO DA OBRA

Fiscalização da 
obra Câmara Municipal Câmara Municipal Câmara Municipal

Houve 
realização de 

trabalhos a mais
Não Não Sim

Natureza dos 
trabalhos a mais

---------------------------- ---------------------------- Imprevista
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Origem dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
prevista

---------------------------- ---------------------------- ------------------------

Valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
prevista

---------------------------- ---------------------------- ------------------------

% do valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
prevista 

relativamente ao 
valor do 
contrato

---------------------------- ---------------------------- ------------------------

Origem dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
imprevista

---------------------------- ----------------------------

Betão armado da laje 
do tabuleiro e juntas 

de dilatação. 
Desmatação e 

escavação.
Valor dos 

trabalhos a mais 
de natureza 
imprevista

---------------------------- ----------------------------

244.553,00 €
% do valor dos 

trabalhos a mais 
de natureza 
imprevista 

relativamente ao 
valor do 
contrato

---------------------------- ---------------------------- 17,16

Valor total dos 
trabalhos a mais

---------------------------- ----------------------------
244.553,00 €

% do valor total 
dos trabalhos a 

mais 
relativamente ao 

valor do 
contrato

---------------------------- ---------------------------- 17,16

Prorrogação de 
prazo por conta 
dos trabalhos a 

mais

----------------------------
Prorrogação de prazo 
de 90 dias - até 30 de 

Junho de 2005
------------------------

Periodo de 
suspensão da 

obra
---------------------------- ---------------------------- ------------------------

Data da 
Recepção 

Provisória da 
obra 31 / Outubro / 2003 16 / Junho / 2005

15 / Julho / 2005

Prazo real da 
obra 17 dias 639 dias 619 dias



Processos de Obras de Infra-estruturas Viárias Municipais – Uma análise dos desvios de custo e de prazo 

Mestrado em Engenharia e Planeamento Municipal - UTAD 155

Diferença entre 
o prazo legal e o 

prazo real da 
obra menos 13 dias mais 99 dias mais 69 dias

% da diferença 
entre o prazo 

legal e o prazo 
real - 43,33 + 18,33 + 12,55

Motivos/razões 
que levaram ao 
atraso da obra

------------------------ ------------------------ ------------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA

DESIGNAÇÃO DAS EMPREITADAS

Pavimentação de um 
caminho na Quinta do 

Valongo

Caminho Agrícola 
entre Mirandela (S. 

João) e Vale de 
Madeiro

Remodelação de 
infraestruturas e 

pavimentação da Rua 
João Maria Sarmento 

Pimentel e Rua do 
Convento

DADOS DO PROJECTO

Autoria do 
projecto Câmara Municipal

Gabinete de Projectos 
privado Câmara Municipal

Data do 
Projecto Dezembro 2003 Agosto 2003 Fevereiro 2004
Prazo de 

execução para a 
obra 180 dias 180 dias 365 dias

Caderno de 
Encargos com 
especificações 

técnicas 
adequadas

Não Sim Sim

Existência de 
memória 

descritiva de
execução da 

obra

Sim Sim Sim

Foi feita a 
revisão do 
projecto?

Não Sim Não

PROCESSO DE CONCURSO

Tipo de 
procedimento Ajuste Directo Concurso Público Concurso Público
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Preço 
Base 24.000,00 € 156.723,99 € 630.500,00 €

Admite 
apresentação de 

proposta 
condicionada

Não Não Não

Se sim, em que 
parâmetro ---------------------- ---------------------- ----------------------

Admite 
apresentação de 

proposta 
variante

Não Não Não

Data da 
publicação do 

anúncio em D.R.
Convite datado 09 / 

Março / 2004 18 / Agosto / 2004 27 / Abril / 2004
Valor da 

proposta mais 
alta 28.800,00 € 145.953,68 € 787.604,40 €

% do valor da 
proposta mais 

alta 
relativamente ao 

preço base

20,00 -6,87 24,92

Valor da 
proposta mais 

baixa 17.184,00 € 99.894,75 € 562.000,00 €

% do valor da 
proposta mais 

baixa 
relativamente ao 

preço base

-28,40 -36,26 -10,86

Valor do 
contrato 17.184,00 € 99.894,75 € 562.000,00 €

% do valor do 
contrato 

relativamente ao 
preço base

-28,40 -36,26 -10,86

Tipo de 
proposta do 

contrato
Base Base Base

Prazo da 
proposta 

condicionada ----------------------- ----------------------- -----------------------
Data do Auto de 

