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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

4.ª Reunião Extraordinária, 
realizada em 4 de abril de 2018 

 
 
 
 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA 
 

Justificada a falta da Sr.ª Vereadora Maria Rita 
Colaço Leão à presente Reunião. 

 
 
 
 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

Voto de Pesar, apresentado pelas Sr.ªs 
Vereadoras e Srs. Vereadores, pelo falecimento 
de Pedro Santos Pereira. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 152/2018 

 
Faleceu no passado dia 30 de março, Pedro 
Santos Pereira. 
 
Pedro Santos Pereira era morador na Freguesia 
da Portela e Diretor do Jornal “Notícias de Loures”, 
importante órgão de comunicação social local do 
nosso Concelho. 
 
Uma vida inacabada, aos 43 anos. Numa idade 
em que ninguém devia morrer. Com sonhos por 
concretizar, experiências para viver e projetos por 
completar. 
 
Desde sempre o Pedro foi uma pessoa envolvida 
no Concelho e os seus projetos misturaram-se 
com Loures e com os Lourenses, de forma intensa 
e apaixonada. 
 

Envolveu-se na vida associativa e desportiva do 
Concelho sempre com uma postura 
marcadamente proativa, dedicada e abnegada. 
 
Portelense de gema e não menos orgulhosamente 
lourense, desde 2014 que dirigia o Notícias de 
Loures, projeto editorial sem paralelo no contexto 
informativo do nosso Concelho. 
 
Desenvolveu igualmente trabalho, também no 
âmbito editorial, em diversos projetos de 
comunicação, primeiro na freguesia da Portela e, 
depois, na União das Freguesias de Moscavide e 
Portela. 
 
Sempre com isenção e rigor que o tornaram, sem 
dúvida, uma figura consensual e imensamente 
querida por todos no contexto do nosso Concelho 
de Loures. 
 
É com profundo pesar que a Câmara Municipal de 
Loures lamenta o desaparecimento do demasiado 
jovem Pedro Santos Pereira e expressa à sua 
família e amigos as mais sentidas condolências. 
 
 
Perante este momento de luto, a Câmara 
Municipal de Loures delibera: 
 
1. Guardar um minuto de silêncio em sua 

memória. 
 
2. Remeter o presente Voto de Pesar à sua 

família e ao Jornal “Notícias de Loures”. 
 
 
 
(Admitido e aprovado por unanimidade, tendo 
sido cumprido um minuto de silêncio em 
memória do falecido) 
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PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, das 
Demonstrações Financeiras e do Relatório de 
Gestão da Câmara Municipal de Loures, 
referentes ao ano de 2017. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 147/2018 

 
Considerando que: 
 
A. De acordo com o disposto no artigo 27.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e no artigo 76.º da Lei n.º 73/2013, 
de 3 de setembro, a segunda sessão ordinária 
do órgão deliberativo do município, a realizar-
se durante o mês de abril, destina-se à 
apreciação e votação dos documentos de 
prestação de contas; 

 
B. Compete à Assembleia Municipal apreciar e 

votar os documentos de prestação de contas, 
conforme previsto na alínea l) do n.º 2 do 
artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro; 

 
C. Compete à Câmara Municipal, de acordo com 

a alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, elaborar e 
aprovar os documentos de prestação de 
contas, a submeter à apreciação e votação da 
Assembleia Municipal; 

 
D. Atendendo ao disposto na alínea j) do n.º 1 do 

artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, compete ao Presidente da 
Câmara submeter os documentos referidos na 
alínea precedente à aprovação da Câmara 
Municipal e à apreciação e votação da 
Assembleia Municipal; 

 
E. Face ao estipulado no Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 
de fevereiro, com as alterações que lhe foram 
introduzidas, fazem parte dos documentos de 
prestação de contas o balanço, a 
demonstração de resultados, os mapas de 
execução orçamental, os anexos às 
demonstrações financeiras e o relatório de 
gestão; 

 
 
 

F. Os documentos de prestação de contas das 
entidades que sejam obrigadas à adoção da 
contabilidade patrimonial devem ser 
remetidos, ao órgão para apreciação, 
juntamente com a certificação legal das contas 
e o parecer sobre as mesmas emitidos pelo 
auditor externo, conforme estipulado no n.º 3 
do artigo 76.º e na alínea e) do n.º 2 do artigo 
77.º, ambos da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, nos 
termos da alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º e da 
alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º, ambas do Anexo I 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, para 
posterior remessa à Assembleia Municipal de 
Loures para apreciação e votação, sobre os 
seguintes documentos: 
 
a) Demonstrações Financeiras respeitantes ao 

exercício de 2017, constantes do Anexo I; 
 
b) Relatório de Gestão de 2017, constante do 

Anexo II. 
 
 

Loures, 28 de março de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

Anexos: 
 
Anexo I - Demonstrações Financeiras respeitantes 
ao exercício de 2017; 
 
Anexo II - Relatório de Gestão de 2017; 
 
Anexo III - Documentos inerentes ao cumprimento 
do dever de informação constante no artigo 10.º 
da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, designada 
por Lei dos Compromissos e Pagamentos em 
Atraso e no artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 
127/2012, de 21 de junho, que contempla as 
normas legais disciplinadoras dos procedimentos 
necessários à aplicação da Lei dos Compromissos 
e Pagamentos em Atraso e à operacionalização 
da prestação de informação constante naquela 
Lei, a 31 de dezembro de 2017; 
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Anexo IV - Documentos respeitantes à certificação 
legal das contas, parecer sobre as contas e 
relatório de auditoria anual, referentes ao ano 
2017, emitidos pelo Revisor Oficial de Contas. 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Pela sua extensão (794 
páginas, equivalentes a >233,67 Mb), que 
extrapola largamente o âmbito da presente edição, 
os documentos acima referidos - Anexo I - 
Demonstrações Financeiras respeitantes ao 
exercício de 2017; Anexo II - Relatório de Gestão 
de 2017; Anexo III - Documentos inerentes ao 
cumprimento do dever de informação constante no 
artigo 10.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, 
designada por Lei dos Compromissos e 
Pagamentos em Atraso e no artigo 19.º do 
Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, que 
contempla as normas legais disciplinadoras dos 
procedimentos necessários à aplicação da Lei dos 
Compromissos e Pagamentos em Atraso e à 
operacionalização da prestação de informação 
constante naquela Lei, a 31 de dezembro de 2017 
- encontram-se disponíveis, em suporte 
informático, para eventual consulta, no Gabinete 
Loures Municipal. 
 
O documento acima referido como Anexo IV - 
Documentos respeitantes à certificação legal das 
contas, parecer sobre as contas e relatório de 
auditoria anual, referentes ao ano 2017, emitidos 
pelo Revisor Oficial de Contas - encontra-se 
disponibilizado em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, da 1.ª 
Revisão ao Orçamento de 2018 e Opções do 
Plano 2018-2021. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 148/2018 

 
Considerando que: 
 
A. É necessário afetar ao orçamento em vigor o 

saldo de gerência de 2017, no montante de 
15.405.758,31 euros (quinze milhões 
quatrocentos e cinco mil, setecentos e 
cinquenta oito euros e trinta um cêntimos), e 
que deve ser feito em sede de revisão 
orçamental, nos termos dos pontos 2.3.4 e 
8.3.1 do Decreto-Lei n.º 54-A/99 (POCAL); 

 
B. A entrada em vigor da Lei n.º 114/2017, de 29 

de dezembro, Lei do Orçamento do Estado 
para 2018, permite corrigir os valores inscritos 
no Orçamento Municipal de 2018, 
nomeadamente os valores da participação do 
Município nos Impostos do Estado - Fundo de 
Equilíbrio Financeiro (Corrente e Capital), 
Fundo Social Municipal e da Participação no 
IRS; 

 
C. Como consequência dos novos instrumentos 

de delegação de competências torna-se 
necessário acertar as transferências 
referentes ao Contrato Interadministrativo e 
Acordo de Execução com as Juntas e Uniões 
de Freguesias; 

 
D. Na sequência dos cofinanciamentos 

aprovados (POSEUR-02-1810-FC000496 - 
Controlo Sustentável de Cheias na Ribeira da 
Póvoa, Rio de Loures) torna-se indispensável 
considerar os fluxos financeiros previstos e 
respetivos acertos; 

 
E. É necessário definir no orçamento verbas que 

inicialmente estavam a aguardar a inclusão do 
saldo de gerência, designadamente as que 
estão relacionadas com o tratamento de 
Águas Residuais (ATA); Consumos de Energia 
(Espaços Públicos e Edifícios), Consumos de 
Água; Intervenções em Arruamentos do 
Concelho; Fundo de Apoio Municipal (FAM); 

 
F. É necessário proceder a reforços de algumas 

dotações na despesa, no sentido de permitir a 
execução de atividades e/ou projetos no ano 
em curso, designadamente: Plano de 
Mobilidade e Transportes; Estudos e Projetos 
(Rua Pedro Botelho Neves - Santa Iria de 
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Azóia e Rua Auta da Palma Carlos - 
Sacavém); Aluguer de Instalações para 
funcionamento durante as obras da Escola 
Básica da Portela; Aquisição e Instalação de 
um segundo Forno Crematório - Camarate; 

 
G. É necessário proceder a reajustamentos em 

outras dotações orçamentais, movimentos que 
se compensam entre si, nomeadamente nas 
rubricas de Pessoal. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures, nos termos da 
alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro e do ponto 8.3 do Decreto-Lei 
n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na redação atual, 
delibere submeter à aprovação da Assembleia 
Municipal a 1.ª Revisão ao Orçamento 2018 e 
Opções do Plano 2018-2021. 

 
 

Loures, 28 de março de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

Anexo: Proposta 1.ª Revisão 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, o documento 1.ª Revisão ao Orçamento 
2018 e Opções do Plano 2018-2021 encontra-se 
disponibilizado em Anexo, nas páginas finais da 
presente edição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, da 
adjudicação da contratação de empréstimo de 
médio e longo prazo, no montante de 
7.500.000,00 €, à Caixa Geral de Depósitos, S.A.. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 151/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Na 2.ª reunião da 1.ª sessão ordinária de 

Assembleia Municipal de Loures, realizada no 
dia 1 de março de 2018, foi autorizado, nos 
termos do n.º 2 do artigo 51.º da Lei n.º 
73/2013, de 3 de setembro, na sua redação 
atual, conjugado com a alínea f) do n.º 1 do 
artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, que os investimentos 
constantes da proposta de deliberação n.º 
596/2017 fossem financiados por um 
empréstimo de médio e longo prazo, até ao 
montante de 7.500.000,00 € (sete milhões e 
quinhentos mil euros), enquadrado dentro dos 
limites da dívida total do Município definidos 
na Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. (Vd. 
proposta de deliberação n.º 596/2017). 

 
B. Foram consultadas, através de convite, 

enviado via e-mail, em 7 de março de 2018, 6 
(seis) instituições bancárias - Banco 
Santander Totta, S.A.; CGD - Caixa Geral de 
Depósitos, S.A.; Caixa de Crédito Agrícola 
Mútuo de Loures; BPI - Banco Português de 
Investimento, S.A.; Novo Banco, S.A. e 
Millennium BCP, S.A. - com a finalidade de 
contratação do empréstimo supra identificado, 
destacando-se as seguintes condições, 
constantes no referido convite (vd. convite): 

 
• Montante: Até 7.500.000,00 € (sete milhões e 

quinhentos mil euros); 
• Prazo de utilização: 24 meses, a partir da 

perfeição do contrato; 
• Prazo de amortização: 12 anos, em 

amortizações constantes de capital; 
• Taxa de juro: A taxa proposta deverá ser 

indexada à Euribor; 
• Forma de utilização: Mediante solicitação do 

Município, sendo os juros referentes aos 
períodos de utilização pagos semestral e 
postecipadamente; 

• Amortizações constantes de capital, 
vencendo-se a primeira nos termos do n.º 4 do 
artigo 51.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro; 

• A proposta deve mencionar quaisquer 
encargos, comissões e outros custos. 
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C. Das instituições bancárias convidadas todas 
apresentaram proposta. 

 
D. A Comissão de Análise das propostas (vd. 

informação n.º 10/DPFA/FC de 2018.03.02, 
com o registo n.º E/24500/2018), em 22 de 
março de 2018, propôs que a adjudicação do 
empréstimo de médio e longo prazo até ao 
valor de 7.500.000,00 € (sete milhões e 
quinhentos mil euros) fosse efetuada à CGD - 
Caixa Geral de Depósitos, S.A., nas condições 
que se destacam (vd. ata da reunião da 
Comissão de Análise datada de 2018.03.22): 

 
• Montante: Até ao limite máximo de 

7.500.000,00€ (sete milhões e quinhentos mil 
euros); 

• Prazo de utilização: 24 meses, a partir da data 
da perfeição do contrato e emissão do visto do 
Tribunal de Contas; 

• Pagamento de juros: Semestral e 
postecipadamente; 

• Taxa de juro: Euribor 12 meses acrescida de 
um spread de 0,98%; 

• Prazo de amortização: 12 anos, em 
amortizações postecipadas, sucessivas, 
constantes de capital; 

• Comissões: 4,15€ (quatro euros e quinze 
cêntimos) por cada prestação. 

 
 
E. Procedeu-se à audiência escrita dos 

interessados - Banco Santander Totta, S.A.; 
CGD - Caixa Geral de Depósitos, S.A.; Caixa 
de Crédito Agrícola Mútuo de Loures; BPI - 
Banco Português de Investimento, S.A.; Novo 
Banco, S.A. e Millennium BCP, S.A., nos 
termos do Código do Procedimento 
Administrativo. 

 
F. No âmbito da audiência de interessados, 

nenhuma das instituições bancárias colocou 
objeções ao projeto de decisão remetido. 

 
G. A Comissão de Análise das propostas propôs 

a adjudicação da contratação do empréstimo 
de médio e longo prazo, à CGD - Caixa Geral 
de Depósitos, S.A., nas condições descritas 
na ata da reunião da mencionada Comissão, 
realizada em 28 de março de 2018, 
destacando-se (vd. ata da reunião da 
Comissão de Análise datada de 2018.03.28): 

 
 
• Montante: Até ao limite máximo de 

7.500.000,00€ (sete milhões e quinhentos mil 
euros); 

• Prazo de utilização: 24 meses, a partir da data 
da perfeição do contrato e emissão do visto do 
Tribunal de Contas; 

• Pagamento de juros: Semestral e 
postecipadamente; 

• Taxa de juro: Euribor 12 meses acrescida de 
um spread de 0,98%; 

• Prazo de amortização: 12 anos, em 
amortizações postecipadas, sucessivas, 
constantes de capital; 

• Comissões: 4,15 € (quatro euros e quinze 
cêntimos) por cada prestação. 

 
 
H. O empréstimo de médio e longo prazo, até ao 

montante de 7.500.000,00 € (sete milhões e 
quinhentos mil euros) enquadra-se dentro dos 
limites da dívida total do Município de Loures 
definidos na Lei n.º 73/2013, de 3 setembro, 
na sua redação vigente (Anexo I). 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere 
submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 
nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º e 
da alínea f) do n.º 1 do artigo 25º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em 
conjugação com o disposto no artigo 49.º e no 
artigo 51.º da Lei n.º 73/2013,de 3 de setembro, na 
sua redação vigente: 
 
A adjudicação, efetuada com base no 
procedimento de consulta desenvolvido, da 
contratação do empréstimo de médio e longo 
prazo, à CGD - Caixa Geral de Depósitos, nas 
seguintes condições: 
 
• Montante: Até ao limite máximo de 

7.500.000,00 € (sete milhões e quinhentos mil 
euros); 

• Prazo de utilização: 24 meses, a partir da data 
da perfeição do contrato e emissão do visto do 
Tribunal de Contas; 

• Pagamento de juros: Semestral e 
postecipadamente; 

• Taxa de juro: Euribor 12 meses acrescida de 
um spread de 0,98%; 

• Prazo de amortização: 12 anos, em 
amortizações postecipadas, sucessivas, 
constantes de capital; 

• Comissões: 4,15 € (quatro euros e quinze 
cêntimos) por cada prestação. 
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Loures, 29 de março 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Social Democrata) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 
 
 

DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
 

Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, do modelo-
tipo dos Acordos de Execução para concretização 
da delegação de competências da Câmara 
Municipal nas Juntas de Freguesia. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 149/2018 

 
Considerando que: 
 
A. O regime jurídico das autarquias locais, 

aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, prevê no seu artigo 132.º, do Anexo 
I, como delegado nas freguesias um conjunto 
de competências (delegação legal); 

 
B. O Município de Loures tem uma prática de 

delegação de competências efetivada desde 
os anos 80 do século XX, com resultados 
positivos na garantia dos interesses das 
populações; 

 
C. A delegação de competências deve ser 

acompanhada da transferência dos meios 
necessários ao seu adequado exercício, num 
quadro de acentuada diminuição dos recursos 
financeiros; 

 
D. Foi realizado um amplo e profundo trabalho de 

avaliação e estudo coordenado pelo Gabinete 
de Intervenção Local (GIL) e que envolveu 
várias unidades orgânicas do Município e 
todas as Juntas e Uniões de Freguesias do 
concelho, tendo-se comprovado os requisitos 
previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 
115.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro; 

 

E. Foram encetadas negociações com todas as 
Freguesias, sobre as competências a delegar, 
levantamentos cadastrais, condições técnicas 
para a prática dos atos e critérios para cálculo 
dos meios financeiros a transferir; 

 
F. A avaliação da execução da delegação de 

competências tem demonstrado que as Juntas 
e Uniões de Freguesias estão preparadas 
para continuar a exercer as competências e 
que desenvolveram um know-how que é 
necessário aproveitar para manter e melhorar 
a qualidade dos serviços prestados à 
população, aumentando, permanentemente, a 
eficácia e eficiência dos serviços; 

 
G. Os meios financeiros a transferir foram 

considerados os necessários e suficientes; 
 
H. Não existe aumento da despesa pública; 
 
I. Com o presente documento se consideram 

cumpridos os objetivos da delegação de 
competências que visam a aproximação das 
decisões aos cidadãos, a promoção da coesão 
territorial e a racionalização dos recursos 
disponíveis; 

 
J. Compete à Câmara Municipal, nos termos da 

alínea m) do artigo 33.º do Anexo I, da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, submeter à 
Assembleia Municipal, para efeitos de 
autorização, propostas de celebração de 
acordos de execução com as juntas de 
freguesia; 

 
K. O clausulado é igual para todos os acordos de 

execução, sendo que cada freguesia ou união 
de freguesias exerce as competências nos 
bens municipais identificados nos anexos e 
situados no seu território. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea m) do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, submeter à 
aprovação da Assembleia Municipal o modelo-tipo 
dos Acordos de Execução para concretização da 
delegação legal das competências da Câmara 
Municipal nas Juntas de Freguesia, previstas no 
artigo 132.º da referida Lei, conforme minuta em 
anexo. 
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Loures, 28 de março de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Social Democrata) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, o modelo-tipo dos Acordos de Execução 
e anexos respetivos encontram-se disponibilizados 
em Anexo, nas páginas finais da presente edição. 

 
 
 
 
 

Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, do modelo-
tipo de Contratos Interadministrativos para 
concretização da delegação de competências da 
Câmara Municipal nas Juntas de Freguesia. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 150/2018 

 
Considerando que: 
 
A. O regime jurídico das autarquias locais, 

aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, prevê no seu artigo 120.º, do Anexo 
I, a possibilidade de delegação de 
competências através de contratos 
interadministrativos; 

 
B. O Município de Loures tem uma prática de 

delegação de competências efetivada desde 
os anos 80 do século XX, com resultados 
positivos na garantia dos interesses das 
populações;  

 
C. A delegação de competências deve ser 

acompanhada da transferência dos meios 
necessários ao seu adequado exercício, num 
quadro de acentuada diminuição dos recursos 
financeiros; 

 
 
 
 

D. Foi realizado um amplo e profundo trabalho de 
avaliação e estudo coordenado pelo Gabinete 
de Intervenção Local (GIL) e que envolveu 
várias unidades orgânicas do Município e 
todas as Juntas e Uniões de Freguesias do 
concelho, tendo-se comprovado os requisitos 
previstos nas alíneas a) a f) do artigo 121.º, do 
Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro; 

 
E. Foram encetadas negociações com todas as 

Freguesias, sobre as competências a delegar, 
levantamentos cadastrais, condições técnicas 
para a prática dos atos e critérios para cálculo 
dos meios financeiros a transferir; 

 
F. A avaliação da execução da delegação de 

competências tem demonstrado que as Juntas 
e Uniões de Freguesias estão preparadas 
para continuar a exercer as competências e 
que desenvolveram um know-how que é 
necessário aproveitar para manter e melhorar 
a qualidade dos serviços prestados à 
população, aumentando, permanentemente, a 
eficácia e eficiência dos serviços; 

 
G. Os meios financeiros a transferir foram 

considerados os necessários e suficientes; 
 
H. Não existe aumento da despesa pública; 
 
I. Com o presente documento se consideram 

cumpridos os objetivos de delegação de 
competências que visam a aproximação das 
decisões aos cidadãos, a promoção da coesão 
territorial e a racionalização dos recursos 
disponíveis; 

 
J. Compete à Câmara Municipal, nos termos da 

alínea m) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, submeter à Assembleia 
Municipal, para efeitos de autorização, 
propostas de celebração de acordos de 
execução com as juntas de freguesia; 

 
K. O clausulado é igual para todos os contratos 

interadministrativos, sendo que cada freguesia 
ou união de freguesias exerce as 
competências nos bens municipais 
identificados nos anexos e situados no seu 
território, à exceção da cláusula 4.ª, pontos 3 a 
6 específicos para quatro Freguesias: 
Camarate, Unhos e Apelação, Moscavide e 
Portela, Sacavém e Prior Velho e Santo 
António dos Cavaleiros e Frielas. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea m) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, submeter à aprovação da 
Assembleia Municipal o modelo-tipo dos Contratos 
Interadministrativos para concretização da 
delegação legal das competências da Câmara 
Municipal nas Juntas de Freguesia, previstas no 
artigo 120.º da referida Lei, conforme minuta em 
anexo. 

 
 

Loures, 28 de março de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Social Democrata) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, o modelo-tipo dos Contratos 
Interadministrativos e anexos respetivos 
encontram-se disponibilizados em Anexo, nas 
páginas finais da presente edição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 

 

 

CULTURA 
DESPORTO 

E 
JUVENTUDE 

 
 

DESPACHO n.º 93/2018 
 

de 26 de março de 2018 
 

Subdelegação de competências 
na Coordenadora do Gabinete de Juventude 

 
Tendo em vista conferir maior eficácia à gestão da 
atividade municipal e à celeridade na tomada de 
decisões, ao abrigo do estatuído no artigo 38.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro na 
sua redação atual, no disposto no artigo 16.º da 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e nos artigos 44.º 
e seguintes do Código de Procedimento 
Administrativo, e considerando ainda as 
competências que me foram subdelegadas pelo 
Despacho n.º 92/2017, de 31/10/2017, pelo Sr. 
Vice-Presidente, Dr. Paulo Piteira, subdelego na 
Coordenadora do Gabinete de Juventude, Dr.ª 
Ana Rita Henriques Mota, as seguintes 
competências, no âmbito da respetiva unidade 
orgânica: 
 
I- Contratação Pública e Realização de Despesa 
 
1. Propor a contratação de despesas para a 

aquisição de bens e serviços, bem como a 
escolha de procedimento de formação de 
contratos de locação e aquisição de bens 
móveis e serviços; 

 
2. Propor o pagamento das despesas 

autorizadas ou em cumprimento de contratos 
ou de outras obrigações municipais; 

 
3. Autorizar o pagamento de despesas até ao 

valor de 5.000,00 € (cinco mil euros), IVA 
incluído, decorrentes de contratos 
estabelecidos pelo Município ou de outras 
obrigações municipais previamente 
autorizadas; 

 
4. Propor as requisições internas no âmbito do 

Gabinete de Juventude. 
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II- Gestão dos Recursos Humanos 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo do regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

cumprimento do período normal de trabalho, 
visando informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Regulamento 
Municipal de funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade; 

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 
 
4. Propor, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização de 
prestação de trabalho suplementar, conforme 
o estabelecido no artigo 120.º da LTFP, 
aprovada pelo Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 

 
5. Visar os boletins de trabalho suplementar e de 

ajudas de custo, confirmando a informação 
neles constante e a sua conformidade com os 
limites legalmente estabelecidos; 

 
6. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
7. Propor, para efeitos de autorização, 

deslocações em serviço no país; 
 
8. Propor a instauração de procedimentos 

disciplinar; 
 
9. Propor a participação em ações de formação 

interna, de acordo com os critérios definidos; 
 
10. Propor a participação em ações de formação 

profissional externa, de acordo com os 
critérios definidos. 

 
 
III- Outras Áreas 
 
1. Autorizar as requisições de transporte à 

Divisão de Transportes e Oficinas, no âmbito 
da atividade do Gabinete de Juventude, de 
acordo com as normas em vigor; 

 
2. Autorizar as requisições à Divisão de 

Atendimento, Informação e Comunicação; 
 

3. Propor a concessão de licenças, nos termos 
da lei, regulamentos e posturas, nas áreas 
cujas funções lhe são atribuídas; 

 
4. Autorizar os apoios logísticos a disponibilizar 

ao movimento associativo concelhio, no 
âmbito de iniciativas promovidas ou apoiadas 
pelo Município. 

 
 
IV- Procedimentos Administrativos 
 
As competências ora subdelegadas abrangem a 
prática de todos os atos administrativos, incluindo 
a prática de atos de gestão ordinária, inerentes à 
determinação do início dos procedimentos 
respetivos, nomeação de responsável pela direção 
do procedimento, realização de atos instrutórios, 
incluindo os de audiência prévia dos interessados, 
notificações e a gestão e despacho dos assuntos 
da respetiva unidade orgânica a seguir 
mencionados, bem como a tomada de todas as 
medidas com vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

fotocópias, nos termos da lei; 
 
3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 

designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência da Câmara Municipal, nos 
termos do artigo 55.º do Código de 
Procedimento Administrativo; 

 
4. As competências necessárias à direção dos 

procedimentos e à execução das decisões da 
competência da Câmara Municipal, nos 
termos do artigo 55.º do Código de 
Procedimento Administrativo; 

 
5. Solicitar informações e praticar atos e 

formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do subdelegante; 

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

documentos juntos aos processos; 
 
7. Decidir o arquivamento de processos das 

atribuições cometidas ao Gabinete de 
Juventude, nomeadamente na sequência da 
tomada de decisão final ou por ter sido 
declarada a sua extinção, bem como por 
deficiência de instrução, falta de elementos de 
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apreciação imputáveis aos requerentes, nos 
casos em que não seja efetuada a sua 
regularização, bem como decidir pela extinção 
dos procedimentos por desistência e renúncia 
dos requerentes nos casos de deserção, bem 
como por falta de pagamento de taxas e 
despesas; 

 
8. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

ao Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de 
Estado, Presidentes do Supremo Tribunal de 
Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e 
do Tribunal Constitucional, Presidente da 
Assembleia da República, Presidentes de 
Câmara, Presidente da Associação Nacional 
de Municípios Portugueses e, nas Áreas 
Metropolitanas, ao Presidente do Conselho 
Metropolitano e Membros da Comissão 
Executiva Metropolitana; 

 
b) A que constituir, por si, informação, proposta 

ou decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobre as 
quais o Município se deva pronunciar. 

 
 
Do exercício das competências subdelegadas 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
 
Este despacho produz efeitos a 1 de abril de 2018. 

 
 

O Diretor de Departamento 
de Cultura, Desporto e Juventude 

 
(a) Alfredo Santos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

AMBIENTE 
 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 065/DA/USA/AG 

 
de 22 de março de 2018 

 
sobre a qual foram exarados 
despachos de concordância, 

datado de 22 de março de 2018, 
pelo Sr. Diretor do Departamento de Ambiente 

e datado de 2 de abril de 2018, 
pelo Sr. Vice-Presidente 

 
Substituição em período de férias 

 
Em face da ausência por motivo de férias durante 
o período de 2 a 6 de abril de 2018, e para garantir 
o regular funcionamento da Unidade de 
Sustentabilidade Ambiental, proponho que as 
competências que me estão subdelegadas pelo 
Sr. Diretor do Departamento de Ambiente sejam 
subdelegadas à Sr.ª Eng.ª Ana Risota. 
 
Caso a presente proposta mereça aprovação, 
solicito que dela se dê conhecimento à 
DGMA/DGDA/Expediente para divulgação. 

 
 

A Chefe da Unidade 
de Sustentabilidade Ambiental 

 
(a) Ana Gaiolas 
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ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 
 

AVISO n.º 4348/2018 
 

Designação do Cargo de Adjunto 
do Gabinete de Apoio à Vereação 

 
Torna-se público que o Sr. Presidente da Câmara 
designou, ao abrigo do disposto na alínea d), do 
n.º 2, do artigo 42.º e n.ºs 4 e 5 do artigo 43.º, 
todos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, bem como dos artigos 11.º e 12.º 
ambos do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de 
janeiro, aplicável por remissão do n.º 5 do artigo 
43.º do referido Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, Rui Pedro de Sampaio Pedroso 
Monteiro, para exercer as funções de Adjunto no 
Gabinete de Apoio à Vereação, partir de 1 de 
março de 2018. 
 
Por despacho do Sr. Presidente da Câmara, foi 
conferida a autorização prevista no n.º 3 do artigo 
7.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro. 
 
Nota curricular: 
 
Nome: Rui Pedro de Sampaio Pedroso Monteiro 
Habilitações Literárias: Frequência do 4.º ano de 
gestão de empresas na Universidade Lusíada. 
Carreira Profissional: Gestor de compras na 
empresa JAMOG entre 1991 e 1994; Gestor de 
compras e tesoureiro na empresa Multipessoal, 
SGPS entre 1995 e 2001; Administrador na 
empresa EDUCA, EEM entre março de 2002 e 
outubro de 2013. 
De 1 de novembro de 2013 a 31 de maio de 2015, 
Adjunto do Gabinete de Apoio à Vereação da 
Câmara Municipal de Loures. 
De 1 de junho de 2015 a 20 de outubro de 2017, 
Adjunto do Gabinete de Apoio à Presidência da 
Câmara Municipal de Loures. 

 
12 de março de 2018. 

 
O Diretor do Departamento, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 65, de 3 de abril de 2018] 
 

AVISO n.º 4349/2018 
 

Exoneração do Cargo de Adjunto 
do Gabinete de Apoio à Presidência 

 
Torna-se público que, por despacho do Sr. 
Presidente da Câmara Municipal de Loures de 1 
de março de 2018, e de acordo com o disposto no 
n.º 1 do artigo 42.º e n.º 4 do artigo 43.º, todos do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, foi determinada a exoneração 
de Rui Pedro de Sampaio Pedroso Monteiro, das 
funções de Adjunto do Gabinete de Apoio à 
Presidência, a partir de 01 de março de 2018. 

 
12 de março de 2018. 

 
O Diretor do Departamento, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 65, de 3 de abril de 2018] 
 
 
 
 

AVISO n.º 4350/2018 
 

Contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado 

 
Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 1 de 
fevereiro de 2018, com Alda Maria da Cunha 
Inácio, Ana Cristina Carvalho Costa, Ana Lúcia 
Correia Rodrigues Bento Fiúza, Ana Margarida de 
Almeida Domingos, Ana Margarida do Nascimento 
Pais Mamede, Ana Paula Marques Simões, Ana 
Rita Grácio Freixo Vieira, Bruna Filipa Forte 
Rodrigues, Carla Susana Alexandre Franco 
Noruegas, Carlos Alexandre Pereira Silvestre, 
Cátia Eliana Garcia Jorge, Cátia Patrícia Gomes 
Gargaté, Cheila Corte Real Lehener Borges 
Castro, Cláudia Sofia Silva Neves, Cristina Maria 
Alves de Matos, Eduardo Jorge Pombinho de 
Oliveira, Eliane Cassia Marques dos Santos, 
Fernanda Maria Nunes da Rua, Helder Gustavo 
Antunes Pereira, Ilídia Maria da Silva Ramos 
Duarte, Inês Sofia da Costa Ferreira, Joana de 
Carvalho Dias Vaz da Graça Lima, Luís Filipe 
Pires Ribeiro, Maria Aline da Silva Peres Santos, 
Maria da Conceição Pires Passarinha Proença 
Silva, Maria de Assunção Silva Santos, Maria de 
Jesus Cabrita Gonçalves, Maria Joaquina Pinho 
Soares Serpa, Maria Margarida da Conceição 
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Machado, Marta Lucas Diz Brito, Mónica dos 
Santos, Odília Maria Moreira Diniz Simões, 
Patrícia Alexandra Gonçalves Pereira, Rosa Maria 
Pessoa Lopes Coelho, Sandra Cristina de 
Carvalho Evangelista Borrego, Sandra Cristina 
Dias Vieira, Sandra Cristina Paixão Sales, Sandra 
Margarida Diogo da Cruz Gomes, Sebastiana 
Maria Torrão Graça de Oliveira, Sílvia de Fátima 
Guerreiro Chanoca Inácio de Pinho, Sónia 
Gonçalves Dias, Susana Isabel André Major, Susi 
Paula Torres Silva de Freitas Rodrigues, Teresa 
Margarida Pais da Silva Lopes, Vanessa Sofia 
Ocha Barreiros, Xavier Pitada Reis, a partir de 01 
de março de 2018, com Adelaide Domingos 
Gomes Lopes, Lurdes Maria Maurício Lopes 
Chantre, Sónia Isabel Castanhito Cardoso, Tânia 
Vanessa Corte Real Lehener, e a partir de 06 de 
março de 2018, com Helena Cristina Ribeiro 
Costa, na categoria de Assistente Operacional da 
carreira geral de Assistente Operacional, na 2.ª 
posição remuneratória e nível remuneratório 2 da 
Tabela Remuneratória Única, no seguimento do 
Aviso n.º 10195/2016, publicado em Diário da 
República, 2.ª série, n.º 157, de 17 de agosto de 
2016, para constituição de vínculo de emprego 
público na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado. 

