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Decreto-Lei n.º ............/2011,  

de ...... de ............................ 

 

 

O presente decreto-lei aprova medidas referentes às entidades adjudicantes definidas no Código dos 

Contratos Públicos (CPC), bem como aos regimes de trabalhos a mais, de serviços a mais, de 

suprimento de erros e omissões e da responsabilidade pelos mesmos, previstos naquele diploma e 

que importa ajustar aos princípios definidos nas Directivas comunitárias, traduzidos no Memorando 

de Políticas Económicas e Financeiras a que Portugal se vinculou em 17 de Maio de 2011. 

Foi ouvida a Comissão de Acompanhamento do Código dos Contratos Públicos. 

Assim: 

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo Decreta o seguinte:  

 

Artigo 1.º 
Objecto  

 

O presente decreto-lei classifica como entidades adjudicantes, nos termos definidos no CCP, todas 

as fundações públicas, faz cessar um número significativo de excepções no domínio da formação de 

alguns contratos por parte de outras entidades adjudicantes, e introduz, além disso, acertos no 

regime dos trabalhos a mais, dos serviços a mais e dos erros e omissões previstos no mesmo 

diploma 

 

Artigo 2.º 
Alteração ao Código dos Contratos Públicos,  

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro 

São alterados os artigos 2.º, 5.º, 42.º, 370.º, 376.º, 378.º e 454.º do Código dos Contratos Públicos, 

aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, que passam a ter a seguinte 

redacção: 

«Artigo 2.º 
Entidades adjudicantes 

 
1 – São entidades adjudicantes: 

a) O Estado; 

b) As Regiões Autónomas; 

c) As autarquias locais; 
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d) Os institutos públicos; 

e) As fundações públicas; 

f) As associações públicas; 

g) As associações de que façam parte uma ou várias das pessoas colectivas referidas nas alíneas 

anteriores, desde que sejam maioritariamente financiadas por estas, estejam sujeitas ao seu 

controlo de gestão ou tenham um órgão de administração, de direcção ou de fiscalização cuja 

maioria dos titulares seja, directa ou indirectamente, designada pelas mesmas. 

2 – São também entidades adjudicantes: 

a) Quaisquer pessoas colectivas, que independentemente da sua natureza pública ou privada: 

i)  Tenham sido criadas especificamente para satisfazer necessidades de interesse geral, sem 

carácter industrial ou comercial, entendendo-se como tal aquelas cuja actividade económica 

se não submeta à lógica do mercado e da livre concorrência; e 

ii)  Sejam maioritariamente financiadas pelas entidades referidas no número anterior,      

estejam sujeitas ao seu controlo de gestão ou tenham um órgão de administração, de 

direcção ou de fiscalização cuja maioria dos titulares seja, directa ou indirectamente, 

designada por aquelas entidades; 

b) Quaisquer pessoas colectivas que se encontrem na situação referida na alínea anterior 

relativamente a entidades que sejam, elas próprias, entidades adjudicantes; 

c) As associações de que façam parte uma ou várias das pessoas colectivas referidas nas alíneas 

anteriores, desde que sejam maioritariamente financiadas por estas, estejam sujeitas ao seu 

controlo de gestão ou tenham um órgão de administração, de direcção ou de fiscalização cuja 

maioria dos titulares seja, directa ou indirectamente, designada pelas mesmas. 

 

Artigo 370º 
Trabalhos a mais 

 

1 – 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. 

2 – Ainda que verificadas as condições referidas no número anterior, a execução de trabalhos a 

mais não pode ser ordenada quando:  
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a) O contrato adjudicado tenha sido celebrado na sequência de procedimento de ajuste directo 

ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 19º; 

b) Sendo o somatório do preço contratual com o preço atribuído aos trabalhos a mais igual ou 

superior ao valor referido na alínea b) do artigo 19.º e tendo o contrato inicial sido celebrado na 

sequência de concurso público ou de concurso limitado por prévia qualificação, o anúncio do 

concurso não tenha sido publicado no Jornal Oficial da União Europeia; 

c) O preço atribuído aos trabalhos a mais, somado ao preço de anteriores trabalhos a mais e 

deduzido do preço de quaisquer trabalhos a menos, exceder 5% do preço contratual. 