Consignação 
dos trabalhos 01 / Junho / 2004 14 / Fevereiro / 2005 05 / Janeiro / 2005
Data previsível 

para a 
conclusão da 

obra 28 / Novembro / 2004 13 / Agosto / 2005

05 / Janeiro / 2006
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EXECUÇÃO DA OBRA

Fiscalização da 
obra Câmara Municipal Câmara Municipal Câmara Municipal

Houve 
realização de 

trabalhos a mais
Sim Sim Sim

Natureza dos 
trabalhos a mais Imprevista Imprevista e Prevista Prevista

Origem dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
prevista

------------------------

Drenagem 
(aquedutos); 

pavimentação 
(fundação, rega de 

impregnação e betão 
betuminoso); obras 

acessórias e 
serventias

Pavimentação de 
passeios; rede de 
rega e fibra óptica; 

rede de 
abastecimento de 

água; sinalização e 
segurança

Valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
prevista

------------------------ 7.568,34 € 5.642,25 €

% do valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
prevista 

relativamente ao 
valor do 
contrato

------------------------ 7,58 1,00

Origem dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
imprevista

Rede de águas 
residuais

Trabalhos de 
drenagem (aquedutos, 
serventias e valetas)

------------------------

Valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
imprevista 3.059,13 € 1.775,00 €

------------------------

% do valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
imprevista 

relativamente ao 
valor do 
contrato

17,80 1,78 ------------------------

Valor total dos 
trabalhos a mais

3.059,13 € 9.343,34 € 5.642,25 €
% do valor total 
dos trabalhos a 

mais 
relativamente ao 

valor do 
contrato

17,80 9,35 1,00
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Prorrogação de 
prazo por conta 
dos trabalhos a 

mais

------------------------ ------------------------

120 dias
Periodo de 

suspensão da 
obra

------------------------ ------------------------
Não houve

Data da 
Recepção 

Provisória da 
obra

30 / Setembro / 2004 16 / Novembro / 2006 31 / Outubro / 2007

Prazo real da 
obra 121 dias 640 dias 1029 dias

Diferença entre 
o prazo legal e o 

prazo real da 
obra menos 59 dias mais 460 dias mais 664 dias

% da diferença 
entre o prazo 

legal e o prazo 
real - 32,78 + 255,56 + 181,92

Motivos/razões 
que levaram ao 
atraso da obra

------------------------ ------------------------ ------------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA

DESIGNAÇÃO DAS EMPREITADAS

Construção e 
conservação de redes 

de saneamento do 
concelho - Carvalhais

Arruamentos, muros, 
passeios e pavimentos 

na cidade - Rua do 
Emigrante, Rua da 

Misericórdia e Rua de 
Santa Cruz

DADOS DO PROJECTO

Autoria do 
projecto Câmara Municipal Câmara Municipal
Data do 
Projecto Março 2006 Novembro 2005
Prazo de 

execução para 
a obra 180 dias 240 dias

Caderno de 
Encargos com 
especificações 

técnicas 
adequadas

Não Não
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Existência de 
memória 

descritiva de 
execução da 

obra

Não Sim

Foi feita a 
revisão do 
projecto?

Não Não

PROCESSO DE CONCURSO

Tipo de 
procedimento Concurso Limitado Concurso Público

Preço
Base 122.842,31 € 258.037,53 €

Admite 
apresentação de 

proposta 
condicionada Não Não

Se sim, em que 
parâmetro ---------------------- ----------------------

Admite 
apresentação de 
proposta variante

Não Não

Data da publicação 
do anúncio em 

D.R. 27 / Abril / 2006 28 / Junho / 2006

Valor da proposta 
mais alta

178.823,97 € 449.397,36 €

% do valor da 
proposta mais alta 
relativamente ao 

preço base

45,57 74,16

Valor da proposta 
mais baixa

121.883,46 € 296.000,18 €

% do valor da 
proposta mais 

baixa 
relativamente ao 

preço base

-0,78 14,71

Valor do contrato
121.883,46 € 296.000,18 €

% do valor do 
contrato 

relativamente ao 
preço base

-0,78 14,71

Tipo de proposta 
do contrato

Base Base
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Prazo da proposta 
condicionada ------------------------ ------------------------

