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E que os custos devem basear-se na 
avaliação feita pela 
entidade contratante para adjudicar o 
projecto de construção 
sobre os recursos necessários para 
execução dos 
serviços de consultoria. 
Quanto à aquisição de materiais de 
construção, o dono da 
obra pode constituir centrais de 
compras para centralizar 
as obras públicas, sem como a locação 
e aquisição de bens 
e serviços para a implementação de 
qualquer projecto. 
Todos os contratos onerosos que tenha 
por objecto a execução 
ou concepção de uma empreitada do 
Estado está 
sujeita ao acompanhamento das 
entidades públicas para 
evitar que os investimentos caiam em 
mãos alheias. 
No quadro da nova legislação o dono 
da obra deve 
definir, com a maior precisão possível, 
nos elementos 
escritos e desenhados do programa, as 
suas características 
e, se as condições técnicas da sua 
execução, bem 
como a qualidade dos materiais de 
construção que serão 
adquiridos no mercado interno ou 
através da Direcção 
Nacional de Materiais de Construção. 
o pagamento do preço da empreitada 
pode efectuar-se 
em prestações periódicas fixas ou 
variáveis, em qualquer 
dos casos, sempre em função das 
quantidades de trabalho 
periodicamente executadas. 
Mas também o empreiteiro pode 
reclamar contra os 
novos preços constantes no projecto de 
alteração ou 

indicados na ordem de execução, 
apresentando simultaneamente 
uma nova lista, no prazo de 20 dias a 
contar 
da data da recepção do projecto ou da 
data da ordem e 
com a anuência do director de 
fiscalização da obra no 
prazo de 30 dias. 
Pelas deficiências técnicas e os erros 
de concepção dos 
projectos e dos restantes elementos 
patenteados no concurso, 
respondem o dono da obra ou o 
empreiteiro e o 
culpado deverá custear as obras. 
Este mecanismo estabelece também 
que os empreiteiros 
são obrigados a assegurar os 
trabalhadores contra 
acidentes de trabalho e doenças 
profissionais, danos da 
obra pelo valor da empreitada 
mencionada no contrato e 
responsabilidade civil contra terceiros. 


