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CADERNO DE ENCARGOS
PARTE I – CLÁUSULAS JURÍDICAS
Artigo 1.º - Objeto
O objeto do contrato consiste na realização da empreitada de Reabilitação do Moinho da
Ribeira do Pomar.

Artigo 2.º - Local de realização da obra
Os trabalhos objeto do contrato serão efetuados na Rua da Ribeira do Pomar, freguesia e
concelho de Santa Cruz das Flores.

Artigo 3.º - Prazo de validade do contrato
O contrato será válido até completa execução dos trabalhos que constituem o seu objeto,
os quais deverão ser executados no prazo constante do contrato celebrado entre as partes.
Artigo 4.º - Condições de pagamento
1. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, de acordo com as quantidades de
trabalhos medidos, sobre os quais não hajam divergências.
2. Para efeitos de pagamento, as faturas deverão ser apresentadas com uma antecedência
de 10 dias úteis em relação à data do respetivo vencimento.
3. Não sendo observado o prazo estabelecido no número anterior, considera-se que a
respetiva prestação só se vence nos 10 dias úteis subsequentes à apresentação da
correspondente fatura.
Artigo 5.º - Documentos de Habilitação
O adjudicatário, quando notificado da decisão de adjudicação e nos termos do artigo 81.º
do Código dos Contratos Públicos (CCP), deverá apresentar os seguintes documentos de
habilitação:


Declaração emitida conforme modelo constante do anexo III do Decreto Legislativo
Regional n.º 27/2015/A, de 29 de dezembro, que alterou o anexo II do CCP;
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Documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas na alínea
b), d), e) e i) do artigo 55º do CCP;



Cópia do alvará ou títulos de registo emitidos pelo InCI, com as seguintes habilitações:
a) A 1.ª subcategoria da 1.ª categoria, na classe que cubra o valor global da
proposta e integra-se na categoria em que o tipo de obra se enquadra;
b) A 4.º, 5.º e 6.º subcategoria da 1ª categoria, na classe correspondente à parte
dos trabalhos a que respeite;
c) A 1.ª subcategoria da 4.ª categoria, na classe correspondente à parte dos
trabalhos a que respeite;

Artigo 6.º - Sigilo
A entidade adjudicante garantirá o sigilo quanto a informações que venha a ter
conhecimento relacionadas com a atividade dos concorrentes.

Artigo 7.º - Cessão da posição contratual
1. O adjudicatário não poderá ceder a sua posição contratual ou quaisquer dos direitos e
obrigações decorrentes do contrato sem autorização da entidade adjudicante.
2. Para efeitos da autorização prevista no número anterior, deve:
a) Ser apresentada pelo cessionário toda a documentação exigida ao adjudicatário
no presente procedimento;
b) Ser apreciado pela entidade adjudicante, designadamente, se o cessionário não
se encontra em nenhuma das situações previstas no artigo 55.º do Código dos
Contratos Públicos.
Artigo 8.º - Atrasos e penalidades
A entidade adjudicante terá o direito a exigir indemnização por perdas e danos
eventualmente resultantes do atraso ou do não cumprimento por parte do adjudicatário e
por facto que lhe seja imputável, das obrigações emergentes do contrato.
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Artigo 9.º - Resolução do contrato
1. O incumprimento por uma das partes, dos deveres resultantes do contrato confere, nos
termos gerais do direito, à outra parte o direito de resolver o contrato, sem prejuízo das
correspondentes indemnizações legais.
2. Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se incumprimento definitivo
quando houver atraso na prestação por período superior a 30 dias úteis.

Artigo 10.º - Foro competente
Para todas as questões emergentes do contrato será competente o Tribunal Administrativo
e Fiscal de Ponta Delgada.

Artigo 11.º - Prevalência
1. Fazem parte integrante do contrato:
a) Os esclarecimentos e as retificações relativas ao caderno de encargos;
b) O caderno de encargos;
c) A proposta adjudicada;
d) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário.
2. Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 1, a prevalência é
determinada pela ordem pela qual são indicados nesse número.
Artigo 12.º - Caução
Considerando o estipulado no n.º 1 do artigo 47º do CCP e considerando o preço base
definido para o presente procedimento de contratação, nomeadamente € 99.889,91, é
inexigível a prestação de caução, ao abrigo do definido no artigo 43º do Decreto Legislativo
Regional n.º 27/2015/A, de 29 de dezembro, que aprova o Regime Jurídico dos Contratos
Públicos na Região Autónoma dos Açores.
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PARTE II – CLÁUSULAS TÉCNICAS
Artigo 13.º - Trabalhos a efetuar
Os trabalhos a executar visam a Reabilitação do Moinho da Ribeira do Pomar, tornando-o
um espaço novamente utilizado, que possa ser visitado como ponto turístico, onde é
possível visitar a história, fazendo uma viagem no tempo, sendo intenção coloca-lo
novamente em funcionamento.
Artigo 14.º - Prazo de Execução da Empreitada
O adjudicatário obriga-se a concluir a execução da empreitada e solicitar a realização da
vistoria à obra para efeitos da sua receção provisória no prazo de 365 dias a contar da data
da sua consignação.