Data do Auto de 
Consignação dos 

trabalhos 31 / Agosto / 2006 02 / Outubro / 2006
Data previsível 

para a conclusão 
da obra 07 / Março / 2007 30 / Maio / 2007

EXECUÇÃO DA OBRA

Fiscalização da 
obra Câmara Municipal Câmara Municipal

Houve realização 
de trabalhos a 

mais Sim Não

Natureza dos 
trabalhos a mais

Prevista e 
Imprevista

----------------------------

Origem dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
prevista

Arruamentos e 
passeios

----------------------------

Valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
prevista

6.148,18 € ----------------------------

% do valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
prevista 

relativamente ao 
valor do contrato

5,04 ----------------------------

Origem dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
imprevista

Demolição de um 
edifício e 

pavimentação de 
passeios

----------------------------

Valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
imprevista

5.938,75 € ----------------------------

% do valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
imprevista 

relativamente ao 
valor do contrato

4,87 ----------------------------

Valor total dos 
trabalhos a mais 12.086,93 €

----------------------------
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% do valor total 
dos trabalhos a 

mais 
relativamente ao 
valor do contrato

9,92 ----------------------------

Prorrogação de 
prazo por conta 
dos trabalhos a 

mais

Prorrogação de 
prazo de 60 dias -
até 28 de Abril de 

2007

Prorrogação de prazo 
de 90 + 90 dias - até 
26 de Novembro de 

2007

Período de 
suspensão da 

obra

---------------------------
-

----------------------------

Data da 
Recepção 

Provisória da 
obra

17 / Setembro / 
2007 26 / Março / 2008

Prazo real da 
obra 374 dias 540 dias

Diferença entre o 
prazo legal e o 
prazo real da 

obra mais 194 dias mais 300 dias
% da diferença 
entre o prazo 

legal e o prazo 
real + 107,78 + 125,00

Motivos/razões 
que levaram ao 
atraso da obra

------------------------ ------------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGADOURO

DESIGNAÇÃO DAS EMPREITADAS

E.M. 596 -
Pavimentação do 
lanço entre a E.N. 

221 2 Bruçó

E.M. 596 -
Pavimentação do 

lanço entre Lamoso e 
Bemposta

Estrada da Ponte a S. 
Pedro

DADOS DO PROJECTO

Autoria do 
projecto

GAT - Vale Douro 
Superior

GAT - Vale Douro 
Superior

GAT - Vale Douro 
Superior

Data do Projecto
2002 2002 2004

Prazo de 
execução para a 

obra 210 dias 210 dias 240 dias
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Caderno de 
Encargos com 
especificações 

técnicas 
adequadas

Sim Sim Sim

Existência de 
memória 

descritiva de 
execução da 

obra

Sim Sim Sim

Foi feita a 
revisão do 
projecto?

Não Não Não

PROCESSO DE CONCURSO

Tipo de 
procedimento Concurso Público Concurso Público Concurso Público

Preço
Base 535.500,00 € 407.200,00 € 323.750,00 €

Admite 
apresentação de 

proposta 
condicionada

Não Não Não

Se sim, em que 
parâmetro --------------------------- --------------------------- ---------------------------

Admite 
apresentação de 

proposta 
variante

Não Não Não

Data da 
publicação do 

anúncio em D.R.
30 / Outubro / 2004 30 / Outubro / 2003 13 / Setembro / 2005

Valor da 
proposta mais 

alta 586.003,99 € 437.426,15 € 296.770,18 €

% do valor da 
proposta mais 

alta 
relativamente ao 

preço base

9,43 7,42 -8,33

Valor da 
proposta mais 

baixa 279.163,00 € 199.418,75 € 181.065,75 €

% do valor da 
proposta mais 

baixa 
relativamente ao 

preço base

-47,87 -51,03 -44,07

Valor do 
contrato 279.163,00 € 199.418,75 € 181.065,75 €



Processos de Obras de Infra-estruturas Viárias Municipais – Uma análise dos desvios de custo e de prazo 

Mestrado em Engenharia e Planeamento Municipal - UTAD 163

% do valor do 
contrato 

relativamente ao 
preço base

-47,87 -51,03 -44,07

Tipo de 
proposta do 

contrato
Base Base Base

Prazo da 
proposta 

condicionada ---------------------- ---------------------- ----------------------
Data do Auto de 

