
� Ferramenta de gestão de toda a vertente administrativa e financeira da 
construção civil e obras públicas

� A aplicação permite a relação desde a abertura do processo para 

Objectivos Gerais da Aplicação

� A aplicação permite a relação desde a abertura do processo para 
execução do orçamento até à análise de obras incluindo na gestão deste 
processo a gestão de equipamento, mão-de-obra e subempreitadas,
analisando e tratando também todas as informações inerentes a clientes 
e fornecedores assim como a gestão de stocks que resultam de compras 
e vendas.

� O registo de vendas/cobranças e compras/pagamentos apresenta-se
numa sequência lógica, comuns aos processos financeiros e 
administrativos correntes.
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administrativos correntes.



Criação da Ficha do Processo

�Menu Obras � Processos

�Dashboard

�Barra de atalhos � Obras/Tarefas/Processos
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Criação da Ficha do Processo

� Lista de Processos

� As opções estão disponíveis com o botão direito do rato;
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Criação da Ficha do Processo

�Adicionar

� O código é limitado a 6 dígitos alfanuméricos;

6



�Campos a salientar - Geral

� Tipo de Obra � possibilita a classificação do destinatário da obra, 
condicionando o modo como após adjudicação se poderão realizar 

Criação da Ficha do Processo

condicionando o modo como após adjudicação se poderão realizar 
alterações ao orçamento e o IVA a aplicar:

� Obra Particular � é possível alterar os orçamentos já adjudicados, IVA 
normal;

� Obra Própria � é possível alterar os orçamentos já adjudicados, IVA 
não dedutível;

� Obra Pública � orçamento inalterável após adjudicação, é impresso 
como Lista de Preços Unitários e os Trabalhos a Mais são 
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como Lista de Preços Unitários e os Trabalhos a Mais são 
considerados Erros e Omissões;



Criação da Ficha do Processo

�Campos a salientar - Geral

� Legislação Aplicável :

� A selecção de uma ou outra legislação tem implicações na 
apresentação ou não de alguns campos na manutenção dos 
processos;

� A selecção da legislação aplicável só é possível para processos 
novos, todos os processos criados até à data da actualização terão 
como decreto definido o .Decreto-Lei n.º 59/99, 197/99, .. e sem 
possibilidades de alteração;
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possibilidades de alteração;

� A duplicação de um processo assume o a legislação aplicável do 
processo origem, não sendo também possível a sua alteração;

� Após a selecção da legislação aplicável e gravação do processo, não 
será mais possível alterar a legislação para esse processo;



Criação da Ficha do Processo

�Campos a salientar - Geral

� Decreto-Lei n.º 59/99 - regime jurídico das empreitadas de obras 
públicas;públicas;

� Decreto-Lei n.º 18/2008 - Código dos Contratos Públicos (CCP), que 
estabelece a disciplina aplicável à contratação pública e o regime 
substantivo dos contratos públicos que revistam a natureza de contrato 
administrativo.

� Grupo de Obras - permite agrupar vários processos para posterior 
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� Grupo de Obras - permite agrupar vários processos para posterior 
análise (ex: várias frentes de trabalho com custos repartidos);



Criação da Ficha do Processo

�Campos a salientar � Definições do Orçamento
� Orçamento com Detalhes � permite a visualização dos �Rendimentos� 
dos Preços Compostos e dos detalhes dos Preços Não Codificados;dos Preços Compostos e dos detalhes dos Preços Não Codificados;

� Tipo de Actividades � permite a categorização dos processos e 
posterior divisão dos orçamentos em sub-actividades para extracção de 
mapas de preparação de obra e agilidade na adjudicação a 
subempreiteiros;
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�Campos a salientar � Definições do Orçamento
� Proposta Variante - A proposta variante estará apenas disponível no 
caso de se tratar de um tipo de obra. Obra Pública. e com a legislação 

Criação da Ficha do Processo

caso de se tratar de um tipo de obra. Obra Pública. e com a legislação 
aplicável .Decreto-Lei n.º 18/2008..

� o Numero - Indicação do numero da proposta variante

� o Cód. Orc. - Indicação do processo a que diz respeito a proposta 
variante. Só serão apresentados processos com tipo de obra. Obra 
Pública. e com a legislação aplicável .Decreto-Lei n.º 18/2008., que 
não estejam definidos como proposta variante (campo numero ou 
Cód. Orc. preenchidos).
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� A proposta variante influencia o titulo do layout referente ao orçamento 
de venda, que deixará de apresentar .Lista de Preços Unitários. para 
apresentar .Proposta variante nº xxxxxx. em xxxxxx assumirá o numero 
indicado.



Criação da Ficha do Processo

�Campos a salientar � Tributação
� Regime de IVA - deverá ser seleccionado o regime de IVA pelo qual 
será tributado o valor de venda. Na compatibilização e para as obras será tributado o valor de venda. Na compatibilização e para as obras 
existentes a aplicação assume o regime de IVA de empresa definido 
nos parâmetros da aplicação. O regime de IVA só poderá ser alterado 
até à adjudicação ou se não existir nenhum auto realizado.

� Tipo de IVA - Definição do tipo de IVA por defeito para todos os 
elementos introduzidos no orçamento. Só os elementos introduzidos no 
orçamento é que assumem por defeito o tipo de IVA aqui definido, no 
caso de copia de elementos de outro orçamento ou duplicação de 
processos a aplicação assume sempre o tipo de IVA definido no 
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processos a aplicação assume sempre o tipo de IVA definido no 
orçamento origem.



Criação da Ficha do Processo

�Campos a salientar � Tributação
� Valor dos materiais superior a 20% do total - Quando o valor dos

materiais incorporados representam mais do que 20 por cento do valormateriais incorporados representam mais do que 20 por cento do valor

total da empreitada. Quando esta opção se encontra marcada poderá 
ser definido um tipo de IVA diferente para os elementos de mão de 
obra. À semelhança do ponto anterior só os elementos introduzidos no 
orçamento (que sejam do tipo mão de obra é que assumem por defeito 
o tipo de IVA definido no ponto seguinte, no caso de copia de

elementos de outro orçamento ou duplicação de processos a aplicação 
assume sempre o tipo de IVA definido no orçamento origem.

� IVA Mão de Obra - Os elementos do tipo mão de obra introduzidos no 
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� IVA Mão de Obra - Os elementos do tipo mão de obra introduzidos no 
orçamento assumem por defeito o tipo de IVA aqui definido.

� Nota - O calculo e impressão dos valores de IVA só é efectuado nos 
orçamentos e autos de medição de clientes.



Criação da Ficha do Processo

�Campos a salientar � Tributação
� Orçamento

� Manutenção da Linha do Orçamento

� No interface de manutenção das linhas de orçamento é incluído o 
tipo de IVA:
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� Quando da inserção de uma nova linha a aplicação assume 
automaticamente o tipo de IVA definido na pasta de tributação do 
processo mas este pode ser alterado, se tal acontecer a aplicação 
para essa linha assume o tipo de IVA seleccionado.



�Campos a salientar � Tributação
� Manutenção de Detalhes

Criação da Ficha do Processo

� Na manutenção de detalhes passa a estar disponível para os 
elementos que compõem o preço composto ou não codificado, a 
possibilidade de definir o tipo de IVA para cada elemento, excepto

se esse elemento se tratar de um outro composto ou não codificado 
que tenha detalhes.
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Questões?



Criação da Ficha do Processo

�Campos a Salientar � Identificação do Orçamento
� Estrutura do orçamento, no mínimo com 2 níveis e no máximo com 8 
níveis.níveis.

Grupo

! Sub-grupo

! Capitulo

! Sub-capitulo

" ! Artigo

" Sub-artigo

Alínea
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Alínea
Sub-alínea

! Níveis identificadores - Tem só uma identificação / descrição. São 
totalizadores

" Níveis obrigatórios (todos os outros níveis são opcionais)



Criação da Ficha do Processo

�Campos a Salientar � Identificação do Orçamento
� Níveis lançadores - Todos os que têm descrições, quantidades e 
valores (podem ser associadas medições).valores (podem ser associadas medições).