 
12 de março de 2018. 

 
O Diretor do Departamento, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 65, de 3 de abril de 2018] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO n.º 4351/2018 
 

Exoneração do Cargo de Adjunto 
do Gabinete de Apoio à Vereação 

 
Torna-se público que, por despacho do Sr. 
Presidente da Câmara Municipal de Loures, de 1 
de março de 2018, e de acordo com o disposto 
nos n.ºs 2 e 3 do artigo 42.º e n.º 4 do artigo 43.º, 
todos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, foi determinada a 
exoneração de Nuno Ricardo Dinis de Abreu, das 
funções de Adjunto do Gabinete de Apoio à 
Vereação, a partir de 1 de março de 2018. 

 
12 de março de 2018. 

 
O Diretor do Departamento, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 65, de 3 de abril de 2018] 
 
 
 
 
 

AVISO n.º 4352/2018 
 

Exoneração do Cargo de Secretária 
do Gabinete de Apoio à Vereação 

 
Torna-se público que, por despacho do Sr. 
Presidente da Câmara Municipal de Loures, de 1 
de março de 2018, e de acordo com o disposto 
nos n.ºs 2 e 3 do artigo 42.º e n.º 4 do artigo 43.º, 
todos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, foi determinada a 
exoneração de Carla Cristina Ferreira Lopes 
Manso, das funções de Secretária do Gabinete de 
Apoio à Vereação, a partir de 1 de março de 2018. 

 
12 de março de 2018. 

 
O Diretor do Departamento, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 65, de 3 de abril de 2018] 
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AVISO n.º 4416/2018 
 

Designação do Cargo de Adjunto 
do Gabinete de Apoio à Presidência 

 
Torna-se público que o Sr. Presidente da Câmara 
designou, ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 
1 do artigo 42.º e n.ºs 4 e 5 do artigo 43.º, todos do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
bem como dos artigos 11.º e 12.º ambos do 
Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, 
aplicável por remissão do n.º 5 do artigo 43.º do 
referido Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, Nuno Ricardo Dinis de Abreu, para 
exercer as funções de Adjunto no Gabinete de 
Apoio à Presidência, a partir de 1 de março de 
2018. 
 
Por despacho do Sr. Presidente da Câmara, foi 
conferida a autorização prevista no n.º 3 do artigo 
7.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro. 
 
Nota curricular: 
 
Nome: Nuno Ricardo Dinis de Abreu 
Habilitações Académicas: Licenciatura em Gestão 
de Empresas pela Universidade de Évora, em 
2001. 
Formação Profissional: Pós-graduação - 
Profissionalização em Serviço, pela Universidade 
Aberta, em 2011. 
Curso de Especialização - Valorização Técnica 
Orientada para Administração Escolar, pelo INA - 
Instituto Nacional de Administração, IP, em 2008. 
Formação Profissional em Sistemas de Gestão da 
Qualidade ISO: 9001:2000, em 2008. Mini MBA 
em Gestão, pela primavera Academy, em 2007. 
Curso de Formação Pedagógica de Formadores, 
em 2002. 
Membro da Ordem dos Contabilistas Certificados 
desde 2002. 
Experiência Profissional: Entre 2014 e 2017 
exerceu a função de Presidente do Conselho de 
Administração na Loures Parque - Empresa 
Municipal de Estacionamento de Loures, E. M. 
Entre 2011 e 2014 exerceu a função de 
Administrador Executivo na HPEM - Higiene 
Pública, E.E. M. Entre 2005 e 2011 exerceu 
funções de Direção na Eptoliva - Escola 
Profissional. 
Entre 2006 e 2007 exerceu funções enquanto 
formador no IEFP - Instituto de Emprego e 
Formação Profissional. Entre 2003 e 2006 foi 
docente na Eptoliva - Escola Profissional. 
Entre 2003 e 2007 foi docente no IG - Escola 
Profissional. Entre 2003 e 2007 foi responsável 
pelo desenvolvimento de vários módulos em 
Cursos de Formação Profissional orientados para 

a Criação e Gestão de Pequenos Negócios, no 
NERGA - Núcleo Empresarial. 
Em 2002 exerceu as funções de Técnico Superior 
responsável pela execução Administrativa e 
Financeira do Programa Comunitário AGRIS, na 
Associação Florestal BALFLORA. 

 
12 de março de 2018. 

 
O Diretor do Departamento, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 66, de 4 de abril de 2018] 
 
 
 
 

ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO 
n.º 1988/2018 

 
MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO 
PÚBLICO 
 
1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA 
ENTIDADE ADJUDICANTE 
Designação da entidade adjudicante: Município de 
Loures 
NIPC: 501294996 
Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Divisão de 
Contratação e Aprovisionamento 
Endereço: Rua do Funchal - Fanqueiro 
Código postal: 2670 364 
Localidade: Loures 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT17 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
Endereço Eletrónico: dca@cm-loures.pt 
 
2 - OBJETO DO CONTRATO 
Designação do contrato: Aquisição de Serviços de 
Vigilância e Segurança Humana em Instalações 
Municipais 
Descrição sucinta do objeto do contrato: Aquisição 
de Serviços de Vigilância e Segurança Humana 
em Instalações Municipais 
Tipo de Contrato: Aquisição de Serviços 
Preço base do procedimento: Sim 
Valor do preço base do procedimento: 300000.00 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 79000000 
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3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS 
Referência interna: 46534/DCA/2017 
O contrato envolve aquisição conjunta (com várias 
entidades)? Não 
Contratação por lotes: Não 
O contrato é adjudicado por uma central de 
compras: Não 
O concurso destina-se à celebração de um acordo 
quadro: Não 
É utilizado um leilão eletrónico: Não 
É adotada uma fase de negociação: Não 
 
4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE 
PROPOSTAS VARIANTES: Não 
 
5 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
 
6 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
Prazo: Meses 
26 meses 
O contrato é passível de renovação? Não 
 
7 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
7.1 - Habilitação para o exercício da atividade 
profissional 
Sim 
Tipo:  
Licenciamento 
Descrição: 
Alvará para o exercício da atividade 
 
7.2 - Informação sobre contratos reservados 
O contrato está reservado a entidades e 
fornecedores cujo objetivo principal seja a 
integração social e profissional de pessoas com 
deficiência ou desfavorecidas? 
Não 
 
8 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO, 
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO E 
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
8.1 - Consulta das peças do concurso 
Designação do serviço da entidade adjudicante 
onde se encontram disponíveis as peças do 
concurso para consulta dos interessados: Divisão 
de Contratação e Aprovisionamento 
Endereço desse serviço: Rua do Funchal - 
Fanqueiro 
Código postal: 2670 364 
Localidade: Loures 
Telefone: 211150938 
Endereço Eletrónico: dca@cm-loures.pt 

8.2 - Fornecimento das peças do concurso, 
apresentação dos pedidos de participação e 
apresentação das propostas 
Plataforma eletrónica utilizada pela entidade 
adjudicante:  
Vortal (http://portugal.vortal.biz/) 
 
9 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 
PROPOSTAS  
Até às 18 : 00 do 30 º dia a contar da data de 
envio do presente anúncio  
 
10 - PRAZO DURANTE O QUAL OS 
CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A MANTER 
AS RESPETIVAS PROPOSTAS 
120 dias a contar do termo do prazo para a 
apresentação das propostas 
 
11 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 
Melhor relação qualidade-preço: Sim 
Critério relativo à qualidade 
Nome: Qualidade do Serviço 
Ponderação: 40 % 
Critério relativo ao custo 
Nome: Preço 
Ponderação: 60 % 
 
12 - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: 
Sim 5 % 
 
13 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO 
ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
Designação: Câmara Municipal de Loures 
Endereço: Praça da Liberdade 
Código postal: 2674 501 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: dca@cm-loures.pt 
 
14 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
2018/04/03 
 
15 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO 
DIZ RESPEITO TAMBÉM É PUBLICITADO NO 
JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA:  
Sim 
 
16 - OUTRAS INFORMAÇÕES 
Serão usados critérios ambientais: Não 
 
17 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO 
Nome: Bernardino José Torrão Soares 
Cargo: Presidente 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 66, de 4 de abril de 2018] 
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ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO 
n.º 1989/2018 

 
MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO 
PÚBLICO 
 
1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA 
ENTIDADE ADJUDICANTE 
Designação da entidade adjudicante: Município de 
Loures 
NIPC: 501294996 
Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Divisão de 
Contratação e Aprovisionamento 
Endereço: Rua Do Funchal-Fanqueiro 
Código postal: 2670 364 
Localidade: Loures 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
Telefone: 211150100 
Fax: 211151712 
Endereço Eletrónico: dca@cm-loures.pt 
 
2 - OBJETO DO CONTRATO 
Designação do contrato: Aquisição de Apólices de 
Seguro 
Descrição sucinta do objeto do contrato: Aquisição 
de Apólices de Seguro 
Tipo de Contrato: Aquisição de Serviços 
Preço base do procedimento: Sim 
Valor do preço base do procedimento: 856839.65 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 66510000 
 
3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS 
Referência interna: 47095/DCA/2018 
O contrato envolve aquisição conjunta (com várias 
entidades)? Não 
Contratação por lotes: Sim 
O contrato é adjudicado por uma central de 
compras: Não 
O concurso destina-se à celebração de um acordo 
quadro: Não 
É utilizado um leilão eletrónico: Não 
É adotada uma fase de negociação: Não 
 
4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE 
PROPOSTAS VARIANTES: Não 
 
5 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito: Lisboa 

Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
 
6 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
Prazo: Meses 
12 meses 
O contrato é passível de renovação? Não 
 
7 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
7.1 - Habilitação para o exercício da atividade 
profissional 
Sim 
Tipo:  
Certificado 
Descrição: 
Certificado da Autoridade de Supervisão de 
Seguros e Fundos de Pensões, a habilitar o 
concorrente para o exercício da atividade 
seguradora. 
 
7.2 - Informação sobre contratos reservados 
O contrato está reservado a entidades e 
fornecedores cujo objetivo principal seja a 
integração social e profissional de pessoas com 
deficiência ou desfavorecidas? 
Não 
 
8 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO, 
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO E 
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
8.1 - Consulta das peças do concurso 
Designação do serviço da entidade adjudicante 
onde se encontram disponíveis as peças do 
concurso para consulta dos interessados: Divisão 
de Contratação e Aprovisionamento 
Endereço desse serviço: Rua do Funchal-
Fanqueiro 
Código postal: 2670 364 
Localidade: Loures 
Telefone: 211150327 
Fax: 211151712 
Endereço Eletrónico: dca@cm-loures.pt 
 
8.2 - Fornecimento das peças do concurso, 
apresentação dos pedidos de participação e 
apresentação das propostas 
Plataforma eletrónica utilizada pela entidade 
adjudicante: 
Vortal (http://portugal.vortal.biz/) 
 
9 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 
PROPOSTAS  
Até às 18 : 00 do 30 º dia a contar da data de 
envio do presente anúncio  
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10 - PRAZO DURANTE O QUAL OS 
CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A MANTER 
AS RESPETIVAS PROPOSTAS 
90 dias a contar do termo do prazo para a 
apresentação das propostas 
 
11 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 
Melhor relação qualidade-preço: Sim 
Critério relativo à qualidade 
Nome: Fator B -. Valor mínimo das franquias 
admitidas no caderno encargos 
Ponderação: 30 % 
Critério relativo ao custo 
Nome: Fator A - Menor preço dos prémios 
Ponderação: 70 % 
 
12 - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: 
Sim 5 % 
 
13 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO 
ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
Designação: Câmara Municipal de Loures 
Endereço: Praça da Liberdade 
Código postal: 2674 501 
Localidade: Loures 
Telefone: 211150324 
Fax: 211151712 
Endereço Eletrónico: dca@cm-loures.pt 
 
14 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
2018/04/03 
 
15 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO 
DIZ RESPEITO TAMBÉM É PUBLICITADO NO 
JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA:  
Sim 
 
16 - OUTRAS INFORMAÇÕES 
Serão usados critérios ambientais: Não 
 
17 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO 
Nome: Bernardino José Torrão Soares 
Cargo: Presidente 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 66, de 4 de abril de 2018] 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 147/2018 
 
 
 
 

Demonstrações Financeiras 
da Câmara Municipal, 

respeitantes ao ano de 2017 
 

Certificação Legal das Contas 
 

Relatório e Parecer do Fiscal Único 
 
 
 



 
Campo Grande, 28 – 5º A/D 
1700-093 LISBOA 
 
Tel:.  217 613 330 
Fax.: 217 827 511 
Email: geral.lisboa@uhy-portugal.pt 
Web: www.uhy-portugal.pt 

 
 

A member of UHY, an international association of independent accounting and consulting firms Registada na C.M.V.M. com o nº 20161471 
Sede: Caminho do Olival, 38 - 9020-103 Funchal Inscrita na L.R.O.C. sob o nº 164 
NIPC nº 504629603 C.R.C. Funchal nº 504629603 
Capital Social: 102.300 Euros 

 

& Associados, SROC, LDA. 
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas 

Lisboa, 28 de março de 2018 

 
Exmo. Senhor 
Presidente do Município de Loures 
Dr. Bernardino Soares 
Pr. da Liberdade – Paços do Concelho 
2674-501 Loures 
 

N. REFª 2018/AUD/005 

 

Assunto: Envio de Documentos 
 

 

Exmo. Senhor,  

 
Na sequência do contrato outorgado a 16 de setembro de 2014, junto enviamos os seguintes 

documentos,  relativos ao exercício findo a 31 de dezembro de 2017: 

 

 

• Certificação Legal das Contas  

• Relatório e Parecer do Fiscal Único  

 

 
Com os nossos melhores cumprimentos, subscrevemo-nos 

 
UHY & ASSOCIADOS, SROC, LDA 

Representada por: 
 

 
 
 

António Tavares da Costa Oliveira 

  



 
Campo Grande, 28 – 5º A/D 
1700-093 LISBOA 
 
Tel:.  217 613 330 
Fax.: 217 827 511 
Email: geral.lisboa@uhy-portugal.pt 
Web: www.uhy-portugal.pt 

 
 

A member of UHY, an international association of independent accounting and consulting firms Registada na C.M.V.M. com o nº 20161471 
Sede: Caminho do Olival, 38 - 9020-103 Funchal Inscrita na L.R.O.C. sob o nº 164 
NIPC nº 504629603 C.R.C. Funchal nº 504629603 
Capital Social: 102.300 Euros 

 

& Associados, SROC, LDA. 
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas 

Lisboa, 28 de março de 2018 

 
Exmos. Senhores 
Assembleia Municipal de Loures 
Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte 
Estrada Nacional 8 
2670 LOURES 
 

N. REFª 2018/AUD/006 

 

Assunto: Envio de Documentos 
 

 

Exmo. Senhor,  

 
Na sequência do contrato outorgado a 16 de setembro de 2014, junto enviamos os seguintes 

documentos, relativos ao exercício findo a 31 de dezembro de 2017: 

 

 

• Certificação Legal das Contas  

• Relatório e Parecer do Fiscal Único  

 

 
Com os nossos melhores cumprimentos, subscrevemo-nos 

 
UHY & ASSOCIADOS, SROC, LDA 

Representada por: 
 

 
 
 
 

António Tavares da Costa Oliveira 

 



 
Campo Grande, 28 – 5º A/D 
1700-093 LISBOA 
 
Tel:.  217 613 330 
Fax.: 217 827 511 
Email: geral.lisboa@uhy-portugal.pt 
Web: www.uhy-portugal.pt 

A member of UHY, an international association of independent accounting and consulting firms Registada na C.M.V.M. com o nº 20161471 
Sede: Caminho do Olival, 38 - 9020-103 Funchal Inscrita na L.R.O.C. sob o nº 164 
NIPC nº 504629603 C.R.C. Funchal nº 504629603 
Capital Social: 102.300 Euros 

& Associados, SROC, LDA. 
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas 

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS 

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

Opinião com reservas 

Auditámos as demonstrações financeiras anexas do Município de Loures (o Município), que 

compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2017 (que evidencia um total de Balanço 

1.397.731.548,70 euros e um total de Fundos Próprios de 1.252.127.273,33 Euros, incluindo um 

Resultado Líquido de 10.553.758,16 Euros), a Demonstração dos Resultados e os Mapas de Execução 

Orçamental (que evidenciam um total de 107.253.238,45 Euros de despesa paga e um total de 

122.066.370,98 Euros de receita cobrada) relativas ao ano findo naquela data, e as notas anexas às 

demonstrações financeiras que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas. 

 

Em nossa opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos da matéria referida nos pontos 1 a 6, e exceto 

quanto aos efeitos da matéria referida no ponto 7 da secção “Bases para opinião com reservas”, as 

demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos 

materiais, a posição financeira do Município em 31 de dezembro de 2017, o resultado das suas 

operações e a execução orçamental relativa à despesa paga e à receita cobrada no exercício findo 

naquela data em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal 

previstos no POCAL.  

Bases para a opinião com Reservas 

1.  O Município deveria desreconhecer do seu ativo imobilizado os bens afetos ao domínio público e 

que pela celebração de protocolos/contratos passaram a ser administrados pelas Juntas de 

Freguesia. Dado não existir nos protocolos/contratos uma clara identificação dos bens, não nos é 

possível quantificar o valor de ativo imobilizado do Município a desreconhecer à data de 31 de 

dezembro de 2017. 

2.  Os serviços ainda se encontram a regularizar património inicial ou adquirido sem custo financeiro, 

registado em Imobilizado, onde se incluem bens adquiridos por cedências no âmbito de operações 

de loteamento cuja valorização está a ser reapreciada pelos serviços do Município.  
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Desta forma não nos é possível efetuar a respetiva validação nem quantificar o eventual impacto 

desta situação nas demonstrações financeiras em referência a 31 de dezembro de 2017. 

3.  Face ao conteúdo das Reservas 1 e 2, atrás descritas, não nos é possível aferir, sobre o impacto 

destas situações, na rubrica de subsídios ao investimento registados no passivo no montante de 

29.576.447,48 euros, bem como nas rubricas de amortizações do exercício e da imputação da quota 

parte dos subsídios aos resultados do ano. 

4. As empresas MARL, ÁGUAS DE LISBOA E VALE DO TEJO e VALORSUL, nas quais o Município detém 

participações financeiras no montante de, respetivamente, 222.569 euros, 4.450.500 euros e 

3.144.535 euros, ainda não apresentaram contas auditadas, pelo que não nos é possível avaliar a 

necessidade de ajustar as respetivas provisões. 

5. O FUNDO DE APOIO MUNICIPAL onde o Município detém uma participação financeira de 2.813.715 

euros, ainda não apresentou contas auditadas, pelo que não nos é possível avaliar a necessidade de 

constituição de provisões. 

6. Conforme divulgado no Anexo às Demonstrações Financeiras, encontra-se atualmente provisionado 

o encargo de 33,2 milhões de euros relativos à prestação de serviços no âmbito da gestão 

urbana  na área do Concelho de Loures da Zona de Intervenção da EXPO´98 – Parque das Nações, 

assegurada pela Parque Expo 98, SA, até Julho de 2008 e posteriormente transferida para a Parque 

Expo Gestão Urbana do Parque das Nações, SA, a partir de agosto de 2008, embora a 

responsabilidade seja da Câmara Municipal de Loures.  Após circularização de saldos a esta empresa 

no exercício de 2015, foi-nos transmitido que os encargos a assumir pela CM Loures serão de 51,3 

milhões de euros, onde se incluem 25,4 milhões de euros relativos a obras de infraestruturas que a 

CM Loures não aceita como custos da sua responsabilidade. Dado não termos obtido resposta à 

nossa circularização de final do ano de 2017 e ao facto deste assunto ainda estar em discussão entre 

as duas entidades, não podemos validar a suficiência do montante provisionado. 

7. O Município reconhece no seu ativo cerca de 2,5 milhões de euros relativos a custos com 

infraestruturas da rede iluminação pública no âmbito do contrato de concessão com a EDP, sendo 

que de acordo com o entendimento do SATAPOCAL deveria ser reconhecido como custo, pelo que o 

ativo imobilizado e os resultados transitados se encontram sobreavaliados naquele montante. 

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais 

normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas 

responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção “Responsabilidades do auditor 

pela auditoria das demonstrações financeiras” abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da 
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lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores 

Oficiais de Contas. 

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para 

proporcionar uma base para a nossa opinião com reservas. 

Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras  

O órgão de gestão é responsável pela: 

- preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a 

posição financeira, o resultado das suas operações e a execução orçamental relativa à despesa 

paga e à receita cobrada no exercício; 

- elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis; 

- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação 

de demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou erro; 

- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e 

- avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, 

as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades. 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras 

como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e emitir um relatório onde 

conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas não é uma garantia de 

que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando 

exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou 

conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores 

tomadas com base nessas demonstrações financeiras. 

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos 

ceticismo profissional durante a auditoria e também: 

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a 

fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses 

riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base 

para a nossa opinião.  

O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não 

detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, 

falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno; 

- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de 

conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para 

expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade; 

- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas 

contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão; 
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- concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, 

com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com 

acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da 

Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza 

material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas 

nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa 

opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso 

relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue 

as suas atividades; 

- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo 

as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e acontecimentos 

subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada; 

- comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário 

planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência 

significativa de controlo interno identificado durante a auditoria. 

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório 

de gestão com as demonstrações financeiras. 

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES 

Sobre o relatório de gestão 

Somos de parecer que o relatório de gestão foi preparado de acordo com os requisitos legais e 

regulamentares aplicáveis em vigor, a informação nele constante é concordante com as demonstrações 

financeiras auditadas e, tendo em conta o conhecimento e apreciação sobre a Entidade, não 

identificámos incorreções materiais.  

Lisboa, 28 de março de 2018 

UHY & ASSOCIADOS, SROC, LDA. 
Representada por: 

 

 

 

António Tavares da Costa Oliveira (ROC nº 656) 
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1. ÂMBITO 

 

O nosso trabalho foi efetuado com base nas Normas Internacionais de Contabilidade e demais Normas e 

Orientações Técnicas emitidas pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, planeado de acordo com os 

objetivos ai traçados sendo que com base no1 art.º 77 do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das 

Entidades Intermunicipais, compete ao auditor externo:  

• Verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e documentos que lhes servem de 

suporte;  

 

• Participar aos órgãos municipais competentes as irregularidades, bem como os factos que 

considere reveladores de graves dificuldades na prossecução do plano plurianual de 

investimentos; 

 

• Proceder à verificação dos valores patrimoniais, ou por ele recebidos em garantia, depósito ou 

outro título;  

 

• Remeter semestralmente ao órgão deliberativo informação sobre a respetiva situação 

económica e financeira; e  

 

• Emitir parecer sobre as contas do exercício, nomeadamente sobre a execução orçamental, o 

balanço e a demonstração de resultados e anexos às demonstrações financeiras exigidas por lei 

ou determinados pela assembleia municipal2.  

 

 

  

                                                           
1
 Semelhante ao art.º 48 da Lei das Finanças Locais que vigorou até 31 de dezembro de 2013 

2
 Inclui contas individuais e consolidadas 
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2. PRINCIPAIS CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 Análise económica e financeira 

 

o Despesa e Receita 

 

O total de despesa paga foi de cerca de 107 milhões de euros representando um aumento de 5,1 

% face ao ano anterior e apresentado um grau de execução de 82,54 %, sendo acompanhada de 

um aumento da receita cobrada bruta em 7,85 %, que totaliza cerca de 122,7 milhões de euros, 

com um grau de execução de 93,94 %. 

A execução da receita foi influenciada pelo bom ambiente económico que se viveu durante 2017 

tendo-se verificado um grau de execução de 114,13 % na rubrica 01 impostos directos. Por outro 

lado a execução da receita foi inferior a 50 % na rubrica 07 venda de bens e serviços correntes. 

Nesta rubrica transitou, para cobrar, do exercício anterior o montante aproximado de 12,7 

milhões de euros, tendo sido cobrado cerca de 5,6 milhões de euros, transitando para 2018 o 

montante a cobrar de 13,79 milhões de euros, facto que requere especial atenção e deveria ser 

considerado no âmbito da revisão do plano de prevenção de riscos de gestão. 

 

o Custos e Proveitos  

Os custos durante o ano de 2017 totalizaram 103,246 milhões de euros, o que representa um 

aumento de 7 % face ao período homólogo. Verificou-se uma ligeira diminuição nos proveitos de 

0,7 % face ao mesmo período, totalizando 113,8 milhões de euros, pelo que o resultado líquido 

diminuiu 2,8 %, sendo o mesmo no ano de 2017 positivo em 10,5 milhões de euros. 

o Capacidade de endividamento 

As limitações à capacidade de endividamento do município decorrem, principalmente, das 

seguintes situações: 

• Conforme divulgado no Anexo às Demonstrações Financeiras, encontra-se atualmente 

provisionado o encargo de 33,2 milhões de euros relativo à prestação de serviços 

urbanos que têm sido assegurados pela “Parque Expo 98, SA”. À data existe uma 

divergência entre os montantes apurados por essa empresa e pelo Município (em 2012 a 

diferença era de 21 milhões de euros), sendo que os valores considerados no Relatório 

do Tribunal de Contas 40/2012 relativos a esta situação são significativamente inferiores 

aos montantes provisionados.  Refira-se ainda que à data não existe expetativa quanto 

ao prazo para resolução desta situação. 

 

• Existem atualmente provisões para processos judiciais em curso cuja dívida futura, 

estimada pelos advogados que representam o Município, é de 38,8 milhões de euros, 

sendo que não existe previsão para a data de decisão final sobre os mesmos. 
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 Conclusões e ajustamentos referentes às Demonstrações Financeiras 

 

Todos os documentos analisados durante a nossa auditoria estavam devidamente suportados e 

registados, no entanto existe um conjunto de limitações ou ajustamentos, já apontados em 

auditorias anteriores, cuja resolução não é imediata dada a sua natureza, a saber: 

 

• O património do Município apesar de se encontrar numa fase avançada de inventariação tem 

sofrido diversas atualizações referentes a aquisições de anos anteriores, sendo expectável 

que este processo não termine a curto prazo. 

 

• Pela amostra realizada na análise dos saldos iniciais de imobilizado, verificámos que à exceção 

dos bens em duplicado, ou seja os registados na Câmara e também no SIMAR no montante 

aproximado de 106 mil euros (valor de custo apurado pelos SIMAR) que estão a ser alvo de 

regularização, os restantes encontravam-se devidamente suportados. Encontra-se ainda em 

fase de revisão por parte dos serviços do Município, o critério de valorização dos bens cedidos 

ao Município no âmbito de operações de loteamento, sendo expectável que esta revisão 

altere substancialmente o valor do imobilizado Município.  

 

• O Município deveria desreconhecer do seu ativo os bens afetos ao domínio público e que pela 

celebração de protocolos/ contratos passaram a ser administrados pelas Juntas de Freguesia. 

Dado não existir nos protocolos uma clara identificação dos bens, não nos é possível 

quantificar o valor do ativo imobilizado do Município a desreconhecer. 

 

• Encontra-se registado como ativo imobilizado do Município cerca de 2,5 milhões de euros 

referentes à iluminação pública, o qual não se encontra discriminado por bem e não sujeito a 

amortização. Este valor carece de regularização dado que os custos suportados com a rede 

devem ser imputados ao exercício económico em que ocorrem, de acordo com a instrução do 

SATAPOCAL.  

 

• Não nos foi possível validar a rubrica de subsídios ao investimento e a sua imputação em 

resultados do ano dado que, o mapa de suporte à contabilização dos mesmos não afere o 

histórico. Esta situação ainda não foi colmatada no corrente exercício, com a introdução dos 

subsídios na aplicação informática que realizaria a sua imputação direta aos bens. 

 

• Apenas foram realizados os relatórios de acompanhamento do 1º semestre relativos aos 

contratos com as juntas de freguesia, pelo que apesar de validarmos os pagamentos não é 

possível validar se as respetivas Juntas de Freguesia tiveram como contrapartida gastos de 

capital ou correntes.  

 

• É expectável que existam decisões nos processos judiciais onde o Município é arguido, sendo 

que de acordo com a estimativa dos advogados, estas decisões devem implicar um aumento 

da dívida em aproximadamente 38,8 milhões de euros. Atendendo à complexidade dos 

processos não existe uma estimativa para as datas de tomada de decisão dos processos. 
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• Existe uma provisão realizada pelos serviços no montante de 33,2 milhões de euros relativa aos 

encargos da gestão urbana do concelho de Loures na Zona de Intervenção da Expo98/Parque das 

Nações pelo Grupo Parque Expo. Este grupo reclamou para além dos encargos de gestão e 

respetivos juros de mora, encargos decorrentes da construção de infraestruturas no montante 

de 21 milhões de euros (apuramento de 2011). O Tribunal de Contas efetuou uma auditoria à 

Parque Expo (Relatório 40/2012) onde apresenta um apuramento de custos, a suportar pela 

Câmara de Municipal de Loures, inferior ao montante provisionado.  

Atendendo ao efeito material das limitações anteriores, não realizámos uma apreciação sobre a 

evolução do endividamento. 
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3. LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO (LCPA) 

Com a entrada em vigor da Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso (Lei nº8/2012, de Fevereiro – 

LCPA) e respetiva regulamentação pelo Decreto de Lei nº127/2012 de 21 de Junho, tornou-se obrigatório 

para todos os Municípios apurarem o montante de fundos disponíveis e apenas comprometerem com 

nova despesa quando estes são positivos, com as devidas exceções previstas no referido Decreto de Lei, 

nomeadamente a despesa considerada de utilidade pública ou urgente e ainda a despesa afeta ao 

Município. 

Recomendamos que com a introdução da LCPA e estando em fase de revisão a norma de controlo 

interno, que seja considerado na mesma, como ponto prévio à realização da despesa, o controlo dos 

fundos disponíveis e a verificação da conta corrente, devendo ser estabelecida formalmente uma data 

limite para o registo dos compromissos transitados de anos anteriores. 
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4. CONTABILIDADE PATRIMONIAL 

O Município, para efeitos de prestação de contas, preparou demonstrações financeiras que incluem 

mapas patrimoniais.  

Nos próximos pontos apresenta-se o trabalho efetuado e as respetivas conclusões, em cada uma das 

áreas, desagregadas por rubricas de balanço e da demonstração de resultados. 