Consignação 
dos trabalhos 10 / Maio / 2004 27 / Abril / 2004 10 / Março / 2006
Data previsível 

para a 
conclusão da 

obra 06 / Dezembro / 2004 23 / Novembro / 2004 05 / Novembro / 2006

EXECUÇÃO DA OBRA

Fiscalização da 
obra Câmara Municipal Câmara Municipal Câmara Municipal

Houve 
realização de 

trabalhos a mais
Sim Sim Sim

Natureza dos 
trabalhos a mais Imprevista Prevista Imprevista

Origem dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
prevista

-------------------------- Erros do projecto --------------------------

Valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
prevista

--------------------------

20.978,72 €

--------------------------

% do valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
prevista 

relativamente ao 
valor do 
contrato

-------------------------- 10,52 --------------------------

Origem dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
imprevista

Omissões do projecto -------------------------- Omissões do projecto

Valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
imprevista 34.040,00 € -------------------------- 40.736,00 €
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% do valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
imprevista 

relativamente ao 
valor do 
contrato

12,19 -------------------------- 22,50

Valor total dos 
trabalhos a mais

34.040,00 € 20.978,72 € 40.736,00 €

% do valor total 
dos trabalhos a 

mais 
relativamente ao 

valor do 
contrato

12,19 10,52 22,50

Prorrogação de 
prazo por conta 
dos trabalhos a 

mais

Não houve Não houve Não houve

Período de 
suspensão da 

obra -------------------------- -------------------------- --------------------------

Data da 
Recepção 

Provisória da 
obra 06 / Dezembro / 2004 06 / Dezembro / 2004 11 / Dezembro / 2006

Prazo real da 
obra 210 dias 222 dias 275 dias

Diferença entre 
o prazo legal e o 

prazo real da 
obra 0 dias mais 12 dias mais 35 dias

% da diferença 
entre o prazo 

legal e o prazo 
real 0 + 5,71 + 14,58

Motivos/razões 
que levaram ao 
atraso da obra

-------------------------- ---------------------------- ------------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGADOURO

DESIGNAÇÃO DAS EMPREITADAS

E.M. 596 - Lanço 
entre Vilarinho dos 

Galegos e Ventoselo

Pavimentação do 
C.M. 1162 entre a 

E.N.219 e Valcerto e 
Pavimentação da E.M. 
599 entre a E.N.219 e 

Azinhoso

Beneficiação e 
rectificação do 

C.M.1162 entre S. 
Martinho do Peso e 

Valcerto
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DADOS DO PROJECTO

Autoria do 
projecto

Gabinete de Projectos 
privado Câmara Municipal

Gabinete de Projectos 
privado

Data do 
Projecto 1984 2004 2002
Prazo de 

execução para a 
obra 240 dias 120 dias 300 dias

Caderno de 
Encargos com 
especificações 

técnicas 
adequadas

Sim Sim Sim

Existência de 
memória 

descritiva de 
execução da 

obra

Sim Sim Sim

Foi feita a 
revisão do 
projecto?

Não Não Não

PROCESSO DE CONCURSO

Tipo de 
procedimento Concurso Público Concurso Público Concurso Público

Preço
Base 929.401,88 € 226.657,25 € 283.344,75 €

Admite 
apresentação de 

proposta 
condicionada

Não Não Não

Se sim, em que 
parâmetro --------------------------- --------------------------- ---------------------------

Admite 
apresentação de 

proposta 
variante

Não Não Não

Data da 
publicação do 

anúncio em D.R.
30 / Outubro / 2003 30 / Abril / 2004 23 / Julho / 2002

Valor da 
proposta mais 

alta 931.459,72 € 203.060,00 € 346.455,93 €

% do valor da 
proposta mais 

alta 
relativamente ao 

preço base

0,22 -10,41 22,27
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Valor da 
proposta mais 

baixa 579.607,78 € 148.912,00 € 212.412,40 €

% do valor da 
proposta mais 

baixa 
relativamente ao 

preço base

-37,64 -34,30 -25,03

Valor do 
contrato 579.607,78 € 148.912,00 € 212.412,40 €

% do valor do 
contrato

relativamente ao 
preço base

-37,64 -34,30 -25,03

Tipo de 
proposta do 

contrato
Base Base Base

Prazo da 
proposta 

condicionada ---------------------- ---------------------- ----------------------
Data do Auto de 

Consignação 
dos trabalhos 29 / Junho / 2004 27 / Outubro / 2004 29 / Novembro / 2002
Data previsível 

para a 
conclusão da 

obra 24 / Fevereiro / 2005 24 / Fevereiro / 2005 25 / Setembro / 2003

EXECUÇÃO DA OBRA

Fiscalização da 
obra Câmara Municipal Câmara Municipal Câmara Municipal

Houve 
realização de 

trabalhos a mais
Sim Não Sim

Natureza dos 
trabalhos a mais

Prevista e Imprevista -------------------------- Prevista

Origem dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
prevista

Erros de medição do 
projecto

--------------------------
Erros de medição do 

projecto

Valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
prevista 28.435,19 €

--------------------------

29.500,00 €
% do valor dos 

trabalhos a mais 
de natureza 

prevista 
relativamente ao 

valor do 
contrato

4,91 -------------------------- 13,89



Processos de Obras de Infra-estruturas Viárias Municipais – Uma análise dos desvios de custo e de prazo 