� Nível lançador codificado podemos ter:

� Preços Simples (Material,Equipamento,M.O., Subempreiteiros) e/ou
Preços Compostos - Rendimentos

� Nível lançador não codificado podemos ter detalhes (Preços Simples)
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Criação da Ficha do Processo

�Campos a Salientar � Identificação do Orçamento
� Níveis identificadores � Grupo, Subgrupo, Capítulo e Subcapítulo;

� Níveis lançadores � Artigo, Subartigo, Alínea e Subalínea;

� Numeração automática � pode ser Numérica, Alfabética Maiúscula ou 
Romana;
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�Campos a Salientar � Memória Descritiva/ Anexos

Criação da Ficha do Processo
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Criação da Ficha do Processo

�Campos a Salientar � Situação
� Fase do Orçamento

� Em concurso � indicação da data limite de entrega da proposta e do 
valor da proposta base;

� Cancelada � data e razão do cancelamento;

� Aguarda decisão � data de nova consulta;

� Adjudicada � valor da adjudicação e código de obra (estaleiro 
meramente indicativo)(o código da obra deixa de ser possível de alterar 
após imputações à obra);
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após imputações à obra);

� Não Adjudicada � indicação dos factores de não adjudicação para 
consulta;

� Obra encerrada � data de encerramento, permite filtrar as listagens por

situação;



Criação da Ficha do Processo

�Campos a Salientar � Situação
� Valores da Proposta

� Os valores da proposta passaram a estar divididos entre 2 valores:

� Preço Base - Preço indicado pelo concurso agora considerado como 
limite máximo.

� Mínimo - Valor considerado como mínimo para apresentação da 
proposta, valor que não deverá ser inferior ao aqui indicado que por 
sua vez não deve ser inferior em 40% do preço base.
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sua vez não deve ser inferior em 40% do preço base.



Criação da Ficha do Processo

�Campos a Salientar � Situação
� Proposta

� Prazo Contratual � número e tipo de dias do contrato;

� Plano de Trabalhos � definições para forma de apresentação do 
plano de trabalhos;
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�Campos a Salientar � Tipo de Empreitada

� Definido no caderno de encargos:

� Preço Global � é a empreitada cujo montante da remuneração, correspondente

Criação da Ficha do Processo

� Preço Global � é a empreitada cujo montante da remuneração, correspondente
à realização de todos os trabalhos necessários para a execução da obra ou 
parte da obra objecto do contrato, é previamente fixado;

� Série de Preços � quando a remuneração do empreiteiro resulta da aplicação 
dos preços unitários previstos no contrato para cada espécie de trabalho a 
realizar às quantidades desses trabalhos realmente executadas;

� Percentagem � quando o contrato pelo qual o empreiteiro assume a obrigação 
de executar a obra por preço correspondente ao seu custo, acrescido de uma
percentagem destinada a cobrir os encargos de administração e a remuneração 
normal da empresa;
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normal da empresa;

� Série de Preços sem Trabalhos a mais � permite ultrapassar os valores

adjudicados não dando origem a autos de trabalhos a mais;

� Misto (P. Global + S. Preços) � são definidos os dois tipos de preços;

� Negociação � concurso com negociação directa com, pelo menos, três 
entidades seleccionadas para o efeito;

� Ajuste Directo � A entidade é escolhida independentemente do concurso;



Criação da Ficha do Processo

�Campos a Salientar � Tipo de Empreitada

� Se no tipo de empreitada seleccionarmos o tipo misto, é possível definir 
o valor referente ao Preço Global e o valor referente à Série de Preços. o valor referente ao Preço Global e o valor referente à Série de Preços. 
Estes valores são descritivos;

� Os vários tipos de caução irão ter efeitos aquando a facturação dos 
Autos de Medição;
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Criação da Ficha do Processo

�Campos a Salientar � Processo (Habilitação)
� Campos de verificação de documentos a apresentar na fase de 
habilitação do processo conforme o Decreto-Lei n.º 18/2008.habilitação do processo conforme o Decreto-Lei n.º 18/2008.
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Criação da Ficha do Processo

�Campos a Salientar � Processo (Proposta)

� Campos de verificação de documentos a apresentar na fase de entrega 
da Proposta conforme o Decreto-Lei n.º 18/2008.da Proposta conforme o Decreto-Lei n.º 18/2008.
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�Campos a Salientar � Trâmites � Datas
� As datas estão organizadas por grupos próprios aos quais podemos 
adicionar novos grupos e novas datas:

Criação da Ficha do Processo

adicionar novos grupos e novas datas:
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Questões?



Orçamentos

�Execução de orçamento
� Para executar um orçamento de raiz as opções estarão disponíveis 
�clicando� com o botão direito do rato, notar que o primeiro nível a �clicando� com o botão direito do rato, notar que o primeiro nível a 
inserir será sempre um nível identificador (totalizador):
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Orçamentos

�Execução de orçamento
� Continuando a seleccionar adicionar (�clicando� na zona livre do 
orçamento) iremos sempre adicionar níveis identificadores orçamento) iremos sempre adicionar níveis identificadores 
(totalizadores):
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Orçamentos

�Execução de orçamento
� Para adicionar níveis lançadores (totalizadores) devemos seleccionar o 
nível identificador que os irão categorizar e �clicando� com o botão nível identificador que os irão categorizar e �clicando� com o botão 
direito do rato onde estarão as respectivas opções disponíveis:
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�Execução de orçamento
� Resultados práticos das opções disponíveis:

Orçamentos

� Alterar � permite alterar a linha seleccionada;

� Adicionar � adiciona mais um nível totalizador, inferior ao nível 
seleccionado;

� Adicionar código � acede directamente aos preços da base de dados 
onde poderemos pesquisar por código, família ou descrição;

� Adicionar Não Codificado � cria um nível lançador não identificado na 
base de dados que permite colocar quantidades, preços e detalhes;

� Remover � possibilidade de remover o nível seleccionado;
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� Remover � possibilidade de remover o nível seleccionado;

� Recalcular � efectua o recalculo dos valores adicionados;

� Alterar para Não Codificado � altera níveis totalizadores para não 
codificados permitindo lançar quantidades e valores;



Orçamentos

�Execução de orçamento
� Exemplos de algumas das opções disponíveis:
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� Nota: Para duplicar níveis, seleccionar, �clicar� na tecla Ctrl e
simultaneamente no botão esquerdo do rato e �arrastar� a duplicação 
para o local desejado;



Orçamentos

� Importação de Orçamentos
� Importação de HTML

� O programa permite a importação de orçamentos feitos noutras 
aplicações e gravados sob o formato HTML. Mediante a atribuição a 
cada coluna da designação a que esta corresponde no nosso 
orçamento, podemos configurar qualquer tipo de orçamento em 
qualquer formato de importação. Como resultado da importação de 
um ficheiro temos que:

� A identificação será a do orçamento importado, que pode não ser 
sequencial, e por isso o processo passará a ter identificação 
alternativa;
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alternativa;

� Todos os níveis lançadores serão inseridos como Não Codificados, 
podendo posteriormente ser substituídos por codificados;

� Nota: Manual detalhado em anexo;



Orçamentos

� Introdução de valores de custo
� Introdução manual

� Seleccionar o lançador que se deseja colocar o valor de custo, �clicar� 
com o botão direito do rato e Alterar:
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� Introdução de valores de custo
� Introdução manual

Orçamentos

� Seleccionar o lançador que se deseja colocar o valor de custo, �clicar� 
com o botão direito do rato e Alterar, colocar o valor desejado:
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Orçamentos

� Introdução de valores de custo
� Introdução com auxilio dos preços (simples e compostos) criados: 

� Abrir a lista de preços, seleccionar o preço desejado e �arrastar� para 
o local desejado:
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Orçamentos

� Introdução de valores de custo
� Introdução com auxilio dos preços tabelados (simples e compostos): 

� Aparece a seguinte mensagem:

� Sim � o preço não codificado mantém a sua descrição e assume os 
preços do preço tabelado que o substituiu;
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� Não � o preço tabelado passa a estar inserido como detalhe do preço 
não codificado;



Questões?



Preços Simples

�Materiais

Artigos movimentados nas obras ou vendidos directamente.

Podem ser controlados a nível de existências (stocks) e a nível de 
movimentação comercial (Compras e Vendas).
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�Materiais - cabeçalho

� Código � deverá ser alfanumérico (limitado a 15 dígitos);

Preços Simples

� Descrição � campo limitado a 80 caracteres;

� Abreviatura � descrição abreviada;

� Tipo � campo que mostra o tipo de preço;
No sentido de facilitar o acesso

às listas das empresas, em 
todas as manutenções de 
entidades e tabelas é
apresentado imediatamente a

seguir ao código da respectiva 
ficha um botão para aceder à 
lista dos registos

da tabelas. A utilização deste 
botão é equivalente ao aceder 
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� ou � permitem adicionar ou remover uma

imagem associada à ficha do preço; 

botão é equivalente ao aceder 
às fichas por CTRL+L.