BALANÇO 

No mapa seguinte apresentamos o balanço a 31 de dezembro de 2017, expresso em euros, com 

comparativos a 31 de dezembro de 2016: 
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CODIGO EXERCICIOS
DAS 2017 2016

CONTAS ATIVO AB A/P AL AL

Imobilizado:
Bens de domínio público

451 Terrenos e recursos naturais 999 248 311,53 999 248 311,53 1 000 988 940,95
452 Edifícios 3 804 713,62 641 745,99 3 162 967,63 3 194 763,14
453 Outras construções e infra-estruturas 73 105 387,40 29 064 559,76 44 040 827,64 40 601 774,38
455 Bens do património histórico,artístico e cultural 9 233 270,86 1 892 829,52 7 340 441,34 7 432 975,86
459 Outros bens de domínio público
445 Imobilizações em curso 762 358,40 762 358,40 533 742,65
446 Adiantamentos por conta de bens de domínio público

1 086 154 041,81 31 599 135,27 1 054 554 906,54 1 052 752 196,98
Imobilizações incorpóreas

431 Despesas de instalação
432 Despesas de investigação e de desenvolvimento
433 Propriedade industrial e outros direitos 194 359,27 194 359,27 194 359,27
443 Imobilizações em curso
449 Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas

194 359,27 0,00 194 359,27 194 359,27
Imobilizações corpóreas

421 Terrenos e recursos naturais 83 436 843,30 83 436 843,30 81 041 817,68
422 Edifícios e outras construções 218 992 712,36 47 746 592,65 171 246 119,71 165 887 023,29
423 Equipamento básico 11 017 724,07 8 539 826,74 2 477 897,33 2 146 017,47
424 Equipamento de transporte 7 063 102,16 6 135 466,67 927 635,49 889 754,86
425 Ferramentas e utensílios 342 758,91 262 428,70 80 330,21 39 267,22
426 Equipamento administrativo 10 899 358,95 10 309 675,15 589 683,80 416 659,05
427 Taras e vasilhame
429 Outras imobilizações corpóreas 33 234 095,29 32 038 000,53 1 196 094,76 973 121,32
442 Imobilizações em curso 2 283 010,00 2 283 010,00 4 210 523,37
448 Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas

367 269 605,04 105 031 990,44 262 237 614,60 255 604 184,26
Investimentos financeiros

411 Partes de capital 12 177 633,18 980 723,22 11 196 909,96 11 170 818,86
412 Obrigações e títulos de participação 2 813 715,00 2 813 715,00 4 376 892,82
414 Investimentos em imóveis 40 059 780,98 32 456 912,54 7 602 868,44 9 340 360,61
415 Outras aplicações financeiras
441 Imobilizações em curso
447 Adiantamentos por conta de investimentos financeiros

55 051 129,16 33 437 635,76 21 613 493,40 24 888 072,29
Circulante:
Existências:

36 Matérias Primas, subsidiárias e de consumo 66 754,07 66 754,07 48 977,45
35 Produtos e trabalhos em curso
34 Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos
33 Produtos acabados e intermédios
32 Mercadorias
37 Adiantamentos por conta de compras

66 754,07 0,00 66 754,07 48 977,45
Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a)

26.4 Administração autárquica
2153 Utentes c/c MLP 17 698,36 17 698,36 15 748,08
268 Outros devedores MLP 0,00 141 028,80

17 698,36 0,00 17 698,36 156 776,88
Dívidas de terceiros - Curto prazo:

28 Empréstimos concedidos
211 Clientes c/c 476 097,89 476 097,89 378 482,66
212 Contribuintes c/c 410 756,05 410 756,05 443 757,25
213 Utentes c/c 3 996 477,84 3 996 477,84 4 959 320,36
218 Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa 19 364 291,05 19 258 308,28 105 982,77 79 525,88
251 Devedores pela execução do orçamento
229 Adiantamentos a fornecedores
2619 Adiantamentos a fornecedores de imobilizado
24 Estado e outros entes públicos 335 842,11 335 842,11 346 347,39

264 Administração autárquica
262+263+267+26Outros devedores 1 305 749,17 1 305 749,17 2 267 575,39

25 889 214,11 19 258 308,28 6 630 905,83 8 475 008,93
Títulos negociáveis:

151 Ações
152 Obrigações e títulos de participação
153 Títulos de dívida pública
159 Outros títulos
18 Outras aplicações de tesouraria 8 500 000,00 8 500 000,00

8 500 000,00 0,00 8 500 000,00 0,00
Depósitos em instituições financeiras e Caixa:

12 Depósitos em instituições financeiras 8 787 279,37 8 787 279,37 9 342 927,74
11 Caixa 5 156,67 5 156,67 2 496,83

8 792 436,04 0,00 8 792 436,04 9 345 424,57
Acréscimos e diferimentos:

271 Acréscimos de proveitos 35 047 721,68 35 047 721,68 34 498 574,20
272 Custos diferidos 75 658,91 75 658,91 33 455,03

35 123 380,59 0,00 35 123 380,59 34 532 029,23
Total de amortizações… … … … … 169 088 038,25
Total de provisões… … … ..… … … . 20 239 031,50
Total do ativo… … … … … … … … .. 1 587 058 618,45 189 327 069,75 1 397 731 548,70 1 385 997 029,86
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4.1 BENS DOMÍNIO PÚBLICO, IMOBILIZADO CORPÓREO E INCORPÓREO 

ATIVO BRUTO 

As variações ocorridas no ativo bruto são explicadas pelo quadro seguinte, incluído no anexo às contas: 

 

CODIGO EXERCÍCIOS
DAS

CONTAS FUNDO PRÓPRIOS E PASSIVO

Fundos próprios:
51 Património 485 771 378,65 485 771 378,65
55 Ajustamento de partes de capital em empresas
56 Reservas de reavaliação

Reservas:
571 Reservas legais 8 389 553,91 7 466 860,97
572 Reservas estatutárias
573 Reservas contratuais
574 Reservas livres
575 Subsídios 87 625,94 87 625,94
576 Doações 13 542 013,62 13 228 920,45
577 Reservas decorrentes de transferências de ativos 69 772 100,56 69 772 100,56
578 Cedências 3 679,97 3 679,97
59 Resultados transitados 664 007 162,52 645 772 699,94
88 Resultado líquido em exercício 10 553 758,16 18 453 858,83

1 252 127 273,33 1 240 557 125,31

Passivo:
292 Provisões para riscos e encargos 72 256 265,25 72 225 255,00

Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)
2312 Empréstimos de Médio e Longo Prazo - componente mlp 23 699 781,03 23 203 830,11

224+2252 Fornecedores c/c de Médio e Longo Prazo
26142 Fornecedores Imobilizado de Médio e Longo Prazo
2688 FAM - Fundo de Apoio Municipal 468 952,50 2 501 082,82

96 424 998,78 97 930 167,93
Dívidas a terceiros - Curto Prazo

2311 Empréstimos de curto prazo
2312 Empréstimos de mlp - componente cp 3 331 939,24 3 077 331,79

221+2251+226 Fornecedores c/c 766 253,12 68 495,78
228 + 2618 Fornecedores - Faturas em receção e conferência 1 847 815,73 2 009 669,95

252 Credores pela execução do orçamento
219 Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes

2611+2613+26141 Fornecedores de imobilizado c/c 34 866,44 46 062,03
24 Estado e outros entes públicos 522 592,04 509 916,07

264 Administração autárquica
262+263+267+268 Outros credores 765 120,15 708 372,21

222+2612+26.2+26.8.6.1+26.8.6.4 Garantias e Cauções 1 268 519,45 910 114,31
2688 FAM - Fundo de Apoio Municipal 468 952,50 625 270,00

9 006 058,67 7 955 232,14
Acréscimos e diferimentos:

273 Acréscimos de custos 8 281 954,25 7 198 932,49
274 Proveitos diferidos 31 891 263,67 32 355 571,99

40 173 217,92 39 554 504,48
145 604 275,37 145 439 904,55

Total dos fundos próprios e do passivo……………………………………… 1 397 731 548,70 1 385 997 029,86

2017 2016

Contas Rubricas Saldo Inicial Ajustamentos Aumentos Alienações Doações Loteamentos Transfªs Abates Saldo Final

DE BENS DE DOMINIO PÚBLICO

45.1 TERRENOS E RECURSOS NATURAIS 1 000 988 941 737 482 (35 925) 77 443 (906 246) (1 613 383) 999 248 312

45.2 EDIFICIOS 3 792 335 12 379 3 804 714

45.3 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS 66 738 300 66 738 300

45.5 BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTISTICO E CULTURAL 9 230 091 9 230 091

45.9 OUTROS BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO

44.5 IMOBILIZAÇÕES EM CURSO 533 743 (13 487) 520 255

44.6 ADIANTAMENTOS POR CONTA DE BENS DE DOMINIO PÚBLICO

1 081 283 409 737 482 (49 412) 77 443 (893 867) (1 613 383) 1 079 541 671

DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS

43.1 DESPESAS DE INSTALACAO

43.2 DESPESAS DE INVEST. DESENVOLVIMENTO

43.3 PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS 194 359 194 359

44.3 IMOBILIZAÇÕES EM CURSO

44.9 ADIANT.P/CONTA  DE IMOB.INCORP.

194 359 194 359

DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS

42.1 TERRENOS E RECURSOS NATURAIS 81 041 818 (34 185) 43 500 (1 925) 309 693 2 078 530 (588) 83 436 843

42.2 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES 210 712 918 1 081 490 (5 775) 7 253 436 (49 357) 218 992 712

42.3 EQUIPAMENTO BASICO 10 335 768 631 362 65 437 (14 843) 11 017 724

42.4 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE 6 781 544 464 468 (6 094) (176 816) 7 063 102

42.5 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 277 945 3 005 61 809 342 759

42.6 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 10 387 864 540 883 46 438 (75 826) 10 899 359

42.7 TARAS E VASILHAME

42.9 OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREAS 32 813 652 580 137 (158 213) (1 480) 33 234 095

44.2 IMOBILIZAÇÕES EM CURSO 4 210 523 13 854 709 (15 782 223) 2 283 010

44.8 ADIANT. P/ CONTA  DE IMOB.CORP.

356 562 032 (34 185) 17 199 555 (13 794) 309 693 (6 611 602) (142 094) 367 269 605
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Com base no trabalho desenvolvido e pelas amostragens realizadas durante o ano de 2017, verificámos 

que os registos no ativo imobilizado do Município foram devidamente sustentados documentalmente. 

Porém é necessário ter em conta as seguintes situações: 

• O critério de valorização dos bens de domínio público, no âmbito de operações de loteamento é 

efetuado com base nos valores previstos no regulamento de taxas. Porém de acordo com o CIBE 

e POCAL quando não existe valor de custo ou de produção, o bem deve ser valorizado pelo Valor 

Patrimonial Tributário ou Justo Valor. Atualmente este critério de valorização encontra- se em 

revisão pelos serviços, tendo apenas sido registadas cedências relativas à legalização de bairros 

de génese ilegal de anos anteriores com o respetivo relatório de avaliação de perito externo, 

cujo registo deveria ter sido considerado em resultados transitados. 

 

• Os bens afetos à iluminação pública que à data totalizam 2,5 milhões de euros, devem ser 

amortizados ou desreconhecidos do imobilizado, dado existirem dúvidas quanto à sua 

titularidade por parte do Município. 

 

• Durante o ano de 2017, foram regularizados  bens de anos anteriores, devendo esta atualização 

do património do Município, continuar ainda nos próximos anos. 

 

 

AMORTIZAÇÕES 

No que respeita às amortizações, as mesmas podem ser explicadas pelo quadro seguinte, incluído no 

anexo às contas: 

 
  

Contas Conta Rúbricas Saldo Inicial Reforço Regularizações Saldo Final

DE BENS DE DOMINIO PÚBLICO

45.1 48.5.1 TERRENOS E RECURSOS NATURAIS

45.2 48.5.2 EDIFICIOS 597 571 44 175 641 746

45.3 48.5.3 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS 26 136 526 2 928 034 29 064 560

45.5 48.5.5 BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTISTICO E CULTURAL 1 797 115 95 715 1 892 830

45.9 48.5.9 OUTROS BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO

28 531 212 3 067 923 31 599 135

DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS

43.1 48.3.1 DESPESAS DE INSTALACAO

43.2 48.3.2 DESPESAS DE INVEST. DESENVOLVIMENTO

43.3 48.3.3 PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS

DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS

42.1 48.2.1 TERRENOS E RECURSOS NATURAIS

42.2 48.2.2 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES 44 825 894 2 997 928 (77 230) 47 746 593

42.3 48.2.3 EQUIPAMENTO BASICO 8 189 751 363 226 (13 150) 8 539 827

42.4 48.2.4 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE 5 891 789 249 772 (6 094) 6 135 467

42.5 48.2.5 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 238 678 23 751 262 429

42.6 48.2.6 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 9 971 206 416 428 (77 958) 10 309 675

42.7 48.2.7 TARAS E VASILHAME

42.9 48.2.9 OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREAS 31 840 530 198 943 (1 473) 32 038 001

100 957 848 4 250 047 (175 905) 105 031 990
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4.2 INVESTIMENTOS FINANCEIROS 

 

Os bens registados em investimentos em imóveis, são referentes aos bens cedidos à SIMTEJO que 

transitaram dos SMAS (atual SIMAR) para o Município de Loures. 

A variação ocorrida na rubrica de investimentos em imóveis deve-se apenas ao registo da amortização 

anual dos bens (consistente com o realizado em 2016). 

Conforme divulgado em anexo, as Partes de Capital estão registadas pelo método do custo histórico, 

sendo no final do ano avaliada a necessidade de reforço ou reversão das provisões em função das 

variações ocorridas no capital próprio das empresas participadas.  

Quando o capital próprio da entidade participada é negativo, é criada uma provisão para outros riscos e 

encargos, em função da percentagem de participação.  

Aguardamos as demonstrações financeiras aprovadas e auditadas para podermos concluir sobre a 

necessidade ou não de reforço de provisões. 

4.3 EXISTÊNCIAS 

 

No início de 2018, assistimos às contagens de final de exercício, tendo validado os procedimentos 

efetuados. 

4.4 SALDO SIMAR 

Dada a importância dos saldos entre o SIMAR e a CM Loures, analisámos separadamente nesta rubrica os 

saldos entre as duas entidades. 

 

31/12/2017 31/12/2016 Valor %

PARTES DE CAPITAL 12 177 633 12 177 633 0,0%

OBRIGACOES E TITULOS DE PARTICIPACAO 2 813 715 4 376 893 (1 563 178) -35,7%

INVESTIMENTOS EM IMOVEIS 40 059 781 40 059 781 0,0%

OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS

SUBTOTAL 55 051 129 56 614 307 (1 563 178) -2,8%

IMOBILIZAÇÕES EM CURSO

ADIANTAMENTOS POR CONTA DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS

SUBTOTAL

AMORT. ACUM. - INVEST. IMÓVEIS (32 456 913) (30 719 420) (1 737 492) 5,7%

PROVISÕES PARA INVESTIMENT. FINANCEIROS (980 723) (1 006 814) 26 091 -2,6%

SUBTOTAL (33 437 636) (31 726 235) (1 711 401) 5,4%

TOTAL 21 613 493 24 888 072 (3 274 579) -13,2%

Variação FINAL

31/12/2017 31/12/2016 Valor %

MATERIAS PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO 66 754 48 977 17 777 36,3%

TOTAL 66 754 48 977 17 777 36,3%

VariaçãoFINAL

Conta SIMAR Activo Passivo Líquido

Curto Prazo 1 778 732 619 217 1 159 516

Total 1 778 732 619 217 1 159 516
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Desagregando os saldos pelo prazo e pela tipologia, temos os seguintes valores: 

 

 

A conciliação de saldos entre estas duas entidades encontra-se em curso. 

4.5 CLIENTES, CONTRIBUINTES, UTENTES E OUTROS DEVEDORES 

 

 

  

Conta Descrição Valor

21.1.2 Clientes C/C 246 528

21.3.2 Utentes C/C 2 171

26.8.5 Outros Devedores 820 126

27.1.1 Juros a receber

27.1.9.9 Outros acréscimos de proveitos - Outros 709 908

1 778 732

Contas Devedoras de Curto Prazo

Total de valores devedores a curto prazo

Conta Descrição Valor

22.1 Fornecedores - C/C 216 456

22.8 Forn. Correntes - R/Conf 222 892

25.5.1.2 Forn. Acordo pagamento CP

26.1.1 Forn. Imobilizado - C/C 166

27.3.4 Acréscimos Custos - Água 45 519

27.3.9 Acréscimos Custos - Outros 134 184

619 217Total de valores credores a curto prazo

Contas Credoras a Curto Prazo

31/12/2017 31/12/2016 Valor %

CLIENTES C/C 476 098 378 483 97 615 25,8%

CONTRIBUINTES C/C 410 756 443 757 (33 001) -7,4%

UTENTES C/C 3 996 478 4 959 320 (962 843) -19,4%

CLIENTES CONTRIBUINTES E UTENTES COBRANÇA DUVIDOSA 19 364 291 17 358 539 2 005 752 11,6%

OUTROS DEVEDORES 1 305 749 2 267 575 (961 826) -42,4%

PROV. PARA  COBRANÇAS DUVIDOSAS (19 258 308) (17 279 013) (1 979 295) 11,5%

TOTAL 6 295 064 8 128 662 (1 833 598) -22,6%

VariaçãoFINAL
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 Clientes c/c, contribuintes c/c e utentes c/c. 

Apresenta-se no quadro seguinte a decomposição dos principais terceiros incluídos, nas rubricas clientes, 

utentes e contribuintes. 

 

No âmbito da avaliação regular dos riscos a efectuar no âmbito do plano de prevenção de riscos de 

gestão, o Município deveria reavaliar os riscos de incobrabilidade e estudar e desenvolver um plano para 

mitigar o impacto da incobrabilidade nas suas demonstrações financeiras, dado que as cobranças em 

atraso e as cobranças em litígio apresentam valores significativos.  

Acresce ainda que a execução da receita foi inferior a 50 % na rubrica 07 venda de bens e serviços 

correntes. Nesta rubrica transitou, para cobrar, do exercício anterior o montante aproximado de 12,7 

milhões de euros, tendo sido cobrado cerca de 5,6 milhões de euros, transitando para 2018 o montante 

a cobrar de 13,78 milhões de euros. 

Adicionalmente o valor de cobrança duvidosa relativo à habitação social inclui dívida com antiguidade 

significativa, pelo que deveriam ser efetuadas diligências para aferição da capacidade de cobrança desta 

dívida e apurar e desreconhecer os montantes não recuperáveis.  

Os serviços tem vindo a desenvolver e implementar mecanismos com vista recuperação da divida 

nomeadamente e/ou de (re)negociação de divida em Planos de Recuperação de Divida até 60 meses e a 

notificação dos inquilinos quanto ao incumprimento, carecendo contudo de medidas adicionais. 

  

31/12/2017 31/12/2016 Valor %

21.1 CLIENTES C/C 476 098 378 483 97 615 25,8%

SIMAR 246 528 246 528 0,0%

OUTROS 229 570 131 955 97 615 74,0%

21.2 CONTRIBUINTES C/C 410 756 443 757 (33 001) -7,4%

21.2.1 IMPOSTOS DIRECTOS

21.2.2 IMPOSTOS INDIRECTOS 117 387 161 271 (43 884) -27,2%

21.2.3 TAXAS 293 369 282 487 10 882 3,9%

21.3 UTENTES C/C 6 251 012 9 918 641 (3 667 628) -37,0%

21.3.1 UTENTES C/C AGREGADA 3 540 940 986 618 2 554 321 258,9%

ACÇÃO SOCIAL 1 167 949 886 753 281 195 31,7%

CONTRAORDENAÇÕES 631 048 99 865 531 183 531,9%

HABITAÇÃO SOCIAL 1 741 943 1 741 943 100,0%

21.3.2 UTENTES C/C INDIVIDUAL 455 538 3 972 702 (3 517 164) -88,5%

HABITAÇÃO SOCIAL 1 944 163 (1 944 163) -100,0%

SIMAR 2 171 1 756 414 23,6%

ACÇÃO SOCIAL 1 621 561 (1 621 561) -100,0%

OUTROS 453 367 405 221 48 146 11,9%

21.8 CLIENTES, CONTRIBUINTES E UTENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA 19 364 291 17 358 539 2 005 752 11,6%

21.8.1 COBRANÇAS EM ATRASO* 14 799 122 12 773 755 2 025 367 15,9%

21.8.2 COBRANÇAS EM LÍTIGIO 4 565 169 4 584 784 (19 614) -0,4%

VariaçãoFINAL
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4.6 ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 

 

 

 

 Retenção de Imposto s/ Rendimento 

Verificámos que o saldo desta rubrica está de acordo com a declaração entregue e que a mesma foi 

liquidada dentro do prazo. 

 Contribuições para sistemas de Seg. Social 

Esta rubrica compreende o valor pago em Janeiro de 2018, referente ao mês de dezembro 2017 dos 

montantes retidos no processamento de salários para as respetivas entidades ADSE, CGA, Segurança 

Social. 

 

4.7 DISPONIBILIDADES 

 

Dívida em cobrança duvidosa 31/12/2017 31/12/2016

HABITAÇÃO SOCIAL 11 232 327 10 085 298

ACÇÃO SOCIAL 2 279 399 658 974

CONTRAORDENAÇÕES 1 287 396 2 029 483

COBRANÇAS EM LITÍGIO 4 565 169 4 584 784

TOTAL 19 364 291 17 358 539

ACTIVO PASSIVO

IVA A RECUPERAR 1 872

IVA REEMBOLSOS PEDIDOS 333 970

RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO 275 171

CONTRIBUIÇÕES PARA OS SISTEMAS DE SEGURANÇA SOCIAL 243 734

OUTROS IMPOSTOS 3 687

TOTAL 335 842 522 592

ENTIDADE SALDOS

ADSE

CGA 164 434

INST. GESTÃO FINANCEIRA DA SEG.SOCIAL 79 300

TOTAL 243 734

31/12/2017 31/12/2016 Valor %

DEPÓSITOS À ORDEM 8 787 279 9 342 928 (555 648) -5,9%

DEPÓSITOS A PRAZO 8 500 000 8 500 000 100,0%

OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS

SUBTOTAL 17 287 279 9 342 928 7 944 352 85,0%

CAIXA 5 157 2 497 2 660 106,5%

SUBTOTAL 5 157 2 497 2 660 106,5%

TOTAL 17 292 436 9 345 425 7 947 011 85,0%

VariaçãoFINAL
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Para validação da rubrica de depósitos à ordem, verificámos as conciliações bancárias, com o respetivo 

extrato do banco, tendo solicitado confirmação direta às instituições financeiras. 

Apresenta-se no seguinte quadro, o resumo das conciliações bancárias: 

 

Após a análise das conciliações bancárias dos meses de dezembro de 2017 e janeiro de 2018, 

constatamos que a maioria dos movimentos em aberto no mês de dezembro se referem a cheques ainda 

não descontados e transferências com data-valor do início de janeiro.  

4.8 ACRÉSCIMO E DIFERIMENTOS ATIVOS 

 

O saldo da rubrica de acréscimos de proveitos decompõe-se da seguinte forma: 

 
  

CONTAB CONTA BANCO CONTABILIDADE NAT SALDO CR C + CR B + DR C - DR B - CONT BANCO OBSERVAÇÕES

12101 0033/00080192552 Millennium BCP 669 865,62 €     DR 345,07 €       38,40 €   24 709,19 €   5 027,74 €   -  € 699 219,08 €     Confirmado

12102 0033/11838350305 Millennium BCP 69 085,00 €       DR -  €             -  €        -  €               380,00 €       -  € 69 465,00 €       Confirmado

1212 0036/00023300003 Banco Espirito Santo 857 752,14 €     DR 26 367,99 € -  €               8 918,44 €   -  € 840 302,59 €     Confirmado

1213 373451101 Banco Português de Gestão 14 765,62 €       DR -  €             -  €               -  €             -  € 14 765,62 €       Confirmado

1214 0010/66688870101 Banco Portugues de Investimento 2 078 638,09 €  DR 1 221,56 €   145 844,49 € 6 556,12 €   -  € 2 229 817,14 € Confirmado

1216 0018/37531839001 Banco Santander Totta 1 313 342,99 €  DR -  € 1 313 342,99 € Falta confirmação

12171 0045/40011866722 Caixa de Credito Agricola 831 645,98 €     DR -  € 831 645,98 €     Confirmado

12172 0045/40012128547 Caixa de Credito Agricola 23 567,45 €       DR -  € 23 567,45 €       Confirmado

12173 0045/40012205106 Caixa de Credito Agricola 438 489,28 €     DR 3 868,62 €      534,54 €       -  € 442 892,44 €     Confirmado

12174 0045/40012269283 Caixa de Credito Agricola 17 850,65 €       DR -  € 17 850,65 €       Confirmado

12175 0045/40031200335 Caixa de Credito Agricola 21 338,45 €       DR -  € 21 338,45 €       Confirmado

12181 0035/00000012632 Caixa Geral de Depositos 2 130 891,69 €  DR 0,01 €           215,00 € 215 348,65 € 26 264,69 € -  € 2 372 290,02 € Falta confirmação

12182 0035/00015194330 Caixa Geral de Depositos 67 296,79 €       DR -  € 67 296,79 €       Falta confirmação

12183 0035/00034520530 Caixa Geral de Depositos 20 264,24 €       DR -  € 20 264,24 €       Falta confirmação

12184 0035/00035247330 Caixa Geral de Depositos 193 091,76 €     DR 1 142,65 €   -  €               270,00 €       -  € 192 219,11 €     Falta confirmação

1219 0046/17465700109 Banco Santander Totta 39 393,62 €       DR -  € 39 393,62 €       Confirmado

8 787 279,37 €  Total 9 195 671,17 € Total

31/12/2017 31/12/2016 Valor %

ACRÉSCIMOS DE PROVEITOS 35 047 722 34 498 574 549 147 1,6%

CUSTOS DIFERIDOS 75 659 33 455 42 204 126,2%

TOTAL 35 123 381 34 532 029 591 351 1,7%

VariaçãoFINAL

DESCRIÇÃO 31/12/2017 31/12/2016

JUROS A RECEBER 1 898 65

IMPOSTOS

IUC 312 076 338 299

IMT 2 881 002 882 524

SISA 683

DERRAMA 49 042 173 707

CA 636 52 110

CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL 10 770 7 313

IMI 28 867 079 29 452 780

JUROS DE MORA ( IMI / IMT) 1 666 458

SUBTOTAL 32 120 606 32 573 872

ESTIMATIVA FÉRIAS E RESPECTIVOS ENCARGOS A TRANSFERIR 710 401 521 658

ESTIMATIVA SUBSÍDIO DE FÉRIAS E RESPECTIVOS ENCARGOS A TRANSFERIR 605 330 544 631

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS

SUBTOTAL 1 315 731 1 066 289

RENDAS 24 770 25 194

SUBTOTAL 24 770 25 194

SERVIÇOS DE APOIO À FAMILIA 

SIMAR 709 908 110

PARQUES EOLICOS 36 976 27 453

TAXA DE OCUPAÇÃO SUBSOLO 779 671 782 212

OUTRAS RECEITAS 58 162 23 379

SUBTOTAL 1 584 717 833 154

TOTAL 35 047 722 34 498 574
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 Impostos 

Os impostos municipais são registados pelo direito ao recebimento, pelo que o Município realiza os 

respetivos acréscimos. Relativamente ao IMI o Município realiza a estimativa, ponderando a informação 

das finanças, quando disponível e o histórico das cobranças. Não é efetuada estimativa para a Derrama, 

em relação ao ano completo de 2017, por não existir forma de prever com fiabilidade o imposto a 

receber em 2018 referente a 2017. No entanto o Município estima o valor recebido até à data do 

encerramento das contas de 2017. 

 Transferências obtidas 

Resulta essencialmente do valor apurado pela especialização dos encargos com férias e subsídio de 

férias, dos funcionários afetos ao protocolo de delegação de competências, para os Municípios em 

matéria de educação. 

 

 Outros 

Esta rubrica inclui outras receitas tais como as taxas de ocupação de solo e direitos de passagem. 

4.9 FUNDOS PRÓPRIOS 

 

 Aplicação do Resultado Líquido 

A aplicação do resultado de 2016 está de acordo com a ata de aprovação de contas e com o ponto 2.73 

do POCAL. 

 Resultados transitados  

 

 

  

SALDO INICIAL AUMENTOS DIMINUIÇÕES
TRANSFERÊNCIA DO 

RESULTADO DE 2016
SALDO FINAL

PATRIMONIO 485 771 379 485 771 379

RESERVAS LEGAIS 7 466 861 922 693 8 389 554

SUBSIDIOS 87 626 87 626

RESERVA - DOAÇÕES 13 228 920 313 093 13 542 014

RESERVA DECORRENTES DA TRANSFERÊNCIA DE A 69 772 101 69 772 101

CEDÊNCIAS 3 680 3 680

RESULTADOS TRANSITADOS 645 772 700 703 297 17 531 166 664 007 163

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 18 453 859 10 553 758 (18 453 859) 10 553 758

TOTAL 1 240 557 125 11 570 148 1 252 127 273

ANOS VALORES DESCRIÇÃO

01/01/2017 645 772 700 Saldo inicial

18 453 859 Transferência do resultado líquido de 2016

(922 693) Constituição da reserva legal

703 297 Regularização de bens entre 2002 e 2016

31/12/2017 664 007 163 Saldo Final

2017



 

16                          

& ASSOCIADOS, SROC, LDA. 
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas 

 

4.10 PROVISÕES PARA RISCOS E ENCARGOS 

A provisão para riscos e encargos é apurada na prestação de contas semestral e anual, o quadro seguinte 

demonstra as variações que ocorreram face à conta gerência de 2017: 

 

 

4.11 EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO LONGO PRAZO 

A conciliação dos empréstimos com a informação do Banco de Portugal é realizada na prestação de 

contas anual, sendo que não foram detetadas diferenças materialmente relevantes à data da nossa 

auditoria. 

 

 

SALDO INICIAL AUMENTO REDUÇÃO SALDO FINAL OBSERVAÇÕES

ENCARGOS COM PARQUE EXPO, SA 33 216 236 33 216 236 Apenas inclui encargos de gestão

PROCESSOS JUDICIAIS 38 865 565 84 474 (53 463) 38 896 575 Provisão baseada nos dados enviados pela consultoria juridica

OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS 143 454 143 454
Não foi efetuado o ajustamento a esta provisão face à tendência 

da diminuição dos pagamentos em atraso

TOTAL 72 225 255 84 474 (53 463) 72 256 265
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4.12 FORNECEDORES DE MÉDIO LONGO PRAZO 

 

4.13 FORNECEDORES E OUTROS CREDORES CURTO PRAZO 

 

Para validação das rubricas de credores, foi realizado por amostragem um pedido de confirmação de 

saldos aos fornecedores do Município cujos resultados se encontram a ser apurados 

Em 2015 e como resposta ao nosso pedido de circularização de saldos, obtivemos da  Parque Expo, SA 

uma resposta que menciona créditos estimados no montante de 51,3 milhões euros não sendo os 

mesmos aceites pela Câmara Municipal de Loures. 

4.14 ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS PASSIVOS 

 
  

31/12/2017 31/12/2016 Valor %

FORNECEDORES C/C COM ACORDO DE PAGAMENTO

FAM - FUNDO APOIO MUNICIPAL 468 953 2 501 083 (2 032 130) -81,3%

TOTAL LIQUIDO 468 953 2 501 083 (2 032 130) -81,3%

VariaçãoFINAL

31/12/2017 31/12/2016 Valor %

FORNECEDORES C/C 756 933 68 496 688 438 1005,1%

FORNECEDORES CAUÇÕES E GARANTIAS 11 854 11 854 100,0%

FORNECEDORES C/CORRENTE COM FACTORING 9 320 9 320 100,0%

FORNECEDORES C/C COM ACORDO DE PAGAMENTO

SUBTOTAL 778 108 68 496 709 612 1036,0%

FORNECEDORES DE IMOBILIZADO EM RECEPÇÃO E CONFERÊNCIA 824 725 479 206 345 520 72,1%

FORNECEDORES EM RECEPÇÃO E CONFERÊNCIA 1 023 090 1 530 464 (507 374) -33,2%

SUBTOTAL 1 847 816 2 009 670 (161 854) -8,1%

FORNECEDORES DE IMOBILIZADO 16 863 2 456 14 407 586,5%

FORNECEDORES DE IMOBILIZADO CAUÇÕES 741 711 741 711 100,0%

FORNECEDORES DE IMOBILIZADO - LEASING 18 004 43 606 (25 602) -58,7%

SUBTOTAL 776 577 46 062 730 515 1585,9%

CREDORES PELA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

OUTROS CREDORES 765 120 708 372 56 748 8,0%

FAM 468 953 625 270 (156 318) -25,0%

TOTAL 4 636 573 3 457 870 1 178 703 34,1%

Variação FINAL

31/12/2017 31/12/2016 Valor %

ACRÉSCIMOS DE CUSTOS 8 281 954 7 198 932 1 083 022 15,0%

PROVEITOS DIFERIDOS 31 891 264 32 355 572 (464 308) -1,4%

TOTAL 40 173 218 39 554 504 618 713 1,6%

Variação FINAL
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A rubrica de acréscimos de custos foi validada tendo por base procedimentos de revisão analítica dos 

custos, análise das respostas de terceiros credores e revisão dos acontecimentos subsequentes, sendo o 

detalhe da mesma explicado no seguinte quadro. 

