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� 1)1)1)1)Pouco tempo decorrido desde 29 de Janeiro 
de 2008

� 2)2)2)2)Não abrange os sectores excluídos Artigo 
11, nº1

• Caso de Espanha
• Lei nº30/2007, de 30 de Outubro

• Ley de Contratos del Sector Publico
• Lei nº31/2007, de 30 de Outubro

� 3)3)3)3)As consequências da crise das Finanças 
Públicas
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A não existência de grandes propósitos de 
reforma da legislação comunitária, ao 

contrário do período anterior às Directivas de 
2004
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� UM CÓDIGO QUE NÃO SE APLICA A MUITOS 
DOS CONTRATOS PÚBLICOS MAIS 

IMPORTANTES

� A LEGISLAÇÃO ESPECIAL PARA OS GRANDES 
PROJECTOS DE INVESTIMENTO PÚBLICO 

DEPOSITADOS EM CONCESSÕES

� A ADMNISTRAÇÃO AUTÁRQUICA COM 
LIBERDADE LIMITADA
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� A ELIMINAÇÃO DO REGIME DE SÉRIE DE 
PREÇOS E O FUNCIONAMENTO DO MODELO 

DO ARTIGO 61, DO CÓDIGO DOS 
CONTRATOS PÚBLICOS

◦ Alínea b) do nº1,
espécieouquantidades de 

prestaçõesestritamentenecessáriasà integral 
execução do objecto do contrato a celebrar
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� A NECESSIDADE DE ALTERAR O PREÇO BASE 
SE A ENTIDADE ADJUDICANTE ACEITAR ERROS 

E OMISSÕES 

◦ As duas excepções:
� Valores irrelevantes

� Diminuição do preço base
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� A INFLUÊNCIA DA MENTALIDADE SIMPLEX NA 
CONFIGURAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PRÉ-

CONTRATUAIS

� A PREFERÊNCIA À CELERIDADE DOS 
PROCEDIMENTOS, COM PREJUÍZO DE TODOS 

OS OUTROS VALORES
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� AUMENTO DE RISCO PARA OS 
REPRESENTANTES DO DONO DE OBRA

A responsabilidade financeira nos termos da 
Lei de Organização e Processo do Tribunal de 
Contas, desde a reforma produzida pela Lei 

nº48/2006 de 29 de Agosto

� TRABALHOS DE SUPRIMENTO DE ERROS E 
OMISSÕES

� RELATÓRIO DA AUDITORIA Nº8/2010-1ª
Secção
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O antecedente da afirmação inexacta do preâmbulo do Decreto-Lei 
nº59/99, de 2 de Março

II – Cumpre agora relevar alguns aspectos constantes do presente 
diploma:

(...)
3)Explicita-se a possibilidade de o concorrente apresentar 

proposta com preço firme, renunciando assim à revisão de 
preços

Artigo 199
1.O preço das empreitadas de obras públicas será

obrigatoriamente revisto, nos termos das cláusulas insertas nos 
contratos, os quais todavia, deverão subordinar-se aos 
princípios fundamentais previstos na lei especial aplicável
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� O sistema de revogação de normas anteriores 
previsto no nº2, do artigo 14, do Decreto-Lei 

18/2008, de 29 de Janeiro

ÉÉÉÉ igualmente revogada toda a legislaigualmente revogada toda a legislaigualmente revogada toda a legislaigualmente revogada toda a legislaçççção ão ão ão 
relativa relativa relativa relativa ààààs mats mats mats matéééérias reguladas pelo Crias reguladas pelo Crias reguladas pelo Crias reguladas pelo Cóóóódigo digo digo digo 

dos Contratos Pdos Contratos Pdos Contratos Pdos Contratos Púúúúblicos, seja ou não com ele blicos, seja ou não com ele blicos, seja ou não com ele blicos, seja ou não com ele 
incompatincompatincompatincompatíííívelvelvelvel
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� Artigo 382
� 1.Sem prejuízo do disposto nos artigos 282º, 300º e 

341º o preço fixado no contrato para os trabalhos de 
execução da obra é obrigatoriamente revisto nos 
termos contratualmente estabelecidos e de acordo 
com o disposto em lei

