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CIRCULAR Nº 48 / 369 / 04
3 de Maio

ASSUNTO: Obrigações no exercício da actividade da construção decorrentes do Decreto-Lei
nº 12/2004, de 9 de Janeiro.
O regime jurídico de acesso e permanência na actividade da construção, aprovado pelo
Decreto-Lei nº 12/2004, de 9 de Janeiro, estabelece várias obrigações para as empresas de
construção, prevendo-se que o seu não cumprimento constitui ilícito de mera ordenação
social punido com coima, cujo valor pode variar entre € 500 e € 44. 800, sem prejuízo da
aplicação de outras sanções acessórias, tais como a interdição do exercício da actividade, em
função da gravidade da infracção (cf. artigos 37º e 38º).
De entre as aludidas obrigações destacam-se as seguintes:
HABILITAÇÕES:
- só pode exercer a actividade da construção, como empreiteiro ou subempreiteiro, quem
seja detentor de alvará ou de título de registo, emitidos pelo IMOPPI, apenas podendo ser
realizados com título de registo os trabalhos que não excedam 14.000 euros e se enquadrem nas
subcategorias previstas na Portaria nº 14/2004, de 10 de Janeiro (cf. artigos 4º e 6º e Circular da
AECOPS nº 23/365/04, de 30 de Janeiro);
- o alvará e o título de registo são intransmissíveis a qualquer título e para qualquer efeito (cf.
nº 2 dos artigos 4º e 6º);
- em todos os contratos, correspondência, documentos contabilísticos, publicações, publicidade
e, de um modo geral, em toda a actividade externa, as empresas têm de indicar a sua
denominação social e o número do alvará ou do título de registo (cf. nº 3 do artigo 24º);
- a empresa responsável tem de afixar, em cada obra e de forma bem visível, placa
identificativa com a sua denominação social e número de alvará no local de acesso ao
estaleiro e manter cópia dos alvarás e títulos de registo de todos os subcontratados
intervenientes na obra (cf. nº 4 do artigo 24º).
SUBEMPREITADAS:
- não é permitida a subcontratação total de qualquer obra nem a subcontratação a empresas
que não estejam devidamente habilitadas (cf. nº 1 do artigo 27º do Decreto-Lei nº 12/2004 e nºs
1 e 3 do artigo 265º do Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de Março);
- as empresas empreiteiras têm de exigir a comprovação das habilitações detidas pelas suas
subcontratadas e confirmar, a pedido destas últimas, as respectivas declarações de execução de
obra (cf. nºs 3 e 4 do artigo 27º).
CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS ESCRITOS:
- os contratos de empreitada e subempreitada de obra particular cujo valor ultrapasse 10% do
valor limite fixado para a classe 1 (14.000 euros até Janeiro de 2005) têm de ser reduzidos a
escrito e respeitar o conteúdo mínimo estabelecido no nº 1 do artigo 29º;
- todos os contratos de subempreitada de obra pública têm de ser reduzidos a escrito e respeitar o
conteúdo mínimo previsto no nº 3 do artigo 266º do regime jurídico das empreitadas de obras
públicas (Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de Março);

- as empresas têm de manter os contratos celebrados em que são adjudicatárias pelo período de
cinco anos a contar da data de conclusão das obras (cf. nº 3 do artigo 29º);
- na formação e execução do contrato as empresas devem agir segundo as regras da boa-fé e
proceder à realização da obra em conformidade com o que foi convencionado e no respeito pelas
disposições legais e regulamentares aplicáveis (cf. nº 1 do artigo 24º).
COMUNICAÇÕES AO IMOPPI:
- No prazo de 15 dias úteis contados da data da sua verificação, as empresas têm de comunicar
ao IMOPPI as situações em que ocorra cessação das funções de técnicos ou em que os mesmos
passem a estar abrangidos por incompatibilidades (cf. nº 2 do artigo 17º);
- No prazo de 22 dias úteis contados da data da sua verificação, as empresas têm de comunicar
ao IMOPPI qualquer uma das seguintes situações (cf. nº 1 do artigo 25º):
•

alterações nas condições de ingresso e permanência que possam determinar modificação
na classificação para os tipos de trabalhos em que estão habilitadas;

•

alterações à denominação social, sede e nomeação ou demissão de representantes legais,
quando se trate de sociedades, bem como as alterações da firma comercial e do
domicílio fiscal, quando se trate de empresários em nome individual;

•

processos de recuperação ou de falência de que sejam objecto;

•

cessação da respectiva actividade.

OUTRAS OBRIGAÇÕES PERANTE O IMOPPI (cf. nºs 2 e 3 do artigo 25º):
- enviar fotocópias, no prazo de 22 dias úteis, das sentenças ou decisões que ponham termo a
processos em que tenham sido parte relacionados com a idoneidade e com os deveres a que estão
obrigados no exercício da actividade;
- prestar todas as informações relacionadas com a sua actividade e disponibilizar toda a
documentação a ela referente, quando solicitado;
- facultar, no exercício da competência de inspecção do IMOPPI, o acesso às instalações e
estaleiros, bem como a toda a informação e documentação relacionadas com a actividade.
O Director-Geral