3 – O limite previsto na alínea c) do número anterior é elevado para 25% quando estejam em causa 

obras cuja execução seja afectada por condicionalismos naturais com especiais características de 

imprevisibilidade, nomeadamente obras marítimo-portuárias, construção de túneis e outras obras 

complexas do ponto de vista geotécnico, bem como obras de reabilitação ou restauro de bens 

imóveis. 

4 – Para efeitos do disposto no nº 1, não são considerados trabalhos a mais: 

a) Os trabalhos que sejam necessários ao suprimento de erros ou omissões, 

independentemente da parte responsável pelos mesmos; 

b) Os trabalhos resultantes de alterações ao projecto inicial, nele introduzidas por mera opção 

da entidade adjudicante. 

5 – Os trabalhos a mais previstos no nº 1 que cumpram, de forma cumulativa, os requisitos do nº 2, 

podem ser objecto de contrato adicional a celebrar com o empreiteiro, nos termos do disposto nos 

artigos seguintes. 

6 – Os trabalhos a mais previstos no nº 1 que não cumpram, de forma cumulativa, os requisitos do 

nº 2, bem como os trabalhos previstos na alínea b) do nº 4 devem ser objecto de contrato celebrado 

na sequência de novo procedimento a adoptar nos termos do disposto no título I da Parte II. 

 

Artigo 376º 
Obrigação de execução de trabalhos de suprimento de erros e omissões 

 

1 – É obrigação do empreiteiro executar todos os trabalhos de suprimento de erros e omissões que 

lhe sejam ordenados pelo dono da obra, desde que se verifique uma das seguintes condições: 

a) Se trate de erros e omissões decorrentes de projecto elaborado sob responsabilidade do 

próprio empreiteiro, nos termos do nº 3 do artigo 43º; 
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b) Se trate de erros e omissões em projecto elaborado sob responsabilidade do dono da obra, 

que apenas tenham sido detectados durante a fase de execução da mesma, nos termos do 

disposto no nº 2 do artigo 61º. 

2 - Salvo quando o empreiteiro seja o responsável pela elaboração do projecto de execução dos 

trabalhos referidos no número anterior, o dono da obra deve entregar-lhe todos os elementos 

necessários à realização dos mesmos.  

3 – Nos casos previstos na alínea b) do nº 1, só pode ser ordenada ao empreiteiro a execução de 

trabalhos de suprimento de erros e omissões quando o respectivo preço não exceder 5 % do preço 

contratual.  

4 – Devem ser objecto de contrato celebrado na sequência de novo procedimento adjudicatório, a 

adoptar nos termos do disposto no título I da Parte II, os seguintes trabalhos de suprimento de 

erros e omissões: 

a) Os previstos na alínea b) do nº 1 que excedam o limite percentual previsto no nº 3; 

b) Os que, tendo sido detectados pelos interessados na fase de formação do contrato, mas não 

aceites pelo dono da obra, acabem por ser considerados essenciais à conclusão da mesma; 

c) Os que, sendo detectáveis por quaisquer interessados durante a formação do contrato, 

apenas foram identificados durante a execução da obra. 

5 – Nos casos previstos no n.º 2 do artigo 371.º, o empreiteiro não está sujeito à obrigação prevista 

no n.º 1, sendo aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto no artigo 372.º.  

6 - Quando estejam em causa erros e omissões que prejudiquem o normal desenvolvimento do 

plano de trabalhos, o empreiteiro deve propor ao dono da obra as modificações ao dito plano que 

entender necessárias, devendo aquele comunicar ao empreiteiro a sua posição sobre as mesmas até 

15 dias após a notificação da proposta do empreiteiro, equivalendo a falta desta comunicação a 

aceitação da proposta.  

7 - As modificações ao plano de trabalhos a que se refere o número anterior destinam-se 

estritamente a compatibilizar o plano em vigor com os trabalhos de suprimento de erros e omissões 

ordenados e apenas podem ter por efeito a alteração do prazo de execução da obra ou do preço 

contratual, nos termos previstos, respectivamente, no n.º 2 do artigo seguinte e no artigo 378.º  

 

Artigo 378º 
Responsabilidade pelos erros e omissões 

 

1 – O dono da obra é responsável pela execução e pagamento dos trabalhos de suprimento de 
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erros e omissões que sejam induzidos pelos elementos por si elaborados ou disponibilizados e ainda 

pelos referidos na alínea b) do n.º 1 e nas alínea b) e c) do n.º 4 do artigo 376.º. 

