Município de Benavente
Termo de Responsabilidade
Notas:

1. Caso não sejam respeitadas todas as normas legais e regulamentares aplicáveis, tal
poderá ser ressalvado no Termo de Responsabilidade e justificado na Memória Descritiva
e Justificativa.
2. Nos termos dos artigos 98º e 99º do DL nº 555/99 de 16 de dezembro, na redação atual,
as falsas declarações

dos autores

dos projetos

no

Termo

de

Responsabilidade

relativamente à observância das normas técnicas gerais e específicas da construção, bem
como das disposições legais e regulamentares aplicáveis do projeto constituem
contraordenação, podendo determinar sanções acessórias.
3. Nos termos do nº 3 do artigo 99º as sanções aplicadas aos autores de projeto são
comunicadas à respetiva associação profissional, quando for o caso.
Notas:

4. Caso não sejam respeitadas todas as normas legais e regulamentares aplicáveis, tal
poderá ser ressalvado no Termo de Responsabilidade e justificado na Memória Descritiva
e Justificativa.
5. Nos termos dos artigos 98º e 99º do DL nº 555/99 de 16 de dezembro, na redação atual,
as falsas declarações

dos autores

dos projetos

no

Termo

de

Responsabilidade

relativamente à observância das normas técnicas gerais e específicas da construção, bem
como das disposições legais e regulamentares aplicáveis do projeto constituem
contraordenação, podendo determinar sanções acessórias.
6. Nos termos do nº 3 do artigo 99º as sanções aplicadas aos autores de projeto são
comunicadas à respetiva associação profissional, quando for o caso.
Artigo 14.º Deveres do diretor de obra, Lei n.º 40/2015, de 01 de junho

1 - Sem prejuízo do disposto na legislação vigente, o diretor de obra fica obrigado, com
autonomia técnica, a:
a) Assumir a função técnica de dirigir a execução dos trabalhos e a coordenação de toda a
atividade de produção da empresa responsável pela execução da obra;
b) Assegurar a correta realização da obra, no desempenho das tarefas de coordenação,
direção e execução dos trabalhos, em conformidade com o projeto de execução e o
cumprimento das condições da licença ou da admissão, em sede de procedimento
administrativo ou contratual público;
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c) Adotar os métodos de produção adequados, de forma a assegurar o cumprimento dos
deveres legais a que está obrigado, a qualidade da obra executada, a segurança e a
eficiência no processo de construção;
d) Requerer, sempre que o julgue necessário para assegurar a conformidade da obra que
executa ao projeto ou ao cumprimento das normas legais ou regulamentares em vigor, a
intervenção do diretor de fiscalização de obra, a assistência técnica dos autores de
projeto, devendo, neste caso, comunicar previamente ao diretor de fiscalização de obra,
ficando também obrigado a proceder ao registo desse facto e das respetivas
circunstâncias no livro de obra;
e) Quando coordene trabalhos executados por outras empresas, devidamente habilitadas,
no âmbito de obra cuja realização tenha sido assumida pela empresa cujo quadro de
pessoal integra, deve fazer-se coadjuvar, na execução destes, pelos técnicos dessas
mesmas empresas;
f)

Comunicar, no prazo de cinco dias úteis, a cessação de funções, enquanto diretor de
obra, ao dono da obra, bem como ao diretor de fiscalização de obra e à entidade perante
a qual tenha decorrido procedimento administrativo, em obra relativamente à qual tenha
apresentado termo de responsabilidade, para os efeitos e procedimentos previstos no
RJUE e no Código dos Contratos Públicos, sem prejuízo dos deveres que incumbam a
outras entidades, nomeadamente no caso de impossibilidade;

g) Assegurar a efetiva condução da execução dos trabalhos das diferentes especialidades
por técnicos qualificados nos termos do artigo 14.º-A;
h) Cumprir as normas legais e regulamentares em vigor.

2 - Para efeito do disposto na alínea d) do número anterior, nos casos em que não seja
legalmente prevista a existência obrigatória de diretor de fiscalização de obra, cabe ao
diretor de obra o dever de requerer, nas situações e termos previstos na referida alínea e
com as necessárias adaptações, a prestação de assistência técnica aos autores de projeto,
sem prejuízo da responsabilidade civil, criminal, contraordenacional ou outra, das demais
entidades que tenham sido contratadas pelo dono da obra.