Preços Simples

�Materiais - Botões

� Contas � abre a janela das parametrizações contabilísticas;

� Clientes � permite a associação do material a vários clientes e a 
gestão da informação necessária à venda. Esta informação é 
actualizada em cada movimento de venda;

� Fornecedores � permite a associação do material a vários 
fornecedores e a gestão da informação necessária à decisão da 
compra. Esta informação é actualizada em cada movimento de 
compra;

� Linhas de Preços � permite associar uma linha de preços;
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� Linhas de Preços � permite associar uma linha de preços;

� Idiomas � permite a associação da descrição noutro idioma;

� Armazéns � acede à janela de artigos por armazém;

� Contas Armazéns � abre a janela das parametrizações 
contabilísticas de artigo por armazém;

� Duplicação � permite a duplicação de preços por combinação ou 
desmultiplicação;



Preços Simples

�Materiais - Informação

� Grupo, Família e Sub-família - A organização de um eficiente controlo 
de stocks impõe um agrupamento de �Preços�;de stocks impõe um agrupamento de �Preços�;

� Recurso � possibilita a produção de um novo material ou serviço e 
estimar a sua necessidade de desenvolvimento ou produção (mapa de 
recursos � orçamento);

Quando é efectuada a 
manutenção dos campos 
dos registos das tabelas é 
apresentado nos campos

onde é possível a 
apresentação de uma lista 
dos registos existentes e
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dos registos existentes e

onde é possível invocar a 
ficha do registo em edição 
um símbolo no canto 
superior direito. Este campo

indica que existem tarefas

especiais associadas a

esse campo.



Preços Simples

�Materiais - Acesso a Listas e Fichas

� Quando é efectuada a manutenção dos campos dos registos das 
tabelas é apresentado nos campos onde é possível a apresentação de tabelas é apresentado nos campos onde é possível a apresentação de 
uma lista dos registos existentes e onde é possível invocar a ficha do 
registo em edição um símbolo no canto superior direito. Este campo 
indica que existem tarefas especiais associadas a esse campo.

Ao efectuar um clique com a

seta do rato no símbolo, é 
apresentada uma lista com

duas funcionalidades,

Ver Ficha e Ver Lista. Ao

confirmar as opções 
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confirmar as opções 
indicadas é apresentada a 
ficha do registo em edição 
ou a lista dos registos do

campo em edição. A 
utilização desta 
funcionalidade equivale ao

aceder às fichas por 
CTRL+L e às fichas por 
CTRL+F



�Materiais - Operações

� Controlo de Stocks � Check-up que deve ser preenchida para ter um

controlo efectivo de stocks (impede movimentações de quantidades 

Preços Simples

controlo efectivo de stocks (impede movimentações de quantidades 
sem existências);
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Preços Simples

�Materiais � Dados de Compra

� Indicação do preço genérico de compra do material, pode ser indicado 
com ou sem IVA. Este será sugerido nos documentos de compra caso com ou sem IVA. Este será sugerido nos documentos de compra caso 
não exista nenhum registo na tabela de Ajuda à Compra para o 
fornecedor movimentado;

� Unidade base é a unidade de controlo de stocks;

� O preço de orçamento pode ser introduzido manualmente ou calculado 
com base no na opção de aumento automático de 
preços;
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Preços Simples

�Materiais � Dados de Compra

� transforma a unidade base em unidade de

orçamento com o respectivo factor de conversão;orçamento com o respectivo factor de conversão;

� O preço aconselhado de orçamento é igual ao preço de compra a 
dividir pelo factor de conversão menos o desconto;
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Preços Simples

�Materiais � Dados de Venda

� Indicação do preço de venda a aplicar em função do definido na ficha 
do cliente (PVP1, PVP2 e PVP3).do cliente (PVP1, PVP2 e PVP3).
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�Materiais � Gestão

� O preenchimento dos campos de quantidade aumenta a eficiência do 
controlo de stocks;

Preços Simples

controlo de stocks;

� Unidade base é a unidade em que é feita a contagem de stock;

� Unidades de Transacção possibilitam compras e vendas em unidades 
alternativas à base, facilitando o processo de agrupamento dos 
materiais;
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Preços Simples

�Materiais � Existências

� Stock real, considerando as existências em todos os armazéns.

� Stock a Prazo, calculado pelas movimentações de acordo com a 
seguinte fórmula: 

� Stock a Prazo = Stock Real � Encomendas de Clientes + Encomendas

a Fornecedores
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Preços Simples

�Materiais � Observações

� Campos de preenchimento livre

52



Preços Simples

�Materiais � Contabilidade

� Conjunto de informação necessária ao enquadramento contabilístico do 
artigo.artigo.
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�Materiais � Livres

� Nesta zona pode incluir até 10 campos de definição livre com 
informação extra;

Preços Simples

informação extra;
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Questões?



Preços Simples

�Equipamentos

Podem ser próprios ou alugados com possibilidade de gestão de serviços 
em obra, despesas e rentabilidade;em obra, despesas e rentabilidade;
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Preços Simples

�Equipamentos

� Os equipamentos estão dependentes das categorias definidas na 
Tabela Preços, obedecendo às mesmas regras de subdivisão em três Tabela Preços, obedecendo às mesmas regras de subdivisão em três 
tipos:

� FIXOS (imputados à obra ao dia)

� CIRCULANTES (imputados à obra à hora)

� VIATURAS (imputados à obra ao quilómetro)

� Na tabela de preços vamos criar equipamentos genéricos que depois 
utilizaremos para orçamentar e categorizar as fichas dos equipamentos;

57



Preços Simples

�Mão-de-Obra
� Categorias de recursos humanos utilizados para execução de trabalhos 
em obras;em obras;

� As categorias a utilizar poderão ser as definidas no contrato colectivo 
de trabalho e as categorias de tarefeiros a contratar;

� Com base na unidade de vencimento será calculado o Custo/ Hora com 
ou sem encargos de cada categoria, custo esse que poderá ser 
utilizado como custo do orçamento e como base de custo a imputar por 
funcionário às obras;
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�Subempreitada

� Trabalhos não executados pela empresa, possibilidade de previsão de 
adjudicação de orçamentos de subempreiteiros, controlo de custos 

Preços Simples

adjudicação de orçamentos de subempreiteiros, controlo de custos 
orçamentais, contas correntes de subempreiteiros por orçamento 
adjudicado (pagamentos e adiantamentos);
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Preços Simples

�Descritores

� Representa um conceito geral a ser utilizado nas compras e vendas

quando não existe uma necessidade de grande especificidade a nível quando não existe uma necessidade de grande especificidade a nível 
de análise;

� Devemos usar os descritores nas operações comerciais, sempre que 
não seja necessária a movimentação das existências nem a 
determinação das margens. 

� Os descritores aliviam assim a carga de parametrização e tornam mais 
legível a movimentação de itens não armazenáveis.

� Elementos transaccionáveis (exemplo: Serviços), que não se 
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� Elementos transaccionáveis (exemplo: Serviços), que não se 
enquadram no conceito de �stock� mas que são efectivamente tratados 
conjuntamente com a tabela de artigos.



Preços Simples

�Descritores

� Aqui podem ser definidos Custos Diversos que podem ser utilizados

nos lançamentos comerciais (inclusive no lançamentos de despesas de nos lançamentos comerciais (inclusive no lançamentos de despesas de 
equipamento);
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Preços Compostos

�Preços Compostos
� Preço Composto é uma tarefa na qual intervêm vários preços simples 
(materiais, equipamentos, mão de obra) e, ou outros preços compostos (materiais, equipamentos, mão de obra) e, ou outros preços compostos 
em quantidades designadas por �rendimentos�;

� A ficha de preços compostos é em tudo idêntica à dos restantes preços 
simples, podemos no entanto verificar quais os respectivos rendimentos

de cada preço pela escolha da opção de rendimentos;
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�Sem Rendimentos

� Não tendo rendimentos, o total do preço composto pode ser obtido de 
várias maneiras, uma das quais pode ser por soma da sua composição 

Preços Compostos

várias maneiras, uma das quais pode ser por soma da sua composição 
por tipo de preços, ou por soma de valores ou por percentagem.