2 – A responsabilidade pela execução e pagamento dos trabalhos de suprimento de erros e omissões 

previstos na alínea a) do nº 1 do artigo 376º cabe ao empreiteiro. 

3 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, caso os erros ou omissões decorram do 

incumprimento de obrigações de concepção assumidas, perante o dono da obra, pelos autores dos 

projectos ou dos respectivos revisores, deve aquele exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista 

de ser indemnizado, por parte destes, por danos e prejuízos resultantes de defeitos e insuficiências 

técnicas do projecto, omissões, erros materiais e infracções a preceitos legais ou regulamentares. 

4 - No caso previsto no número anterior, a responsabilidade dos terceiros, quando fundada em título 

contratual, é limitada ao triplo dos honorários a que os mesmos tenham direito ao abrigo do 

respectivo contrato, salvo se a responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou de negligência 

grosseira no cumprimento das suas obrigações.  

 

Artigo 454.º 
Serviços a mais 

 

1 – São serviços a mais aqueles cuja espécie ou quantidade não esteja prevista no contrato e que: 

a) Se tenham tornado necessários à prestação dos serviços objecto do contrato na sequência de 

uma circunstância imprevista; e 

b) Não possam ser técnica ou economicamente separáveis do objecto do contrato sem 

inconvenientes graves para o contraente público ou, embora separáveis, sejam estritamente 

necessários à conclusão do objecto do contrato. 

2 – Não pode ser ordenada a execução de serviços a mais, ainda que verificadas as condições 

referidas no número anterior, quando:  

a) O contrato adjudicado tenha sido celebrado na sequência de procedimento de ajuste directo 

ao abrigo do disposto na alínea a) do nº 1 do artigo 20º; 

b) O somatório do preço contratual com o preço atribuído aos serviços a mais for igual ou 

superior ao valor referido na alínea b) do nº 1 do artigo 20.º e, tendo o contrato inicial sido 

celebrado na sequência de concurso público ou de concurso limitado por prévia qualificação, o 

anúncio do concurso não tenha sido publicado no Jornal Oficial da União Europeia; 

c) O preço atribuído aos serviços a mais, somado ao preço de anteriores serviços a mais e 

deduzido do preço de quaisquer serviços a menos, exceder 5% do preço contratual.  
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3 – Sempre que o contraente público for o Estado, só pode ser ordenada a execução de serviços a 

mais quando o somatório do preço contratual com o preço atribuído aos serviços a mais for igual ou 

superior ao valor referido no n.º 2 do artigo 20.º ou, tratando-se de um dos contratos previstos na 

alínea b) deste mesmo preceito, ao valor referido na alínea b) do n.º 1 do mencionado artigo. 

4 –  Não são considerados serviços a mais aqueles que sejam necessários ao suprimento de erros ou 

omissões, independentemente da parte responsável pelos mesmos. 

5 – Caso não se verifique alguma das condições previstas no n.º 2, os serviços a mais devem ser 

objecto de contrato celebrado na sequência de procedimento adoptado nos termos do disposto no 

título I da parte II. 

6 – Aos serviços a mais e aos serviços a menos é aplicável, com as necessárias adaptações, o 

disposto nos artigos 371.º a 375.º e 379.º a 381.º, respectivamente». 

 

 
Artigo 3.º 

Norma revogatória 

 

São revogadas as seguintes normas do Código dos Contratos Públicos, aprovado em anexo ao 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro: 

a) O n.º 3 do artigo 5.º; 

b) Os nº.s 7, 8 e 9 do artigo 42.º. 

 

Artigo 4.º 
Entrada em vigor e produção de efeitos 

 

O presente decreto-lei entra em vigor 30 dias após a sua publicação, só sendo aplicável aos contratos 

públicos celebrados a partir dessa data. 

 

 

 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de .......... de ............................. de 2011. 