ACRÉSCIMO DE CUSTOS  

 

PROVEITOS DIFERIDOS 

 

Os Proveitos diferidos decompõem-se como segue: 

31/12/2017 31/12/2016 Valor %

REMUNERACOES A LIQUIDAR 5 624 722 5 040 037 584 685 11,6%

SEGUROS 67 409 485 66 924 13799,6%

JUROS A LIQUIDAR 47 098 66 655 (19 558) -29,3%

CONSUMOS DE AGUA 45 519

CONSUMOS DE ENERGIA 118 593 569 245 (450 652) -79,2%

COMUNICAÇÕES 44 633 59 075 (14 442) -24,4%

LIMPEZA VIGILANCIA E SEGURANÇA 54 091 1 089 53 002 4865,7%

OUTROS 2 279 889 1 462 345 817 543 55,9%

TOTAL 8 281 954 7 198 932 1 083 022 15,0%

Variação FINAL

31/12/2017 31/12/2016 Valor %

RENDAS RECEBIDAS 1 439 290 1 541 920 (102 630) -6,7%

SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTO 29 576 447 30 234 457 (658 009) -2,2%

OUTROS PROVEITOS DIFERIDOS 875 526 579 195 296 331 51,2%

TOTAL 31 891 264 32 355 572 (464 308) -1,4%

Variação FINAL
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Descrição Saldo  de 2016 Aumento Proveito de 2017 Saldo  de 2017

Sub. Investimento

Jardim de Infância de Fanhões (eixo 3.8/044) 78 423 (1 188) 77 235

Ligação Pedonal Sacavém / Moscavide (eixo 1.5/111) 135 132 (18 263) 116 869

Construção de Pavilhões Desportivos (contrato programa - DREL) 3 355 826 (35 668) 3 320 158

Rede de Bibliotecas Escolares 8 093 (5 438) 2 656

Requalif.Urbanistica de Remodelação da Rua Severiano Falcão - Prior Velho 128 647 (14 294) 114 353

Reabilitação da Qtª Marqueses da Praia (contrato programa - PRAUD) 891 702 (12 513) 879 189

Arquivo Municipal (contrato programa PARAM) 668 701 (9 352) 659 348

Jardim de Infância n.º 3 de Stª Iria de Azoia (proj. 3.8/043) 2 244 (745) 1 499

Requalificação da Avª Estado da Índia e envolvente (EN 10) e Praça da Répub 2 239 616 (37 853) 2 201 764

Reabilitação / Renovação da Praça Central da Apelação, Largo 25 de Abril (co 26 578 (2 658) 23 921

Via T5 - Unhos Sacavém  (proj. 1.1.053/AML) 294 257 (23 541) 270 716

Execução do fecho da ligação entre os troços 18 e 19 da Via de Cintura da AM 255 254 (25 525) 229 729

SIMTEJO 7 765 028 (1 603 865) 6 161 163

INH / IHRU 4 903 847 (68 109) 4 835 738

Const.e Apetrech.da EB1/JI Qtª das Mós - PROLISBOA 978 438 (13 165) 965 274

Const.e Apetrech.da EB1/JI Qtª do Conventinho - PROLISBOA 1 007 837 (13 520) 994 317

Subst.da Escola Básica João Villaret - Loures 3 507 072 (47 225) 3 459 847

Remod.Ampliação EB1/JI Fanqueiro - Loures 731 076 (9 924) 721 152

Alarg.da Rede Pré-Escolar EB1 n.º2 S. João da Talha 51 646 (691) 50 954

Alarg.da Rede Pré-Escolar EB1 Prior Velho 178 265 (2 390) 175 874

Alarg. Rede Pré-Escolar - EB1/JI Fonte Santa 174 765 (2 392) 172 372

Programa Sapadores Florestais 9 284 (4 698) 4 585

Alarg.da Rede Pré-Escolar EB1 N.º1 St.Antão do Tojal 43 228 (588) 42 640

Orquestras Sinfónicas Juvenis 11 742 (2 609) 9 132

Reabilitação e Ampliação da EB1/JI de Casaínhos - Valorsul 563 897 (13 908) 549 989

Reabilitação e Ampliação da EB1 n.º4 de S.João da Talha - Valorsul 812 394 (10 083) 802 311

Plano Tecnologico Educação 1º Ciclo 2 911 (2 911)

Via de Acesso da Estação Mercadorias da Bobadela 33 167 (2 000) 31 167

Biblioteca Municipal Ary dos Santos 1 014 492 26 341 1 040 833

Remodelacao EB1/N3 Loures para integracao JI Fanqueiro 5 669 5 669

Reabilitacao escola Zambujal 15 098 15 098

PEDU/PARU Moscavide 120 969 120 969

PEDU/PARU Loures 300 452 300 452

PEDU/PARU Camarate 223 890 223 890

Aquisição de 25 fogos no Casal da Espadaninha para habitação social - INH 360 895 (5 468) 355 427

EB QTA Alegria - Reab. edif. escolar e logradouro 254 983 254 983

Remodelacao Edificio Escola Basica Bobadela 192 348 192 348

Loures ciclável - Troço Moscavide, Portela, Sacavém 97 499 97 499

Regularização fluvial e controlo de cheias da ribeira do Prior Velho 32 718 32 718

Valorizacao, qualificacao e requalificacao frente ribeirinha de Loures 61 770 61 770

Reabilitacao e qualificacao patrimonio cultural - Qta palacio Valflores 837 837

TOTAL 30 234 456 1 306 234 (1 964 243) 29 576 447
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

 

No mapa seguinte apresentamos a demonstração de resultados a 31 de Dezembro de 2017, expresso em 

euros, com comparativos de 31 de dezembro de 2016: 

 

 
  

CÓDIGO

DAS

CONTAS

Custos e perdas

61 Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:

Mercadorias

Matérias 467 669,24 467 669,24 424 969,49 424 969,49

62 Fornecimentos e serv iços externos: 30 605 777,79 28 379 652,28

Custos com o pessoal:

641+642 Remunerações 31 668 354,80 30 073 232,19

643 a 648 Encargos sociais 8 886 348,60 40 554 703,40 8 377 699,70 38 450 931,89

63 Transferências e subs. Correntes concedidos e prestações sociais 12 176 339,30 11 765 079,76

66 Amortizações do exercício 7 255 414,33 6 720 643,26

67 Prov isões do exercício 3 387 943,49 3 961 765,23

65 Outros custos operacionais 581 058,83 402 145,88

(A) 95 028 906,38 90 105 187,79

68 Custos e perdas financeiros 1 985 628,16 1 995 916,44

(C) 97 014 534,54 92 101 104,23

69 Custos e perdas extraordinários 6 231 719,97 4 125 957,35

(E) 103 246 254,51 96 227 061,58

88 Resultado líquido do exercício ............. 10 553 758,16 18 453 858,83

(X) 113 800 012,67 114 680 920,41

Proveitos e ganhos 

Vendas e prestações de serv iços:

7111 Venda de mercadorias 11 079,83 4 157,35

7112+7113 Venda de produtos 106 869,96 4 659,27

712 Prestações de serv iços 3 049 962,10 3 167 911,89 3 298 679,38 3 307 496,00

72 Impostos e taxas 59 095 011,58 60 552 793,42

(a) Variação da produção

75 Trabalhos para a própria entidade 264 461,75 165 863,90

73 Proveitos suplementares 143 931,90 156 461,00

74 Transferências e subsídios obtidos 31 954 198,24 29 809 505,11

76 Outros proveitos e ganhos operacionais 9 174 785,98 9 326 885,53

(B) 103 800 301,34 103 319 004,96

78 Proveitos e ganhos financeiros 4 801 464,80 3 651 291,06

(D) 108 601 766,14 106 970 296,02

79 Proveitos extraordinários 5 198 246,53 7 710 624,39

(F) 113 800 012,67 114 680 920,41

Resumo: Resultados Operacionais: (B - A) 8 771 394,96 13 213 817,17

Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A) 2 815 836,64 1 655 374,62

Resultados Correntes: (D - C) 11 587 231,60 14 869 191,79

resultados Liquido do Exercício: (F - E) 10 553 758,16 18 453 858,83

Exercício

2017 2016
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4.15 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS  (CMVMC) 

De acordo com o mapa apresentado no anexo às contas, o apuramento do CMVMC é o seguinte: 

 

Os consumos de Matérias subsidiárias e de consumo são essencialmente constituídas pelo valor do 

combustível utilizado nas viaturas de C.M. Loures. 

4.16 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS (FSE) 

 

APURAMENTO
MATÉRIAS-PRIMAS, 

SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO

EXISTÊNCIAS INICIAIS 48 977

COMPRAS 485 705

REG. DE EXISTÊNCIAS (260)

EXISTÊNCIAS FINAIS 66 754

CMVMC 467 669

31/12/2017 31/12/2016 Valor %

SUBCONTRATOS

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS

ELECTRICIDADE 3 925 921 3 965 646 (39 725) -1,0%

COMBUSTIVEIS 110 672 120 468 (9 796) -8,1%

ÁGUA 1 790 608 1 621 184 169 423 10,5%

OUTROS FLUIDOS 1 534 4 135 (2 601) -62,9%

FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGASTE RÁPIDO 2 553 417 2 136 512,0%

LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA 93 93 100,0%

MATERIAL DE ESCRITORIO 48 566 40 895 7 671 18,8%

ARTIGOS PARA OFERTA 45 303 4 149 41 154 991,9%

RENDAS E ALUGUERES 697 781 703 380 (5 599) -0,8%

DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, ROUPAS E CALÇADO       847 608 82 706 764 902 924,8%

DESPESAS DE REPRESENTACAO 471 491 (20) -4,1%

COMUNICACAO 321 200 258 078 63 123 24,5%

SEGUROS 290 590 286 434 4 156 1,5%

ROYALTIES/DTOS AUTOR 360 1 005 (645) -64,2%

DESLOCACOES E ESTADAS 2 556 47 2 509 5338,4%

HONORARIOS 452 547 476 628 (24 081) -5,1%

MATERIAL HONORÓFICO 3 436 1 235 2 200 178,1%

CONTENCIOSO E NOTARIADO 54 217 54 453 (236) -0,4%

CONSERVACAO E REPARACAO 1 781 060 1 257 749 523 312 41,6%

PUBLICIDADE E PROPAGANDA 101 532 274 071 (172 539) -63,0%

LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO 661 903 592 371 69 532 11,7%

VIGILANCIA E SEGURANCA 557 733 476 904 80 829 16,9%

TRABALHOS ESPECIALIZADOS 645 980 506 001 139 979 27,7%

TRANSPORTES ESCOLARES 1 246 376 1 218 373 28 003 2,3%

REFEITORIO 261 943 253 117 8 827 3,5%

INSCRIÇÃO CURSOS/SEMINARIO/CONFERÊNCIAS 9 909 5 755 4 153 72,2%

CONDOMINIOS 128 838 128 044 794 0,6%

ENCARGOS DE COBRANÇA 1 205 035 1 093 223 111 812 10,2%

MATERIAL DE EDUCACAO                57 283 63 431 (6 148) -9,7%

MATERIAL DE CULTURA E RECREIO 27 536 24 979 2 557 10,2%

OUTROS FORNECIMENTOS E SERVICOS 14 452 275 14 211 128 241 147 1,7%

LOCAÇÃO /ALUGUER) 872 362 653 156 219 206 33,6%

TOTAL 30 605 778 28 379 652 2 226 126 7,8%

Variação FINAL
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De acordo com o trabalho efectuado e que ainda se encontra em curso, verificamos que os custos desta 

rubrica estavam corretamente classificados e devidamente especializados. 

Verifica-se um aumento global de 7.8 % face ao período homólogo de 2016 nos Fornecimentos e 

Serviços Externos. 

4.17 CUSTOS COM PESSOAL 

 

Validámos esta rubrica por revisão analítica ao processamento de salário, tendo testado um 

processamento) e confirmação dos encargos sociais com as guias entregues. 

 

4.18 TRANSFERÊNCIAS E SUBS. CORRENTES CONCEDIDOS E PRESTAÇÕES SOCIAIS E TRANSFERÊNCIAS  

 DE CAPITAL 

 

Pela análise das transferências concedidas (capital e correntes) constata-se que estas derivam 

essencialmente do acordo de execução e dos contratos interadministrativos para transferência de 

competências para as Juntas de Freguesia, de apoios no âmbito da competência dos Municípios.  

4.19 AMORTIZAÇÕES 

Para validação desta rubrica, obtivemos da aplicação informática o mapa de amortizações, detalhado por 

bem e conta patrimonial. 

31/12/2017 31/12/2016 Valor %

REMUNERAÇÕES

REMUNERAÇÕES DOS MEMBROS DOS ORGÃOS AUTARQUIC 228 654 247 106 (18 453) -7,5%

REMUNERAÇÕES DO PESSOAL 31 439 701 29 826 126 1 613 575 5,4%

SUBTOTAL 31 668 355 30 073 232 1 595 123 5,3%

PENSÕES

PENSÕES 22 732 35 030 (12 298) -35,1%

SUBTOTAL 22 732 35 030 (12 298) -35,1%

OUTROS ENCARGOS 

ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES 6 908 376 6 557 733 350 643 5,3%

SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFIS 417 320 355 216 62 104 17,5%

ENCARGOS SOCIAIS VOLUNTARIOS

OUTROS CUSTOS COM O PESSOAL 1 537 921 1 429 721 108 199 7,6%

SUBTOTAL 8 863 617 8 342 670 520 947 6,2%

TOTAL 40 554 703 38 450 932 2 103 772 5,5%

Variação FINAL

31/12/2017 31/12/2016 Valor %

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS 11 596 339 11 180 080 416 260 3,7%

SUBSIDIOS CORRENTES CONCEDIDOS 580 000 585 000 (5 000) -0,9%

TOTAL 12 176 339 11 765 080 411 260 3,5%

VariaçãoFINAL
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4.20 CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS 

 

A rubrica de juros suportados inclui para além dos juros bancários de empréstimos, juros afetos a 

acordos programa e juros de mora. 

 

Os custos com empréstimos bancários, não são coincidentes com o mapa dos encargos financeiros, 

porque este mapa não inclui as especializações, que foram por nós validadas. 

4.21 CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS 

 

As transferências de capital encontram-se analisadas no ponto 5.18 deste relatório. 

  

31/12/2017 31/12/2016 Valor %

JUROS SUPORTADOS 161 009 227 905 (66 896) -29,4%

AMORTIZACOES DE INVESTIMENTOS EM IMOVEIS 1 737 492 1 737 493 (1) 0,0%

PROVISÕES PARA APLICAÇÕES FINANCEIRAS 85 894 28 889 57 005 197,3%

OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS 1 233 1 629 (397) -24,3%

TOTAL 1 985 628 1 995 916 (10 288) -0,5%

VariaçãoFINAL

DESCRIÇÃO 2017 2016

EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS 151 191 161 048

JUROS DE LEASING 1 734 3 155

JUROS DE MORA E DE ACORDOS 8 084 63 702

TOTAL 161 009 227 905

31/12/2017 31/12/2016 Valor %

TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL CONCEDIDA 2 596 215 2 841 500 (245 284) -8,6%

DIVIDAS INCOBRAVEIS 804 634 269 223 535 411 198,9%

PERDAS EM EXISTENCIAS 260 2 640 (2 381) -90,2%

PERDAS EM IMOBILIZACOES 1 635 499 130 024 1 505 475 1157,8%

MULTAS E PENALIDADES 660 150 510 340,0%

CORRECCOES RELATIVAS A EXERCICIOS ANTERIORES 732 527 882 106 (149 579) -17,0%

OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINARIAS 461 925 315 461 610 146720,0%

TOTAL 6 231 720 4 125 957 2 105 763 51,0%

Variação FINAL
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4.22 VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 

 

As rendas de habitação social e as prestações familiares (serviço de apoio à família) são as principais 

componentes desta rubrica, tendo sido efetuada a devida provisão para incobráveis e o respetivo 

proveito diferido. 

4.23 IMPOSTOS E TAXAS 

 

Os impostos diretos são a principal componente desta rubrica, como já referido em pontos anteriores, o 

critério de reconhecimento é efetuado em função do direito ao recebimento e não pela sua cobrança, 

tendo sido ajustado de acordo com a informação da autoridade tributária aduaneira da expetativa de 

cobrança em 2018. 

 

 

31/12/2017 31/12/2016 Valor %

VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

VENDAS

MERCADORIAS 11 080 4 157 6 922 166,5%

PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS 106 870 4 659 102 211 2193,7%

SUBTOTAL 117 950 8 817 109 133 1237,8%

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES 144 749 42 726 102 023 238,8%

INSTALAÇÕES DESPORT. CULTURAIS E RECREATIV. (ALUGUER) 40 746 50 150 (9 404) -18,8%

RENDAS DE HABITAÇÃO SOCIAL 1 386 774 1 401 952 (15 178) -1,1%

PRESTAÇÕES FAMILIARES/PRÉ-ESCOLAR 1 331 785 1 664 092 (332 306) -20,0%

DIVERSOS 145 968 139 468 6 500 4,7%

SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS CULTURAIS E DESPORT. (60) 292 (352) -120,6%

SUBTOTAL 3 049 962 3 298 679 (248 717) -7,5%

TOTAL 3 167 912 3 307 496 (139 584) -4,2%

VariaçãoFINAL

31/12/2017 31/12/2016 Valor %

IMPOSTOS DIRECTOS 55 920 229 48 946 121 6 974 109 14,2%

TAXAS 1 199 910 9 426 161 (8 226 250) -87,3%

REEMBOLSOS E RESTITUIÇÕES (502 846) (1 492 868) 990 022 -66,3%

OUTROS 2 477 718 3 673 380 (1 195 662) -32,5%

TOTAL 59 095 012 60 552 793 (1 457 782) -2,4%

Variação FINAL

IMPOSTOS DIRECTOS 2017 2016 Variação %

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 28 514 210 28 885 441 (371 231) -1,3%

IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO 4 931 107 4 837 824 93 282 1,9%

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE 

TRANSMISSÕES ONEROSAS IMÓVEIS
16 671 863 9 741 763 6 930 100 71,1%

DERRAMA 5 780 483 5 405 071 375 412 6,9%

IMPOSTOS ABOLIDOS 6 236 70 763 (64 527) -91,2%

OUTROS IMPOSTOS DIRECTOS 16 331 5 258 11 072 210,6%

TOTAL 55 920 229 48 946 121 6 974 109 14,2%
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Como se observa no quadro anterior, a componente principal da rubrica de impostos e taxas é relativa 

aos impostos municipais (IMI, IMT, IUC e Derrama). Foi devidamente acrescido o proveito referente aos 

montantes cobrados pela DGCI em Janeiro e referente Dezembro, exceto para o IMI, que foi 

especializado tendo por base um estudo dos recebimentos efetuados em anos anteriores.   

4.24 TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS OBTIDOS 

 

Esta conta espelha essencialmente o valor recebido do Orçamento de Estado, estando os valores 

recebidos de acordo com as notificações da DGAL e Mapa Anexo ao Orçamento de Estado. 

4.25 OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS 

 

Esta rubrica inclui essencialmente proveitos por débito ao SIMAR, relativos à Cobertura da quota-parte 

dos custos de gestão em alta do Município e taxa de recursos hídricos, debitados pela SIMTEJO. 

4.26 PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS 

 

TRANSFERÊNCIAS OBTIDAS 2017 2016 Variação %

OE- CORRENTE

FEF - FUNDO GERAL MUNICIPAL 7 968 430 6 839 478 1 128 952 16,5%

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 10 651 848 9 041 891 1 609 957 17,8%

FUNDO SOCIAL MUNICIPAL 2 492 483 2 492 483 0,0%

PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS 9 833 011 10 495 023 (662 012) -6,3%

OE- CAPITAL

FEF - FUNDO GERAL MUNICIPAL 885 381 759 942 125 439 16,5%

COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA 57 101 (57 101) -100,0%

FUNDOS E SERVIÇOS AUTÓNOMOS - OUTROS 83 428 (83 428) -100,0%

EXTERIOR 123 045 40 158 82 887 206,4%

TOTAL 31 954 198 29 809 505 2 144 693 7,2%

31/12/2017 31/12/2016 Valor %

OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS 9 174 786 9 326 886 (152 100) -1,6%

FINAL Variação 

31/12/2016 31/12/2016 Valor %

JUROS OBTIDOS 36 522 966 35 556 3681,1%

SUBTOTAL 36 522 966 35 556 3681,1%

RENDIMENTOS DE IMOVEIS 3 068 080 3 168 495 (100 415) -3,2%

RENDIMENTOS DE PART. DE CAPITAL 1 696 862 481 830 1 215 033 252,2%

SUBTOTAL 4 764 943 3 650 325 1 114 618 30,5%

TOTAL 4 801 465 3 651 291 1 150 174 31,5%

Variação FINAL
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Os rendimentos em imóveis são essencialmente resultado da renda do contrato de concessão com a 

EDP. Porém, deveria o Município considerar este proveito numa rubrica operacional, de acordo com as 

instruções da DGAL, dado que o mesmo não está afeto a um bem registado como investimento 

financeiro. 

A rubrica de rendimentos de Partes de Capital, refere-se à distribuição de dividendos referente ao 

exercício de 2016. 

4.27 PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS 

 

A rubrica de outros proveitos e ganhos inclui aproximadamente 2 milhões de euros relativos ao 

reconhecimento da imputação em proveitos dos subsídios ao investimento. 

A análise aos subsídios ao investimento foi efetuada no ponto 4.14 deste relatório. 

 

  

31/12/2017 31/12/2016 Valor %

GANHOS EM EXISTENCIAS

GANHOS EM IMOBILIZACOES 24 921 62 730 (37 809) -60,3%

BENEFICIOS DE PENALIDADES CONTRATUAIS 1 310 546 2 134 911 (824 365) -38,6%

REDUÇÃO DE AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES 1 489 623 2 086 098 (596 474) -28,6%

CORRECOES RELATIVAS A EXERCICIOS ANTERIORES 253 211 216 650 36 561 16,9%

OUT. PROV. E GANHOS EXTRAORDINARIOS 2 119 945 3 210 236 (1 090 291) -34,0%

TOTAL 5 198 247 7 710 624 (2 512 377) -32,6%

Variação FINAL
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5. MAPAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 
 

A análise dos dados constantes nos mapas orçamentais é efetuada aquando da análise dos mapas 

patrimoniais, pois o nosso procedimento de escolha dos documentos /Validação, pela rubrica 251 e 252 

permite-nos verificar o valor da receita cobrada e despesa paga. 

5.1 DESPESA 

 

Como se pode observar a despesa com pessoal tem um peso muito significativo na estrutura de custos 

do Município, são também importantes as aquisições de bens e serviços e as transferências correntes: 

Para além dos diversos documentos de despesa analisados, aquando da validação das rubricas de 

balanço e de demonstração de resultados, foi também realizada uma amostragem às diversas faturas 

registadas no sistema e aos respetivos compromissos. 

5.2 RECEITA 

 

A principal receita do Município refere-se aos impostos diretos (IMI, IMT, Derrama e outros), em 

segundo plano as transferências correntes do Orçamento de Estado também assumem um papel 

preponderante. 

  

Económica Descrição Exercicio
Exercicios 

futuros
Total

Dotação não 
comprometida

Saldo
Compromissos 

por pagar

01 Despesas com o pessoal 41 902 182,00 40 925 374,57 383 525,17 41 308 899,74 40 399 340,24 976 807,43 1 502 841,76 526 034,33 96,41%

02 Aquisição bens e serviços 40 390 139,00 35 710 982,48 215 402 398,44 251 113 380,92 29 341 133,80 4 679 156,52 11 049 005,20 6 369 848,68 72,64%

03 Juros e outros encargos 401 019,00 187 429,17 1 139 251,67 1 326 680,84 184 538,00 213 589,83 216 481,00 2 891,17 46,02%

04 Transferências correntes 12 156 111,00 11 768 841,73 124 800,00 11 893 641,73 11 570 564,47 387 269,27 585 546,53 198 277,26 95,18%

05 Subsidios 580 000,00 580 000,00 580 000,00 580 000,00 100,00%

06 Outras despesas correntes 1 623 050,00 1 202 464,64 4 174 630,64 5 377 095,28 1 148 514,33 420 585,36 474 535,67 53 950,31 70,76%

Total das despesas correntes 97 052 501,00 90 375 092,59 221 224 605,92 311 599 698,51 83 224 090,84 6 677 408,41 13 828 410,16 7 151 001,75 85,75%

07 Aquisição bens de capital 24 903 561,52 19 569 366,84 1 301 397,57 20 870 764,41 16 414 290,33 5 334 194,68 8 489 271,19 3 155 076,51 65,91%

08 Transferências de capital 2 893 470,00 2 649 798,04 2 649 798,04 2 646 643,09 243 671,96 246 826,91 3 154,95 91,47%

09 Ativos financeiros 631 270,00 631 270,00 937 905,00 1 569 175,00 625 270,00 6 000,00 6 000,00 99,05%

10 Passivos financeiros 4 464 449,00 4 342 944,19 31 016 840,62 35 359 784,81 4 342 944,19 121 504,81 121 504,81 0,00 97,28%

Total das despesas de capital 32 892 750,52 27 193 379,07 33 256 143,19 60 449 522,26 24 029 147,61 5 699 371,45 8 863 602,91 3 164 231,46 73,05%

Total 129 945 251,52 117 568 471,66 254 480 749,11 372 049 220,77 107 253 238,45 12 376 779,86 22 692 013,07 10 315 233,21 82,54%

Grau de execução

Designação

Dotações corrigidas

Compromissos assumidos

D́espesa paga

Diferenças

Económica Descrição Emitidos Pagos

01 Impostos directos 47 079 301,00 54 284 278,33 54 284 278,33 551 355,44 551 355,44 53 732 922,89 0,00 114,13%

02 Impostos indirectos 2 999 738,00 161 270,60 2 522 074,39 2 565 957,99 9 665,41 9 519,41 2 556 438,58 117 387,00 85,22%

04 Taxas multas e outras penalidades 1 712 475,00 5 540 922,44 21 639 661,21 18 416 657,05 3 099 091,89 1 409,50 1 409,50 3 097 682,39 5 664 834,71 180,89%

05 Rendimentos de propriedades 1 472 009,00 23 239,40 1 366 396,49 1 360 896,41 1 360 896,41 28 739,48 92,45%

06 Transferencias correntes 30 995 444,00 33 410,95 30 819 375,53 30 819 375,53 30 819 375,53 33 410,95 99,43%

07 Venda de bens e serviços correntes 13 961 572,00 12 749 401,89 49 518 011,44 42 835 837,99 5 633 113,82 30 423,83 30 341,43 5 602 772,39 13 798 461,52 40,13%

08 Outras receitas correntes 10 820 001,00 6 014 879,56 14 871 108,57 6 373 746,96 9 109 886,22 9 109 886,22 5 402 354,95 84,19%

Total das receitas correntes 109 040 540,00 24 523 124,84 175 020 905,96 67 626 242,00 106 872 600,19 592 854,18 592 625,78 106 279 974,41 25 045 188,61 97,47%

09 Vendas de bens de investimento 48 214,00 119 318,54 31 518,63 31 518,63 31 518,63 119 318,54 65,37%

10 Transferências de capital 4 361 389,44 354 336,61 2 297 703,03 57 101,11 2 297 703,03 2 297 703,03 297 235,50 52,68%

12 Passivos financeiros 7 633 895,00 5 093 502,56 5 093 502,56 5 093 502,56 66,72%

13 Outras receitas de capital 1 000 001,00 564 815,20 105 771,60 105 771,60 458 343,60 458 343,60 106 471,60 45,83%

Total das receitas de capital 13 043 499,44 1 038 470,35 7 528 495,82 162 872,71 7 881 067,82 0,00 0,00 7 881 067,82 523 025,64 60,42%

15 Reposições não abatidas pag. 16 713,00 172,97 70 910,68 10 081,01 60 829,67 60 829,67 172,97 363,97%

16 Saldo da Gerência anterior 7 844 499,08 7 844 499,08 7 844 499,08 7 844 499,08 100,00%

Total 129 945 251,52 25 561 768,16 190 464 811,54 67 799 195,72 122 658 996,76 592 854,18 592 625,78 122 066 370,98 25 568 387,22 93,94%

Reembolsos/restituições
Receitas cobrada 

Líquida

Receitas por 
cobrar no  final do 

ano

Grau de 
execução

Designação
Previsões 
corrigidas

Receitas por 
cobrar inicio do 

ano

Receitas 
liquidadas

Liquidações 
anuladas

Receitas 
cobradas brutas
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6. NOTA FINAL 

 

Agradecemos a colaboração que nos foi prestada por todos os funcionários da Câmara Municipal de 

Loures, no desenvolvimento do nosso trabalho. 

 

Lisboa, 28 de março de 2018 

 

 

 

 

_________________________ 

António Tavares da Costa Oliveira 
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PARECER DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS 

 

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  

DO MUNICÍPIO DE LOURES 

 
 
1. De acordo com as disposições legais aplicáveis, vimos emitir o nosso Parecer 

sobre os documentos de Prestação de Contas do Município de Loures do 

exercício findo em 31 de dezembro de 2017, os quais compreendem o Balanço, 

Demonstrações de Resultados e Mapas de Execução Orçamental e os respetivos 

anexos. 

 

2. Com base nos trabalhos efetuados elaborámos a Certificação Legal das Contas do 

Município de Loures. 

 

3. Atento o teor dos parágrafos mencionados na Secção “Bases para a opinião com 

reservas”, somos de Parecer que aprovem os Documentos de Prestação de 

Contas do Exercício Findo em 31 de dezembro de 2017. 

 

 

Lisboa, 28 de março de 2018 

 

 

UHY & ASSOCIADOS, SROC, LDA. 
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas 
Representada por: 

 

 

 

António Tavares da Costa Oliveira (ROC nº 656) 



 
 
 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 148/2018 
 
 
 
 

1.ª Revisão ao Orçamento 2018 
e Opções do Plano 2018-2021 

 
 
 



























































 
 
 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 149/2018 
 
 
 

Modelo-tipo 
dos Acordos de Execução 

para concretização da delegação legal das competências 
da Câmara Municipal nas Juntas de Freguesia 

 
 
 
 



 
 
 

ACORDO DE EXECUÇÃO 
 

O Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que veio estabelecer o Novo Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, prevê, no seu artigo 132.º, um conjunto de competências que se consideram tacitamente delegadas 
nas juntas de freguesia (delegação legal). 
 
De acordo com os n.ºs 1 e 2 do artigo 132.º, “consideram-se delegadas nas juntas de freguesia as seguintes 
competências das câmaras municipais: 
 
a) Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes; 
 
b) Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; 
 
c) Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano instalado no espaço público, com exceção daquele que 

seja objeto de concessão; 
 
d) Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e mercados; 
 
e) Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 

primeiro ciclo do ensino básico; 
 
f) Promover a manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos referidos na alínea anterior. 
 
Consideram-se ainda delegados nas juntas de freguesia, “quando previstas em lei, as competências de 
controlo prévio, realização de vistorias e fiscalização das câmaras municipais nos seguintes domínios: 
 
a) Utilização e ocupação da via pública; 
 
b) Afixação de publicidade de natureza comercial; 
 
c) Atividade de exploração de máquinas de diversão; 
 
d) Recintos improvisados; 
 
e) Realização de espetáculos desportivos e divertimentos na via pública, jardins e outros lugares públicos 

ao ar livre, sem prejuízo do disposta na alínea c) do n.º 3 do artigo 16.º; 
 
f) Realização de acampamentos ocasionais; 
 
g) Realização de fogueiras e queimadas”. 
 
A delegação legal não opera, todavia, automaticamente. A sua concretização está dependente da celebração 
de acordos de execução, que prevejam “os recursos humanos, patrimoniais e financeiros necessários e 
suficientes ao exercício de todas ou algumas das competências previstas” no artigo 132.º (n.º 1 do artigo 133.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013). 
 
 
Assim, e considerando: 
 
1. O disposto no Anexo l da Lei n.º 75/2013, em especial o determinado nos seus artigos 16.º/n.º 1, alíneas 

i) e j), 33.º/n.º 1, alíneas l) e m), 116.º a 123.º e 131.º a 136.º; 
 
2. Que o Município de Loures tem uma prática de delegação de competências efetivada desde os anos 80 

do século XX, com resultados positivos na garantia dos interesses das populações; 
 



3. Que a delegação de competências deve ser acompanhada da transferência dos meios necessários ao 
seu adequado exercício, num quadro de acentuada diminuição dos recursos financeiros; 

 
4. Que foi realizado um amplo e profundo trabalho de avaliação e estudo coordenado pelo Gabinete de 

lntervenção Local (GIL) e que envolveu várias Unidades Orgânicas do Município e todas as Juntas e 
Uniões de Freguesias do concelho; 

 
5. Que a avaIiação da execução da deIegação de competências tem demonstrado que as Juntas e Uniões 

de Freguesias estão preparadas para continuar a exercer as competências e que desenvolveram um 
know-how que é necessário aproveitar para manter e melhorar a qualidade dos serviços prestados à 
população, aumentando, permanentemente, a eficácia e eficiência dos serviços; 

 
6. Que a celebração dos acordos de execução pressupõe prévia autorização quer das assembleias de 

freguesia, quer das assembleias municipais [alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 1 do artigo 
16.º, alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º e alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013]; 

 
7. E que, no caso, a Assembleia Municipal e a Assembleia de Freguesia autorizaram a celebração do 

presente Acordo de Execução nas suas reuniões de xx/xx/2018 e xx/xx/2018, respetivamente. 
 
 
Entre: 
 
O Município de Loures, NIF 501294996, com sede na Praça da Liberdade 2674-501 Loures, neste ato 
representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Bernardino José Torrão Soares, no uso das 
competências previstas nas alíneas a) a c) do n.º 1 e na alínea f) do n.º 2 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013 
 
e 
 
a Freguesia de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIF xxxxxxxxxxxxxx, com sede em 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato representada pelo Presidente da Junta de Freguesia, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx no uso das competências previstas nas alíneas a), f) e g) do n.º 1 do 
artigo 18.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013. 
 
 
Após negociação, é subscrito e recíprocamente aceite o presente Acordo de Execução o qual se rege pelos 
termos e cláusulas seguintes: 

 
 

CAPÍTULO I 
 

Disposições Gerais 
 

Cláusula 1.ª 
Objeto 

 
O presente Acordo visa concretizar e fixar as condições de exercício das competências previstas no artigo 
132.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 
 

Cláusula 2.ª 
Condições de exercício das competências 

 
1. O exercício das competências delegadas vincula a Freguesia a praticar todos os atos expressarnente 

previstos no presente Acordo necessários à prossecução do interesse público, cabendo-lhe responder no 
plano técnico e político, pela realização das respetivas atividades. 

 
2. As competências delegadas devem ser exercidas em conformidade com as normas e orientações 

técnicas emanadas pelo Municipio e pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis. 
 
3. São da exclusiva responsabilidade da Freguesia quaisquer danos causados no exercício das 

competências delegadas. 
 



Cláusula 3.ª 
Planeamento de atividades 

 
Anualmente a Freguesia deverá informar o Município, até 15 de agosto, das intervenções da responsabilidade 
do Municipio que repute necessárias nos equipamentos integrados na presente delegação de competências. 

 
 

CAPÍTULO II 
 

Competências e recursos 
 

Cláusula 4.ª 
Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes 

 
1. O exercício da presente competência envolve o planeamento e execução de todos os atos e práticas 

culturais que visam o correto desenvolvimento das plantas e a adequada evolução do espaço verde, nos 
termos do caderno das condições técnicas constantes do anexo I, bem como a gestão dos consumos de 
água. 

 
2. Entende-se por espaços verdes os espaços integrados em domínio público municipal, ordenados, 

revestidos de vegetação e que exercem funções de proteção, valorização ambiental e paisagística e/ou 
de recreio e as árvores em caldeira ou em alinhamento. 

 
3. Os espaços verdes que integram o presente Acordo são os que constam do anexo. 
 
4. Os meios financeiros a transferir para a gestão e manutenção de espaços verdes surgem associados ao 

custo, que inclui recursos humanos, equipamentos e materiais, e estão definidos no anexo. 
 
5. Os possíveis custos da instalação de contadores de água não são da responsabilidade da Freguesia. 
 
6. As verbas referentes aos consumos de água só serão transferidas nos casos onde já estejam instalados 

contadores de água, devendo a Freguesia proceder à mudança de titularidade dos mesmos. 
 
7. O Municipio e a Freguesia comprometem-se a avaliar os consumos de água dos espaços verdes 

decorrido um ano após a assinatura do presente Acordo. 
 
8. As operações de abate, poda de arvoredo e possível construção ou alteração aos espaços verdes devem 

obrigatoriamente ser subscritas e fundamentadas pelo técnico responsável da Freguesia e ser dado 
conhecimento ao Municipio. 

 
9. A execução das operações mencionadas no ponto anterior deve ser comunicada ao Municipio para registo 

e eventuais alterações de tipologia de espaço, com eventual expressão na verba a transferir, quando for 
o caso. 

 
10. O Municipio pode determinar a suspensão imediata de qualquer operação não autorizada, ou sem o 

parecer previsto e que implique lesões sérias e irreversíveis na vegetação e/ou risco para pessoas e bens. 
 
11. Os meios humanos afetos ao exercício desta competência deverão respeitar os requisitos legais 

aplicáveis em matéria de promoção da segurança e saúde no trabalho, devendo estar devidamente 
fardados, equipados e identificados. 

 
 

Cláusula 5.ª 
Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 

 
1. O exercício da presente competência envolve a prática de todos os atos necessários a assegurar a 

limpeza de vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros, no cantão de limpeza, e compreende, 
nomeadamente: 

 
a) A varredura e lavagem das vias e espaços públicos, incluindo valetas, sarjetas, sumidouros, bermas, 

passeios, caminhos, escadas e passagens entre prédios; 
 
b) O corte de ervas em arruamentos; 



c) O despejo, lavagem e recarga de papeleiras e dispensadores de sacos de dejetos de canídeos; 
 
d) Limpeza do espaço afeto à realização de feiras e mercados de levante. 
 