� Podemos nestas opções atribuir valores totais aos intervenientes neste 
composto ou atribuir um valor total à operação, e indicar quais as 
percentagens correspondentes a cada preço simples. No caso de 
também não queremos esta distribuição percentual, devemos atribuir 
100 % a custos diversos. Se a soma das percentagens individuais de

cada tipo de preço não for igual a 100 %, este aparece em vermelho.
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Preços Compostos

�Com Rendimentos

� Possibilidade de definir quantidades de preços simples e de outros 
preços compostos que intervêm no preço composto;preços compostos que intervêm no preço composto;

64



Preços Compostos

� Tipo de Composição
� A escolha do tipo de composição depende do modo como queremos 
apresentar a facturação do composto, ou por valor global ou por soma apresentar a facturação do composto, ou por valor global ou por soma 
dos valores dos rendimentos.

� Rege a movimentação das linhas associadas alterando a origem altera 
as restantes conforme o seleccionado:

� Simples � não deverá ser seleccionado visto existirem as fichas 
próprias para criar os preços simples;

� Agregado � vai valorizar o documento pelo valor total do preço 
composto;
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composto;

� Combinado � vai valorizar o documento pelo valor das linhas do

preço composto;



Questões?



Orçamentos

�Actividades

� É possível a indicação até cinco actividades diferentes por cada nível 
lançador;lançador;

� No caso de se atribuir as actividades nos níveis identificadores esta 
pode ser adicionada ou removida em todos os níveis abaixo deste;

� As actividades podem ser adicionadas conforme a tabela pré-definida
resultante da escolha na ficha do processo ou adicionadas

manualmente no orçamento em execução;

� As actividades permitem uma leitura do orçamento segundo uma 
organização paralela à da sua estrutura, possibilitando conclusões de 
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organização paralela à da sua estrutura, possibilitando conclusões de 
valores que não são possíveis na leitura normal de um orçamento.



�Actividades

� A lista de actividades pode auxiliar na preparação para execução da 
obra;

Orçamentos

obra;

� Podemos também obter um mapa comparativo de subempreiteiros para 
adjudicação dos níveis de orçamento por actividades;
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Orçamentos

�Quantidades

� A lista de quantidades pode auxiliar na preparação para execução da 
obra, permite a alteração de preços por código e a análise de custos obra, permite a alteração de preços por código e a análise de custos 
por tipo de preço;
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Orçamentos

�Recursos

� A lista de recursos pode auxiliar na preparação para execução da obra 
e prever as respectivas necessidades, permite extracção de mapas por e prever as respectivas necessidades, permite extracção de mapas por 
recurso;

� A cada preço simples pode ser relacionado com a lista de recursos 
inseridos na tabela de recursos, na janela do orçamento com o botão 
de �Recursos� será possível obter uma lista de todos os recursos 
envolvidos com as respectivas quantidades e custos unitários;
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Orçamentos

�Subempreiteiros

� Nesta opção podemos efectuar mapas comparativos de orçamentos de 
subempreiteiros e posterior adjudicação dos trabalhos;subempreiteiros e posterior adjudicação dos trabalhos;
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�Subempreiteiros � introdução de orçamentos
� Para introduzir orçamentos de subempreiteiros, �clicar� no botão 
subempreiteiros, abre uma nova janela e �clicando� com o botão direito 

Orçamentos

subempreiteiros, abre uma nova janela e �clicando� com o botão direito 
do rato seleccionar adicionar e preencher os dados;
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Orçamentos

� Fecho de Orçamento 
� Possibilidade de planear, hierarquizar e organizar os custos indirectos

em valor absoluto ou em percentagem relativamente ao valor dosem valor absoluto ou em percentagem relativamente ao valor dos

custos directos;

� Preço Custo Directo = Preço Seco (Custo fixo);
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Orçamentos

�Plano de Acção
� Neste quadro temos todos os valores totais referentes ao valor de custo

ou industriais, encargos, e inserindo uma percentagem ou valor deou industriais, encargos, e inserindo uma percentagem ou valor de

lucro líquido que se deseja obter nesse orçamento, a sua soma 
resultará no valor do plano de acção final.

� Os valores de previsão podem ser alterados nível a nível a fim de poder 
ser achado um valor de custo que satisfaça as receitas previstas;

� - Os botões Prev = Tab e Prev = Orç permitem repor os valores de
previsão iguais à tabela de preços, ou ao valor de custo do orçamento, 
actuando sobre a totalidade se não estiver nenhum nível assumido, ou 
só sobre o nível que estiver no momento seleccionado; 
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só sobre o nível que estiver no momento seleccionado; 



Orçamentos

�Alteração � Preços � Valores de Venda
� O botão alteração de preços pode funcionar tanto para um nível 
assumido como para todo o orçamento, conforme indicarmos na opção, assumido como para todo o orçamento, conforme indicarmos na opção, 
podemos alterar os valores de venda segundo várias hipóteses:

� De modo igual ao valor de custo acrescido de uma percentagem;

� Igual ao valor de venda acrescido de uma percentagem;

� Um valor total a distribuir percentualmente pelos vários níveis, 
conforme o seu peso no orçamento;

� Um valor total distribuído do mesmo modo pelos vários níveis;

� Um valor total distribuído individualmente nível a nível com valor 
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� Um valor total distribuído individualmente nível a nível com valor 
atribuído;



�Visualização
� Podemos aqui configurar as colunas do orçamento que desejamos 
visualizar; Na parte inferior da lista ainda poderemos visualizar os

Orçamentos

visualizar; Na parte inferior da lista ainda poderemos visualizar os

códigos, preços fixos e percentagens;

�Recuperar Orçamento
� Conforme os tempos de gravação definidos na configuração de 
orçamentos, a aplicação vai forçar a gravação do orçamento que 
estiver em edição, por isso será possível recuperar a informação com a 
perda mínima de informação;
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perda mínima de informação;



Orçamentos

�Erros e Omissões
� Alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 18/2008

� Com a necessidade introduzida pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 
identificar erros e omissões antes da adjudicação, a aplicação 
permite na fase de concurso definir erros e omissões directamente 
nas linhas de orçamentos.
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Orçamentos

�Erros e Omissões
� O menu flutuante da manutenção de linhas de orçamentos tem 
disponíveis duas opções:disponíveis duas opções:

� Adicionar erro - Considera que a nova quantidade introduzida para a

linha seleccionada é um erro, passando a assim a sair no mapa de 
erros e omissões (aparece representado com o tipo de letra itálico).

� Omissões - Considera a linha seleccionada como omissão, passando 
a assim a sair no mapa de erros e omissões (aparece a negrito).

� Para adjudicar um determinado processo, todas as linhas definidas

como erros ou omissões têm de estar aprovadas.
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como erros ou omissões têm de estar aprovadas.



Orçamentos

�Valores Totais

� Valor Total de Venda

� O campo valor total de venda passou a estar realçado consoante este 
valor ultrapassar o preço base ou ser inferior ao valor mínimo (40% do 
preço base)

� Total de venda superior ao preço base da proposta.

� Total de venda menor que o preço base e superior ao valor mínimo.
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� Total de venda menor que o preço base e superior ao valor mínimo.

� Total de venda inferior ao valor mínimo (40% abaixo do preço base).



� Imprimir

� Esta opção está disponível em todas as listas do botão direito do rato, 
que abre uma janela com todas as possibilidades de impressão e 

Orçamentos

que abre uma janela com todas as possibilidades de impressão e 
respectivas configurações;

� Qualquer tipo de impressão dá sempre origem a uma folha de 
visualização prévia das opções e configurações escolhidas;

� Os tipos de mapas possíveis imprimir têm configurações prévias de 
configurações e margens, havendo a possibilidade de alterar e gravar 
as pré-definições por cada terminal de utilizador e para cada 
impressora;
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Questões?