Artigo 15.º - Especificações Técnicas
O projeto de execução a considerar para a realização da empreitada é o patenteado no
procedimento, anexo ao presente caderno de encargos.
Artigo 16.º - Esclarecimento de dúvidas
1. As dúvidas que o empreiteiro tenha na interpretação dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalização da obra antes do início da
execução dos trabalhos a que respeitam.
2. No caso de as dúvidas ocorrerem somente após o início da execução dos trabalhos a
que dizem respeito, deve o empreiteiro submetê-las imediatamente ao diretor de
fiscalização da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua não apresentação
antes do início daquela execução.
3. O incumprimento do disposto no número anterior torna o empreiteiro responsável por
todas as consequências da errada interpretação que porventura haja feito, incluindo a
demolição e reconstrução das partes da obra em que o erro se tenha refletido.
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Artigo 17.º - Preparação e planeamento da execução da obra
1. O empreiteiro é responsável:
a) Perante o dono da obra pela preparação, planeamento e coordenação de todos
os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratação, bem como
pela preparação, planeamento e execução dos trabalhos necessários à
aplicação, em geral, das normas sobre segurança, higiene e saúde no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de segurança e
saúde, e no plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e
demolição;
b) Perante

as

entidades

fiscalizadoras,

pela

preparação,

planeamento

e

coordenação dos trabalhos necessários à aplicação das medidas sobre
segurança, higiene e saúde no trabalho em vigor, bem como pela aplicação do
documento indicado na alínea h) do n.º 4 do presente artigo.
2. A disponibilização e o fornecimento de todos os meios necessários para a realização da
obra e dos trabalhos preparatórios ou acessórios, incluindo os materiais e os meios
humanos, técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro.
3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigência legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatórios ou acessórios à
execução da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição
do estaleiro;
b) Trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e
para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho e de
polícia das vias públicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisórias, de todas as
servidões e serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução
dos trabalhos e para evitar a estagnação de águas que os mesmos possam
originar;
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d) Trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas
deste.
4. A preparação e o planeamento da execução da obra compreendem ainda:
a) A apresentação pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dúvidas relativas
aos materiais, aos métodos e às técnicas a utilizar na execução da empreitada;
b) O esclarecimento dessas dúvidas pelo dono da obra;
c) A apresentação pelo empreiteiro de reclamações relativamente a erros e
omissões do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos
previstos no n.º 4 do artigo 378.º do CCP;
d) A apreciação e decisão do dono da obra das reclamações a que se refere a
alínea anterior;
e) O estudo e definição pelo empreiteiro dos processos de construção a adotar na
realização dos trabalhos;
f) A elaboração e apresentação pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no
caso previsto no n.º 3 do artigo 361.º do CCP;
g) A aprovação pelo dono da obra dos documentos referidos nas alíneas f) e g);
h) A elaboração de documento do qual conste o desenvolvimento prático do plano
de segurança e saúde, devendo analisar, desenvolver e complementar as
medidas aí previstas, em função do sistema utilizado para a execução da obra,
em particular as tecnologias e a organização de trabalhos utilizados pelo
empreiteiro.
Artigo 18.ª - Condições gerais de execução dos trabalhos
1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condições
técnicas contratualmente estipuladas.
2. O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituição dos métodos e técnicas de
construção ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por
outros que considere mais adequados, sem prejuízo da obtenção das características
finais especificadas para a obra.
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Artigo 19.ª - Menções obrigatórias no local dos trabalhos
1. Sem prejuízo do cumprimento das obrigações decorrentes da legislação em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visível, a identificação da obra,
do dono da obra e do empreiteiro, com menção do respetivo alvará ou número de título
de registo ou dos documentos a que se refere a alínea a) do n.º 5 do artigo 81.º do CCP,
e manter cópia dos alvarás ou títulos de registo dos subcontratados ou dos documentos
previstos na referida alínea, consoante os casos.
2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservação, o livro
de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execução da empreitada, com as
alterações que neles hajam sido introduzidas.
3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horário de trabalho em
vigor, bem como a manter, à disposição de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicáveis.
4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do
projeto respeitantes aos trabalhos aí em curso.
Artigo 20.ª - Outros encargos do empreiteiro
1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparação e a indemnização de todos os
prejuízos que, por motivos que lhe sejam imputáveis, sejam sofridos por terceiros até à
receção definitiva dos trabalhos em consequência do modo de execução destes últimos,
da atuação do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de segurança das obras, materiais, elementos de
construção e equipamentos;
2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebração dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituição das cauções exigidas no
programa do procedimento e as despesas inerentes à celebração do Contrato.
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Artigo 21.ª - Contratos de seguro
O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apólice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer título, bem como a
apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro
obrigatório de acidentes de trabalho de acordo com a legislação em vigor em Portugal.
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