2. A limpeza de vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros dos cantões de limpeza da Freguesia, 

definidos no anexo II, deve cumprir o caderno de condições técnicas constantes do mesmo anexo. 
 
3. Os meios financeiros a transferir para a limpeza de vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros são 

calculados pelo produto do valor unitário expresso em euros, por metro linear, e a totalidade dos metros 
lineares indicados no anexo II. 

 
4. Os meios humanos afetos ao exercício desta competência deverão respeitar os requisitos legais 

aplicáveis em matéria de promoção da segurança e saúde no trabalho, devendo estar devidamente 
fardados, equipados e identificados. 

 
 

Cláusula 6.ª 
Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano instalado no espaço público, 

com exceção daquele que é objeto de concessão 
 

1. O exercício da presente competência envolve a prática de todos os atos necessários a manter, reparar e 
substituir mobiliário urbano integrado em espaço público, nomeadamente a realização periódica de atos 
de inspeção, de manutenção preventiva e de manutenção corretiva, conforme anexo III. 

 
2. Os meios financeiros a transferir para o exercício desta competência são calculados tendo por base o 

número de peças de mobiliário urbano e que constam do anexo III. Neste valor estão incluídos os custos 
associados ao fornecimento e aplicação de materiais, os recursos humanos necessários e suficientes 
para a realização das ações, os equipamentos e meios de apoio e o encaminhamento, a operador 
licenciado para o efeito de valorização/tratamento, dos resíduos de construção e demolição que venham 
a ser produzidos. 

 
 

Cláusula 7.ª 
Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e mercados 

 
1. O exercício da presente competência envolve a prática de todos os atos constantes do anexo IV e visa 

assegurar as ações necessárias e suficientes à gestão e manutenção corrente das feiras e mercados 
incluídos no mesmo anexo, incluindo os consumos de água e eletricidade, devendo a Freguesia proceder 
à mudança de titularidade dos contadores. 

 
2. Os meios financeiros a transferir para assegurar a manutenção corrente e a gestão de mercados 

municipais cobertos são fixados tendo por base o custo equivalente de construção dos mercados e que 
constam do anexo IV. 

 
3. Os meios financeiros afetos à gestão de feiras são os que resultarem da cobrança, pela Junta de 

Freguesia, das taxas municipais devidas pela prática dos atos legal e regulamentarmente previstos. 
 
 

Cláusula 8.ª 
Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar 

e do primeiro ciclo do ensino básico 
 

1. O exercício da presente competência envolve a prática de todos os atos constantes do anexo V e visa 
assegurar as ações necessárias e suficientes à manutenção e reparação dos equipamentos escolares, 
incluídos no já referido anexo. 

 
2. Os meios financeiros a transferir para a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de 

educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico da rede pública são fixados tendo por base o 
custo equivalente de construção e que constam do anexo V. 

 
 
 
 



Cláusula 9.ª 
Promover a manutenção dos espaços envolventes 

dos estabelecimentos referidos da cláusula anterior 
 

1. O exercício da presente competência envolve a prática de todos os atos constantes do anexo VI e visa 
assegurar as ações necessárias e suficientes à manutenção dos espaços envolventes dos 
estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico incluídos no referido 
anexo. 

 
2. A manutenção dos espaços verdes nos logradouros remete-se integralmente para o anexo I, anexo 

técnico de execução da competência legalmente delegada ao nível da manutenção dos espaços verdes. 
 
3. Os meios financeiros a transferir para a manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de 

educação pré-escolar e do 1.º cicio do ensino básico surgem associados ao custo e constam do anexo 
VI. 

 
 

CAPÍTULO III 
 

Controlo prévio, realização de vistorias e fiscalização 
 

Cláusula 10.ª 
Disposição comum 

 
1. Os meios financeiros afetos a esta competência são os que resultarem da liquidação e cobrança, pela 

Freguesia, das taxas municipais devidas pela prática dos atos legal e regulamentarmente previstos. 
 
 

Cláusula 11.ª 
Utilização e ocupação da via pública 

 
1. O exercício da presente competência envolve a prática de todos os atos necessários ao controlo prévio, 

realização de vistorias e fiscalização, sem carácter sancionatório, de utilização e ocupação da via pública. 
 
2. A competência prevista na presente cláusula deverá ser exercida com respeito pela legislação e 

regulamentos municipais em vigor e pelas prescrições técnicas elaboradas pelo Município com o objetivo 
de garantir padrões estéticos e a funcionalidade do espaço público. 

 
3. Excetuam-se as utilizações e ocupações que constituam operações urbanísticas sujeitas a licenciamento 

e comunicações prévias. 
 
 

Cláusula 12.ª 
Afixação de publicidade de natureza comercial 

 
1. O exercício da presente competência envolve a prática de todos os atos necessários ao controlo prévio, 

realização de vistorias e fiscalização, sem carácter sancionatório, de afixação de publicidade de natureza 
comercial. 

 
2. A afixação de publicidade de natureza comercial em mobiliário urbano concessionado não é objeto de 

delegação. 
 
3. A afixação de publicidade de natureza comercial deve respeitar a legislação e os regulamentos municipais 

em vigor bem como as prescrições técnicas elaboradas pelo Município de modo a garantir padrões 
estéticos e funcionalidade do espaço público. 

 
4. Compete ao Município definir as zonas do concelho onde o licenciamento de publicidade será interdito ou 

condicionado a parecer vinculativo do Município. 
 
 
 
 
 



Cláusula 13.ª 
Atividade de exploração de máquinas de diversão 

 
1. O exercício da presente competência envolve a prática de todos os atos necessários ao controlo prévio, 

realização de vistorias e fiscalização, sem carácter sancionatório, da atividade de exploração de máquinas 
de diversão. 

 
2. A competência prevista na presente cláusula deve respeitar a legislação e os regulamentos municipais 

em vigor. 
 
 
 

Cláusula 14.ª 
Recintos improvisados 

 
1. O exercício da presente competência envolve a prática de todos os atos necessários ao controlo prévio, 

realização de vistorias e fiscalização, sem carácter sancionatório, de recintos improvisados. 
 
2. A competência prevista na presente cláusula deve respeitar a legislação e os regulamentos municipais 

em vigor. 
 
 
 

Cláusula 15.ª 
Realização de espetáculos desportivos e divertimentos na via pública, 

jardins e outros lugares públicos ao ar livre 
 

1. O exercício da presente competência envolve a prática de todos os atos necessários ao controlo prévio, 
realização de vistorias e fiscalização, sem carácter sancionatório, de realização de espetáculos 
desportivos e divertimentos na via pública, jardins e, outros lugares públicos ao ar livre. 

 
2. A competência prevista na presente cláusula deve respeitar a legislação e os regulamentos municipais 

em vigor. 
 
 
 

Cláusula 16.ª 
Realização de acampamentos ocasionais 

 
1. O exercício da presente competência envolve a prática de todos os atos necessários ao controlo prévio, 

realização de vistorias e fiscalização, sem carácter sancionatório, de realização de acampamentos 
ocasionais. 

 
2. A competência prevista na presente cláusula deve respeitar a legislação e os regulamentos municipais 

em vigor. 
 
 
 

Cláusula 17.ª 
Realização de fogueiras e queimadas 

 
1. O exercício da presente competência envolve a prática de todos os atos necessários ao controlo prévio, 

realização de vistorias e fiscalização, sem carácter sancionatório, de realização de fogueiras e queimadas. 
 
2. A competência prevista na presente cláusula deve respeitar a legislação e os regulamentos municipais 

em vigor. 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO IV 
 

Cooperação, transferências e apoio técnico 
 

Cláusula 18.ª 
Possíveis alterações de equipamentos, espaços verdes e espaços públicos 

 
1. A entrada em funcionamento ou a afetação ao domínio público de novos equipamentos, espaços verdes 

e/ou outros espaços públicos, dentro das áreas delegadas, serão integradas no âmbito do presente 
Acordo, através da assinatura entre as partes. 

 
2. O encerramento de equipamentos ou a diminuição ou alteração de tipologia de espaços verdes ou outros 

espaços públicos, objeto do presente Acordo, ou o não cumprimento comprovado de competências 
delegadas, implica a redução dos meios financeiros a serem transferidos, calculados de acordo com os 
critérios estabelecidos. 

 
 

Cláusula 19.ª 
Transferências e atualizações 

 
1. Os meios financeiros anuais, afetos ao presente Acordo, e constantes do anexo VII, serão transferidos 

para a Freguesia até ao dia 18 de cada mês. 
 
2. Anualmente proceder-se-á à atualização dos valores afetos a cada competência, em função do valor de 

inflação registado no ano civil anterior. 
 
3. Das verbas a transferir, 80% correspondem a receita corrente e 20% correspondem a receita de capital. 

 
 

Cláusula 20.ª 
Dever de cooperação 

 
1. A Câmara Municipal deve disponibilizar à Freguesia todas as informações e elementos necessários ao 

exercício das competências delegadas através do presente Acordo. 
 
2. A Freguesia deve observar no exercício das competências delegadas as deliberações e especificações 

técnicas do Município. 
 
3. Os serviços do Município prestarão à Freguesia, dentro das suas possibilidades, o apoio técnico 

solicitado, de modo a assegurar o bom desempenho das competências objeto do presente Acordo. 
 
4. Os serviços do Município asseguram, em estreita colaboração com a Freguesia, a instrução dos 

processos de cobrança coerciva das taxas municipais delegadas. 
 
 

Cláusula 21.ª 
Apoio à contratação de apoio técnico especializado 

 
1. Com vista a apoiar a Freguesia com meios humanos especializados para um melhor exercício das 

competências delegadas, o Município transferirá uma verba para a contração de apoio técnico 
especializado, de acordo com o anexo VIII. 

 
2. A Freguesia compromete-se a contratar um técnico habilitado a conduzir os trabalhos adstritos à temática 

do ambiente, concretamente a limpeza de vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros e gestão e 
manutenção de espaços verdes e limpeza de terrenos municipais. 

 
 

Cláusula 22.ª 
Medicina e segurança no trabalho 

 
1. O Município prestará à Freguesia, para apoio ao exercício das competências delegadas quer no presente 

Acordo de Execução, quer nos possíveis contratos interadministrativos, assim como para o exercício das 
competências próprias da Freguesia os seguintes serviços: 



a) Medicina no trabalho - Consultas, avaliações e análises realizadas no âmbito da medicina no trabalho a 
todos os trabalhadores no ativo da Freguesia; exames de admissão, periódicos e ocasionais; formação 
de primeiros socorros e campanhas de promoção de saúde; 

 
b) Segurança no trabalho - Realização de vistorias aos locais de trabalho, avaliação de riscos e produção 

dos respetivos relatórios, e promoção de formação sobre esta matéria; 
 
c) Avaliação psicológica - Aplicação do método de seleção de Avaliação Psicológica, nos termos legalmente 

definidos, no âmbito de eventuais processos de recrutamento de trabalhadores, sempre que solicitado e 
na medida das possibilidades. 

 
 

CAPÍTULO V 
 

Acompanhamento e monitorização 
 

Cláusula 23.ª 
Dossier técnico e financeiro 

 

1. A Freguesia obriga-se a constituir um dossier técnico de execução física e financeira das verbas 
transferidas pelo Município ao abrigo do presente Acordo. 

 

2. A Freguesia deve manter o dossier técnico atualizado e disponível para análise pelo Município. 
 

3. O cumprimento do estipulado nos números anteriores constitui condição indispensável para a realização 
das transferências financeiras a efetuar ao abrigo do presente Acordo. 

 
 

Cláusula 24.ª 
Relatório de execução financeira 

 

1. A Freguesia obriga-se a entregar, ao Município, um relatório anual de execução financeira das verbas por 
este transferidas ao abrigo do presente Acordo, nos termos a acordar. 

 

2. O relatório referido no número anterior deve ser entregue até 15 de abril de cada ano e deverá vir 
acompanhado do relatório de atividade e conta de gerência submetido à Assembleia de Freguesia. 

 

3. O cumprimento do estipulado nos números anteriores constitui condição indispensável para a realização 
das transferências financeiras a efetuar ao abrigo do presente Acordo. 

 
 

Cláusula 25.ª 
Acompanhamento e monitorização 

 

1. A execução e acompanhamento do presente Acordo será assegurada, a todo o tempo e de forma 
contínua, através do Gabinete de Intervenção Local (GIL) do Município de Loures; 

 

2. O Município compromete-se a disponibilizar uma plataforma digital que será utilizada obrigatoriamente 
pela Freguesia. 

 

3. A plataforma digital, para uso interno da Freguesia e do Município, tem de estar disponível nos sites 
institucionais de ambas as autarquias, para uso da população. 

 

4. O acompanhamento do presente Acordo prevê, ainda, a realização de reuniões conjuntas e periódicas 
com a Freguesia, bem como a realização de visitas aos locais e equipamentos abrangidos pela delegação 
de competências. 

 
 

Cláusula 26.ª 
Relatórios de acompanhamento 

 

1. Anualmente, o Município com base nos documentos entregues pela Freguesia, conforme referido no 
presente Acordo, e no acompanhamento regular, elabora um relatório global de análise do Acordo. 

 

2. Do relatório referido no número anterior será dado conhecimento aos órgãos municipais e de freguesia. 



CAPÍTULO VI 
 

Vigência 
 

Cláusula 27.ª 
Entrada em vigor 

 
1. O presente Acordo entra em vigor no dia 16 de abril de 2018. 
 
2. A entrada em vigor do Acordo determina a cessação imediata do anterior Acordo de Execução celebrado 

entre o Município e a Freguesia. 
 
 

Cláusula 28.ª 
Período de vigência 

 
1. O período de vigência do presente Acordo coincide com a duração do mandato da Assembleia Municipal, 

salvo casos excecionais, devidamente fundamentados. 
 
2. O Acordo considera-se renovado após a instalação da Assembleia Municipal, sem prejuízo do disposto 

no número seguinte. 
 
3. A Assembleia Municipal pode autorizar a denúncia do acordo de execução, no prazo de seis meses após 

a sua instalação. 
 
 

Cláusula 29.ª 
Resolução 

 
As partes podem resolver o Acordo por incumprimento da contraparte ou por razôes de relevante interesse 
público, devidamente fundamentadas. 

 
 

Pelo Município de Loures 
 

O Presidente da Câmara 
(Bernardino José Torrão Soares) 

 
 
 

Pela Freguesia de xxxxxx 
 

O Presidente da Junta 
(Nome) 
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ANEXO I 

GERIR E ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 

1. Enquadramento geral 

O presente acordo de execução pressupõe um compromisso de melhoria contínua do desempenho 

ambiental e de prevenção dos impactes no ambiente das atividades de manutenção de espaços verdes, 

da área do Município de Loures, sem nunca colocar em causa a qualidade e eficácia dos trabalhos a 

executar no âmbito do presente Acordo. 

Na ótica do serviço público a prestar a todos os munícipes, é prioridade assegurar a função ecológica, 

estética e de lazer dos espaços verdes municipais. As medidas de atuação destinadas a satisfazer estas 

exigências deverão ser realizadas à luz das melhores e mais adequadas técnicas disponíveis, assim como 

a utilização racional dos recursos naturais. 

 

2. CONDIÇÕES TÉCNICAS GERAIS 

2.1. Compete à Junta de Freguesia: 

 

• Garantir os serviços de manutenção dos Espaços Verdes constantes no presente anexo. 

• Assumir a total responsabilidade da execução de todos os trabalhos de manutenção, incluindo as 

operações de maior complexidade, tais como podas e abates de árvores existentes nos espaços 

verdes acordados. A execução dos trabalhos deve, na medida do possível e no que lhe for aplicável, 

guiar-se pelas condições técnicas definidas neste anexo. 

• A elaboração de relatórios fitossanitários sobre árvores nas quais observe patologias ou 

instabilidade mecânica, propondo medidas de atuação, a submeter ao Município para emissão de 

parecer prévio e autorização de intervenção. 

• A execução do levantamento das árvores em caldeira com o apoio técnico e cartográfico pelo 

Município. 

• Delinear plano anual para implementação progressiva das ações constantes no anexo ou similares, 

do qual deve dar conhecimento nos relatórios. 

• Executar todos os trabalhos em harmonia com os regulamentos e normas em vigor e com o 

estabelecido no presente Anexo, assegurando o cumprimento das recomendações dadas pelo 

Município. 

• Informar por escrito ao Município sempre que a Junta de Freguesia sofra atrasos na execução dos 

trabalhos, em virtude de qualquer fato imputável a terceiros, a fim de o Município ficar habilitado a 

tomar providências que estejam ao seu alcance. 

• Comunicar ao Município, devendo fazer prova da sua não responsabilidade, quaisquer danos 

resultantes de trabalhos em curso, de acidentes naturais ou de atos de vandalismo, aos quais a 

Junta de Freguesia seja alheia. 

• Assumir a reparação e a indeminização de todos os prejuízos, de natureza humana ou material, 

decorrentes das operações de manutenção dos espaços verdes, por motivos imputáveis à Junta de 
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Freguesia e que resultem da própria natureza dos trabalhos, devendo a Junta de Freguesia efetuar 

a reparação necessária com urgência, se aplicável, ou assumir a responsabilidade civil por estes. 

• Realizar os trabalhos de manutenção previstos sem qualquer quebra de continuidade ou qualidade 

de execução dos mesmos ainda que, para tal, tenha de recorrer a situações alternativas, 

nomeadamente transição do sistema de rega automático para manual, em situações que não 

estejam diretamente relacionadas com os trabalhos de manutenção previstos, e que serão da 

responsabilidade do Município. 

• Fornecer todo o equipamento, máquinas, combustíveis, lubrificantes, ferramentas e utensílios 

necessários à boa execução dos trabalhos. Compete-lhe igualmente o fornecimento de fertilizantes, 

produtos fitossanitários, tutores, terra vegetal, atilhos e outros. 

• Fornecer o material vegetal para retanchas e substituições cuja morte ou dano tenha por origem 

uma deficiente manutenção ou senescência natural das plantas. 

• As plantações necessárias aquando das alterações de espaços, acordadas entre as partes, serão 

efetuadas pela Junta de Freguesia. 

• Fornecer o material de rega para reparação e substituição do existente. O material a instalar deve 

ser equivalente ao existente, não sendo permitidas alterações ao tipo de material, sem autorização 

prévia do Município. 

• Fornecer a água para a rega dos espaços verdes onde se encontra instalado contador e o 

pagamento se efetua por faturação. 

• Zelar pela monitorização, manutenção e reparação dos sistemas de rega no mais curto espaço de 

tempo, assim que detetadas anomalias mantendo os consumos em valores mínimos, mas com 

eficiência. 

 

2.2. Compete ao Município: 

 

• Fornecer material vegetal para efeitos de substituição e que tenha sido danificado por atos não 

imputáveis à manutenção deficiente como por exemplo atos de vandalismo ou roubo, de acordo 

com a disponibilidade existente nos viveiros Municipais.  

• Fornecer material vegetal decorrente das alterações de espaços, acordadas entre as partes, de 

acordo com a disponibilidade existente nos viveiros Municipais. 

• Fornecer a água para a rega dos espaços verdes, ainda, sem contador instalado, em que o 

pagamento se efetua por estimativa. 

• Proceder à monitorização e acompanhamento do trabalho desempenhado pela Junta de Freguesia.  

• Promover reuniões de trabalho regulares, em data a acordar com as partes.  

2.3. Listagens de espaços verdes 

• Nos espaços verdes delimitados com base na cartografia digital disponível no Município, o 

apuramento das metragens é efetuado por planimetria, independentemente do relevo. 

• Será cedido às Juntas de Freguesia, cartografia temática identificando os espaços verdes 

• O Município procederá à atualização dos espaços verdes sempre que se justifique.  
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2.4. Tipologias de espaços verdes: 

 

• Numa perspetiva de gestão de recursos existentes os Espaços Verdes devem ter uma manutenção 

diferenciada de acordo com a sua tipologia, hierarquia, complexidade e recursos disponíveis. Assim 

definem-se níveis de manutenção (níveis A, B, C e D) que representam práticas de manutenção 

mais reduzidas a práticas de manutenção mais intensas: 

a) Espaços com manutenção reduzida independentemente da tipologia de coberto vegetal, 

de sequeiro e com uma frequência de manutenção trimestral; 

b) Espaços com manutenção regular maioritariamente constituída por prados/relvados, 

com sistema de rega automática e com uma frequência de manutenção semanal; 

c) Espaços com manutenção regular constituída por mosaico de prados/relvados, 

herbáceas, arbustos e/ou árvores com sistema de rega e com uma frequência de 

manutenção trissemanal; 

d) Espaços com manutenção intensiva com elevada utilização, constituída por mosaico de 

prados/relvados, herbáceas, arbustos e/ou árvores com sistema de rega e com uma 

frequência de manutenção diária. 

2.5. Periodicidade das operações culturais e de manutenção: 

 

Operações Periodicidade e período de atuação 

Limpeza do lixo nas áreas verdes Diário 

Limpeza caixas de electroválvulas Sempre que necessário 

Afinação de rega Sempre que necessário 

Retanchas Fevereiro/março 

Corte de relva Quinzenal 

Escarificação da relva Abril / maio 

Corte de prado e mata Maio / outubro 

Fertilização de plantas / árvores Anual 

Fertilização de relva Anual 

Ressementeira de relvado Quando há peladas 

Colocação de tutores Sempre que necessário 

Colocação de cintas de amarração Sempre que necessário 

Poda de formação Novembro/dezembro 

Mondas / Sacha de canteiros Semanal / trimestral 

Plantação de árvores / arbustos Novembro/dezembro e fevereiro/março 

Monda da relva Novembro, janeiro / março 

 

 

 

 

 

 

 



4   

 

3. CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS NATUREZA, CARACTERISTÍCAS E QUALIDADE DOS MATERIAIS 

3.1. ADUBOS 

Poderão utilizar-se os seguintes fertilizantes e corretivos: 

Na fertilização mineral: 

� Adubo composto NPK doseado no mínimo 12-12-17, além de 2% de Mg, 6% de Ca e outros 

micronutrientes; 

� Adubo nitro-amoniacal a 20,5%, para adubações de manutenção; 

Na fertilização orgânica: 

� Corretivo orgânico doseado cerca de 50% de matéria orgânica bem estabilizada. 

� Estrume bem curtido e miúdo, proveniente de cama de gado cavalar. 

� Terriço de folhas bem curtido. 

A Junta de Freguesia poderá apresentar propostas alternativas à consideração do Municipio. 

3.2. MATERIAL VEGETAL PARA RETANCHAS E PLANTAÇÕES 

As árvores serão de plumagem, com flecha intacta e vigorosa. O caule deve ser bem direito desde o 

inicio e as raízes bem desenvolvidas, estendidas e não espiraladas, devendo-se apresentar em bom 

estado fisiológico e fitossanitário, sendo recusadas as plantas com raízes danificadas ou com necroses. 

As árvores de folha caduca a fornecerem em raiz nua deverão ter o sistema radicular bem desenvolvido 

e com cabelame abundante. As plantas de folha presistente deverão ser fornecidas em torrão 

suficientemente consistente para não se desfazer facilmente. 

Quanto às alturas deverão ser compreendidos entre os valores a seguir indicados: 

- Árvores de folha caduca- entre 3,00 e 4,00 m, e perímetro (P.A.P.) mínimo de 12 cm; 

- Árvores de folha presistente - entre 1,50 e 2,00 m, e perímetro (P.A.P.) mínimo de 8 cm. 

Os arbustos a utilizar devem ter características semelhantes às árvores ou seja, ser exemplares sãos, 

ramificados desde o colo (com 3 a 5 ramos no mínimo) e cujo desenvolvimento e conformação esteja de 

acordo com a espécie. 

Os arbustos de folha caduca devem ser fornecidos de raiz nua, com um bom desenvolvimento radicular 

e cabelame abundante: 

-  Arbustos de folha caduca entre 0,60 a 1,20 m de altura; 

-  Arbustos de folha presistente entre 0,40 e 1,00 m de altura. 

No que respeita às plantas herbáceas vivazes, elas deverão ser fornecidas em tufos fortes e bem 

enraizadas ou em estacas bem atempadas, de acordo com as características da espécie a que 

pertençam.  

 

3.3. SEMENTES 

As sementes pertencerão às espécies indicadas no respetivo plano de sementeira ou terão a indicação 

do Municipio. Terão obrigatoriamente o grau de pureza e o poder germinativo exigido por lei. As 

sementes serão provenientes da colheita, sobre cuja data não tenha decorrido mais de 10 meses. 

Deve ser garantida a inexistência de problemas fitossanitários. 
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3.4. TAPETE DE RELVA 

Deverão ser tapetes de relva bem enraizados e em bom estado vegetativo e fitossanitário. 

 

3.5. TUTORES 

Os tutores serão formados por varolas de pinho ou eucalipto, devidamente tratados por emersão em 

solução de sulfato de cobre a 5% durante pelo menos 2 horas e terão a dimensão necessária para 

acopmpanhar e proteger a árvore ou arbusto que estiverem a tutorar. Deverão ser atados com material 

adquado para o efeito com um número mínimo de atilhos nas árvores de duas unidades. 

No caso dos arbustos, poder-se-á utilizar canas que devem ter o fuste limpo, com diâmetro mais ou 

menos de 0,30 m e não ultrapassem em altura o arbusto. Os tutores devem ter uma superfície regular e 

de diâmetro uniforme, devem igualmente ter tratamento antifungico. 

As varas são ligadas entre si com traves de 40 a 60 cm de comprimento. 

A amarração da árvore ao tripé  far-se-á em três pontos (um para cada vara) com cinta elástica de 8 a 10 

cm de largura. As cintas são presas com agrafos. 

 

3.6. PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS 

A aplicação de produtos fitofarmacêuticos homologados, preferencialmente de baixo risco para a saúde 

humana e animal e para o ambiente, deve ser efetuada em combinações e dosagem criteriosamente 

adequada, dando cumprimento à legislação ou normas em vigor, ao tipo de vegetação, características 

do solo, efeito desejado, época do ano, condições climatéricas ou meio ambiente.  

É da exclusiva responsabilidade da Junta de Freguesia, o uso, manuseamento, e aplicação das 

substâncias químicas, bem assim como qualquer dano que daí resulte. 

Não deverá ser realizada monda química na vegetação que tiver uma função decorativa, considerada de 

interesse pela Autarquia. 

As embalagens de produtos fitofarmacêuticos deverão ser devolvidas às empresas que procederam à 

sua venda ou em alternativa nos centros de receção de resíduos de embalagens de produtos 

fitofarmacêuticos. 

  

3.7. TERRA VIVA 

A terra a usar em reparações de zonas verdes, retanchas  e ressementeiras, deve ser proveniente da 

camada superficial de terrenos da mata ou da camada arável de terrenos agrícolas sem infestantes. 

Deve apresentar textura franca (30% a 40% de argila, 40% a 50% de areia e 10% a 5% de matéria 

orgânica) e será isenta de pedras, torrões, raízes e de materiais estranhos provenientes da incorporação 

de lixos. 

3.8. FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS 

As ferramentas, equipamentos e outros materiais a utilizar serão os tecnicamente mais apropriados 

para a execução das operações culturais exigidas. 
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4. FORMA DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 

4.1. VISTORIAS AO ARVOREDO 

Deverão ser feitas vistorias ao arvoredo, para detecção de quaisquer problemas fitossanitários ou 

outros, que possam indicar situações de perigo.  

No caso especial de árvores classificadas de interesse público, só podem ser efectuadas intervenções, 

após autorização prévia da ICNF. Têm de ser igualmente submetidas a parecer do ICNF as intervenções 

em sobreiros e azinheiras. 

 

4.2. ABATES 

A Junta de Freguesia deverá submeter obrigatoriamente, junto dos serviços competentes do Município, 

a informação sob a forma de boletim fitossanitário do técnico responsável, para autorização de 

operações de abate de árvores. 

Poderão ser eliminadas total ou parcialmente árvores doentes, secas ou que se encontrem em risco de 

queda. 

Na execução dos trabalhos deverá considerar-se a forma de queda da árvore a abater, de forma a não 

danificar as restantes árvores. 

O Municipio possui 15 dias para se pronunciar e emitir eventual parecer sobre os boletins fitossanitários 

remetidos pela Freguesia a mencionarem os pretensos abates a efetuar. Findo este prazo, e não 

existindo qualquer parecer, a Freguesia poderá prosseguir com as operações de abate, de acordo com 

as adequadas condições técnicas e de segurança e saúde no trabalho. 

 

4.3. PODAS  

As podas excessivas (radicais), a maioria das vezes desnecessárias e comprometedoras do estado 

fitossanitário das árvores, podem danificar as árvores ao ponto de poderem causar danos e sinistros em 

bens e pessoas, por queda de ramos ou da própria árvore. A prática da poda malconduzida, ou 

desnecessária fragiliza a árvore, por vezes com tal gravidade que em caso de intempérie a mesma não 

resiste. Sempre que tal se verifica, é colocada em causa a permanência da árvore mal podada no espaço 

público, o que tem conduzido a diversos abates, perfeitamente evitáveis se as podas de manutenção 

forem executadas de acordo com as boas práticas. 

A Junta de Freguesia deverá submeter obrigatoriamente, junto dos serviços competentes do Município, 

a informação sob a forma de boletim fitossanitário do técnico responsável, para conhecimento das 

operações de poda de árvores.  

A poda só se deve realizar quando seja necessária, para ajudar a árvore ou o arbusto, a conservar a sua 

forma natural ou a favorecer a floração, tendo sempre em consideração as seguintes orientações 

técnicas: 

Árvores resinosas de folha persistente só se devem podar nas pontas dos ramos ou, em casos 

excecionais, suprimir ramos muito jovens. 

No geral, as árvores e arbustos deverão ser podados no Outono/Inverno, sendo os arbustos de 

folhagem ornamental apenas podados no Outono. 
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Os ramos ladrões devem ser retirados em Julho/Agosto. Os pimpolhos, nomeadamente dos choupos e 

tílias devem ser retirados sempre que apareçam, sobretudo se se tornam invasores dos relvados. 

No caso das palmeiras e só em casos excecionais será efetuada a poda e limitar-se-à geralmente à 

supressão de folhas, devendo conservar-se todas as folhas verdes e em  bom estado, e apenas cortar-se 

aquelas que se apresentam total ou parcialmente secas; o corte da folha seca deverá deixar no espique 

uma porção do peciolo suficiente para “alicerçar” a folha verde seguinte (cerca de 10 cm). 

 

4.3.1. MODO DE EXECUÇÃO DO CORTE 

O corte deve ser correto para permitir um bom desenvolvimento do calo de cicatrização. Como corte 

correto entende-se aquele que se situa no plano que vai desde a parte externa de ruga do ramo até à 

parte superior do colo do mesmo (ver figura1). 

 
Fig.1 

 

O corte não pode ser feito nem muito rente ao tronco (ou ramo mãe) para não danificar os tecidos do 

tronco, nem longe demais para não dar origem a um coto de madeira morta. Após o corte, os bordos da 

ferida devem ficar limpos e o mais uniforme possível. 

Sempre que se façam atarraques ou supressão de forquilhas deve usar-se o mesmo método de corte. 

Numa situação de atarraque deve-se deixar sempre um tira-seivas para a cicatrização ser mais rápida e 

eficiente. 

Quando se eliminam ramos mortos o método de corte também será o mesmo, tendo-se  nestes casos o 

cuidado de não danificar ou eliminar o calo de cicatrização que já se tenha formado. 

Quando se pretende eliminar um ramo de maior porte, este deve ser seccionado tantas vezes quantas 

as necessárias até ao plano do corte final, para não ocorrer esgaçamento da casca do tronco. 

 

4.3.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 

Em qualquer caso, a boa execução dos cortes, ou a limpeza das feridas são imprescindíveis para a saúde 

das árvores. 

Para evitar a propagação de doenças as ferramentas de poda serão tratadas por um produto 

desinfetante. 
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Na ausência de processso automático de desinfeção do material, é necessário realizar uma desinfeção 

periódica das ferramentas, antes da deslocação para outro local. 

Nas zonas de elevado risco de contaminação, serão tomadas precauções particulares, sendo obrigatória 

a desinfeção do material antes de começar o trabalho noutra árvore. 

Sempre que seja necessário proceder à poda e/ou abate de árvores com recurso a escaladores,  a Junta 

de Freguesia deverá assegurar estes serviços de acordo com as boas práticas de maneio de arvoredo, 

segundo as normas e os equipamentos de segurança para os trabalhos em altura, bem como o respeito 

pela integridade das árvores. 

Na execução dos trabalhos de poda de árvores ou limpeza de palmeiras deverá ser tida em consideração 

a forma de queda dos elementos a remover (troncos/ramos ou folhas respetivamente), de forma a não 

danificar as restantes árvores e arbustos nem a vegetação herbácea existente. 

 

4.3.3. PODA DE FORMAÇÃO 

Realiza-se nas árvores jovens e recém plantadas até se conseguir o porte e a forma desejada para a 

planta adulta. 

Compreende dois tipos de intervenção: formação da estrutura principal da árvore e levantamento da 

copa. 

Na formação da estrutura pretende-se que a árvore adquira, dentro da forma natural da espécie, uma 

estrutura equilibrada. Deve-se priviligiar a manutenção da flecha até a árvore atingir uma altura em que 

a copa tenha a sua forma natural. É importante que o tronco e fuste sejam direitos e sólidos. 

As forquilhas devem ser eliminadas. 

O levantamento da copa de árvores em jardim ou zonas pedestres deve ser efetuado até à altura de 2,5 

m. 

A retirada dos ramos baixos para o levantamento da copa  não deve exceder 1/3 da altura total da 

árvore e não devem ser retirados em mais do que 1,5 m em altura de cada vez. Esta operação não deve 

ser efectuada nas espécies cuja forma seja caracteristicamente com revestimento desde a base. 

 

4.3.4. PODA DE MANUTENÇÃO 

È feita com o objetivo de proporcionar à planta adulta boas condições que favoreçam  a sobrevivência 

das suas qualidades físicas e estéticas e compreende a eliminação de ramos secos. 