Mapas de Concurso

�Plano de trabalhos

� A inserção é realizada numa janela dividida verticalmente onde à 
esquerda se visualiza a mesma estrutura do orçamento, sua esquerda se visualiza a mesma estrutura do orçamento, sua 
identificação, descrição e valor de venda, e à direita tantas colunas 
quantas o prazo estabelecido e confirmado de execução (botão de 
confirmação na barra inferior da janela); 
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Mapas de Concurso

�Plano de trabalhos

� A marcação dos tempos é feita graficamente com o botão esquerdo do 
rato na célula desejada;rato na célula desejada;

� Se estiver assumido o cálculo automático todas as marcações de níveis 
lançadores reflectem-se nos níveis identificadores acima destes;

� O Plano de Trabalhos pode ser calculado automaticamente se o

orçamento tiver sido feito com base em rendimentos;

� A criação de precedências das tarefas facilita a construção do plano de 
trabalhos com base na criação de relações e regras que determinem a 
sua sequência no tempo;
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sua sequência no tempo;

� As opções para impressão são idênticas às já definidas para o 
orçamento;

� As caixas de selecção em frente de cada nível permitem a escolha para 
impressão;



Mapas de Concurso

�Cronograma Financeiro e Plano de Pagamentos

� Resulta directamente do cálculo da divisão dos valores do orçamento 
pelo prazo do plano de trabalhos, para isso clicar na barra inferior napelo prazo do plano de trabalhos, para isso clicar na barra inferior na

opção �Plano Pagamentos� e de seguida com o botão direito do rato na 
janela esquerda deverá ser escolhida a respectiva opção;
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�Cronograma Financeiro e Plano de Pagamentos

� Atenção � se um nível estiver assumido só este será recalculado. Para 
recalcular todo o cronograma nenhum nível deverá ser assumido, para 

Mapas de Concurso

recalcular todo o cronograma nenhum nível deverá ser assumido, para 
isso clicar com o botão esquerdo do rato fora de qualquer nível; 

� Caso se queira alterar o valor individual de cada célula pode ser feito 
clicando duas vezes sobre a célula que se deseje alterar, finalizando 
com a tecla enter, enquanto a soma de todos os valores desse nível 
forem diferentes do valor inserido no orçamento, a janela diferença de 
valores apresentará o cálculo da diferença de valor a mais ou a menos;

� O Plano de Pagamentos também pode ser visto sob a forma de 
percentagem;
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percentagem;



Mapas de Concurso

�Carga de Equipamento e Mão de Obra
� Caso o orçamento possua rendimentos com o botão �cálculo de carga� 
determina-se automaticamente a respectiva distribuição no tempo de determina-se automaticamente a respectiva distribuição no tempo de 
todos os equipamentos e mão-de-obra indicados nos rendimentos do
orçamento, podendo sempre ser ajustada, bastando para isso clicar 
duas vezes na célula a alterar;

� O cálculo automático das cargas implica a perda das anteriormente 
inseridas para essa obra;

� No caso do orçamento não ter rendimentos podemos abrir a tabela de 
preços e �arrastar� para este quadro os equipamentos e mão-de-obra
que se desejar, alterando posteriormente o seu número;
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que se desejar, alterando posteriormente o seu número;

� Com o botão �Importar Mapa� podemos sempre importar um mapa já 
elaborado noutro orçamento, bastando para isso só indicar qual;



Orçamentos Subempreiteiros

�Orçamentos � Subempreiteiros
� Podem ser inseridas todas as subempreitadas adjudicadas e

subempreiteiros, possibilitando a gestão financeira dos valores dos subempreiteiros, possibilitando a gestão financeira dos valores dos 
orçamentos aprovados, adiantamentos, valores pagos e em dívida;

� O número do orçamento e a sua descrição permitem a sua identificação 
aquando do lançamento das respectivas facturas e pagamentos;

� A categoria é obtida das inserções feitas na tabela Preços para que nas 
análises possa ser feita a relação e desvio do orçamento apresentado 
com o detalhe inserido no orçamento do cliente;

� Caso o subempreiteiro apresente adiantamentos ao orçamento 
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� Caso o subempreiteiro apresente adiantamentos ao orçamento 
inicialmente adjudicado, então estes serão inseridos na parte inferior 
esquerda deste quadro onde constarão todos os números de 
documentos de suporte, a respectiva data e valor;

� O valor total da empreitada será a soma do inicialmente adjudicado 
com a soma de todos os adiantamentos;



Orçamentos Subempreiteiros

�Orçamentos � Subempreiteiros
� Esta opção permite uma adjudicação de partes do orçamento 
obrigando a uma análise cuidada dos vários orçamentos apresentados;obrigando a uma análise cuidada dos vários orçamentos apresentados;

� O botão �subempreiteiros� dá acesso a um mapa comparativo de 
preços, onde podem ser inseridos os preços dos concorrentes, do lado 
esquerdo da janela poderemos adicionar os vários subempreiteiros em 
concurso, do lado direito será inserido o número de orçamento, data, 
tipo de actividade e tipo de empreitada a que se refere o orçamento do 
subempreiteiro;

� O botão �configurar� vai definir quais os campos visíveis e o modo 
como irá ser feita a adjudicação se pelo preço de custo ou venda;
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como irá ser feita a adjudicação se pelo preço de custo ou venda;

� Para inserir os valores unitários ou totais basta �clicar� duas vezes na 
respectiva célula e após a confirmação o valor total ou unitário será 
calculado em função das quantidades desse nível;



�Orçamentos � Subempreiteiros
� As opções de comparação dos vários preços inseridos dos valores 
propostos por cada subempreiteiro, possibilitam a identificação fácil por 

Orçamentos Subempreiteiros

propostos por cada subempreiteiro, possibilitam a identificação fácil por 
meio de um conjunto de cores de quais os preços relativamente aos 
preços médios de custo ou de venda do orçamento que são mínimos, 
inferiores, superiores ou máximos da selecção mostrada;

� Do mesmo modo, pela alteração da opção de valores unitários para 
valores globais ou dos preços de venda para preços médios é possível 
a leitura correspondente;

� Actividade: permite filtrar as actividades e os subempreiteiros

concorrentes a essa actividade;
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concorrentes a essa actividade;

� Adjudicar: possibilita transferir o valor de venda do subempreiteiro

adjudicado para o nosso valor de custo do orçamento;



Orçamentos Subempreiteiros

�Orçamentos � Subempreiteiros
� A adjudicação é efectuada na opção Subempreiteiros no Orçamento:

� O controlo das adjudicações pode ser realizado na opção situada em 
Obras � Subempreiteiros � Orçamentos:
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� Nota: Manual detalhado em anexo;



Questões?



Autos de Medição

� Os autos de medição permitem a possibilidade de registo e 
processamento das quantidades dos trabalhos executados para efectuar

uma previsão de facturação da obra e distinguem os vários tipos de 
trabalhos realizados em obra emitindo em separado os autos para astrabalhos realizados em obra emitindo em separado os autos para as

várias situações;

� A organização dos Autos de Medição é dada pela numeração da 
Situação de Trabalhos que é independente da inserida para cada um dos 
tipos de Autos;

� Normais � quantidades executadas dentro do orçamentado;

� Trabalhos a mais � quantidades superiores ao orçamentado;

� Trabalhos a mais não previstos � inclusão de novos artigos, quantidades 
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� Trabalhos a mais não previstos � inclusão de novos artigos, quantidades 
de trabalhos de diferente espécie à orçamentada;

� Trabalhos a Menos � diminui à quantidade executada (acerto de 
quantidades: ao contratual � previstas quantidades a mais que a

realidade: ao executado � prevista a execução superior ao executado ou 
trabalhos mal realizados);

� Revisão de Preços � Auto com valores de revisão de preços;



Autos de Medição

� Tipos de Autos de Medição:
� Subempreiteiros � trabalhos realizados por subempreiteiros

(quantidade ou percentagem);(quantidade ou percentagem);

� Produção � trabalhos realizados pelos subempreiteiros mais os
trabalhos produzidos (quantidade ou percentagem);

� Cliente � trabalhos a facturar ao cliente (por importação dos trabalhos 
do auto de produção ou introduzidos manualmente) (quantidade ou 
percentagem);
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� Inserção de um novo Auto
� Pressionar o botão Novo Auto no canto superior esquerdo da janela 
dos Autos;

Autos de Medição

dos Autos;

� Inserir quantidades executadas em cada um dos artigos clicando em

cada célula duas vezes, sendo calculadas automaticamente as 
quantidades restantes;

� Podemos abrir a janela de consulta das medições no orçamento 
inseridas nesse nível e �arrastá-las� para as medições do auto, 
alterando-as ou confirmando-as;

� As colunas de quantidades executadas e acumuladas têm uma cor 
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� As colunas de quantidades executadas e acumuladas têm uma cor 
diferente que pode ser alterada no botão cor;



Autos de Medição

� Inserção de um novo Auto
� Depois de finalizar a introdução dos valores das quantidades 
executadas deveremos:executadas deveremos:

� Confirmar as numerações de cada tipo de Auto;

� Inserir as datas de cada tipo de Auto;

� Atenção � não podemos esquecer que todos os níveis inseridos num 
auto são considerados como Trabalhos a Mais Não Previstos; para 
permitir a inserção de quantidades, estes devem ser primeiro marcados 
como Aprovados com a opção do botão direito do rato assumindo esse 
nível;
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nível;

� Para confirmar os valores das quantidades inseridas, com o botão 
direito do rato escolher a opção Valores Totais ao que surgirá a 
respectiva janela com os valores correspondentes a cada nível em 
cada tipo de Auto;