Mestrado em Engenharia e Planeamento Municipal - UTAD 167

Origem dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
imprevista

Omissões do projecto -------------------------- --------------------------

Valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
imprevista 37.500,00 € -------------------------- --------------------------

% do valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
imprevista 

relativamente ao 
valor do 
contrato

6,47 -------------------------- --------------------------

Valor total dos 
trabalhos a mais

65.935,19 €
--------------------------

29.500,00 €
% do valor total 
dos trabalhos a 

mais 
relativamente ao 

valor do 
contrato

11,38 -------------------------- 13,89

Prorrogação de 
prazo por conta 
dos trabalhos a 

mais 361 dias

-------------------------- --------------------------

Período de 
suspensão da 

obra Não houve 60 dias Não houve

Data da 
Recepção 

Provisória da 
obra 02 / Junho / 2006 15 / Julho / 2005 24 / Setembro / 2003

Prazo real da 
obra 703 dias 201 dias 300 dias 

Diferença entre 
o prazo legal e o 

prazo real da 
obra mais 463 dias mais 81 dias 0

% da diferença 
entre o prazo 

legal e o prazo 
real + 192,92 +67,50 0

Motivos/razões 
que levaram ao 
atraso da obra

Condições 
climatéricas adversas 
e os trabalhos a mais

Condições 
climatéricas adversas

------------------------
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CÂMARA MUNICIPAL DE MOGADOURO

DESIGNAÇÃO DAS EMPREITADAS

Repavimentação da 
Estrada do 

Cruzamento de 
Peredo a Vilar Sêco

Ligação da E.N.221 a 
Linhares

DADOS DO PROJECTO

Autoria do 
projecto Câmara Municipal Câmara Municipal
Data do 
Projecto 2005 2006
Prazo de 

execução para a 
obra 365 dias 120 dias

Caderno de 
Encargos com 
especificações 

técnicas 
adequadas

Sim Sim

Existência de 
memória 

descritiva de 
execução da 

obra

Sim Sim

Foi feita a 
revisão do 
projecto?

Não Não

PROCESSO DE CONCURSO

Tipo de 
procedimento Concurso Público Concurso Limitado

Preço
Base 514.286,25 € 95.850,00 €

Admite 
apresentação de 

proposta 
condicionada

Não Não

Se sim, em que 
parâmetro --------------------------- ---------------------------

Admite 
apresentação de 

proposta 
variante

Não Não

Data da 
publicação do 

anúncio em D.R.
03 / Maio / 2005

Convite datado de                        
18 / Dezembro / 2006
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Valor da 
proposta mais 

alta 654.336,25 € 81.449,00 €

% do valor da 
proposta mais 

alta 
relativamente ao 

preço base

27,23 -15,02

Valor da 
proposta mais 

baixa 425.799,99 € 71.814,30 €

% do valor da 
proposta mais 

baixa 
relativamente ao 

preço base

-17,21 -25,08

Valor do 
contrato 425.799,99 € 71.814,30 €

% do valor do 
contrato 

relativamente ao 
preço base

-17,21 -25,08

Tipo de 
proposta do 

contrato
Base Base

Prazo da 
proposta 

condicionada ---------------------- ----------------------
Data do Auto de 

Consignação 
dos trabalhos 08 / Março / 2006 26 / Junho / 2007
Data previsível 

para a 
conclusão da 

obra 08 / Março / 2007 24 / Outubro / 2007

EXECUÇÃO DA OBRA

Fiscalização da 
obra Câmara Municipal Câmara Municipal

Houve 
realização de 

trabalhos a mais
Não Não

Natureza dos 
trabalhos a mais

-------------------------- --------------------------

Origem dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
prevista

-------------------------- --------------------------
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Valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
prevista

-------------------------- --------------------------

% do valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
prevista 

relativamente ao 
valor do 
contrato

-------------------------- --------------------------

Origem dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
imprevista

-------------------------- --------------------------

Valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
imprevista -------------------------- --------------------------

% do valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
imprevista 

relativamente ao 
valor do 
contrato

-------------------------- --------------------------

Valor total dos 
trabalhos a mais

-------------------------- --------------------------

% do valor total 
dos trabalhos a 

mais 
relativamente ao 

valor do 
contrato

-------------------------- --------------------------

Prorrogação de 
prazo por conta 
dos trabalhos a 

mais

-------------------------- --------------------------

Período de 
suspensão da 

obra Não houve Não houve
Data da 

Recepção 
Provisória da 

obra 30 / Março / 2007 30 / Julho / 2007
Prazo real da 

obra 387 dias 34 dias
Diferença entre 
o prazo legal e o 

prazo real da 
obra mais 22 dias menos 86 dias

% da diferença 
entre o prazo 

legal e o prazo 
real + 6,03 - 71,67
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Motivos/razões 
que levaram ao 
atraso da obra