A eliminação de ramos mortos far-se-á sempre que estes surjam dado o perigo que representam para 

pessoas e bens. 

As sebes serão podadas sempre que necessário de modo a adquirirem o porte e a forma desejada. 

Efetuar-se-ão, por métodos mecânicos ou manuais de acordo com o tipo de sebe e o seu 

desenvolvimento, tendo o cuidado de após o corte, a sebe não apresentar ramos “mastigados”, mas sim 

um corte uniforme. Ter-se-á atenção especial às podas de formação em sebes recém plantadas. 

 

4.4. CORTES DE RELVADOS 

O corte do relvado deve ser efectuado sempre que necessário e qualquer que seja a época do ano. 
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A relva deverá apresentar sempre uma altura homogénea de 3 cm a 7 cm, e ter uma cor uniforme sem 

manchas amareladas. 

A frequência do corte dependerá sobretudo das condições climatéricas, de frequência de rega e de 

fertilização. 

No Verão, os cortes deverão ser mais frequentes, havendo sempre o cuidado de que, quando 

executadas junto às vias principais, não podem causar perturbações à circulação normal de pessoas e, 

devem garantir ainda de um modo geral, todas as precauções de forma a não danificar viaturas nem 

provocar acidentes com os utentes. 

O aumento da frequência dos cortes no caso da relva, elimina a maior parte das infestantes e reduz o 

efeito das diferenças de coloração nos relvados, cuja causa principal é o grande número de infestantes. 

O corte de relvado deverá ser feito mecanicamente, podendo usar-se máquinas de lâminas helicoidais 

(preferencialmente, no caso dos relvados) com um mínimo de cinco lâminas, ou rotativas com largura 

média de corte de 50 cm, ou de acordo com a dimensão e largura dos canteiros. 

As máquinas a utilizar devem ser adequadas às características de cada relvado ou prado. As roçadoras 

de mato, com fio, só devem ser utilizadas para os acabamentos dos bordos ou em locais onde não seja 

viável a utilização de outro tipo de máquina. 

Devido à importância da operação de corte, o equipamento terá que estar bem conservado, limpo e 

que apresente todas as condições de segurança quer para o utilizador quer para a execução do 

trabalho. 
Caso existam focos de doença em parte ou em todo o relvado, as máquinas de corte especialmente as 

lâminas terão que ser desinfetadas com uma solução própria antes e depois de cada corte, até se ter 

erradicada a doença do relvado. Esta operação terá que ser feita no próprio local. 

 

4.4.1. REBORDOS DO RELVADO 

Nos limites das áreas de relvado, e com o objetivo de que este não invada os caminhos ou canteiros, 

realizar-se-á pelo menos quatro vezes por ano o corte dos relvados, utilizando uma pá francesa, 

arrancando a relva em excesso até às raízes. 

De igual modo se deverá proceder nos locais em que existam árvores plantadas, aí devem ser feitas 

caldeiras distanciadas 0,50 m do colo da árvore e o corte deverá ser executado utilizando uma pá 

francesa, arrancando a relva em excesso até às raízes. 

No caso de as árvores ou arbustos serem jovens, o colo deve ser protegido do corte por tubos de 

plástico ou tubos de rede plástica, caso seja necessário. 

 

4.5. REGAS 

A rega é uma operação que deve ser efetuada, sempre que as condições hídricas do solo o exijam, 

qualquer que seja a época do ano. 

Em períodos em que não seja expectável a necessidade de rega, os sistemas deverão ser desligados e 

alvo de revisão profunda. Durante a época de rega os sistemas deverão ser verificados quinzenalmente 
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verificando entre outros, o direcionamento dos aspersores. 

Em caso de avaria dos sistemas de rega ou da não existência de bocas de rega, deverá a Junta de 

Freguesia, proceder de modo a que as regas sejam sempre realizadas, garantindo o equilíbrio hídrico 

das espécies, podendo ter de recorrer a autotanques. 

 

4.5.1. SISTEMAS DE REGA 

A manutenção e conservação do sistema de rega serão da inteira responsabilidade da Junta de 

Freguesia que, regularmente e sempre que necessário, deverá verificar o sistema de rega, 

nomeadamente, a operacionalidade do sistema, a programação dos controladores de rega, a carga das 

pilhas, a afinação e a regulação de aspersores e pulverizadores e de um modo geral o funcionamento de 

todos os elementos da rede de rega. 

Nos locais onde a rega é por aspersão, a Junta de Freguesia deverá manter os aspersores sempre 

limpos, desentupidos e regulados de forma a garantirem uma rega uniforme e bem distribuída, para 

que os relvados apresentem sempre um aspeto uniforme. 

Nas parcelas das áreas de intervenção que possuam o sistema de rega gota-a-gota, a Junta de Freguesia 

deverá executar ações de limpeza de fim de linha dos tubos gotejadores para retirar a sujidade 

existente no seu interior. 

Nas operações descritas nos parágrafos anteriores, a Junta de Freguesia terá de efetuar a medição das 

pressões de funcionamento. 

Sempre que se verificar que não são atingidas as pressões de funcionamento do sistema de rega, a 

Junta de Freguesia deverá informar o Município. 

São da responsabilidade da Junta de Freguesia todas as medidas necessárias que conduzam à maior 

eficiência de rega do sistema instalado, de forma a reduzir perdas de água e escoamentos superficiais 

sobre áreas pavimentadas.  

É da responsabilidade da Freguesia manter a rede de rega operacional, pelo que todos os materiais 

danificados deverão ser substituídos por iguais ou semelhantes sempre que necessário incluindo a 

reparação de todos e quaisquer danos independentemente da sua origem, nomeadamente vandalismo, 

excetuam-se aqui danos provocados por obras da responsabilidade do Município ou por outra entidade 

por ela mandatada e do facto deverá ser dado conhecimento à fiscalização. 

O prazo máximo para a reparação das roturas será de 3 dias, a contar do seu conhecimento, devendo o 

setor afetado ser fechado de imediato por forma a evitar perdas de água. 

As deficiências ou falhas do sistema de rega, devido a problemas na manutenção da rede, 

nomeadamente, falta de pilhas nos programadores, aspersores mal regulados ou com mau 

funcionamento, tampas de caixas de rega inexistentes ou partidas, ou quaisquer outros problemas na 

manutenção deverão ser colmatadas pela Junta de Freguesia no menor espaço de tempo. 
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4.5.2. RELVADOS 

A periodicidade e intensidade da rega devem ser aquelas que o bom estado do relvado exigir. Os 

períodos do dia mais indicados para a rega são o princípio da manhã e o fim da tarde. No caso de 

sistemas automáticos a programação deve ser noturna. 

Se a rega for efetuada manualmente com mangueira deve ser utilizado um espalhador tipo chuveiro, de 

modo a que o diâmetro das gotas não danifique o relvado ou altere a superfície do solo. 

Quando for efetuada uma sementeira, a rega imediata dever-se-á fazer com as devidas precauções de 

modo a evitar arrastamentos de terras ou de sementes. 

As regas seguintes deverão ser feitas com a frequência e a intensidade necessárias para manter o solo 

húmido. Após o estabelecimento do relvado, as regas deverão ter uma periodicidade e intensidade 

adequadas ao bom estado de conservação do mesmo. 

 

4.5.3. HERBÁCEAS 

Os canteiros das herbáceas serão regados regularmente com uma dotação de água suficiente e bem 

distribuída de forma a ser mantido o nível hídrico necessário ao bom estado de conservação das 

plantas. 

 

4.5.4. ÁRVORES E ARBUSTOS 

Quando existam árvores ou arbustos que necessitem de rega, dever-se-á proceder a uma rega 

localizada destas plantas, nos primeiros anos de instalação (até 3 anos). 

Esta rega deve ser efetuada com a periodicidade necessária à manutenção do equilíbrio hídrico das 

plantas. 

Na prática a rega será efetuada de acordo com o estado do tempo e o grau de humidade do solo. 

Em caso de eventual escassez de água, deverão efetuar-se regas localizadas em caldeira, na Primavera e 

Verão, com cerca de 10 dias de intervalo, conforme as necessidades do tempo. A dotação de água 

deverá ser adequada à situação (aproximadamente 50L/árvore). Nestas situações eventuais, as 

caldeiras, abertas no começo da Primavera, manter-se-ão cobertas com casca de pinheiro para melhor 

conservar a humidade. 

No caso de árvores jovens deverão efetuar-se regas localizadas em caldeira e não apenas a rega por 

aspersão dos relvados. 
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4.6. RETANCHAS/PLANTAÇÕES 

Sempre que uma árvore ou arbusto morra ou apresente um aspeto degradado dever-se-á de proceder à 

substituição das plantas. 

Ao efetuar a reposição da planta deve proceder-se ao arranque da planta morta, tendo o cuidado de 

não deixar resíduos no local, especialmente se a causa da morte tiver sido doença. 

As covas para a plantação dos novos exemplares, devem ter dimensões adequadas à estatura da planta. 

Assim, apresenta-se de seguida um quadro com as medidas recomendáveis de covas para árvores e 

arbustos de dimensão variável: 

4.6.1. RETANCHAS DE ÁRVORES/ARBUSTOS 

Deverá proceder-se ao arranque da planta morta, tendo o cuidado de não deixar resíduos das raízes no 

terreno, especialmente no caso de a morte ter sido por doença. 

Caso se justifique dever-se-á aguardar um período de quarentena e proceder a uma desinfeção do local 

com fitofármaco adequado. 

Para a plantação, abrir-se-á uma cova com a dimensão recomendada. Se o torrão da planta estiver 

muito compactado, deve-se desfazer a parte inferior e cortar as raízes velhas, com o cuidado de não 

desfazer por completo o torrão. 

Após a plantação, deverá abrir-se uma pequena caldeira para a primeira rega que deverá fazer-se de 

imediato, para melhor compactação do solo e consequente aderência à raiz da planta; 

Sempre que o desenvolvimento da planta o justifique, deverão aplicar-se tutores de acordo com o 

descrito no ponto referente à tutoragem. 

Quanto à fertilização dever-se-á utilizar adubo orgânico tipo "Fertor” ou equivalente à dosagem de 

4Kg/m3, incorporado na terra de plantação e com adubo de composto binário incorporar a 40 cm de 

profundidade, cuja composição será à base de 20% de fósforo, 20% de potássio à dosagem de 40 gr por 

cova e ainda superfosfato de potássio a 18% à dosagem de 20 gr no fundo da cova. 

Nas fases seguintes dever-se-á proceder de acordo com o descrito na "organização da plantação". Após 

o arranque do arbusto e respeitada a necessária medida cautelar deverá proceder-se à abertura de uma 

cova proporcional às dimensões do torrão ou do sistema radicular, (mas com um mínimo de 0,40 m de 

Porte Dimensão das covas (metros) 

Arbóreo (entre 2 e 5 metros) 1,2 x 1,2 x 1,2 

Arbóreo (entre 1,5 e 2 metros) 1 x 1 x 1  

Arbustivo (entre 0,8 e 1,5/2 metros) 0,8 x 0,8 x 0,8 

Arbustivo (entre 0,4 e 0,8 metros) 0,6 x 0,6 x 0,6 

Dimensões recomendáveis para covas de árvores e arbustos 
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profundidade e 0,40 m de largura ou diâmetro), seguindo-se todos os cuidados indicados para a 

plantação das árvores, no que respeita à fertilização, profundidade de plantação, primeira rega e 

tutoragem. 

 

4.6.2. RETANCHAS DE HERBÁCEAS 

A reposição de herbáceas deverá ser precedida de uma mobilização superficial do terreno, caso este se 

encontre muito compacto, e uma ancinhagem para a retirada de torrões, pequenas pedras e 

regularização do terreno, 

Segue-se uma fertilização à razão de 0,02m3/m2 de estrume bem curtido, ou tipo "Campo verde" ou 

equivalente, à razão de 1,5kg/m2 acrescido de 0,2kg/m2 de adubo composto em qualquer das 

modalidades anteriores. Os fertilizantes serão espalhados uniformemente à superfície do terreno e 

incorporados neste por meio de cava. 

As plantas deverão ser dispostas em compasso de plantação triangular regular com espaçamento e 

profundidade de plantação de acordo com as espécies a empregar. 

Terminada a operação seguir-se-á a primeira rega com distribuição de água bem pulverizada e 

distribuída. 

Quando o terreno se apresentar seco e sobretudo quente, dever-se-á fazer uma rega antes da 

plantação e esperar o tempo suficiente para que o terreno esteja com boa sazão. 

Pode o Município determinar a necessidade de levantar manchas inteiras de herbáceas e proceder de 

novo à sua instalação, efetuando a mobilização e regularização do terreno, adubação e plantação 

segundo os preceitos anteriormente descritos para a sua plantação, para aumentar o vigor das 

mesmas. Este procedimento será eventual, e a sua ocorrência será determinada pelo Município em 

função do estado vegetativo das manchas de herbáceas. 

Dependendo da natureza das herbáceas, poderá ser necessário aparar e condicionar crescimento 

desmesurado, ou intensificar a floração daquelas. Sempre que tal se verificar, deve a Junta de Freguesia 

informar o Município das suas intenções. 

 

4.7. RESSEMENTEIRAS 

Nas zonas de prado que por má sementeira ou por desgaste posterior apresentem "carecas", deverá 

realizar-se uma ressementeira, com as mesmas misturas de semente utilizadas, tendo em atenção 

todos os cuidados prévios ao rápido restabelecimento. 

Todos os trabalhos de ressementeira devem efetuar-se em condições climatéricas frescas ou húmidas 

naturais (Primavera e Outono) ou artificiais (rega), para que o relvado ou prado possa recuperar 

rapidamente. 
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Para a reparação do dano provocado no relvado, remover-se-á o mais pequeno quadrado de relva ou 

prado onde se inclua a porção afetada. Em seguida, deverá remexer-se bem a superfície do solo com 

uma forquilha, fertilizar do mesmo modo que o indicado a seguir para as herbáceas, adicionar uma 

porção de terra viva de modo a repor o nível do terreno após compactação, e em seguida efetuar a 

sementeira. Depois do espalhamento das sementes manual ou mecanicamente, segue-se o 

enterramento das mesmas, que pode ser feito picando a superfície do terreno com ancinho, seguido de 

rolagem com um rolo normal. Deve sempre atender-se ao grau de humidade em excesso. 

Após a cobertura das sementes, terá lugar a primeira rega, devendo a água ser bem pulverizada e 

distribuída com cuidado e regularidade. 

O lote de sementes a utilizar, de acordo com o respetivo plano de sementeira, ou na ausência deste, 

segundo a mistura indicada pelo Município, deverá ser semeado com a densidade igual a 40gr/m2, ou 

segundo indicação do Município. 

Não serão admitidas peladas numa percentagem superior a 5%/m2. 

Todas as peladas existentes no relvado e prado deverão semeadas imediatamente após indicação do 

Município, mesmo que resultem de obras nas canalizações ou de uso incontrolável dos mesmos 

(sobrepisoteio). Estas sementeiras deverão ocorrer logo a seguir ao corte da relva. 

 

4.8. COLOCAÇÃO DE TAPETE DE RELVA 

Nas zonas do relvado onde o ligamento de sementeiras seja difícil, poderá ser optar-se pela colocação 

de tapete de relva. 

Sempre que for utilizado tapete de relva deve estar assegurada a inexistência de problemas 

fitossanitários. 

Após a modelação e regularização geral do terreno, deverá proceder-se à colocação dos tapetes de 

relva, sendo o terreno previamente sujeito a uma rolagem. 

Os tapetes deverão ser colocados paralelamente e com as juntas desencontradas e bem unidas. 

No final deverá proceder-se a uma nova passagem com cilindro, seguida de uma rega abundante. 

 

4.9. AREJAMENTO ESCARIFICAÇÃO E ROLAGEM DE RELVADOS 

O arejamento dos relvados consiste na perfuração mediante equipamento especial da cobertura do 

relvado, devendo-se extrair os fragmentos obtidos mediante esta operação e encher os orifícios 

resultantes com areia. 

Esta operação poderá ser superficial e/ou em profundidade. Sempre que se verifique que se forma 

superficialmente uma camada tipo feltro com mais de 1cm, que dificulte a circulação de ar e água, esta 
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deverá ser rasgada de modo a permitir o normal desenvolvimento das raízes. De igual modo, em 

profundidade pode criar-se uma camada compacta de solo, que também deverá ser destruída. 

A escarificação é outra operação necessária que deverá ser feita pelo menos duas vezes por ano, depois 

do Inverno e após o Verão. 

 

4.10. ADUBAÇÕES 

As adubações devem ser efetuadas com produtos que não impliquem a contaminação do solo. As 

aplicações devem ser efetuadas mediante uma avaliação ponderada das necessidades da planta, 

nomeadamente de acordo com o seu porte, com a qualidade do solo, etc., apenas quando for 

necessário. 

4.10.1. RELVADOS 

Todos os anos serão efetuadas, no mínimo, duas adubações com adubo composto, à razão de 40 

gr/m2, uma no início da Primavera (março) e outra no início do Outono (outubro). 

Caso necessário, a seguir às adubações principais, e com intervalos médios de mês e meio, far-se-ão 

mais três adubações de cobertura da mistura de 2/3 de adubo nitro-amoniacal, com 1/3 de adubo 

composto, à razão de 30 gr/m2 da mistura. A aplicação far-se-á alguns dias após o corte. 

4.10.2. HERBÁCEAS 

Far-se-ão duas adubações de cobertura com adubo composto doseado 150 gr/m2 a ter lugar no início 

da Primavera e do Outono. Após a monda e sacha do terreno, a incorporação do adubo far-se-á por 

distribuição superficial com rega imediatamente posterior. 

Nas plantas vivazes com compassos que permitam a intervenção dentro dos canteiros, poderá ser feita 

uma adubação orgânica com estrume ou terriço, em simultâneo com as operações de sacha. 

4.10.3. ARBUSTOS 

Após a monda e sacha do terreno far-se-ão duas adubações de cobertura com adubo composto, 

doseado a 150 gr/m2, a ter lugar no início da Primavera e do Outono. 

A incorporação do adubo far-se-á por distribuição superficial com rega imediatamente posterior. Esta 

operação deverá ser considerada por um período de 3 anos após a plantação. 

Em zonas muito secas e pobres em matéria orgânica, dever-se-á efetuar uma adubação orgânica em 

fevereiro/março (um mês a mês e meio antes, da fertilização química) com composto orgânico à razão 

de 150 gr/m2, incorporado no terreno ou caso se justifique, por cova e por ano. 
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4.10.4. ÁRVORES E PALMEIRAS 

Nas árvores e palmeiras plantadas há menos de 10 anos, far-se-ão duas adubações anuais, uma 

orgânica, com composto orgânico em fevereiro, à razão de 500 gr/caldeira, e outra química após mês e 

meio a dois meses (março/abril), com adubo composto à razão de 300 gr/caldeira. Estas quantidades 

devem ser ajustadas ao porte das plantas. 

A adubação química pode ser substituída por uma aplicação anual com adubo de libertação lenta, 

composto, tipo Agriforme 20-15-5 em pastilhas ou equivalente em março/abril à razão de três pastilhas 

por árvore. 

A fertilização será realizada na caldeira de rega, seguida de uma sacha por forma a envolver os 

compostos no solo 

Após a fertilização e sacha na caldeira deverá realizar-se uma rega. 

4.11. TRATAMENTOS FITOSSANITÁRIOS 

Os tratamentos fitossanitários de pragas e doenças mais frequentes, deverão ser efetuados sempre que 

necessário, de forma preventiva ou curativa, mantendo-se uma vigilância contínua de forma a detetar e 

combater qualquer ataque de praga ou doença. 

Em todas as aplicações de produtos fitossanitários deve ser observada a legislação em vigor. 

4.11.1. PRAGAS E DOENÇAS ESPECÍFICAS 

4.11.1.1. PROCESSIONÁRIA: 

A lagarta do pinheiro, vulgarmente apelidada de lagarta Processionária, a Thaumetopoea pityocampa, 

trata-se de um inseto desfolhador dos pinheiros e cedros. Como tal, leva a um enfraquecimento da 

árvore e consoante o grau de ataque poderá causar-lhe a morte. 

A processionária do pinheiro além de provocar danos nas árvores, podem também originar graves 

problemas de saúde pública devido à característica urticante dos seus pelos provocando alergias na 

pele, globo ocular e aparelho respiratório no caso do homem e até mesmo nos animais domésticos. 

Forma de Tratamento 

É importante salientar que o grau de desenvolvimento das lagartas está diretamente relacionado com 

as condições climatéricas existentes e que se pode verificar um aceleramento/retardamento dos 

estádios, se as condições forem favoráveis ou desfavoráveis. - 1o Tratamento 

Em lagartas do 1o e 2o estádio de crescimento os tratamentos químicos são bastante eficazes, 

normalmente ocorre no período do Outono (meados de setembro/finais de outubro). 

São usados 2 grupos de produtos, de baixa toxicidade e inócuos para o ambiente: 
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Químicos: Diflubenzurão - São inibidores do crescimento, só podendo ser usados produtos 

homologados pela entidade competente, com preferência por produtos menos agressivos para fauna 

auxiliar associada. 

Biológicos: à base de Bacillus thurigiensis. - 2o Tratamento - Extração mecânica dos ninhos 

No período de Inverno o seu tratamento é mais difícil, uma vez que nesta fase a lagarta já revestiu o seu 

corpo de quitina (endurecimento) e os tratamentos químicos já não vão atuar tão eficazmente. 

O meio de combate mais utilizado é a extração mecânica dos ninhos que consiste na remoção manual, 

com auxílio de um carro grua e com material de proteção (fato protetor de forma a cobrir a zona do 

pescoço, luvas e óculos). Após a retirada dos ninhos estes deverão ser queimados num contentor. 

Sempre que se verificar o local de enterramento das lagartas, deverá ser cavado o solo de modo a 

expor as pupas já formadas ou até mesmo as lagartas que ainda não se formaram. 

Colocação de cintas de papel ou plástico embebido nas duas faces com cola inodora à base de poli-

isolbutadieno, à volta da árvore a forma a que as lagartas ao descerem do tronco fiquem aí coladas. 

Quando se verificarem acumulação/procissão de lagartas no solo/pavimento, estas deverão ser varridas 

a fim de as juntar, e eliminar. Deverá ser executado com precaução de forma a não serem levantados 

os pelos urticantes 

3o Tratamento - Colocação das armadilhas 

A partir do momento em que a pupa passa a borboleta, o meio de combate mais usual passa pela 

colocação de armadilhas iscadas com feromonas sexuais, nas árvores para a captura dos machos (será 

uma armadilha por hectare). 

Pode-se ainda fazer o tratamento da árvore por microinjeção (a efetuar no mês de julho) com princípios 

nutritivos de forma a incrementar a vitalidade e a capacidade de resposta defensiva da árvore tratada. 

4.11.1.2. LAGARTA DO RELVADO 

Como forma de prevenção dever-se-á assegurar um adequado estado fitossanitário do relvado, evitar a 

acumulação dos restos dos cortes e existência de zonas encharcadas. 

Nos tratamentos químicos é usual utilizar algumas substâncias, cujo princípio ativo poderá ser de vários 

tipos, entre eles recomenda-se: 

Bacillus thuringiensis 

Acefato 

Carbaril 

Clorpirifos 

Malatião 

Devido a serem produtos muito tóxicos convém serem utilizados com precaução e consoante 

indicações da embalagem. 

4.11.1.3. AFÍDIOS 

Se se justificar, de acordo com a espécie, efetuar tratamentos químicos ou lavagem com detergente 

numa concentração de 4%. 
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4.11.1.4. ESCARAVELHO DA PALMEIRA 

Também conhecido como “escaravelho vermelho”, o rhynchophorus ferrugineus ataca diversas 

espécies de palmeiras provocando estragos importantes que podem conduzir à sua morte. 

No nosso País a espécie mais atacada e sensível é a Phoenix canariensis (palmeira das Canárias), 

embora também tenham sido registadas infestações em Phoenix dactilyfera (palmeira tamareira) e 

Washingtonia spp. (palmeira de leque), embora nesta última mais raramente. 

Face à rápida dispersão da praga e à sua rápida nocividade, a União Europeia considerou-a como de luta 

obrigatória (publicação 2007/365/CE e 2010/467/CE), que introduziram alterações relevantes, 

principalmente no que respeita à lista de plantas suscetiveis, tipo de medidas a aplicar e 

elaboração/execução dos planos de ação para controlo do inseto. 

O controlo do escaravelho da palmeira deverá seguir os procedimentos de acordo com informação 

prestada pelo Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território – Direção Geral 

de Alimentação e Veterinária disponível em http://www.drapc.min-

agricultura.pt/base/geral/files/controlo_escaravelho_palmeira.pdf. 

4.12. TUTORAGEM 

A tutoragem deverá ser efetuada com varas de 2,5 m de altura e 8 cm de diâmetro, devendo as mesmas 

ser enterradas 1 m no solo ficando 1,5 m desde o colo da árvore ao ponto de amarração; os tutores são 

ligados entre si com travessas de 40 cm a 60 cm de comprimento, devidamente tratados em solução de 

cobre a 5%. 

A fixação da árvore ao tripé far-se-á em três pontos (um para cada vara) com cintas elásticas de 8 a 10 

cm de largura, presas com agrafos aos tutores, evitando ferimentos na planta. 

No caso de ser apenas um tutor será aplicado e cravado no terreno natural, bem fixo na vertical, numa 

posição quase central na caldeira, antes do enchimento da cova com a terra fertilizada. 

Em caso algum as árvores poderão entrar em contacto direto com a tutoragem quer seja o fuste ou a 

ramagem. 

Caso as árvores apresentem danos causados pelo sistema de tutoragem deverão ser substituídas de 

acordo com as existentes. 

4.13. LIMPEZAS E MANUTENÇÕES GERAIS 

Todos os espaços terão de apresentar-se limpos, sem acumulações de lixos ou detritos (papéis, latas, 

cartões, folhas velhas, etc.), que deverão ser removidos do local. 

A Junta de Freguesia deverá proceder à limpeza das zonas verdes, recolha dos resíduos provenientes 

dos trabalhos de conservação e manutenção das áreas plantadas e da vegetação em geral que deverão 

ser corretamente separados e depositadas e/ou encaminhados a destino final adequado. 
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5. AÇÕES PARA A SUSTENTABILIDADE DOS ESPAÇOS VERDES E GESTÃO EFICIENTE DA REGA 

5.1 ENQUADRAMENTO GERAL 

O presente Acordo pressupõe um compromisso de melhoria na gestão de consumos de água de rega e 

delega a assunção do seu custo económico nas Juntas e Uniões de Freguesia. 

No sentido de informar o planeamento de ações a implementar, com vista à sustentabilidade da gestão 

dos espaços verdes, apresentam-se neste anexo um elencar de ações, sob a forma de recomendações, 

que permitirão na vigência temporal deste acordo, melhorar significativamente a otimização da 

utilização dos recursos humanos, materiais e ambientais disponíveis. 

Estas ações assumem uma importância acrescida em virtude de responderem com eficácia aos efeitos 

das alterações climáticas que se revelam, nomeadamente, através de períodos estivais mais longos. 

5.2 AÇÕES SOBRE O USO EFICIENTE E RACIONAL DE ÁGUA DE REGA 

- Reduzir a utilização de água de rega como origem na Rede Pública de Abastecimento de Água; 

- Colocar em produção furos e poços existentes e abastecer as redes de rega por essa via; 

- Garantir que não são excedidas as necessidades das plantas, assegurando que a humidade é retida 

no sistema radicular; 

- Instalar programadores de rega com base em previsão meteorológica; 

- Definir e pôr em prática um plano de monitorização aos sistemas de rega que permita detetar falhas, 

fugas e anomalias no funcionamento do sistema; 

- Evitar regas em dias de vento de modo a minimizar as perdas por transporte e evaporação; 

- Substituir equipamentos e sistemas de rega pouco eficientes, pelos que permitam minimizar 

consumos de água de rega, garantindo a manutenção da vegetação; 

- Considerar a instalação de rega gota-a-gota quando demonstrar ser mais eficiente; 

- Ponderar a colocação de sistemas de armazenamento de águas pluviais com consequente 

reutilização de rega nos espaços verdes; 

- Adicionar composto orgânico e mineral ao solo, com vista ao aumento da capacidade de retenção de 

água no solo; 

- Mobilizar o solo, arejando-o, pelo menos uma vez no ano, para diminuir a compactação e aumentar a 

capacidade de retenção de água.  

- Reduzir as áreas sujeitas a rega, reformulando plantações e sementeiras, sem retirar qualidade 

estética ao espaço verde. Implica reduzir a área relvada e transformar em outra tipologia, por 

exemplo: 

- Aumentar nas áreas de enquadramento o uso de prados floridos, prados de sequeiro com diferentes 

alturas de corte em substituição de relvados e herbáceas; 
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- Utilizar bordaduras mistas (mixed-borders) compostas por espécies pouco exigentes em necessidades 

de água e de manutenção; 

- Plantar espécies arbóreas (ensombramento e redução da temperatura ao nível do solo, menos 

necessidade de rega) 

- Substituir o revestimento de algumas áreas ajardinadas por mulch ou inertes onde tal se justificar em 

termos de fraca ou nula utilização por utentes. 

5.3 AÇÕES SOBRE A REDUÇÃO DAS ÁREAS DE RELVADO 

Os relvados configuram a tipologia de espaço verde mais dispendiosa em termos de manutenção, 

sendo necessário um grande investimento em operações mecânicas (custos de combustível), mão-de-

obra (corte, arejamento, fertilização, etc..), em água de rega e manutenção do sistema instalado em 

boas condições de funcionamento.  

São, contudo, espaços polivalentes nas funções de lazer que suportam, possuem grande capacidade de 

carga e de regeneração após utilização intensiva.  

Por estas razões fazem sentido serem instalados em espaços centrais às áreas urbanas intensamente 

vividas, mas não fazem sentido quando instalados em separadores divisórios de trânsito e rotundas 

direcionais, onde os utentes não usufruem diretamente da área relvada e onde as funções que 

desempenham podem igualmente ser desempenhadas por outra vegetação em composição com 

inertes ou casca de pinheiro, sem prejuízo da imagem urbana e da estrutura verde. 

Assim, e atuando com princípios de gestão diferenciada, as áreas relvadas devem ser reservadas a 

áreas amplas, centrais aos núcleos urbanos ou configurar áreas de clareira em grandes espaços 

ajardinados (parques) com bordaduras de árvores e arbustos. 

Os relvados pequenos, disseminados e apenas decorativos ou de enquadramento, consomem, 

intensivamente, recursos indispensáveis à manutenção global de todos os espaços verdes, uma vez 

que a mão-de-obra, as máquinas e os gastos financeiros se concentram nesta tipologia que 

rapidamente demonstra visualmente qualquer descuido na sua manutenção e por isso a ela se acorre 

com frequência. 

Exemplos de misturas de relva adequadas e tolerantes a calor, seca e pisoteio: 

Mistura 1 

70% Festuca arundinácea 
20% Lolium perenne 

10% Poa pratensis 

 

Mistura 2  

94% Festuca arundinácea 

6% Poa pratensis 
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Mistura 3 

50% Festuca arundinácea 

30% Festuca ovina duriuscula 

20% Zoysia sp. 

 

Mistura 4  

80% Festuca arundinácea 

20% Poa pratensis 

 

5.4 AÇÕES SOBRE O INCREMENTO DAS ÁREAS DE PRADO 

Os prados cumprem as mesmas funções de permeabilidade em meio urbano que um relvado e 

restabelecem o retorno de água ao solo, em termos de ciclo hidrológico. 

Os prados são o tipo de subcoberto mais económico, requerendo duas inspeções anuais para monda de 

infestantes e corte de controlo, podendo ser os cortes mais alargados consoante o resultado visual 

pretendido. 

Exemplos de mistura tolerante a calor e seca e com baixos requisitos de manutenção: 

Mistura para prado 

25% Lolium perenne 

25% Lolium multiflorum 

24% Festuca rubra 

20% Festuca arundinacea 

2% Trifolium pratensis 

2% Trifolium campestre 

2% Trifolium incarnatum 

 

Mistura para prado florido: 

50% Festuca ovina duriuscula 

47% Festuca rubra 

3% Babyblommers (mistura de flores campestres) 

5.5 AÇÕES SOBRE A COMPOSIÇÃO DE CANTEIROS COM HERBÁCEAS E PLANTAS AUTÓCTONES 

A utilização de espécies autóctones (da região) é um fator de aumento de biodiversidade com baixas 

exigências hídricas e de manutenção. São também mais resistentes em termos de fitossanidade a 

pragas e doenças.  

Esteticamente efetuam a ligação visual com a paisagem envolvente, onde as espécies se desenvolvem 

naturalmente. 

