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d) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de 
natureza sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento 
pela entidade gestora de deveres ou ónus que sobre ele recaiam;

e) Manifestações populares devidas ao incumprimento pela entidade 
gestora de normas legais;

f) Incêndios ou inundações com origem nas instalações da entidade 
gestora cuja causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou 
negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança;

g) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos da entidade gestora 
não devidas a sabotagem;

h) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

Cláusula 14.ª
Prazo do contrato

1 — O presente contrato é celebrado pelo prazo de 10 anos, contados 
da data de celebração, podendo ser prorrogado, por iguais períodos, 
desde que a entidade gestora o requeira com a antecedência de seis 
meses relativamente ao seu termo.

2 — Para efeitos de prorrogação do contrato a entidade gestora apre-
senta no IMT, I. P., requerimento instruído com todos os documentos 
comprovativos da manutenção das condições de acesso e permanência a 
que se referem os artigos 4.º e 5.º da Lei n.º 11/2011, de 26 de abril, com 
a redação dada pelo Decreto -Lei n.º 26/2013, de 19 de fevereiro.

3 — A decisão de prorrogação do contrato é comunicada pelo pri-
meiro outorgante à entidade gestora, com antecedência mínima de 3 me-
ses do prazo do termo do contrato.

Cláusula 15.ª
Multas contratuais

1 — No caso de incumprimento do disposto na cláusula 4.ª, e nas 
alíneas a) a d) do n.º 2 da cláusula 5.ª pode o primeiro outorgante aplicar 
uma multa contratual no montante mínimo de € 1.000,00 e máximo de 
€ 2.500,00, por infração.

2 — O montante concreto da multa contratual a aplicar nos termos 
do número anterior é fixado em função da gravidade do incumprimento, 
sendo que na determinação dessa gravidade o primeiro outorgante tem 
em conta, nomeadamente, a duração da infração, a sua eventual reite-
ração, o grau de culpa do segundo outorgante e as consequências do 
incumprimento.

3 — A aplicação de multas contratuais é precedida de audiência prévia 
da entidade gestora, nos termos do artigo 308.º, n.º 2 do Código dos 
Contratos Públicos.

Cláusula 16.ª
Outros Encargos

Todas as despesas resultantes da celebração do presente contrato são 
da responsabilidade do segundo outorgante.

Cláusula 17.ª
Alterações ao contrato

Quaisquer alterações ao presente contrato ou seus anexos dependem 
de acordo prévio das partes e devem ser reduzidas a escrito.

Cláusula 18.ª
Foro Competente

Para todas as questões emergentes do contrato é competente o Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Lisboa.

Este contrato foi elaborado em duplicado, sendo um exemplar para 
cada um dos outorgantes.

Lisboa, 24 de julho de 2013. — O Primeiro Outorgante, […]. — 
O Segundo Outorgante, […].
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 Instituto Português da Qualidade, I. P.

Despacho n.º 10415/2013

Qualificação de Serviço Concelhio de Metrologia
como Organismo de Verificação Metrológica

1 — Ao abrigo do artigo 8.º, n.º 1, alínea c, do Decreto -Lei n.º 291/90, 
de 20 de setembro, determino:

a) É reconhecida a qualificação do ISQ — Instituto de Soldadura e 
Qualidade, com instalações no Edifício Atlântico Plaza, Urbanização da 

Boa Estrada, Lote n.º 73, Loja B, Loulé, para a execução das operações 
de Verificação Metrológica nos concelhos e nos domínios e alcances 
discriminados no anexo ao presente Despacho.

b) O referido Serviço Concelhio de Metrologia colocará, nos termos 
da legislação em vigor, a respetiva marca própria, anexa ao presente 
despacho, bem como o símbolo da operação de controlo metrológico, 
no esquema de selagem dos instrumentos de medição abrangidos por 
esta qualificação.

c) Das operações envolvidas serão mantidas em arquivo os relatórios 
dos ensaios correspondentes às operações de controlo metrológico, nos 
termos da lei.

d) Mensalmente deverá o Serviço Concelhio de Metrologia enviar ao 
IPQ uma relação de instrumentos que foram verificados, assim como 
efetuar o pagamento dos montantes previstos no n.º 10, do Despa-
cho n.º 18853/2008, de 15 de julho, e alterado através da retificação 
n.º 2135/2008, de 1 de outubro, até ao dia 10 do mês seguinte, mediante 
cheque endossado ao Instituto Português da Qualidade, remetido ao 
Departamento de Metrologia, Rua António Gião, 2, 2829 -513 Caparica.

e) O valor da taxa aplicável às operações previstas neste despacho 
encontra -se definido na tabela de taxas de controlo metrológico e será 
revista anualmente.

2 — O presente despacho é válido até 31 de dezembro de 2015.

3 de junho de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, J. Mar-
ques dos Santos. 

  

 ANEXO

(ao Despacho)

Serviço Concelhio de Metrologia como Organismo
de Verificação Metrológica

Organismo de Verificação Metrológica 

Domínio Classe
de precisão Gama/Alcance

Primeira Verificação após reparação e Veri-
ficação periódica de instrumentos de pe-
sagem de funcionamento não automático II 5 kg

Primeira Verificação após reparação e Veri-
ficação periódica de instrumentos de pe-
sagem de funcionamento não automático III e IIII 5 000 kg

Verificação Periódica de massas  . . . . . . . M1 1 mg a 5 kg
Verificação Periódica de massas  . . . . . . . M2 1 mg a 10 kg
Verificação periódica de contadores de 

tempo (bilhar e ténis de mesa).

 Concelhos abrangidos:
Alcoutim;
Aljezur;
Castro Marim;
Faro;
Lagoa;
Lagos;
Olhão;
São Brás de Alportel;
Silves;
Tavira;
Vila do Bispo;
Vila Real de Santo António.
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