� 2.Na falta de estipulação contratual quanto à fórmula 
de revisão de preços, é aplicável a fórmula tipo 
estabelecida para obras da mesma natureza constante 
da lei
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� Artigo 300
� Sem prejuízo do disposto nos artigos 282º, 341º e 

382º, só há lugar à revisão de preços se o contrato o 
determinar e fixar os respectivos termos, 
nomeadamente o método de cálculo e periodicidade
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“Não hNão hNão hNão háááá lugar a revisão de prelugar a revisão de prelugar a revisão de prelugar a revisão de preçççços contratuaisos contratuaisos contratuaisos contratuais, 
como consequência de alteração dos custos 

de mão-de-obra, de materiais ou de 
equipamentos de apoio durante a execução 

da empreitada”

Exemplo real de um Contrato de Empreitada 
adjudicado por uma autarquia local já na 

vigência do Código dos Contratos Públicos
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A NECESSIDADE DE UM REGIME NACIONAL
paraoperarnaadjudicaçãoeexecução de 

Contratos de Empreitada de ObraPúblicaque 
se contenhamnoslimiares de valor 
definidosnalegislaçãocomunitária

€€€€4.845.000 (sem IVA)4.845.000 (sem IVA)4.845.000 (sem IVA)4.845.000 (sem IVA)
Regulamento (CE) nº1177/2009 daComissão 

de 30 de Novembro de 2009 
Entrado a vigor a 1 de Janeiro de 2010
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A NECESSIDADE DA PREVISÃO DE UM NOVO 
CASO DE AJUSTE DIRECTO 

dada a revogação do entrega a “pessoa idónea”
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AS CONSEQUÊNCIAS 
PERVERSAS DO NOVO 

REGIME DE HABILITAÇÃO
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Os equívocos do Decreto-Lei nº59/99, de 2 de 
Março

� Artigo 69
◦ 2.O certificado de classificação de empreiteiro de 

obraspúblicasconstituiumapresunpresunpresunpresunçççção de ão de ão de ão de 
idoneidadeidoneidadeidoneidadeidoneidade, capacidadefinanceira, 
económicaetécnicaapenas no 
querespeitaaoselementosabrangidospelosdocument
osindicadosnasalíneas a) a d), h), j), m) ep) do nº1 
do artigo 67º
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DIRECTIVA 93/37/CEE
Artigo 29

◦ 2. A inscrição nessas listas oficiais, certificada pelos 
organismos competentes, constitui uma presunconstitui uma presunconstitui uma presunconstitui uma presunçççção ão ão ão 
de aptidãode aptidãode aptidãode aptidão, para obras correspondentes à
classificação do empreiteiro em causa, perante as , perante as , perante as , perante as 
entidades adjudicantes dos outros Estadosentidades adjudicantes dos outros Estadosentidades adjudicantes dos outros Estadosentidades adjudicantes dos outros Estados----
membrosmembrosmembrosmembros, apenas na acepção das alíneas a) a d) do 
artigo nº24, do artigo nº25, das alíneas b) e c) do 
artigo 26º e das alíneas b) e d) do artigo 27º (...)
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O sentido da reforma comunitária produzida 
pela Directiva 2004/18/CE

O excesso efectuado pelo Código dos 
Contratos Públicos
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Acórdão de 4 de Novembro de 2010 do Supremo Tribunal 
Administrativo Processo nº795/10

“(...)
III. A alínea a) do art.55º do CCP só se aplica aos candidatos, 

aos concorrentes e aos agrupamentos de candidatos ou 
concorrentes (todos eles com estatutos jurídicos próprios), 
não se aplicando aos subcontratados, a não ser em 
momento e sede de habilitação do adjudicatário, e aí por 
razões de habilitação técnica necessária à execução da 
empreitada, adquirida que está a escolha da proposta 
desse concorrente.

IV. A não apresentação de um alvará exigido no programa 
do concurso como necessário à execução da obra não 
pode, por si só, determinar a exclusão preliminar de um 
concorrente sem análise da respectiva proposta, pois que 
só em sede de habilitação de adjudicatário está prevista a 
obrigatoriedade dessa apresentação e eventual 
substituição por declaração do InCI, IP (ar.81º, nºs 2,3 e 5)
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O PAPEL DO SISTEMA DE JUSTIÇA

Por muito demorada que seja a execução da 
Empreitada, não demorará mais do que uma 

acção judicial relativa à sua execução
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