
 

 

 

 

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA DE BETÃO PRONTO 
   

 

FORNECIMENTOS 
1. Para uma adequada gestão do plano de fornecimentos e satisfação do Cliente, os pedidos deverão ser 

efetuados com um mínimo de 24 ou 48 horas de antecedência, no caso de descarga direta ou 

bombagem, respetivamente. 

2. As autobetoneiras apenas poderão permanecer na obra durante 30 minutos. Findo este tempo a 

SOCIBEIRAL – Betão Pronto, Lda./EMBEIRAL - Engenharia e Construção, SA reserva-se o direito de 

retirar os veículos ou descarregar o betão em local acessível dentro do estaleiro da obra do cliente, 

ficando assim sujeito à obrigatoriedade do pagamento de valor definido. Caso a autobetoneira 

permaneça por um tempo superior ao estipulado, a SOCIBEIRAL – Betão Pronto, Lda./EMBEIRAL - 

Engenharia e Construção, SA poderá cobrar ao cliente uma sobretaxa. 

3. O cliente ou seu mandatário deverá certificar-se através da guia de transporte, antes de efetuar a 

descarga do betão, se todas as informações correspondem ao serviço e produto solicitado, implicando 

a assinatura da guia de remessa e aceitação da mesma. 

4. Nos fornecimentos de quantidades inferiores a 8m3, a SOCIBEIRAL – Betão Pronto, Lda./EMBEIRAL - 

Engenharia e Construção, SA pode cobrar ao cliente uma sobretaxa no preço do betão. 

5. Sempre que se justificar, devido a alterações dos custos de produção, a SOCIBEIRAL – Betão Pronto, 

Lda./EMBEIRAL - Engenharia e Construção, SA reserva-se o direito de alterar os preços desta proposta. 

O descrito anteriormente não se verificará se estiver definido na proposta o prazo de final de obra e este 

for cumprido. 

6. Se ocorrer algum atraso devido a ocorrências fortuitas ou de força maior, a responsabilidade nunca 

poderá ser imputada à SOCIBEIRAL – Betão Pronto, Lda./EMBEIRAL - Engenharia e Construção, SA. 

7. O adicionamento de água à mistura do betão em obra só será feito a pedido do cliente que 

consequentemente assume a responsabilidade por tal procedimento. 

 



 

 

 

ACESSOS 
1. Compete ao cliente garantir, nos estaleiros das suas obras, os acessos convenientes para as 

autobetoneiras e autobombas. A SOCIBEIRAL – Betão Pronto, Lda./EMBEIRAL - Engenharia e 

Construção, SA declina toda e qualquer responsabilidade por danos materiais ou corporais causados 

pelas manobras dos veículos no caso de não serem criadas estas condições. 

2. O cliente será responsável pela criação de local apropriado para lavagem das autobetoneiras e 

autobombas. Em caso negativo, qualquer coima imputada aos veículos da SOCIBEIRAL – Betão Pronto, 

Lda./EMBEIRAL - Engenharia e Construção, SA, em consequência de derrame de águas residuais das 

lavagens de equipamento, será da inteira responsabilidade do cliente. 

3. Sempre que se torne necessário a presença da autoridade policial ou obtenção de eventuais licenças no 

decurso da operação de betonagem, estas são da responsabilidade do cliente, sem a qual a SOCIBEIRAL 

– Betão Pronto, Lda./EMBEIRAL - Engenharia e Construção, SA não procederá à colocação do betão, 

podendo debita ao cliente os custos inerentes. 

 

QUALIDADE 
1. O ligante hidráulico por cimento corrente com a possibilidade de adições segundo a E464 

2. A consistência é classificada segundo o ensaio de abaixamento, com as tolerâncias registadas na NP EN 

206. 

3. A qualidade do betão é analisada com a frequência e critérios de conformidade especificados na NP EN 

206. 

4. A disponibilização de resultados de ensaios ou estudos será efectuada sempre que solicitada. Os custos 

inerentes constituem encargo do cliente. 

5. A pesagem dos componentes do betão é executada automaticamente e tem tolerância admitida na NP 

EN 206. 

6. São da responsabilidade do cliente todas as adições de água, ou qualquer outro elemento, que faça ou 

mande fazer, à chegada do betão à obra, fazendo-se o registo na guia de remessa, que será assinada 

pelo cliente ou seu mandatário. 



 

 

 

7. Não é da responsabilidade da SOCIBEIRAL – Betão Pronto, Lda./EMBEIRAL - Engenharia e Construção, 

SA o aparecimento após betonagem, de anomalias por adulteração do betão em obra, deficiente 

colocação ou cura do mesmo. 

8. Não havendo especificação da classe de exposição ambiental pelo cliente, será atribuída a classe X0(P). 

 

SERVIÇO DE LABORATÓRIO 
1. O serviço de laboratório, solicitado pelo cliente, consiste na execução do ensaio de abaixamento, 

realização de provetes cúbicos de 150mm de aresta e posterior ensaio de resistência à compressão. Os 

custos inerentes constituem encargo ao cliente. 

2. A frequência de amostragem, local de colheita e tempo de cura dos provetes deverão ser definidos pelo 

cliente no momento da encomenda. 

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

1. As vendas a crédito encontram-se condicionadas à obtenção prévia de um limite de crédito. 

2. Quando o saldo devedor exceder este limite ou se preveja que o venha a exceder, não poderá haver 

novos fornecimentos a crédito sem que seja pago o valor em excesso ou o equivalente ao novo 

fornecimento, mesmo que não se encontrem ainda vencidas as respetivas faturas. 

3. As faturas indicarão expressamente a respetiva data de vencimento, entendendo-se que é de 30 dias 

no caso de omissão, não havendo direito a qualquer desconto por antecipação de pagamento. 

4. O prazo limite para conferir as faturas será de 10 dias após a emissão da mesma. 

5. A não liquidação da fatura até à data de vencimento implicará o pagamento de juros de mora, que serão 

iguais aos juros legais acrescidos da taxa limite permitidas pelo nº2 do artigo 1145º do código civil. 
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