------------------------ -----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FLOR

DESIGNAÇÃO DAS EMPREITADAS

Beneficiação da E.M. 
Samões - Barragem 

do Peneireiro

Beneficiação da E.M. 
608 Sampaio - Vila 

Flor

Beneficiação do C.M. 
Vilas Boas - Meireles

DADOS DO PROJECTO

Autoria do 
projecto Câmara Municipal Câmara Municipal Câmara Municipal
Data do 
Projecto 23 / Setembro / 2003 15 / Janeiro / 2001 03 / Abril / 2001
Prazo de 

execução para a 
obra 60 dias 150 dias 60 dias

Caderno de 
Encargos com 
especificações 

técnicas 
adequadas

Sim Sim Sim

Existência de 
memória 

descritiva de 
execução da 

obra

Sim Sim Sim

Foi feita a 
revisão do 
projecto?

Não Não Não

PROCESSO DE CONCURSO

Tipo de 
procedimento Concurso Limitado Concurso Público Concurso Limitado

Preço
Base 77.401,28 € 836.766,52 € 104.463,24 €

Admite 
apresentação de 

proposta 
condicionada

Não Não Não

Se sim, em que 
parâmetro --------------------------- --------------------------- ---------------------------
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Admite 
apresentação de 

proposta 
variante

Não Não Não

Data da 
publicação do 

anúncio em D.R.

Convite datado de                       
09 / Outubro / 2003

08 / Fevereiro / 2001
Convite datado de                   
02 / Maio / 2001

Valor da 
proposta mais 

alta 86.585,88 € 995.101,80 € 134.101,81 €
% do valor da 
proposta mais 

alta 
relativamente ao 

preço base

11,87 18,92 28,37

Valor da 
proposta mais 

baixa 62.447,28 € 773.136,00 € 119.656,63 €
% do valor da 
proposta mais 

baixa 
relativamente ao 

preço base

-19,32 -7,60 14,54

Valor do 
contrato 62.447,28 € 773.136,00 € 119.656,63 €

% do valor do 
contrato 

relativamente ao 
preço base

-19,32 -7,60 14,54

Tipo de 
proposta do 

contrato
Base Base Base

Prazo da 
proposta 

condicionada ---------------------- ---------------------- ----------------------
Data do Auto de 

Consignação 
dos trabalhos 17 / Maio / 2004 27 / Julho / 2001 03 / Setembro / 2001
Data previsível 

para a 
conclusão da 

obra 14 / Julho / 2004 23 / Dezembro / 2001 01 / Novembro / 2001

EXECUÇÃO DA OBRA

Fiscalização da 
obra Câmara Municipal Câmara Municipal Câmara Municipal

Houve 
realização de 

trabalhos a mais
Sim Sim Sim

Natureza dos 
trabalhos a mais

Prevista Prevista e Imprevista Prevista e Imprevista
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Origem dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
prevista

Erro de medição do 
projecto

Erros de medição do 
projecto

Erros de medição do 
projecto

Valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
prevista 4.133,24 € 38.007,07 € 4.851,68 €

% do valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
prevista 

relativamente ao 
valor do 
contrato

6,62 4,92 4,05

Origem dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
imprevista

-------------------------
Execução de muros 

de vedação

Pintura do eixo da 
estrada e da 

manutenção das 
bermas

Valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
imprevista ------------------------- 29.018,13 € 5.387,02 €

% do valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
imprevista 

relativamente ao 
valor do 
contrato

-------------------------- 3,75 4,50

Valor total dos 
trabalhos a mais 4.133,24 € 67.025,20 € 10.238,70 €
% do valor total 
dos trabalhos a 

mais 
relativamente ao 

valor do 
contrato

6,62 8,67 8,56

Prorrogação de 
prazo por conta 
dos trabalhos a 

mais

Não houve 3 dias Não houve

Período de 
suspensão da 

obra -------------------------- -------------------------- --------------------------

Data da 
Recepção 

Provisória da 
obra 12 / Julho / 2004 12 / Agosto / 2002 31 / Outubro / 2001

Prazo real da 
obra 58 dias 381 dias 59 dias

Diferença entre 
o prazo legal e o 

prazo real da 
obra menos 2 dias mais 231 dias menos 1 dia
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% da diferença 
entre o prazo 

legal e o prazo 
real - 3,33 + 154,00 - 1,67

Motivos/razões 
que levaram ao 
atraso da obra

------------------------
Condições 

meteorológicas
------------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FLOR