Autos de Medição

�Consulta de Auto Existente:

� Para a consulta de um Auto de Medição já executado, seleccionamos 
na lista de situações com dois �cliques� do botão esquerdo do rato na lista de situações com dois �cliques� do botão esquerdo do rato 
sobre a linha da situação desejada;

� Por razões que se prendem com o cálculo de quantidades e valores 
acumulados, só o último Auto pode ser alterado;

� No caso de se alterarem quantidades em Autos anteriores ao último 
deverão ser anulados todos até que o alterado seja o último;

�Anulação do último Auto:

96

�Anulação do último Auto:
� Deveremos pressionar o respectivo botão que anula o último Auto;



Autos de Medição

�Opções de Impressão:
� Os Autos de Medição podem ser impressos de diferentes formas 
consoante o seu destino;consoante o seu destino;

� O Auto Detalhado apresenta sempre três linhas para cada nível com 
quantidades, percentagens e valores permitindo descriminar colunas

com executados, acumulados, contratuais, a executar e trabalhos a

mais e a menos;

� O resumo das quantidades apresenta para cada nível as quantidades 
que ainda faltam ser executadas ou já executadas a mais, a totalidade 
das previstas e das já executadas e as quantidades executadas em 
cada Auto;

97

cada Auto;

� Para cada tipo de Auto existe uma impressão personalizada;



� As opções de configuração da obra condicionam o tipo de Autos (série de 
preços sem trabalhos a mais => nunca irá aparecer Autos de trabalhos a 
mais);

Autos de Medição

mais);

� Quando os Trabalhos a mais Imprevistos ainda não foram aprovados 
pode ser impressa uma proposta de preços a fim de poderem ser 
apresentados ao Dono da Obra para Aprovação;

� Permite a impressão de gráficos em valores totais ou percentagens, 
podendo escolher as cores e impressos pelo nível que se desejar;

� Podemos ter dois tipos de Contas Finais, diferença do adjudicado e a 
mais ou a menos, podendo ser impressas para cada tipo de situação de 
trabalhos e para cada artigo com as quantidades e valores do previsto,
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trabalhos e para cada artigo com as quantidades e valores do previsto,

executado, em excesso e em falta;

� Na coluna direita da janela de impressão podem ser inscritos os nomes e 
cargos dos intervenientes na assinatura do Auto;



Autos de Medição

�Código de cores dos níveis dos tipos de Autos:
� Preto � quantidades correspondentes a um Auto normal;

� Vermelho � quantidades que ultrapassaram as previstas (Trabalhos a

Mais Previstos);

� Verde � quantidades a deduzir nas contratuais (Trabalhos a menos);

� Azul � Trabalhos não previstos no orçamento (Trabalhos a mais Não 
Previstos);

� Em Negrito � ainda não aprovados;

� Em normal � Já aprovados; 

� O botão �Recalculo dos Autos� permite refazer todos os Autos da Obra, 
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� O botão �Recalculo dos Autos� permite refazer todos os Autos da Obra, 
tanto em quantidades como em valores;



Autos de Medição

�Revisão de Preços
� Possibilidade de cálculo do Auto de revisão de preços e respectivo 
Plano de Pagamentos (ter em atenção o preenchimento das datas na Plano de Pagamentos (ter em atenção o preenchimento das datas na 
ficha do processo);

� Seleccionar Fórmula Polinomial ou introduzir nova;

� Plano de Pagamentos � introduzir datas e valores dos pagamentos;

� Situação dos Trabalhos � introduzir valores e datas dos autos;

� Adiantamentos � introduzir valores;

� Cálculos � auto de revisão de preços e plano de pagamentos sujeito à 
revisão;
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revisão;



Autos de Medição

�Revisão de Preços � Documentos:
� Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de Janeiro, estabelece o regime de revisão 
de preços das empreitadas de obras públicas e particulares e de de preços das empreitadas de obras públicas e particulares e de 
aquisição de bens e serviços

� Despacho n.º 22637/2004, de 12 de Outubro, estabelece mais um
conjunto de fórmulas tipo de revisão de preços das empreitadas de 
obras públicas e de obras particulares e de aquisição de bens e 
serviços

� Despacho n.º 1592/2004, de 8 de Janeiro, estabelece novas fórmulas 
tipo de revisão de preços para empreitadas postas a concurso a partir 
de 1 de Fevereiro de 2004. Revoga o despacho do Ministro do
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de 1 de Fevereiro de 2004. Revoga o despacho do Ministro do

Equipamento Social e do Ambiente de 26 de Julho de 1975, publicado

no DR, 2ª série, de 6 de Agosto de 1975
Nota: Perante o Código dos Contratos Públicos só haverá lugar a revisão de preços se o 

contrato o determinar e fixar os respectivos termos, nomeadamente o método de 

cálculo e a periodicidade



� A obra tem de estar adjudicada, ter pelo menos um Auto de Medição, as 
janelas do Plano de Trabalhos e do Auto abertas em simultâneo e o 
desvio será calculado relativamente ao auto que estiver a ser consultado;

Desvio do Plano de Trabalhos

desvio será calculado relativamente ao auto que estiver a ser consultado;
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Questões?



Requisições

� Cruzamento dos dados do orçamento e o plano de trabalhos fazendo um 
percurso de ligação aos dados comerciais:

Requisição de 
Materiais

Escolha
Fornecedores

Consulta
Fornecedores

Mapa de
Compras

Autorização 
de Compras

Gerar
Encomenda

104



Requisições

�Requisição de Materiais
� Para executar a opção requisições há que partir de um orçamento 
detalhado e de um plano de trabalhos executado de forma a sedetalhado e de um plano de trabalhos executado de forma a se

conseguir um mapa de necessidades por orçamento em função do 
tempo planeado, o processo da requisição inicia-se na opção 
Requisições na lista de processos:

� As requisições internas permitem fazer consultas a fornecedores e os 
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� As requisições internas permitem fazer consultas a fornecedores e os 
respectivos mapas comparativos;

� Como resultado dos mapas comparativos podemos fazer a autorização 
automática de compras, que por sua vez irá gerar automaticamente a 
correspondente nota de encomenda efectuada no módulo de controlo 
de obras;

� Nota: Manual detalhado em anexo;



Gestão de Equipamento

�Cadastro de Equipamento

� Informação do equipamento próprio ou alugado com base no tipo de 
equipamento;equipamento;
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� Os equipamentos estão dependentes das categorias de equipamento 
definidas na tabela de preços simples, obedecendo às mesmas regras de 
subdivisão em:

Gestão de Equipamento

subdivisão em:

� Fixos � imputados às obras ao dia;

� Circulantes � imputados às obras à hora;

� Viaturas � imputados às obras ao km;

� O campo do valor para amortização possibilita mediante a inserção das 
horas de amortização do cálculo do valor hora de amortização, valor 
simplesmente indicativo;

� O equipamento marcado como abatido não constará na lista de 
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equipamentos a inserir em novos serviços ou despesas;

� Nos equipamentos circulantes, é possível inserir valores hora para:

� Hora de Trabalho � o equipamento está na obra a trabalhar;

� Hora à ordem � o equipamento está na obra mas não está a trabalhar;



Gestão de Equipamento

�Despesas de Equipamento

� A cada tipo de Despesa pode ser associado um descritor para

lançamento na conta corrente do fornecedor;lançamento na conta corrente do fornecedor;
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� Nota: Manual detalhado em anexo;



Gestão de Equipamento

�Serviços de Equipamento
� Os serviços do equipamento são introduzidos conforme o seu tipo:

� Equipamento Fixo � nesta opção só permite extrair listagens, os 
serviços são lançados na opção de Gestão de Equipamento;

� Equipamento Circulante:

� Horas de trabalho;

� Horas à ordem;

� Equipamento Viatura:

� Número de quilómetros realizado para a obra;
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Gestão de Equipamento

�Gestão de Equipamento Fixo
� Esta opção permite uma relação de todos os equipamentos fixos 
existentes na firma, seja em armazém ou nas obras;existentes na firma, seja em armazém ou nas obras;

� Para Transferir Equipamento:

� Seleccionar o equipamento a transferir e com dois �cliques abrir a 
janela das existências;

� Seleccionar a linha a transferir;

� Botão �Transferir Equipamento� e escolher o local de origem do 
equipamento;

� Abrindo a janela de transferência, escolher a quantidade a 

11

0

� Abrindo a janela de transferência, escolher a quantidade a 
transferir;