 

Exemplos de Subarbustos: 

Caluna vulgaris 

Juniperus horizontalis 

Ruscus aculeatus 

Rosmarinus afficinalis 

Lantana montevidensis 
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Hypericum perforatum 

 

Exemplos de herbáceas autóctones para prados floridos: 

Achillea millefolium (Milefólio) 
Ajuga reptans (Ajuga) 
Bellis perennis (Margarida) 
Calendula avensis  (Malmequer-dos-campos) 
Echium plantagineu (Soagem) 
Hypericum perforatum (Erva-de-São João) 
Phalaris arundinácea (Caniço-malhado) 

Prunella vulgaris (Brunéla) 
Trifolium repens (Trevo Branco) 

 



ANEXO I

Assegurar a manutenção dos espaços verdes, incluindo a gestão e o consumo da água

Identificação 
DEVFDR Cód_EV

Localidade Morada
Total de Área 
verde, em m2

Tipologia Refª Mapa Valor € Valor € água Valor Total

C_001_EV Camarate Lg. A. B. Vaz / Rua Guilherme Gomes Fernandes 19,04 B 1 42,07 € 14,98 € 57,05 €
C_002_EV Camarate Rua dos Bombeiros Voluntários de Camarate / EM507 721,44 B 3 1.594,38 € 567,73 € 2.162,11 €
C_003_EV Camarate Rua dos Bombeiros Voluntários de Camarate / EM507 4246,82 B 3 9.385,47 € 3.341,97 € 12.727,45 €
C_004_EV Camarate Rua dos Bombeiros Voluntários de Camarate/EM507 143,20 B 3 316,48 € 112,69 € 429,17 €
C_005_EV Camarate EM507 1700,70 B 2 3.758,54 € 1.338,34 € 5.096,88 €
C_006_EV Camarate EM507 3442,42 B 2 7.607,74 € 2.708,96 € 10.316,70 €
C_007_EV Camarate Praça 1º de Maio 159,04 C 3 437,37 € 87,61 € 524,98 €
C_008_EV Camarate Rua A 349,77 B 1 773,00 € 275,25 € 1.048,25 €
C_009_EV B.º S. José Travessa de St. Clara 2,34 A 8 3,98 € 0 3,98 €
C_011_EV B.º Santo António Interior do Bairro 576,78 B 4 1.274,69 € 453,89 € 1.728,58 €
C_012_EV B.º Santo António Rua do São João 67,99 B 4 150,25 € 53,50 € 203,75 €
C_013_EV B.º das Loureiras Interior do Bairro (vários) 266,94 B 3 589,94 € 210,07 € 800,01 €
C_014_EV B.º Angola Rua Cidade Lisboa 100,23 B 6 221,50 € 78,87 € 300,38 €
C_015_EV B.º de S. Francisco Largo de S.Francisco 388,00 B 5 857,48 € 305,33 € 1.162,81 €
C_016_EV B.º de S. Francisco Várias 2410,59 C 5 6.629,12 € 1.327,89 € 7.957,01 €
C_017_EV Fetais Rua das Arpalas 1331,20 B 7 2.941,95 € 1.047,57 € 3.989,52 €
C_018_EV Fetais Rua Cidade de Viseu 95,46 B 7 210,97 € 75,12 € 286,09 €
C_019_EV B.º de S. Lourenço Rua de São Lourenço 509,69 B 3 1.126,41 € 401,09 € 1.527,50 €
C_020_EV B.º Car Interior do Bairro (várias) 317,08 B 1 700,76 € 249,52 € 950,28 €
C_021_EV B.º Car Rua da Noruega 26,59 B 2 58,76 € 20,92 € 79,68 €
C_022_EV B.º Car Rua da Noruega 1675,55 B 1 / 2 3.702,97 € 1.318,55 € 5.021,52 €
C_023_EV B.º Car Rua da Noruega 9248,29 C 1 25.432,80 € 5.094,47 € 30.527,27 €
C_024_EV B.º Car Rua da Noruega 1582,30 B 1 3.496,87 € 1.245,16 € 4.742,04 €
C_025_EV Qtª das Mós Estrada Militar/ N507 3514,86 B 7 7.767,84 € 2.765,97 € 10.533,81 €
C_026_EV Bº São Francisco Rua Pedro Escovar 336,00 B 5 742,57 € 264,41 € 1.006,98 €
C_027_EV Camarate EB1 Rua Bombeiros Voluntários 1897,73 B 3 4.193,98 € 1.493,39 € 5.687,37 €
C_028_EV Qtª Do Galeão (várias ruas) 5416,52 C 6 14.895,43 € 2.983,72 € 17.879,15 €
C_030_EV Bº de Santiago Rua Alfredo Lima 394,01 C 1 1.083,52 € 217,04 € 1.300,56 €
C_031_EV Qtª da Marvila R. Engº Adão Manuel Ramos Barata 17040,19 B 1 37.658,82 € 13.409,53 € 51.068,35 €
C_032_EV   Cemitério Municipal EM 507 / Outros S/ Nome 349 8815,25 C 2 24.241,94 € 4.855,92 € 29.097,86 €
C_033_EV B.º Car Rua da Noruega 11.100,24 B 1 24.531,53 € 8.735,17 € 33.266,70 €
C_034_EV B.º de S. Francisco Rua Almada Negreiros 143,75 B 5 317,69 € 113,12 € 430,81 €
C_035_ZV Camarate Viaduto suparior a IC17 1.821,37 C 2 5.008,76 € 1.003,31 € 6.012,07 €

Camarate



ANEXO I

Identificação 
DEVFDR Cód_EV

Localidade Morada
Total de Área 
verde, em m2

Tipologia Refª Mapa Valor € Valor € água Valor Total

C_036_ZV Camarate Bairro das Loureiras 250,49 C 3 688,85 € 137,98 € 826,84 €

C_037_ZV Camarate
Rua Eça de Queiroz / Rua Sacadura Cabral (Bairro S. 
Francisco)

607,80 C 5 1.671,45 € 334,81 € 2.006,26 €

C_038_ZV Camarate Rua de S. Lourenço 20,94 C 3 57,59 € 11,54 € 69,13 €

C_039_ZV
Camarate - Quinta do 
Galeão

Praceta António Sérgio 267,86 B 6 591,97 € 210,79 € 802,76 €

C_040_ZV Camarate Parque urbano de Camarate 156,18 C 1 429,50 € 86,03 € 515,53 €
C_041_ZV Camarate Cemitério Municipal de Camarate 155,76 B 2 344,23 € 122,57 € 466,80 €
C_042_ZV Camarate Estrada militar 124,48 B 1 275,11 € 97,96 € 373,07 €

C_043_ZV
Camarate - Bairro de Santo 
António

Rua Associação de Moradores Força do Povo 596,97 B 4 1.319,30 € 469,78 € 1.789,08 €

C_044_ZV
Camarate - Quinta do 
Galeão

Praceta António Sérgio 334,15 C 6 918,91 € 184,07 € 1.102,98 €

82.376,02 198.052,50 € 57.826,60 € 255.879,11 €

a.       Espaços com manutenção reduzida independentemente da tipologia de coberto vegetal, de sequeiro;

b.      Espaços com manutenção regular maioritariamente constituída por prados/relvados, com sistema de rega automática;

c.       Espaços com manutenção regular constituída por mosaico de prados/relvados, herbáceas, arbustos e/ou árvores com sistema de rega;

Tipologia Valor

A 1,70 €

B 2,21 €

C 2,75 €

D 3,13 €

Área a considerar para efeitos de Acordo de Execução

d.      Espaços com manutenção intensiva com elevada utilização, constituída por mosaico de prados/relvados, herbáceas, arbustos e/ou árvores com sistema de rega;



ANEXO I

Assegurar a manutenção dos espaços verdes, incluindo a gestão e o consumo da água

Identificação DEVFDR 
Cód_EV

Localidade Morada
Total de Área 
verde, em m2

Tipologia Valor € Valor € água Valor Total

U_001_EV Bº do Espinhal R. Comandante Ramiro Correia 17,86 C 49,12 € 9,84 € 58,96 €

U_002_EV Unhos Av. das Forças Armadas 58,29 C 160,29 € 32,11 € 192,40 €
U_003_EV Bº. das Coroas Travessa das Gaivotas 169,07 C 464,96 € 93,14 € 558,09 €
U_005_EV Bº Cabeço Aguieira R. Gago Coutinho 817,77 B 1.807,28 € 450,47 € 2.257,76 €

U_006_EV Catujal
R. das Forças Armadas/ R. José 
Gomes Ferreira

144,89 B 320,21 € 79,81 € 400,02 €

U_007_EV Catujal
R. das Forças Armadas/ R. 
António Sérgio

140,65 B 310,84 € 77,48 € 388,32 €

U_008_EV Unhos Travessa do Poço Manuelino 1.015,45 C 2.792,50 € 559,37 € 3.351,86 €
U_009_EV Unhos Av. das Forças Armadas 56,04 B 123,84 € 30,87 € 154,71 €
U_010_EV Unhos R. Luis de Camões 33,73 C 92,75 € 18,58 € 111,33 €
U_011_EV Catujal R. dos Galvões 1.199,80 B 2.651,55 € 660,91 € 3.312,47 €
U_012_EV Urb. da Josipal Várias R.s 306,68 C 843,37 € 168,94 € 1.012,31 €

U_013_EV Catujal
R. José Gomes Ferreira/ Outros 
sem nome 3857

820,59 B 1.813,50 € 452,03 € 2.265,53 €

U_014_EV Unhos R. D / R. 4 Infantaria 137,03 C 376,82 € 75,48 € 452,30 €
U_015_EV Unhos Largo Raul Otero Salgado 278,25 B 614,93 € 153,27 € 768,20 €

U_016_EV Catujal Av. Forças Armadas 136,72 C 375,99 € 75,32 € 451,31 €

5.332,82 12.797,95 € 2.937,61 € 15.735,57 €

Tipologia Valores

A 1,70 €

B 2,21 €

C 2,75 €

D 3,13 €

Área a considerar para efeitos de Acordo de Execução

a.       Espaços com manutenção reduzida independentemente da tipologia de coberto vegetal, de 
sequeiro;

b.       Espaços com manutenção regular maioritariamente constituída por prados/relvados, com sistema 
de rega automática;

c.       Espaços com manutenção regular constituída por mosaico de prados/relvados, herbáceas, arbustos 
e/ou árvores com sistema de rega;

Unhos

d.       Espaços com manutenção intensiva com elevada utilização, constituída por mosaico de 
prados/relvados, herbáceas, arbustos e/ou árvores com sistema de rega;

1



ANEXO I

Assegurar a manutenção dos espaços verdes, incluindo a gestão e o consumo da água

Identificação 
DEVFDR 
Cód_EV

Localidade Morada
Total de Área 
verde, em m2

Tipologia Refª Mapa Valor € Valor € água Valor Total

A_001_EV Apelação Largo 25 de Abril 1582,05 C 2 4.350,64 € 871,48 € 5.222,11 €
A_002_EV Apelação Avenida de Brasília 348,17 B 1 769,46 € 273,99 € 1.043,45 €
A_003_EV Apelação Largo 1º de Maio 37,70 B 2 83,32 € 29,67 € 112,99 €
A_004_EV Apelação Estrada Nacional 250 1149,99 B 2 2.541,48 € 904,97 € 3.446,45 €
A_005_EV Apelação Rua António Aleixo e Rua Soeiro Pereira Gomes 1725,13 B 3 3.812,54 € 1.357,57 € 5.170,10 €
A_006_EV Apelação Rua São Jorge /  Av. D. Nuno Alvares Pereira 219,38 B 2 484,84 € 172,64 € 657,48 €
A_007_EV Apelação Praceta Bartolomeu Botelho 796,30 B 2 1.759,82 € 626,64 € 2.386,46 €
A_008_EV Olival de Frades Rua Olival de Frades 269,04 B 1 594,58 € 211,72 € 806,30 €
A_009_EV Apelação Rua Almirante Gago Coutinho 245,59 B 2 542,75 € 193,26 € 736,02 €
A_012_EV Quinta da Fonte Estrada Nacional 250 12108,46 B 1 26.759,70 € 9.528,58 € 36.288,28 €
A_013_EV Bairro das Areias Rua das Palmeiras 117,47 B 4 259,60 € 92,44 € 352,04 €
A_014_EV Apelação Rua Alvares Cabral/ Av. Brasilia 283,67 B 2 626,92 € 223,23 € 850,15 €

A_015_EV Apelação Outros sem nome 3738 595,34 B 1 1.315,71 € 468,50 € 1.784,21 €

A_016_EV Apelação Avenida José Afonso / Rua António Sérgio 878,71 B 3 1.941,95 € 691,49 € 2.633,44 €
A_017_EV Apelação Rua Soeiro Pereira Gomes - Junto ao cemitério 407,54 A 3 692,81 € 0 692,81 €
A_018_EV Bairro das Areias Rua do Picoto 64,62 B 4 142,81 € 50,85 € 193,66 €
A_019_EV Olival de Frades Rua Olival de Frades 32,73 C 2 90,00 € 18,03 € 108,03 €
A_020_EV Quinta da Fonte R. Adriano Correia de Oliveira 1953,51 B 1 4.317,27 € 1.537,29 € 5.854,56 €
A_021_EV Quinta da Fonte R. Ary dos Santos 466,47 B 1 1.030,89 € 367,08 € 1.397,97 €
A_022_EV Apelação Largo 25 de Abril 110,48 C 2 303,83 € 60,86 € 364,69 €
A_023_EV Apelação Rua Nossa Senhora da Conceição 47,78 B 2 105,59 € 37,60 € 143,19 €
A_024_EV Apelação Largo 25 de Abril 10,18 C 2 27,99 € 5,61 € 33,59 €
A_025_EV Apelação Rua Jardim da Nora 35,51 B 2 78,47 € 27,94 € 106,41 €
A_026_EV Apelação Rua Adriano Correia de Oliveira 3702,64 C 1 10.182,26 € 2.039,62 € 12.221,88 €
A_027_EV Apelação Avenida José Afonso 269,04 C 1 739,86 € 148,20 € 888,06 €
A_028_EV Apelação Praceta Andrade Corvo 239,66 B 1 529,65 € 188,60 € 718,25 €

27.697,17 64.084,74 € 20.127,84 € 84.212,58 €

a.       Espaços com manutenção reduzida independentemente da tipologia de coberto vegetal, de sequeiro;

b.      Espaços com manutenção regular maioritariamente constituída por prados/relvados, com sistema de rega automática;

c.       Espaços com manutenção regular constituída por mosaico de prados/relvados, herbáceas, arbustos e/ou árvores com sistema de rega;

Tipologia Valor
A 1,70 €

B 2,21 €

C 2,75 €

D 3,13 €

Apelação

Área a considerar para efeitos de Acordo de Execução

d.      Espaços com manutenção intensiva com elevada utilização, constituída por mosaico de prados/relvados, herbáceas, arbustos e/ou árvores com 
sistema de rega;



ANEXO I

Assegurar a manutenção dos espaços verdes, incluindo a gestão e o consumo da água

Identificação DEVFDR 
Cód_EV

Localidade Morada
Total de Área 
verde, em m2

Tipologia Refª Mapa Valor € Valor € água Valor Total

BU_001_EV Bucelas Largo Espirito Santo 194,90 B 1 430,72 € 153,37 € 584,09 €
BU_002_EV Bucelas Praça Tomás José Machado 642,01 B 1 1.418,85 € 505,22 € 1.924,07 €
BU_003_EV Bucelas Rua Egas Moniz 104,67 B 1 231,32 € 82,37 € 313,69 €
BU_004_EV Bucelas Rua Brasil 34,50 B 1 76,24 € 27,15 € 103,38 €
BU_005_EV Bucelas Rua Infante D. Henrique 34,21 B 1 75,61 € 26,92 € 102,54 €
BU_006_EV Bucelas Largo do Cemitério/ Rua da Paz 357,84 B 1 790,82 € 281,59 € 1.072,42 €
BU_007_EV Bucelas Largo do Cemitério/ Rua da Paz 49,13 B 1 108,58 € 38,66 € 147,24 €
BU_008_EV Bucelas Rua Prof. D. Irene Severina Cruz 172,79 B 2 381,87 € 135,98 € 517,84 €
BU_009_EV Bucelas  Várias Ruas - início na R. Júlio Dinis 1681,40 B 2 3.715,89 € 1.323,15 € 5.039,04 €
BU_010_EV Bucelas Rua Marquês de Pombal 576,56 B 1 / 2 1.274,21 € 453,72 € 1.727,93 €
BU_011_EV Bucelas Igreja Matriz de Bucelas 26,46 C 1 72,76 € 14,57 € 87,34 €
BU_012_EV Vila de Rei Rua Marquês de Pombal 38,28 B 3 84,60 € 30,12 € 114,72 €
BU_013_EV Bemposta Rua da Capela 19,00 B 4 42,00 € 14,96 € 56,95 €
BU_014_EV Bemposta Poço do Val / Rua dos Combatentes 9,02 C 4 24,81 € 4,97 € 29,78 €
BU_015_EV Bemposta Rua 25 de Abril 109,59 C 4 301,37 € 60,37 € 361,74 €
BU_016_EV Freixial Largo do Jardim 27,18 A 5 46,21 € 0 46,21 €
BU_017_EV Freixial Travessa das Rosas 51,18 B 5 113,11 € 40,28 € 153,39 €
BU_018_EV Vila de Rei Rua General Humberto Delgado 238,44 B 3 526,95 € 187,64 € 714,58 €
BU_019_EV Vila de Rei Rua 25 de Abril 71,07 B 3 157,06 € 55,93 € 212,99 €
BU_020_EV Bemposta Rua 25 de Abril 35,17 B 4 77,73 € 27,68 € 105,41 €
BU_021_EV Freixial Rua 1º de Maio 87,28 C 5 240,03 € 48,08 € 288,11 €
BU_022_EV Bucelas Largo do Espirito Santo 60,91 B 1 134,62 € 47,94 € 182,56 €
BU_023_EV Bucelas Próximo ao Museu do Vinho 173,53 C 1 / 2 477,21 € 95,59 € 572,80 €
BU_024_EV Bucelas Bairro da Solcasa 54,72 C 2 150,48 € 30,14 € 180,62 €
BU_025_EV Vila de Rei Próximo da escola 2,56 B 3 5,65 € 2,01 € 7,67 €
BU_026_EV Bucelas Bairro da Solcasa 54,31 B 2 120,02 € 42,74 € 162,76 €
BU_027_EV Bucelas Bairro da Solcasa - Parque Temático 700,79 B 2 1.548,75 € 551,48 € 2.100,22 €
BU_028_EV Vila de Rei Rua Beatriz Costa 154,79 B 6 342,09 € 121,81 € 463,90 €
BU_029_EV Bucelas Rua Guilherme Gomes Fernandes - Mina 146,58 A 7 249,19 € 0 249,19 €
BU_030_EV Bucelas Rua Luís de Camões - Em frente à GNR 11,09 C 1 30,50 € 6,11 € 36,61 €

5919,97 13.249,24 € 4.410,54 € 17.659,78 €

a.       Espaços com manutenção reduzida independentemente da tipologia de coberto vegetal, de sequeiro;

b.      Espaços com manutenção regular maioritariamente constituída por prados/relvados, com sistema de rega automática;

c.       Espaços com manutenção regular constituída por mosaico de prados/relvados, herbáceas, arbustos e/ou árvores com sistema de rega;

Tipologia Valor
A 1,70 €

B 2,21 €

C 2,75 €

D 3,13 €

Bucelas

Área a considerar para efeitos de Acordo de Execução

d.      Espaços com manutenção intensiva com elevada utilização, constituída por mosaico de prados/relvados, 
herbáceas, arbustos e/ou árvores com sistema de rega;



ANEXO I

Assegurar a manutenção dos espaços verdes, incluindo a gestão e o consumo da água

Identificação DEVFDR 
Cód_EV

Localidade Morada
Total de Área 
verde, em m2

Tipologia Refª Mapa Valor € Valor € água Valor Total

Fa_001_EV Fanhões Largo Francisco D. Pereira 111,10 C 1 305,54 € 61,20 € 366,74 €
Fa_002_EV Fanhões Rua Francisco Mateus Germano 117,86 C 1 324,12 € 64,92 € 389,04 €
Fa_003_EV Fanhões Rua Alfredo Diniz Alex 51,28 C 1 141,03 € 28,25 € 169,28 €
Fa_004_EV Fanhões Rua da Lapa 68,28 C 1 187,77 € 37,61 € 225,38 €
Fa_005_EV Fanhões Rua Bartolomeu da Cunha Robalo 21,60 C 1 59,40 € 11,90 € 71,30 €
Fa_006_EV Fanhões Rua Alfredo Caldeira 9,42 C 1 25,90 € 5,19 € 31,09 €
Fa_007_EV Fanhões EM 541/ Rua Luis de Camões 127,30 C 1 350,08 € 70,13 € 420,21 €
Fa_008_EV Casainhos Rua 1º de Maio 13,80 C 2 37,95 € 7,60 € 45,55 €
Fa_009_EV Casainhos Rua Serra dos Moinhos 81,22 C 2 223,37 € 44,74 € 268,11 €
Fa_010_EV Torre da Besoeira Rua Manuel Pedro Franco 99,14 C 3 272,62 € 54,61 € 327,23 €
Fa_011_EV Ribas de Baixo Largo José Marçal 5,96 C 4 16,39 € 3,28 € 19,68 €
Fa_012_EV Ribas de Cima Rua Luis de Camões 160,95 C 4 442,60 € 88,66 € 531,26 €
Fa_013_EV Fanhões 1,46 C 4,02 € 0,80 € 4,82 €
Fa_014_EV Fanhões Jardim Marçal 11,76 C 32,34 € 6,48 € 38,82 €
Fa_015_EV Fanhões Cemiterio 296,25 B 654,71 € 233,13 € 887,84 €
Fa_016_EV Fanhões Cemiterio 179,72 B 397,18 € 141,43 € 538,61 €
Fa_017_EV Fanhões Rua Bela Vista 18,67 C 51,34 € 10,28 € 61,63 €
Fa_018_EV Caseinhos Canteiro do Safariz 2,92 C 8,03 € 1,61 € 9,64 €
Fa_019_EV Ribas de Cima Rua 25 de Abril 3,40 C 9,35 € 1,87 € 11,22 €
Fa_020_EV Ribas de Cima Estrada de Ribas 23,03 A 39,15 € 0 39,15 €

Fa_024_EV Ribas de Cima
Rua Américo Francisco / Rua José 
Marques Corigo

1.667,66 B 3.685,53 € 1.312,34 € 4.997,87 €

3072,78 7.268,42 € 2.186,04 € 9.454,46 €

Tipologia Valor

A 1,70 €

B 2,21 €

C 2,75 €

D 3,13 €

Área a considerar para efeitos de Acordo de Execução

a.       Espaços com manutenção reduzida independentemente da tipologia de coberto vegetal, de 
sequeiro;

b.       Espaços com manutenção regular maioritariamente constituída por prados/relvados, com 
sistema de rega automática;

c.       Espaços com manutenção regular constituída por mosaico de prados/relvados, herbáceas, 
arbustos e/ou árvores com sistema de rega;

Fanhões

d.       Espaços com manutenção intensiva com elevada utilização, constituída por mosaico de 
prados/relvados, herbáceas, arbustos e/ou árvores com sistema de rega;

1



ANEXO I

Assegurar a manutenção dos espaços verdes, incluindo a gestão e o consumo da água

Identificação 
DEVFDR Cód_EV

Localidade Morada
Total de Área verde, 

em m2
Tipologia Refª Mapa Valor € Valor € água Valor Total

LR_001_EV Fanqueiro
Rua Cmdt. Carvalho Araújo / Rua Vale 
Verde

1.810,37 B 6 4.000,91 € 1.424,64 € 5.425,55 €

LR_002_EV Fanqueiro Pctª Natália Correia e Espaços Envolventes 1.295,24 B 6 2.862,47 € 1.019,27 € 3.881,74 €

LR_003_EV Fanqueiro
Rua Joaquim Fernandes / Anselmo 
Brancamp Freire

322,06 B 6 711,76 € 253,44 € 965,21 €

LR_004_EV Fanqueiro
Rua Anselmo Brancamp Freire em Frente ao 
Lote 0

472,34 B 6 1.043,87 € 371,70 € 1.415,56 €

LR_005_EV Fanqueiro Parque Infantil e Espaços Envolventes 670,55 B 6 1.481,92 € 527,68 € 2.009,60 €
LR_006_EV Fanqueiro Rua  do Sacramento 217,88 B 6 481,53 € 171,46 € 652,99 €

LR_007_EV Fanqueiro
Rua Anselmo Brancamp / Rua Casal do 
Sacramento

620,71 B 6 1.371,76 € 488,46 € 1.860,22 €

LR_008_EV Fanqueiro Pctª. Manuel da Fonseca 229,34 B 6 506,83 € 180,47 € 687,31 €
LR_009_EV Fanqueiro Pctª. João de Deus 473,87 B 6 1.047,26 € 372,91 € 1.420,16 €
LR_010_EV Fanqueiro Rua João de Deus 66,84 B 6 147,71 € 52,60 € 200,31 €
LR_011_EV Fanqueiro Rua José Gomes Freire 1 366,97 B 6 811,00 € 288,78 € 1.099,79 €
LR_012_EV Fanqueiro Rua José Gomes Freire 2 996,64 B 6 2.202,57 € 784,29 € 2.986,86 €
LR_013_EV Fanqueiro Rua Anselmo Brancamp / P. Alves Redol 608,06 B 6 1.343,81 € 478,50 € 1.822,32 €
LR_014_EV Infantado R. Fernão de Magalhães 100,09 B 7 221,20 € 78,76 € 299,96 €
LR_015_EV Fanqueiro Rua Joaquim Fernandes 396,58 B 6 876,43 € 312,08 € 1.188,51 €
LR_016_EV Infantado Rua Marechal Carmona 3.799,31 C 7 10.448,10 € 2.092,87 € 12.540,97 €

LR_017_EV Infantado Acesso a Auto Estrada e Separador Central 2.815,99 B 6 e 7 6.223,34 € 2.216,00 € 8.439,34 €

LR_018_EV Infantado Av. Descobertas - Entrada 3.625,53 B 7 8.012,42 € 2.853,06 € 10.865,48 €
LR_019_EV Infantado Praça Infante D. Henrique 1.474,20 B 7 3.257,99 € 1.160,10 € 4.418,10 €
LR_020_EV Infantado Av. Descobertas 2.350,05 B 7 5.193,61 € 1.849,34 € 7.042,95 €
LR_021_EV Infantado Praça D. Fernando 357,12 B 7 789,24 € 281,03 € 1.070,27 €
LR_022_EV Infantado Praça D. Duarte 1.030,19 B 7 2.276,73 € 810,70 € 3.087,42 €

LR_023_EV Infantado
Esquina da Rua das Descobertas / Rua 
Vasco da Gama

258,68 B 7 571,69 € 203,57 € 775,25 €

Loures

1



ANEXO I

Identificação 
DEVFDR Cód_EV

Localidade Morada
Total de Área verde, 

em m2
Tipologia Refª Mapa Valor € Valor € água Valor Total

LR_024_EV Infantado Parque Infantil Fernão Magalhães 2.225,52 B 7 4.918,39 € 1.751,34 € 6.669,73 €
LR_025_EV Loures Rua Ilha de Porto Santo / Móbil 58,88 C 1 161,93 € 32,44 € 194,36 €
LR_026_EV Loures Pavilhão Paz e Amizade 697,34 B 1 1.541,12 € 548,76 € 2.089,88 €
LR_028_EV Loures Praça de Timor 327,65 C 1 901,04 € 180,49 € 1.081,53 €
LR_029_EV Loures Pctª. De Moçambique 136,67 C 1 375,83 € 75,28 € 451,11 €
LR_030_EV Loures Rua Brasília 227,97 B 1 503,81 € 179,40 € 683,21 €
LR_031_EV Loures Pçtª. Heróis do Ultramar 160,31 B 1 354,28 € 126,15 € 480,43 €
LR_032_EV Loures Rua Dr. José C. Pinto Gonçalves 333,37 B 1 736,76 € 262,34 € 999,10 €
LR_033_EV Loures Rua Manuel Augusto Pacheco 132,58 C 1 364,59 € 73,03 € 437,62 €
LR_034_EV Loures Rua Cidade da Horta 331,67 C 4 912,10 € 182,70 € 1.094,80 €
LR_035_EV Loures Rotunda 4 de Outubro 574,18 B 4 1.268,93 € 451,84 € 1.720,78 €
LR_036_EV Urmeiras Rua Abel João Manta  1 5.075,18 B 4 11.216,15 € 3.993,84 € 15.209,99 €
LR_037_EV Urmeiras Rua do Planalto 1.579,83 B 4 3.491,43 € 1.243,23 € 4.734,65 €
LR_038_EV Loures Rua 4 Outubro /  Rua Cesário Verde 2.557,80 B 4 5.652,73 € 2.012,82 € 7.665,56 €
LR_039_EV Loures Antiga Escola Primária / Rua Goa 777,10 B 1 1.717,39 € 611,53 € 2.328,92 €
LR_040_EV Loures Rua Manuel Marques Raso 190,65 B 1 421,33 € 150,03 € 571,36 €
LR_041_EV Loures Rua do Mercado Municipal 121,08 C 1 332,98 € 66,70 € 399,67 €
LR_042_EV Loures Via rápida adjacente ao Parque da Cidade 1.772,09 B 2 3.916,32 € 1.394,52 € 5.310,84 €
LR_043_EV Murteira Rua Dário Canas 72,18 B 3 159,51 € 56,80 € 216,31 €
LR_044_EV Montemor Rua do Progresso 5,45 A - 9,26 € 0 9,26 €
LR_045_EV Mealhada Rua Açores 154,42 B 2 341,28 € 121,52 € 462,80 €
LR_046_EV Mealhada Rua Ilha Terceira 321,31 B 2 710,09 € 252,85 € 962,94 €
LR_047_EV Mealhada Rua Angra do Heroísmo 191,95 B 2 424,21 € 151,05 € 575,27 €
LR_048_EV Mealhada Rua Francisco P. Santos 121,77 B 2 269,11 € 95,83 € 364,94 €
LR_049_EV Mealhada Traseiras R. Michel Giacometti 842,06 B 2 1.860,94 € 662,64 € 2.523,59 €
LR_050_EV Mealhada Rua Michel Giacometti 369,89 B 2 817,45 € 291,08 € 1.108,52 €
LR_051_EV Mealhada Rua Michel Giacometti – Traseiras 1.499,92 B 2 3.314,83 € 1.180,34 € 4.495,17 €
LR_052_EV Pinheiro de Loures Quinta do Galo 148,59 C 5 408,61 € 81,85 € 490,46 €
LR_053_EV Pinheiro de Loures Calçada do Barro 90,82 B 5 200,71 € 71,47 € 272,17 €
LR_054_EV Pinheiro de Loures Largo Alm. Cândido dos Reis 94,31 B 9 208,43 € 74,22 € 282,65 €
LR_055_EV Pinheiro de Loures Largo Manuel Duarte 149,55 C 9 411,27 € 82,38 € 493,66 €
LR_056_EV Pinheiro de Loures Urbanização de Palhais 255,25 C 9 701,94 € 140,61 € 842,55 €
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ANEXO I

Identificação 
DEVFDR Cód_EV

Localidade Morada
Total de Área verde, 

em m2
Tipologia Refª Mapa Valor € Valor € água Valor Total

LR_057_EV Pinheiro de Loures Rua de Santa Maria 370,92 B 9 819,74 € 291,89 € 1.111,63 €
LR_058_EV Pinheiro de Loures Rua Frei João de Deus 415,30 C 9 1.142,06 € 228,77 € 1.370,83 €
LR_059_EV Pinheiro de Loures Largo da Liberdade – Tojalinho 77,69 C 8 213,64 € 42,80 € 256,44 €
LR_060_EV Pinheiro de Loures Rua João Valadares – Tojalinho 588,70 C 8 1.618,94 € 324,29 € 1.943,23 €

LR_061_EV Pinheiro de Loures
Largo Henrique Costa Salvador – A dos 
Cãos

83,21 C 10 228,82 € 45,84 € 274,66 €

LR_062_EV Pinheiro de Loures Rua Nossa Senhora da Conceição 186,96 C 8 514,13 € 102,99 € 617,11 €
LR_063_EV Pinheiro de Loures Rua Combatentes do Ultramar 1.432,74 B 8 3.166,36 € 1.127,48 € 4.293,83 €
LR_064_EV Pinheiro de Loures Quinta das Terras 203,82 C 9 560,49 € 112,27 € 672,77 €
LR_065_EV Guerreiros Rua S. Francisco Xavier 84,91 C 8 233,49 € 46,77 € 280,26 €
LR_066_EV Guerreiros Rua António Sérgio 578,55 B 8 1.278,60 € 455,28 € 1.733,88 €
LR_067_EV Guerreiros Espaços Adjacentes a Sociedade 2.366,29 B 8 5.229,51 € 1.862,12 € 7.091,62 €
LR_068_EV Loures Miradouro - Rua Avelar Brotero 2.057,64 B 5 4.547,38 € 1.619,23 € 6.166,60 €
LR_069_EV Loures Rua da Républica 706,85 B 2 1.562,14 € 556,25 € 2.118,38 €

LR_070_EV Infantado Avenida das Descobertas (Frente ao DOME) 136,99 B 7 302,75 € 107,80 € 410,55 €

LR_071_EV Loures Av. Major Rosa Bastos 3.292,50 B 1 7.276,42 € 2.590,99 € 9.867,41 €
LR_072_EV Loures Rua do Funchal 1.649,55 B 1 3.645,50 € 1.298,09 € 4.943,59 €

LR_073_EV Loures Rua 25 de Abril/ Pavilhão Feliciano Bastos 614,00 A 1 1.043,80 € 0 1.043,80 €

LR_074_EV Loures
Acesso Loures Shopping - outros sem nome 
4319

532,35 C 7 1.463,97 € 293,25 € 1.757,22 €

LR_075_EV Loures Rua Teófilo Braga (Ginásio do CCD) 18,31 C 1 50,35 € 10,09 € 60,44 €
LR_076_EV Infantado Avenida das Descobertas 431,55 B 7 953,73 € 339,60 € 1.293,33 €
LR_077_EV Fanqueiro Traseiras da Rua do Sacramento 1.783,95 B 6 3.942,53 € 1.403,85 € 5.346,38 €
LR_078_EV Fanqueiro Rua Nelson Pereira das Neves 483,20 B 6 1.067,88 € 380,25 € 1.448,13 €

LR_079_EV Loures
Rua da Republica (frente stand SEAT - novo 
tribunal)

186,11 B 2 411,31 € 146,46 € 557,77 €

LR_080_EV Loures
Rua da República (Frente Marqueses Praia - 
novo tribunal)

600,64 B 2 1.327,41 € 472,66 € 1.800,07 €

LR_081_EV Loures Outros sem Nome 4397 - Centro Saude 175,51 A 2 298,37 € 0 298,37 €
LR_082_EV Infantado Rua Fernão Mendes Pinto 10.380,78 B 7 22.941,52 € 8.169,00 € 31.110,52 €
LR_083_EV Infantado Avenida das Descobertas 7.152,66 B 7 15.807,38 € 5.628,68 € 21.436,07 €
LR_084_EV Infantado EN 115 3.854,44 B 7 8.518,31 € 3.033,20 € 11.551,51 €
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ANEXO I