DESIGNAÇÃO DAS EMPREITADAS

Construção da E.M. 
Vilas Boas - Vilarinho 

das Azenhas

Melhoramento da 
Estrada de acesso à 

Srª da Assunção

Pavimentação de um 
troço da E.M. - Vale 

Frechoso - Santa 
Comba da Vilariça

DADOS DO PROJECTO

Autoria do 
projecto Câmara Municipal Câmara Municipal Câmara Municipal
Data do 
Projecto 23 / Março / 2003 13 / Fevereiro / 2004 13 / Fevereiro / 2004
Prazo de 

execução para a 
obra 90 dias 30 dias 30 dias

Caderno de 
Encargos com 
especificações 

técnicas 
adequadas

Sim Sim Sim

Existência de 
memória 

descritiva de 
execução da 

obra

Sim Sim Sim

Foi feita a 
revisão do 
projecto?

Não Não Não

PROCESSO DE CONCURSO

Tipo de 
procedimento Concurso Público Concurso Limitado Concurso Limitado

Preço
Base 337.914,70 € 119.537,50 € 94.875,00 €
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Admite 
apresentação de 

proposta 
condicionada

Não Não Não

Se sim, em que 
parâmetro --------------------------- --------------------------- ---------------------------

Admite 
apresentação de 

proposta 
variante

Não Não Não

Data da 
publicação do 

anúncio em D.R.
23 / Janeiro / 2004

Convite datado de                        
10 / Março / 2004

Convite datado de                        
25 / Fevereiro / 2004

Valor da 
proposta mais 

alta 295.000,00 € 140.945,00 € 112.625,00 €
% do valor da 
proposta mais 

alta 
relativamente ao 

preço base

-12,70 17,91 18,71

Valor da 
proposta mais 

baixa 217.627,00 € 99.841,50 € 76.615,75 €

% do valor da 
proposta mais 

baixa 
relativamente ao 

preço base

-35,60 -16,48 -19,25

Valor do 
contrato 217.627,00 € 99.841,50 € 76.615,75 €

% do valor do 
contrato 

relativamente ao 
preço base

-35,60 -16,48 -19,25

Tipo de 
proposta do 

contrato
Base Base Base

Prazo da 
proposta 

condicionada ---------------------- ---------------------- ----------------------
Data do Auto de 

Consignação 
dos trabalhos 15 / Março / 2004 21 / Junho / 2004 26 / Julho / 2004
Data previsível 

para a 
conclusão da 

obra 12 / Junho / 2004 20 / Julho / 2004 24 / Agosto / 2004

EXECUÇÃO DA OBRA

Fiscalização da 
obra Câmara Municipal Câmara Municipal Câmara Municipal
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Houve 
realização de 

trabalhos a mais
Sim Não Não

Natureza dos 
trabalhos a mais

Imprevista -------------------------- --------------------------

Origem dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
prevista

-------------------------- -------------------------- --------------------------

Valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
prevista

-------------------------- -------------------------- --------------------------

% do valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
prevista 

relativamente ao 
valor do 
contrato

-------------------------- -------------------------- --------------------------

Origem dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
imprevista

Construção de muro 
de suporte à estrada

-------------------------- --------------------------

Valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
imprevista 4.755,00 € -------------------------- --------------------------

% do valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
imprevista 

relativamente ao 
valor do 
contrato

2,18 -------------------------- --------------------------

Valor total dos 
trabalhos a mais

4.755,00 €

-------------------------- --------------------------

% do valor total 
dos trabalhos a 

mais 
relativamente ao 

valor do 
contrato

2,18 -------------------------- --------------------------

Prorrogação de 
prazo por conta 
dos trabalhos a 

mais 2 dias

-------------------------- --------------------------

Período de 
suspensão da 

obra Não houve Não houve Não houve

Data da 
Recepção 

Provisória da 
obra 26 / Junho / 2004 12 / Julho / 2004 25 / Agosto / 2004
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Prazo real da 
obra 104 dias 22 dias 31 dias

Diferença entre 
o prazo legal e o 

prazo real da 
obra mais 14 dias menos 8 dias mais 1 dia

% da diferença 
entre o prazo 

legal e o prazo 
real + 15,56 - 26,67 + 3,33

Motivos/razões 
que levaram ao 
atraso da obra

Condições 
meteorológicas

------------------------ ------------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FLOR