� Data de partida e Data prevista de chegada;

� Definir se imprime o documento ou não e com ou sem preços;

� Seleccionar Destino, Gravar, imprimir guia de transporte se

seleccionado anteriormente;



�Gestão de Equipamento Fixo
� Stock Existente � seleccionando o equipamento e o botão �Stock 
Existente� mostra a listagem das existências do equipamento em 

Gestão de Equipamento

Existente� mostra a listagem das existências do equipamento em 
armazém e obras;

� Localizar Equipamento � filtra conforme as opções desejadas;

� Histórico � dá uma listagem de todos os movimentos que o 
equipamento fez desde a sua chegada à Firma;

� Guias � visualização de todas as guias emitidas (Transferências, 
Entradas e Abatimentos) com a possibilidade de Alterar, Remover e

Imprimir;
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Imprimir;

� Recalcular � permite o recalculo dos stocks e dos preços médios de 
custo;

� Configurar � permite configurar as opções de impressão;



Funcionários

�Cadastro dos funcionários
� Serão inseridas as fichas de todos os indivíduos que trabalham ou 
trabalharam em todas as obras, podemos também inserir aqui os trabalharam em todas as obras, podemos também inserir aqui os 
tarefeiros;

� O preenchimento dos elementos deste quadro pressupõe o 
preenchimento prévio da Tabela de Preços/Categorias de Mão-de-obra,
pois é lá que a estrutura hierárquica se baseia;

� Cada funcionário deverá estar associado (detalhes � cadastro/
vencimento) a uma categoria de mão-de-obra, pois será por esta que 
será definido o valor base do vencimento, podendo ser inseridos 
valores adicionais para cada um, que estabelecerão o valor final por 
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valores adicionais para cada um, que estabelecerão o valor final por 
hora em cada obra;



Funcionários

� Factores de Encargo de Mão-de-Obra
� Nesta tabela são definidas quais as percentagens adicionais que 
afectam os vencimentos de mão-de-obra, e que determinam o seuafectam os vencimentos de mão-de-obra, e que determinam o seu
custo efectivo de trabalho em obra. Este cálculo só será efectuado se 
na respectiva tabela a opção for activada.
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Funcionários

�Serviços dos funcionários
� Mostra todos os serviços realizados de acordo com o filtro funcionário 
ou obra inseridos;ou obra inseridos;

� A opção �Mostrar Todos� possibilita que todos os funcionários sejam 
visíveis, independentemente de estarem activos, de baixa, reformados, 
despedidos ou demitidos;

� A impressão dos mapas disponíveis será apresentada conforme os 
filtros seleccionados (funcionário, obra e data);

� A impressão global de serviços por mês (por obra e por funcionário) 
pode ser realizada com ou sem gráfico complementar consoante a 
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pode ser realizada com ou sem gráfico complementar consoante a 
activação da opção;



�Serviços dos funcionários
� Para inserir novos serviços realizados por um funcionário numa obra, 
deveremos escolher a opção �Novo Mês� com o botão direito do rato, 

Funcionários

deveremos escolher a opção �Novo Mês� com o botão direito do rato, 
que abrirá uma nova janela:

� Escolhendo o mês a que os serviços se referem, deveremos indicar 
se se trabalharam os Sábados ou Domingos e qual o valor que se 
quer imputar aos serviços realizados;

� Seleccionando com o botão esquerdo do rato os dias do mês que se 
querem inserir, deveremos digitar o número de horas para os dias 
seleccionados e confirmar com o botão �Atribuir�;
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� O botão direito do rato sobre a parte esquerda da janela limpa a 
selecção realizada;

� Para actualizar o valor dos serviços mostrados na listagem de registo 
de mão-de-obra, poderemos escolher a opção de �Actualização de 
Serviços� que os irá recalcular com o valor definido naquele momento 
na ficha de cada funcionário;



Funcionários

�Serviços dos funcionários
� Podemos também inserir Baixas, Faltas e Férias nos funcionários 
pertencentes ao quadro da empresa:pertencentes ao quadro da empresa:
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Questões?



Custos Diversos

�Custos de Obra

� Podem ser lançadas despesas que não se referem a materiais, 
equipamentos, mão-de-obra nem a subempreiteiros, mas que são equipamentos, mão-de-obra nem a subempreiteiros, mas que são 
despesas diversas e específicas de uma obra em concreto;

� São exemplos de despesas diversas as licenças, os vencimentos dos 
técnicos que estiveram só nessa obra, os almoços do pessoal da obra, 
etc.
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Custos Diversos

� Imputação a Naturezas de Custos
� As despesas que não são só de uma obra, ou as que são de toda a 
empresa, deverão ser imputadas a Naturezas de Custo previamente empresa, deverão ser imputadas a Naturezas de Custo previamente 
definidos (em Ficheiros/Tabelas de Obras/Naturezas de Custos), para

que possam ser periodicamente distribuídas pelas obras em curso de 
acordo com critérios definidos pelo utilizador;
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�Distribuição de Naturezas de Custos
� Imputação das Naturezas de Custos aos Custos Diversos das Obras 
segundo critérios a definir pelo utilizador;

Custos Diversos

segundo critérios a definir pelo utilizador;

� Ter em atenção que a partir do momento em que se carregue no botão 
�Distribuir�, os valores deixam de ser pertença da Natureza de Custos e 
passam para os custos diversos das obras distribuídas;
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Custos � Compras

�Compras

� O processo administrativo do aprovisionamento (entrada e devolução 
de mercadoria), termina na opção de compras, onde são tratados os de mercadoria), termina na opção de compras, onde são tratados os 
documentos de factura de compra ou compra a dinheiro ao fornecedor,

assim como as notas de débito e de crédito.

� As facturas podem ter como base encomendas ou guias já registadas. 
Podemos converter estes documentos em facturas ou importá-los para
a factura, sem ter que voltar a registar os valores. No entanto, podemos

fazer uma factura sem que para tal tenha que existir uma encomenda

ou guia prévio.
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Custos � Compras

�Documentos Comerciais

� Antes de efectuar registos de operações, devemos preencher todas as 
tabelas necessárias. No entanto, é possível, ao introduzir documentos, tabelas necessárias. No entanto, é possível, ao introduzir documentos, 
consultar as tabelas e completar lacunas.

� Para facilitar o tratamento dos documentos, as janelas de

movimentação contêm elementos comuns a qualquer tipo de 
movimentação.
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Custos � Compras

� Linhas de Movimentação
� Movimento � permitem registar Artigos ou Descritores que serão 
afectados pelo desconto do terceiro e imputados ao armazém;afectados pelo desconto do terceiro e imputados ao armazém;

� Abatimento - regista movimentos de Descritores que refiram

abatimentos. Os valores registados decrescem ao total do documento.

� Despesa � regista movimentos de Descritores de despesas de natureza

comercial (ou outra), não sujeitas ao desconto do terceiro. Os valores 
registados acrescem ao total do documento

� Informativo � regista movimentos de Descritores. Os valores registados

não afectam o total do documento.
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não afectam o total do documento.

� Estaleiro � permitem a imputação ao estaleiro da obra;

� Aplicado � permitem a imputação à obra;



�Stocks � Transferências Armazéns/ Obras
� Possibilidade de proceder à transferência de artigos localizados em 
diferentes armazéns/ obras de origem para um único armazém/ obra de 

Custos � Stocks

diferentes armazéns/ obras de origem para um único armazém/ obra de 
destino. Cada artigo transferido origina dois movimentos de stock, um

de saída (do armazém/ obra origem) e outro de entrada (no armazém/ 
obra destino).
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Proveitos � Vendas

� O processo de fornecimento termina na facturação, onde são tratados os 
documentos de factura, venda a dinheiro, notas de débito e notas de 
crédito.crédito.

� As facturas podem ter como base orçamentos, encomendas, guias já 
registadas ou autos de medição aprovados. Podemos converter estes 
documentos em facturas ou importá-los para a factura, sem ter que voltar
a registar os valores. No entanto, podemos fazer uma factura, sem que

para tal tenha que existir um orçamento, encomenda, guia ou auto de 
medição prévio.

� Nos documentos de venda do tipo Factura, é obrigatório o preenchimento 
do Número de Contribuinte do Cliente, sempre que este tenha associado 

125

do Número de Contribuinte do Cliente, sempre que este tenha associado 
um Regime de IVA Nacional.

� O utilizador é avisado que o terceiro não tem número de contribuinte 
quando inicia o documento, e quando o confirma. No entanto, a

confirmação é impedida se o número de contribuinte não for preenchido.