Artigo 14.º-A Condução da execução dos trabalhos, Lei n.º 40/2015, de 01 de junho

1 - Em obras de classe 6 ou superior, as empresas responsáveis pela execução da obra
devem recorrer a técnicos com as qualificações suficientes para a condução da execução dos
trabalhos das diferentes especialidades enquadráveis na mesma, nos termos do anexo iv à
presente lei, que dela faz parte integrante.
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2 - O diretor de obra pode acumular a sua função com a de condução da execução dos
trabalhos das diferentes especialidades enquadráveis na obra em causa, desde que
devidamente qualificado nos termos da presente lei.

3 - O disposto nos números anteriores não prejudica eventuais reservas de atividade para a
execução das especialidades enquadráveis nas obras em causa, nos termos de legislação
especial.

Artigo 16.º Deveres do diretor de fiscalização de obra, Lei n.º 40/2015 de 01 de junho

1 - O diretor de fiscalização de obra fica obrigado, com autonomia técnica, a:
a) Assegurar a verificação da execução da obra em conformidade com o projeto de
execução, e o cumprimento das condições da licença ou admissão, em sede de
procedimento administrativo ou contratual público, bem como o cumprimento das normas
legais e regulamentares em vigor;
b) Acompanhar a realização da obra com a frequência adequada ao integral desempenho das
suas funções e à fiscalização do decurso dos trabalhos e da atuação do diretor de obra no
exercício das suas funções, emitindo as diretrizes necessárias ao cumprimento do
disposto na alínea anterior;
c) Recorrer sempre a técnicos em número e qualificações suficientes de forma a que a
fiscalização abranja o conjunto de projetos envolvidos;
d) Requerer, sempre que tal seja necessário para assegurar a conformidade da obra que
executa ao projeto de execução ou ao cumprimento das normas legais ou regulamentares
em vigor, a assistência técnica ao coordenador de projeto com intervenção dos autores de
projeto, ficando também obrigado a proceder ao registo desse facto e das respetivas
circunstâncias no livro de obra, bem como das solicitações de assistência técnica que
tenham sido efetuadas pelo diretor de obra;
e) e) Comunicar, de imediato, ao dono da obra e ao coordenador de projeto qualquer
deficiência técnica verificada no projeto ou a necessidade de alteração do mesmo para a
sua correta execução;
f)

Participar ao dono da obra, bem como, quando a lei o preveja, ao coordenador em
matéria de segurança e saúde, durante a execução da obra, situações que comprometam
a segurança, a qualidade, o preço contratado e o cumprimento do prazo previsto em
procedimento contratual público ou para a conclusão das operações urbanísticas, sempre
que as detetar na execução da obra;

g) Desempenhar as demais funções designadas pelo dono da obra de que tenha sido
incumbido, conquanto as mesmas não se substituam às funções próprias do diretor de
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obra ou dos autores de projeto, não dependam de licença, habilitação ou autorização
legalmente prevista e não sejam incompatíveis com o cumprimento de quaisquer deveres
legais a que esteja sujeito;
h) Comunicar, no prazo de cinco dias úteis, ao dono da obra e à entidade perante a qual
tenha decorrido procedimento de licenciamento ou comunicação prévia a cessação de
funções enquanto diretor de fiscalização de obra, para os efeitos e procedimentos
previstos no RJUE e no Código dos Contratos Públicos, sem prejuízo dos deveres que
incumbam a outras entidades, nomeadamente no caso de impossibilidade;
i)

Assegurar

que

a

efetiva

condução

da

execução

dos

trabalhos

das

diferentes

especialidades é efetuada por técnicos qualificados nos termos do artigo 14.º-A;
j)

Cumprir os deveres de que seja incumbido por lei, designadamente pelo RJUE e
respetivas portarias regulamentares, bem como pelo Código dos Contratos Públicos e
demais normas legais e regulamentares em vigor.

2 - Sem prejuízo de disposição legal em contrário, não pode exercer funções como diretor de
fiscalização de obra qualquer pessoa que integre o quadro de pessoal da empresa
responsável pela execução da obra ou de qualquer outra empresa que tenha intervenção na
execução da obra, incluindo o seu diretor.
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