DESIGNAÇÃO DAS EMPREITADAS

Beneficiação da E.M. 
Valtorno - Mourão

Pavimentação da E. 
M. Seixo de Manhoses 

- Santa Cecília

Construção do C.M. 
Roios - E.N. 214 Vila 

Flor / Trindade

DADOS DO PROJECTO

Autoria do 
projecto Câmara Municipal Câmara Municipal

GAT - Terra Quente 
Transmontana

Data do 
Projecto 13 / Agosto / 2004 19 / Janeiro / 2005 14 / Outubro / 2004
Prazo de 

execução para a 
obra 30 dias 45 dias 90 dias

Caderno de 
Encargos com 
especificações 

técnicas 
adequadas

Sim Sim Sim

Existência de 
memória 

descritiva de 
execução da 

obra

Sim Sim Sim

Foi feita a 
revisão do 
projecto?

Não Não Não

PROCESSO DE CONCURSO

Tipo de 
procedimento Concurso Limitado Concurso Limitado Concurso Público
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Preço
Base 97.506,45 € 115.502,50 € 235.045,87 €

Admite 
apresentação de 

proposta 
condicionada

Não Não Não

Se sim, em que 
parâmetro --------------------------- --------------------------- ---------------------------

Admite 
apresentação de 

proposta 
variante

Não Não Não

Data da 
publicação do 

anúncio em D.R.

Convite datado de                        
22 / Setembro / 2004

Convite datado de                        
11 / Março / 2005

24 / Fevereiro / 2005

Valor da 
proposta mais 

alta 117.423,10 € 133.235,00 € 251.505,07 €
% do valor da 
proposta mais 

alta 
relativamente ao 

preço base

20,43 15,35 7,00

Valor da 
proposta mais 

baixa 86.500,00 € 103.235,00 € 199.050,86 €

% do valor da 
proposta mais 

baixa 
relativamente ao 

preço base

-11,29 -10,62 -15,31

Valor do 
contrato 86.500,00 € 103.235,00 € 199.050,86 €

% do valor do 
contrato 

relativamente ao 
preço base

-11,29 -10,62 -15,31

Tipo de 
proposta do 

contrato
Base Base Base

Prazo da 
proposta 

condicionada ---------------------- ---------------------- ----------------------
Data do Auto de 

Consignação 
dos trabalhos 25 / Julho / 2005 08 / Agosto / 2005 17 / Outubro / 2005
Data previsível 

para a 
conclusão da 

obra 23 / Agosto / 2005 21 / Setembro / 2005 14 / Janeiro / 2006
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EXECUÇÃO DA OBRA

Fiscalização da 
obra Câmara Municipal Câmara Municipal Câmara Municipal

Houve 
realização de 

trabalhos a mais
Não Sim Sim

Natureza dos 
trabalhos a mais

-------------------------- Imprevista Prevista e Imprevista

Origem dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
prevista

-------------------------- --------------------------
Erros de medição do 

projecto

Valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
prevista

-------------------------- --------------------------

10.368,22 €
% do valor dos 

trabalhos a mais 
de natureza 

prevista 
relativamente ao 

valor do 
contrato

-------------------------- -------------------------- 5,21

Origem dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
imprevista

-------------------------- Drenagem Valetas e Drenagem

Valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
imprevista -------------------------- 5.190,00 € 12.590,00 €

% do valor dos 
trabalhos a mais 

de natureza 
imprevista 

relativamente ao 
valor do 
contrato

-------------------------- 5,03 6,33

Valor total dos 
trabalhos a mais

--------------------------
5.190,00 € 22.958,22 €

% do valor total 
dos trabalhos a 

mais 
relativamente ao 

valor do 
contrato

-------------------------- 5,03 11,53

Prorrogação de 
prazo por conta 
dos trabalhos a 

mais

-------------------------- -------------------------- --------------------------

Período de 
suspensão da 

obra Não houve Não houve Não houve
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Data da 
Recepção 

Provisória da 
obra 17 / Agosto / 2005 04 / Outubro / 2005 22 / Dezembro / 2006

Prazo real da 
obra 24 dias 59 dias 432 dias

Diferença entre 
o prazo legal e o 

prazo real da 
obra menos 6 dias mais 14 dias mais 342 dias

% da diferença 
entre o prazo 

legal e o prazo 
real - 20,00 + 31,11 + 380,00

Motivos/razões 
que levaram ao 
atraso da obra

------------------------ Mau tempo

Mau tempo e 
indefinição na 
execução dos 

trabalhos a mais 
imprevistos