Proveitos � Vendas

� Facturação de Autos de Medição
� Condições:

� O Auto de Medição tem que estar aprovado;

� A obra a facturar deverá estar seleccionada;

Lista dos Autos prontos a facturar

Descritivo de facturação (Descrições)
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Obra a facturar



Proveitos � Vendas

�Descrições
� A tabela de descrições possibilita a definição das características de 
cada tipo de lançamento a facturar nos tipos de documentos de cada tipo de lançamento a facturar nos tipos de documentos de 
descrição livre;
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�Análise de Obra
� Custos totais de obra subdivididos por materiais, serviços, 
fornecedores, equipamentos, funcionários, custos diversos e respectiva 

Análises

fornecedores, equipamentos, funcionários, custos diversos e respectiva 
facturação prevista e realizada;
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Análises

� Imputações Orçamentos
� Para além da análise de obra, também na imputação de orçamentos 
existe a possibilidade de seleccionar a unidade base ou a unidade deexiste a possibilidade de seleccionar a unidade base ou a unidade de

orçamento.

� Possibilidade de imputação de qualquer tipo de despesa já registada a 
qualquer nível da estrutura do orçamento, para com isso calcular o 
rendimento específico de cada artigo e consequentemente o desvio ao 
orçamento
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Questões?



Informações Complementares



IVA

�Alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 18/2008

� Tipo de IVA

� Esta alteração visa responder à necessidade de aplicar mais do que 
uma taxa de IVA num orçamento para responder às determinações do 
código de IVA.

� Esta necessidade traduz-se na aplicação de uma taxa de cinco por 
cento aos trabalhos de conservação e reparação de edifícios 
habitacionais, desde que o valor dos materiais neles incorporados não 
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habitacionais, desde que o valor dos materiais neles incorporados não 
represente mais do que 20 por cento do valor total da empreitada, mas

mesmo que o valor dos materiais ultrapasse a percentagem referida, a

mão-de-obra continuará sempre a ser tributada a uma taxa reduzida.



IVA

�Alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 18/2008

� A tributação à taxa reduzida do IVA de cinco por cento das empreitadas 
de beneficiação, remodelação, renovação, restauro, reparação ou 
conservação de imóveis ou partes autónomas destes afectos à 
habitação, com excepção dos trabalhos de limpeza, de manutenção 
dos espaços verdes e das empreitadas em bens imóveis que abranjam 
a totalidade ou uma parte dos elementos constitutivos de piscinas,

saunas, minigolfe, campos de ténis ou golfe e instalações similares".

� Recentemente este âmbito foi alargado também a aplicação de uma 
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� Recentemente este âmbito foi alargado também a aplicação de uma 
taxa reduzida do IVA aos serviços de instalações de equipamentos de 
aquecimento, o que assume renovada importância com a entrada em 
vigor, no ano passado, do Sistema Nacional de Certificação Energética 
e da Qualidade do Ar interior nos Edifícios.



� Recorde-se que, também as empreitadas de bens imóveis, desde que 
contratadas directamente com o empreiteiro por uma autarquia, por

uma associação de municípios ou associação e corporação de 

IVA

uma associação de municípios ou associação e corporação de 
bombeiros (medida 2.17 da Lista I anexa ao CIVA), devem ser

tributadas à taxa de cinco por cento.

� Este campo só assume por defeito outro tipo de IVA, quando se tratar 
de um preço do tipo mão-de-obra e a opção .Valor dos materiais 
superior a 20% do total. esteja seleccionada. Neste caso quando o

preço for mão de obra a aplicação assume por defeito o tipo de IVA 
indicado na tributação no campo IVA Mão de Obra.

� Quando o elemento em edição se trata de um Não Codificado ou 
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� Quando o elemento em edição se trata de um Não Codificado ou 
Composto a aplicação o campo tipo de IVA só estará disponível 
enquanto esses elementos não conterem detalhes. A partir do 
momento que esses elementos tenham detalhes o tipo de IVA passa a

ser definido detalhe a detalhe aplicando os cálculos do valor de venda 
desta linha do orçamento sobre a proporcionalidade do valor de custo 
dos detalhes.



IVA

� O lançamento de um não codificado ou preço composto é tratado como 
uma linha de orçamento normal até ao momento que lhe são 
introduzidos elementos como detalhes, partir desse momento essaintroduzidos elementos como detalhes, partir desse momento essa

linha de orçamento ao nível de custo passa a ser resultado dos 
elementos que lhe compõem, por esse motivo, este tipo de elementos 
de orçamento (Não Codificado ou Composto) podem conter mais do 
que uma natureza, como o IVA de venda agora aqui inserido está 
dependente dos detalhes e dos tipos de IVA destes elementos.

� Não Codificado ou Composto sem detalhes

� Neste caso o elemento é tratado normalmente como se de um 
elemento codificado se tratasse, ou seja, o tipo de IVA pode ser
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elemento codificado se tratasse, ou seja, o tipo de IVA pode ser

definido no orçamento e os cálculos do IVA são sobre essa linha 
única do orçamento.



IVA

� Não Codificado ou Composto com detalhes

� A partir do momento que são inseridos detalhes, na manutenção da 
linha de orçamento o tipo de IVA ao nível do preço composto ou não linha de orçamento o tipo de IVA ao nível do preço composto ou não 
codificado é omitida, passando a ser considerado o tipo de IVA 
definido nos detalhes.

� Quando um detalhe se trata de outro composto ou não codificado, as 
regras de aplicação do IVA são as mesmas.

� Calculo do IVA do preço de venda

� Nos orçamentos o preço de venda não é definido nos detalhes mas 
sim apenas na linha do orçamento, também até aqui o calculo do IVA 
era efectuado apenas na emissão dos mapas e sempre segundo o 
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era efectuado apenas na emissão dos mapas e sempre segundo o 
que estava definido na tabela de processos e parâmetros da 
aplicação, na altura da sua extracção.



IVA

� Agora a aplicação passa a guardar o tipo de IVA e nos casos dos Não 
codificados e compostos com detalhe , irá extrapolar o a base de 
incidência do IVA a partir do preço de venda da linha do orçamento incidência do IVA a partir do preço de venda da linha do orçamento 
pelos respectivos detalhes com base no peso do valor de custo.

� Nota - Não será possível a alteração de linhas que tenham autos de 
venda realizados, inclusive todos os detalhes de um não codificado 
ou preço composto.

� Mapas, Orçamentos e Autos

� Nos mapas de orçamentos de venda e autos de venda passou a ser 
incluída a tabela de incidências, taxa e valor do IVA quando o IVA no 
resumo é seleccionado (Excepto nos modelos Crystal Reports que é 
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resumo é seleccionado (Excepto nos modelos Crystal Reports que é 
sempre emitido na folha resumo).



�Consulta de Obras

� Foi criada uma consulta de obras de forma a facilitar a analise de

determinados valores de obras, como:

Gestão Comercial Integrada

determinados valores de obras, como:

� Existências

� Encomendas

� Reservas

� Fornecedores

� Facturado

� Recebimentos
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Gestão Comercial Integrada

�Consulta de Subempreiteiros

� Foi criada uma consulta de subempreiteiros de forma a facilitar a

analise de determinados valores, como:analise de determinados valores, como:

� Compras

� Pagamentos

� Adjudicações

� Encomendas

� Guias Entrada

� Crédito
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� Carteira

� Títulos



Gestão Comercial Integrada

�Resumo do ciclo documental

GC

Compras

Compras

Pagamentos

Vendas

Stocks

Bancos

Consultas

Mapas
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Vendas

Recebimentos

Mapas

Ligação à 
Contabilidade



Código dos Contratos Públicos

� O CCP, ao regular a matéria da contratação pública, efectua a
transposição das directivas comunitárias n.º 2004/17 e 2004/18 (ambas 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março de 2004), 
codificando as regras até agora dispersas pelos seguintes diplomas:
a) Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março (empreitadas de obras 
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públicas);
b) Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho (aquisições de bens e 
serviços);
c) Decreto-Lei n.º 223/2001, de 9 de Agosto (empreitadas e aquisições 
no âmbito dos sectores especiais);
d) Vários outros diplomas e preceitos avulsos relativos à contratação 
pública



� Links úteis para mais informações
� www.base.gov.pt

Código dos Contratos Públicos

� www.vortal.biz/econstroi/

� www.inci.pt

� www.portugal.gov.pt
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Código dos Contratos Públicos

�Documentação a consultar
� Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, DR 20, SÉRIE (CCP);
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