Identificação 
DEVFDR Cód_EV

Localidade Morada
Total de Área verde, 

em m2
Tipologia Refª Mapa Valor € Valor € água Valor Total

LR_085_EV Loures Rua da Républica 590,97 B 1 1.306,04 € 465,06 € 1.771,10 €
LR_086_EV Loures Traseira da Rua de Ilha de Porto Santo 289,89 B 1 640,66 € 228,13 € 868,79 €
LR_087_EV Loures Rua de Angola 1.042,36 B 1 2.303,62 € 820,27 € 3.123,90 €
LR_088_EV Loures Rua de Macau 110,60 B 1 244,42 € 87,03 € 331,45 €
LR_089_EV Loures Rua do Funchal 496,25 B 6 1.096,70 € 390,51 € 1.487,21 €
LR_090_EV Loures Rua do Funchal 1.905,83 B 6 4.211,88 € 1.499,76 € 5.711,64 €
LR_091_EV Loures Rua José Marques Raso 297,37 B 5 657,18 € 234,01 € 891,18 €
LR_092_EV Loures Rua Capitão Oliveira Mata 199,72 B 5 441,39 € 157,17 € 598,56 €
LR_093_EV Loures Praceta Arnaldo Jesus Primarra 909,09 B 5 2.009,10 € 715,40 € 2.724,50 €
LR_094_EV Loures Rua Avelar Brotero 66,99 B 5 148,04 € 52,71 € 200,75 €
LR_095_EV Infantado Av. Das Descobertas 179,60 B 7 396,93 € 141,34 € 538,26 €
LR_096_EV Infantado Rua Vasco da Gama 182,68 B 7 403,72 € 143,76 € 547,48 €
LR_097_EV Infantado Av. Das Descobertas /  Av. Gil Eanes 3.988,85 B 7 8.815,35 € 3.138,97 € 11.954,32 €
LR_098_EV Mealhada Rua Ilha do Pico 22,60 A 2 38,42 € 0 38,42 €
LR_099_EV Mealhada Rua Ilha Terceira 79,00 C 2 217,25 € 43,52 € 260,77 €
LR_100_EV Loures Rua 4 Outubro 115,19 B 4 254,57 € 90,65 € 345,21 €
LR_101_EV Loures Rua 4 Outubro 423,71 B 4 936,39 € 333,43 € 1.269,82 €

LR_102_EV Loures
Rua 4 Outubro/ R. Manuel Francisco 
Soromanho

518,16 B 4 1.145,14 € 407,76 € 1.552,90 €

LR_103_EV Urmeiras Pcta. António Feliciano Bastos 268,67 B 4 593,76 € 211,43 € 805,19 €
LR_104_EV Urmeiras Pcta. António Feliciano Bastos 344,46 A 4 585,58 € 0 585,58 €
LR_105_EV Urmeiras Rua João Fandango 2.906,96 B 4 6.424,38 € 2.287,59 € 8.711,96 €
LR_106_EV Urmeiras Pctª das Amoras 92,73 A 4 157,64 € 0 157,64 €
LR_107_EV Urmeiras Pctªa das Urmeiras 547,50 B 4 1.209,98 € 430,85 € 1.640,83 €
LR_108_EV Urmeiras Rua Maria Lamas 173,60 B 4 383,65 € 136,61 € 520,26 €
LR_109_EV Barro Outros sem nome 3468 108,17 B 9 239,06 € 85,12 € 324,18 €
LR_110_EV Palhais Outros sem nome 3306 1.836,22 B 9 4.058,04 € 1.444,98 € 5.503,02 €
LR_111_EV Palhais Rua Capitães de Abril 162,63 A 9 276,47 € 0 276,47 €
LR_112_EV Palhais Praceta Nossa Senhora da Assunção 37,15 B 9 82,10 € 29,24 € 111,34 €

4



ANEXO I

Identificação 
DEVFDR Cód_EV

Localidade Morada
Total de Área verde, 

em m2
Tipologia Refª Mapa Valor € Valor € água Valor Total

LR_113_EV Palhais Praceta de Santo António 32,92 A 9 55,96 € 0 55,96 €
LR_114_EV Palhais Rua Capitães de Abril 833,30 B 9 1.841,59 € 655,75 € 2.497,34 €

LR_115_EV Murteira
Rua de Stª Petronilha / Rua José Lopes 
Casquilho

1.024,94 B 3 2.265,11 € 806,56 € 3.071,67 €

LR_116_EV Torre dos trotes Rua Principal 69,71 A 12 118,50 € 0 118,50 €
LR_117_EV Pinheiro de Loures Rua dos Combatentes do Ultramar 142,60 A 8 242,41 € 0 242,41 €
LR_118_EV Pinheiro de Loures Rua da Fonte de Dom Sebastião 101,59 C 8 279,37 € 55,96 € 335,33 €
LR_119_EV Pinheiro de Loures Rua do Beco 416,09 B 9 919,56 € 327,44 € 1.246,99 €
LR_120_EV Loures EN250 303,03 B 2 669,69 € 238,46 € 908,15 €
LR_121_EV Loures Rua Angra do Heroísmo 143,17 A 2 243,39 € 0 243,39 €
LR_122_EV Loures Rua da Calheta 296,87 B 2 656,09 € 233,62 € 889,71 €
LR_123_EV Urmeiras Rua Cidade da Horta 61,25 C 4 168,44 € 33,74 € 202,18 €
LR_124_EV Urmeiras Rua Maria Lamas 1.384,17 B 4 3.059,03 € 1.089,26 € 4.148,28 €
LR_125_EV Loures Rua Ilha Porto Santo 104,10 C 1 286,26 € 57,34 € 343,60 €
LR_126_EV Loures Rua Padre António Vieira 1.182,27 B 5 2.612,82 € 930,37 € 3.543,20 €
LR_127_EV Loures EN 115 381,72 B 6 843,61 € 300,39 € 1.144,00 €
LR_128_EV Loures Avenida da República 112,61 B 1 248,88 € 88,62 € 337,50 €
LR_129_EV Loures Rua Barbosa Resende 3,56 C 1 9,80 € 1,96 € 11,76 €
LR_130_EV Pinheiro de Loures Outros sem nome 4388 3.536,14 B 9 7.814,87 € 2.782,71 € 10.597,58 €

LR_131_EV Sete Casas Rua Comando Carvalho Araújo  próx. nº 90 554,70 B 6 1.225,89 € 436,51 € 1.662,40 €

LR_132_EV Moninhos Rua das Hortensias 205,75 B 11 454,72 € 161,91 € 616,63 €
LR_133_EV Loures R. Professor Luís Albuquerque 375,73 B 1 830,36 € 295,68 € 1.126,04 €
LR_134_EV Infantado Praça Infante D. Henrique 467,80 B 7 1.033,84 € 368,13 € 1.401,97 €
LR_135_EV Fanqueiro Rua Sobreiros 42,03 A 71,45 € 0 71,45 €
LR_136_EV Mealhada Rua Vieira da Silva 1.053,48 A 1.790,92 € 0 1.790,92 €
LR_137_EV Loures Av. Dr. António Carvalho de Figueiredo 209,65 B 463,34 € 164,98 € 628,32 €
LR_138_EV Urmeiras Pcta. António Feliciano Bastos 340,40 B 752,29 € 267,88 € 1.020,17 €

LR_155_EV Casal de Santa Maria
Rua de Santa Maria, Rua principal, Rua da 
Ponte

2.082,01 A 3.539,42 € 0 3.539,42 €

LR_156_EV Urmeiras Rua João Fandango n.º 2 23,48 A 39,92 € 0 39,92 €

LR_157_EV
Quinta da Peça 
Moninhos

Rua das Cravinas e Rua dos Cravos 1.937,06 B 4.280,90 € 1.524,34 € 5.805,24 €
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ANEXO I

Identificação 
DEVFDR Cód_EV

Localidade Morada
Total de Área verde, 

em m2
Tipologia Refª Mapa Valor € Valor € água Valor Total

LR_158_EV Barro - Loures
Rua Aristides de Sousa Mendes - Rua 
Doutor Armindo Monteiro

4.165,90 B 9.206,64 € 3.278,29 € 12.484,93 €

LR_159_EV Barro - Loures
Rua Aristides de Sousa Mendes - Rua 
Doutor Armindo Monteiro

5.804,05 A 9.866,89 € 0 9.866,89 €

131.691,09 289.844,86 € 93.235,87 € 383.080,73 €

Tipologia Valor

A 1,70 €

B 2,21 €

C 2,75 €

D 3,13 €

Área a considerar para efeitos de Acordo de Execução

a.       Espaços com manutenção reduzida independentemente da tipologia de coberto vegetal, de sequeiro;

b.       Espaços com manutenção regular maioritariamente constituída por prados/relvados, com sistema de 
rega automática;

c.       Espaços com manutenção regular constituída por mosaico de prados/relvados, herbáceas, arbustos 
e/ou árvores com sistema de rega;
d.       Espaços com manutenção intensiva com elevada utilização, constituída por mosaico de 
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ANEXO I

Assegurar a manutenção dos espaços verdes, incluindo a gestão e o consumo da água

Identificação 
DEVFDR Cód_EV

Localidade Morada
Total de Área 
verde, em m2

Tipologia Refª Mapa Obs: Valor €
Valor € 
água 

Valor Total

LS_001_EV Lousa Largo 5 de Outubro 44,73 C 1 123,00 € 24,64 € 147,64 €
LS_002_EV Lousa R. Herois Ultramar 190,81 C 1 524,74 € 105,11 € 629,85 €
LS_003_EV Portela R. Major Rosa Bastos 38,42 C 1 105,65 € 21,16 € 126,82 €
LS_004_EV Casais de Monte Gordo CM1294 306,04 C 2 841,60 € 168,58 € 1.010,18 €
LS_005_EV Lousa Largo 5 de Outubro 64,70 C 1 177,91 € 35,64 € 213,55 €
LS_006_EV Lousa Escadinhas das Fontainhas 20,80 C 1 57,20 € 11,46 € 68,66 €
LS_007_EV Lousa R. Fonte dos Amores 21,60 C 1 59,40 € 11,90 € 71,30 €

LS_008_EV Cabeço Montachique
R. Alvaro Ferreira / Lg. Das 
Oliveiras

15,53 C 3 42,70 € 8,55 € 51,26 €

LS_009_EV Freixeira Estrada Velha da Freixaira 66,03 C 4 181,58 € 36,37 € 217,95 €
LS_010_EV Cabeço Montachique R. Rio da Fonte 88,37 C 3 243,01 € 48,68 € 291,69 €
LS_011_EV Carcavelos R. Principal 23,63 C 5 64,98 € 13,02 € 77,99 €

LS_012_EV Cabeço Montachique
R. Luíz Vaz de Camões / R. 
Miguel Torga

643,13 C 3 1.768,61 € 354,27 € 2.122,88 €

LS_013_EV Torre Pequena Rua da torre pequena 12,90 B 1 28,51 € 10,15 € 38,66 €
LS_014_EV Lousa Rua padre Luís Germânio 7,02 A 1 11,93 € 0 11,93 €
LS_015_EV Lousa Rua da Fonte dos Amores 79,71 A 1 135,51 € 0 135,51 €
LS_016_EV Lousa Rua Heróis do Ultramar 714,93 B 2 1.580,00 € 562,60 € 2.142,60 €
LS_017_EV Casais do Forno Rua do Carrascal 51,73 A 4 87,94 € 0 87,94 €
LS_018_EV Casais do Forno Rua do Carrascal 97,90 A 4 166,43 € 0 166,43 €
LS_019_EV Carcavelos Rua Principal 118,63 A 5 201,67 € 0 201,67 €
LS_020_EV Salemas Rua da Liberdade 176,09 A 6 299,35 € 0 299,35 €
LS_021_EV Salemas Rua 25 de Abril 258,36 B 6 570,98 € 203,31 € 774,29 €
LS_022_EV Lousa Rua 25 de Abril 136,71 C E.V. Aditado 375,95 € 75,31 € 451,26 €
LS_023_EV Lousa Rua da Paz 148,40 C E.V. Aditado 408,10 € 81,75 € 489,85 €

LS_027_EV Lousa Rua da Vinha, Rua do Barril 628,52 A

Proc. Aditado 
a partir de 01-
05-2015

1.068,48 € 0 1.068,48 €

LS_028_EV Tocadelos Rua 25 de Abril 378,57 A

Proc. Aditado 
a partir de 04-
04-2017

643,57 € 0 643,57 €

LS_029_EV Casais do Forno Rua Principal 93,78 A

Proc. Aditado 
a partir de 01-
07-2017

159,43 € 0 159,43 €

4.427,03 9.928,23 € 1.772,50 € 11.700,73 €

Tipologia Valor

A 1,70 €

B 2,21 €

C 2,75 €

D 3,13 €

Lousa

d.       Espaços com manutenção intensiva com elevada utilização, constituída por mosaico de 
prados/relvados, herbáceas, arbustos e/ou árvores com sistema de rega;

Área a considerar para efeitos de Acordo de Execução

a.       Espaços com manutenção reduzida independentemente da tipologia de coberto vegetal, 
de sequeiro;

b.       Espaços com manutenção regular maioritariamente constituída por prados/relvados, 
com sistema de rega automática;

c.       Espaços com manutenção regular constituída por mosaico de prados/relvados, 
herbáceas, arbustos e/ou árvores com sistema de rega;
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ANEXO I

Assegurar a manutenção dos espaços verdes, incluindo a gestão e o consumo da água

Identificação 
DEVFDR Cód_EV

Localidade Morada
Total atual de Área 

verde, em m2
Tipologia Refª Mapa Valor € Valor € água Valor Total

M_001_EV Moscavide EN 6 621,15 B 1 1.372,74 € 488,80 € 1.861,55 €
M_002_EV Moscavide Avenida de Moscavide 600,16 B 1 1.326,35 € 472,29 € 1.798,64 €
M_003_EV Moscavide Avenida de Moscavide 48,83 B 1 107,91 € 38,43 € 146,34 €
M_004_EV Moscavide Praceta José Augusto Gouveia 162,84 C 1 447,81 € 89,70 € 537,51 €
M_005_EV Moscavide Rua Laureano de Oliveira 921,89 C 2 2.535,20 € 507,83 € 3.043,03 €
M_006_EV Moscavide IC2 4.732,77 B 2 10.459,42 € 3.724,38 € 14.183,81 €
M_007_EV Moscavide Estrada da Circunvalação 528,98 A 3 899,27 € 0 899,27 €
M_008_EV Moscavide Rua Almirante Gago Coutinho 54,35 B 2 120,11 € 42,77 € 162,88 €
M_009_EV Moscavide Avenida de Moscavide 77,03 C 1 211,83 € 42,43 € 254,26 €
M_010_EV Moscavide Rua Cidade de Goa / Avenida de Moscavide 5.483,76 B 1 12.119,11 € 4.315,37 € 16.434,48 €

3.015,85 A 5.126,95 € 0 5.126,95 €

14.905,36 C 40.989,74 € 8.210,69 € 49.200,43 €
M_013_EV Moscavide Traseiras das escolas - Rua do Seminário 1.426,56 B 3 3.152,70 € 1.122,61 € 4.275,32 €
M_014_EV Moscavide Rua Dr. João Gomes Patacão 75,62 B 2 167,12 € 59,51 € 226,63 €
M_015_EV Moscavide Próximo da Rua do Seminário 19,72 B 2 43,58 € 15,52 € 59,10 €
M_016_EV Moscavide Exterior da escola - Rua Almirante Gago Coutinho 17,73 B 2 39,19 € 13,95 € 53,14 €

32.692,61 79.119,05 € 19.144,29 € 98.263,33 €

a.       Espaços com manutenção reduzida independentemente da tipologia de coberto vegetal, de sequeiro;

b.      Espaços com manutenção regular maioritariamente constituída por prados/relvados, com sistema de rega automática;

c.       Espaços com manutenção regular constituída por mosaico de prados/relvados, herbáceas, arbustos e/ou árvores com sistema de rega;

Tipologia Valor

A 1,70 €

B 2,21 €

C 2,75 €

D 3,13 €

Moscavide

Área a considerar para efeitos de Acordo de Execução

d.      Espaços com manutenção intensiva com elevada utilização, constituída por mosaico de prados/relvados, herbáceas, arbustos 
e/ou árvores com sistema de rega;

M_011_EV Moscavide Estrada da Circunvalação 3



ANEXO I

Assegurar a manutenção dos espaços verdes, incluindo a gestão e o consumo da água

Identificação 
DEVFDR Cód_EV

Localidade Morada
Total de Área 
verde, em m2

Tipologia Refª Mapa Valor € Valor € água Valor Total

P_001_EV Portela Av. do RALIS 12.057,40 B 1 26.646,86 € 9.488,40 € 36.135,26 €

P_002_EV Portela Av. do RALIS 460,64 B 1 1.018,02 € 362,50 € 1.380,51 €

P_003_EV Portela Bairro Municipal 2.574,48 B 1 5.689,60 € 2.025,95 € 7.715,54 €

P_004_EV Portela Torres Cooplar / Av. do RALIS 2.213,37 B 1 4.891,54 € 1.741,78 € 6.633,32 €

P_005_EV Portela Av. dos Descobrimentos (junto terminal rodoviário) 3.332,50 B 1 7.364,83 € 2.622,46 € 9.987,29 €

P_006_EV Portela Av. dos Descobrimentos 623,27 B 1 1.377,42 € 490,47 € 1.867,89 €

P_007_EV Portela Av. dos Descobrimentos 86,89 B 1 192,03 € 68,38 € 260,41 €

P_008_EV Portela Traseiras R. Pedro Alvares Cabral 783,44 A 1 1.331,85 € 0 1.331,85 €

P_009_EV Portela Traseiras R. Infante Dom Henrique 783,44 B 1 1.731,40 € 616,52 € 2.347,92 €

P_010_EV Portela Av. dos Descobrimentos/ R. do Brasil 340,28 B 1 752,01 € 267,78 € 1.019,79 €

P_011_EV Portela Av. dos Descobrimentos/ R. do Brasil 5.232,37 A 1 8.895,02 € 0 8.895,02 €

P_012_EV Portela Av. dos Descobrimentos (Junto ao estacionamento) 1.025,58 B 1 2.266,52 € 807,06 € 3.073,58 €

P_013_EV Portela R. dos Escritores 2.270,58 B 1 5.017,98 € 1.786,80 € 6.804,78 €

P_014_EV Portela Av. dos Descobrimentos 7.120,53 B 1 15.736,37 € 5.603,40 € 21.339,77 €

P_015_EV Portela Rot. Nuno Rodrigues dos Santos/ R. do Brasil 1.308,92 B 1 2.892,72 € 1.030,04 € 3.922,76 €

P_016_EV Portela Av. da Républica 1.400,55 B 1 3.095,22 € 1.102,14 € 4.197,36 €

P_017_EV Portela Av. da Républica - Rotunda 80,43 B 1 177,75 € 63,29 € 241,04 €

P_018_EV Portela Av. da Républica 1.690,43 B 1 3.735,84 € 1.330,26 € 5.066,10 €

P_019_EV Portela R. Mouzinho de Albuquerque 3.490,52 B 1 7.714,06 € 2.746,82 € 10.460,88 €

P_020_EV Portela R. Mouzinho de Albuquerque - Rotunda 25,70 B 1 56,80 € 20,22 € 77,02 €

P_021_EV Portela R. dos Actores 641,61 B 1 1.417,95 € 504,90 € 1.922,85 €

P_022_EV Portela Av. dos Descobrimentos 7.840,85 B 1 17.328,28 € 6.170,25 € 23.498,53 €

P_023_EV Portela R. Seminário/ R. Cidade Rio Janeiro/ R. do Brasil 12.053,04 A 1 20.490,16 € 0 20.490,16 €

P_024_EV Portela Av. da Républica 3.430,79 B 1 7.582,04 € 2.699,81 € 10.281,85 €

P_025_EV Portela Canteiro - Escola - Rua do Seminário 5.558,71 A 1 9.449,81 € 0 9.449,81 €

P_026_EV Portela R. dos Escritores 686,01 B 1 1.516,08 € 539,85 € 2.055,93 €

P_027_EV Portela Av. Das Escolas 141,40 A 1 240,38 € 0 240,38 €

P_028_EV Portela Praçeta José Relvas 244,16 B 1 539,59 € 192,14 € 731,73 €

P_029_EV Portela Praçeta José Relvas 633,10 B 1 1.399,15 € 498,21 € 1.897,36 €

Portela

1



ANEXO I

Identificação 
DEVFDR Cód_EV

Localidade Morada
Total de Área 
verde, em m2

Tipologia Refª Mapa Valor € Valor € água Valor Total

P_030_EV Portela Av. Da República 612,50 A 1 1.041,25 € 0 1.041,25 €

P_031_EV Portela Bairro Auto Construção 114,90 B 1 253,93 € 90,42 € 344,35 €

P_032_EV Portela Rua Almirante Reis 934,01 A 1 1.587,82 € 0 1.587,82 €

P_033_EV Portela R. Vasco da Gama / R. Mouzinho de Albuquerque 550,00 A 1 935,00 € 0 935,00 €

P_034_EV Portela R. dos Actores 245,14 A 1 416,74 € 0 416,74 €

80.587,52 164.782,02 € 42.869,82 € 207.651,84 €

a.       Espaços com manutenção reduzida independentemente da tipologia de coberto vegetal, de sequeiro;

b.       Espaços com manutenção regular maioritariamente constituída por prados/relvados, com sistema de rega automática;

c.       Espaços com manutenção regular constituída por mosaico de prados/relvados, herbáceas, arbustos e/ou árvores com sistema de rega;

Tipologia Valor

A 1,70 €

B 2,21 €

C 2,75 €

D 3,13 €

Área a considerar para efeitos de Acordo de Execução

d.       Espaços com manutenção intensiva com elevada utilização, constituída por mosaico de prados/relvados, 
herbáceas, arbustos e/ou árvores com sistema de rega;
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ANEXO I

Assegurar a manutenção dos espaços verdes, incluindo a gestão e o consumo da água

Identificação 
DEVFDR Cód_EV

Localidade Morada
Total de Área 
verde, em m2

Tipologia Refª Mapa Valor € Valor € água Valor Total

S_001_EV Qtª Nova
R. Salvador Allende / R. Major Rosa Bastos / R. 
Est. Militar

2.732,88 B 2 6.039,66 € 2.150,60 € 8.190,25 €

S_002_EV Qtª Nova
Rua Major Rosa Bastos/Rua Dr. Pereira Jardim 
1

1.023,36 B 2 2.261,62 € 805,32 € 3.066,93 €

S_003_EV Qtª Nova
Rua Major Rosa Bastos/Rua Dr. Pereira Jardim 
2

250,01 B 2 552,51 € 196,74 € 749,25 €

S_004_EV Qtª Nova Rua Teófilo Lopes Constantino 01 539,64 B 2 1.192,61 € 424,67 € 1.617,28 €
S_005_EV Qtª Nova Rua Dr. Pereira Jardim – traseiras 145,36 B 1 321,25 € 114,39 € 435,64 €
S_006_EV Qtª Nova Outros sem nome 3634 342,01 B 1 755,84 € 269,14 € 1.024,98 €
S_007_EV Qtª Nova Espaços Rua Teófilo Lopes Constantino 482,23 B 1 1.065,73 € 379,48 € 1.445,21 €
S_008_EV Qtª Nova Rua Teófilo Lopes Constantino 02 3.837,52 B 2 8.480,93 € 3.019,88 € 11.500,81 €
S_010_EV B.º da Fonte Perra Rua Luís de Camões 184,84 A 2 314,23 € 0 314,23 €
S_011_EV B.º da Fonte Perra Rua Luís de Camões 310,86 C 2 854,87 € 171,24 € 1.026,11 €
S_012_EV B.º da Fonte Perra Pct. Almeida Garrett 18,05 B 2 39,90 € 14,21 € 54,10 €
S_013_EV B.º da Fonte Perra Rua Barbosa do Bocage 76,95 C 2 211,62 € 42,39 € 254,01 €
S_014_EV B.º da Fonte Perra Rua Barbosa do Bocage 55,95 C 2 153,86 € 30,82 € 184,67 €
S_015_EV B.º da Fonte Perra Rua João Diniz 547,08 C 2 1.504,46 € 301,36 € 1.805,83 €

S_016_EV B.º da Fonte Perra Rua Salvador Allende/Rua José Duarte Morais 2.168,47 B 2 4.792,33 € 1.706,45 € 6.498,77 €

S_017_EV Sacavém Prctª Augusto Ferreira Geirinhas 674,15 B 4 1.489,86 € 530,51 € 2.020,37 €
S_018_EV Sacavém Rua Cidade de Goa 2.358,41 B 4 5.212,09 € 1.855,92 € 7.068,00 €
S_019_EV Sacavém Av. James Gilman / Travessa do Olival 1.382,63 B 4 3.055,61 € 1.088,04 € 4.143,65 €
S_020_EV Sacavém Rua Júlio Bruno Costa 65,16 B 2 143,99 € 51,27 € 195,27 €
S_021_EV Sacavém Rua Alexandre Herculano 88,41 B 4 195,38 € 69,57 € 264,95 €
S_022_EV Sacavém Espaços Pavilhão Bartolomeu Dias 950,83 A 4 1.616,41 € 0 1.616,41 €

S_023_EV Sacavém
Rotunda e espaços adjacentes na Rua 
Salvador Allende

229,72 C 2 631,73 € 126,54 € 758,28 €

S_024_EV Sacavém Rua Auta da Palma Carlos 237,53 C 2 653,21 € 130,84 € 784,05 €
S_025_EV Sacavém Rua Padre Filinto Ramalho 403,76 C 4 1.110,35 € 222,42 € 1.332,77 €
S_026_EV Sacavém Espaço fronteiro à Junta de Freguesia 6,77 A 4 11,51 € 0 11,51 €
S_027_EV Sacavém Rua Manuel da Silva 170,18 C 4 467,99 € 93,74 € 561,74 €
S_028_EV Sacavém Rua Estado da Índia 1.640,66 B 4 3.625,86 € 1.291,09 € 4.916,95 €

Sacavém

1



ANEXO I

Identificação 
DEVFDR Cód_EV

Localidade Morada
Total de Área 
verde, em m2

Tipologia Refª Mapa Valor € Valor € água Valor Total

S_029_EV Sacavém Rua Estado da Índia (junto ao cemitério) 428,01 B 4 945,91 € 336,82 € 1.282,73 €

S_030_EV Sacavém
Estrada Sacavém Moscavide 01- Rua Cidade 
Goa

4.017,86 B 3 e 4 8.879,47 € 3.161,80 € 12.041,27 €

S_031_EV Sacavém Várias Ruas 9.603,73 B 4 21.224,24 € 7.557,52 € 28.781,75 €
S_032_EV Sacavém Rua Miguel  Bombarda 832,54 B 2 e 3 1.839,90 € 655,15 € 2.495,06 €
S_033_EV Sacavém Praça da República 1.519,28 C 3 e 4 4.178,02 € 836,90 € 5.014,92 €
S_034_EV Sacavém  EN10/Rua Domingos José de Morais 3.187,22 B 3 7.043,76 € 2.508,14 € 9.551,90 €
S_035_EV Urb. Real Forte  (várias ruas) Urbanização Real Forte 20.632,57 C 3 56.739,56 € 11.365,55 € 68.105,11 €
S_036_EV Qtª Nova Estrada Militar 1.371,81 B 2 3.031,70 € 1.079,53 € 4.111,23 €

S_037_EV Qtª  Nova
R. Teófilo Lopes Constantino / R. Doutor 
Pereira Jardim

1.812,34 B 1 4.005,27 € 1.426,19 € 5.431,46 €

S_038_EV Qtª  Nova Centro de saúde de Sacavém 2.301,37 B 1 5.086,03 € 1.811,03 € 6.897,06 €
S_039_EV Qtª  Nova Urb. Terraços da Ponte 4.580,30 B 1 10.122,46 € 3.604,40 € 13.726,86 €
S_040_EV Sacavém Avenida Estado da India 2.942,25 B 3 e 4 6.502,37 € 2.315,36 € 8.817,73 €
S_041_EV Urb. Real Forte Rua Forte de Monte Cintra 5.354,73 B 3 11.833,94 € 4.213,82 € 16.047,77 €
S_042_EV Sacavém Rua Domingos José de Morais 1.845,50 B 3 4.078,56 € 1.452,29 € 5.530,85 €
S_043_EV Várias áreas verdes várias ruas (Urb Terraços da Ponte 2ª fase) 4.934,91 B 2 10.906,15 € 3.883,46 € 14.789,61 €

S_044_EV Várias áreas verdes várias ruas (Urb Terraços da Ponte 2ª fase - 2 ) 4.271,30 B 2 9.439,57 € 3.361,24 € 12.800,81 €

S_045_EV Qtª Nova Rua Dr. Pereira Jardim – traseiras 80,00 B 1 176,80 € 62,95 € 239,75 €
S_046_EV Sacavém Estrada Sacavém Moscavide 779,34 A 1.324,88 € 0 1.324,88 €
S_047_EV Sacavém Interior da antiga Quinta do Mocho 17.889,85 A 30.412,75 € 0 30.412,75 €
S_053_EV Sacavém Rua Teófilo Lopes Constantino 261,86 A 445,16 € 0 445,16 €

109570,18 244.971,91 € 64.718,78 € 309.690,69 €

Tipologia Valores

A 1,70 €

B 2,21 €

C 2,75 €

D 3,13 €

Área a considerar para efeitos de Acordo de Execução

a.       Espaços com manutenção reduzida independentemente da tipologia de coberto vegetal, de sequeiro;

b.       Espaços com manutenção regular maioritariamente constituída por prados/relvados, com sistema de 
rega automática;
c.       Espaços com manutenção regular constituída por mosaico de prados/relvados, herbáceas, arbustos 
e/ou árvores com sistema de rega;
d.       Espaços com manutenção intensiva com elevada utilização, constituída por mosaico de 
prados/relvados, herbáceas, arbustos e/ou árvores com sistema de rega;
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ANEXO I

Assegurar a manutenção dos espaços verdes, incluindo a gestão e o consumo da água

Identificação 
DEVFDR Cód_EV

Localidade Morada
Total de Área 
verde, em m2

Tipologia Refª Mapa Valor € Valor € água Valor Total

PV_001_EV Prior Velho Rua Dio 368,62 B 1 814,65 € 290,08 € 1.104,73 €
PV_002_EV Prior Velho Praceta Florbela Espanca 30,53 C 1 83,96 € 16,82 € 100,77 €
PV_003_EV Prior Velho Av. Vasco da Gama Fernandes 1310,19 B 1 2.895,52 € 1.031,04 € 3.926,56 €
PV_004_EV Prior Velho Rua Maestro Lopes Graça 382,26 B 1 844,80 € 300,82 € 1.145,62 €
PV_005_EV Prior Velho Rua Catarina Eufémia 9,24 B 1 20,43 € 7,27 € 27,70 €
PV_006_EV Prior Velho Rua Catarina Eufémia 150,44 B 1 332,47 € 118,38 € 450,85 €
PV_007_EV Prior Velho Rua Timor 18,79 A 1 31,95 € 0 31,95 €
PV_008_ZV Prior Velho Praceta Fernando Pessoa 768,80 C 1 2.114,21 € 423,50 € 2.537,71 €
PV_009_ZV Prior Velho Rua Joaquim da Silva Nogueira (Pavilhão Multiusos) 532,53 C 1 1.464,46 € 293,35 € 1.757,80 €
PV_010_ZV Prior Velho Praça Gil Vicente 181,01 C 1 497,79 € 99,71 € 597,50 €
PV_011_ZV Prior Velho  Rua Gil Vicente 371,95 B 1 822,02 € 292,70 € 1.114,72 €
PV_012_ZV Prior Velho Rua José Carneiro Correia 546,04 C 1 1.501,62 € 300,79 € 1.802,41 €
PV_013_ZV Prior Velho Rua Defensores da Paz 523,55 C 1 1.439,77 € 288,40 € 1.728,17 €
PV_014_ZV Prior Velho Rua José Manuel C. Afonso Santos 536,45 C 1 1.475,23 € 295,50 € 1.770,73 €
PV_015_EV Prior Velho Praceta Natália Correia 203,30 C 1 559,07 € 111,99 € 671,06 €
PV_016_EV Prior Velho Rua Cabo Verde/ R. José Manuel C. Afonso Santos 172,11 B 1 380,36 € 135,44 € 515,80 €
PV_017_EV Prior Velho Rua Porto Amélia 3,69 B 1 8,15 € 2,90 € 11,05 €
PV_018_EV Prior Velho Rua Moçambique 282,81 B 2 625,01 € 222,55 € 847,56 €
PV_019_EV Prior Velho Rua Eng. Vasco Lima Villas 785,27 C 2 2.159,48 € 432,57 € 2.592,05 €
PV_020_EV Prior Velho Rua Moçambique 61,88 C 1 170,17 € 34,09 € 204,25 €
PV_021_EV Prior Velho Rua Maestro Lopes Graça 97,56 B 1 215,60 € 76,77 € 292,37 €
PV_022_EV Prior Velho Rua Moçambique 15,00 C 2 41,25 € 8,26 € 49,51 €
PV_023_EV Prior Velho Parque Urbano do Prior Velho 22.780,00 B 1 50.343,80 € 17.926,39 € 68.270,19 €

PV_024_ZV Prior Velho
Av. Vasco da Gama Fernandes / Rua José Manuel Cerqueira Afonso / Rua Jpsé dos Santos 
Mateus / Rua Maestro Lopes Graça / Rua Macau

912,11 C 1 2.508,30 € 502,44 € 3.010,74 €

PV_025_ZV Prior Velho Rua Catarina Eufémia 129,88 C 1 357,17 € 71,55 € 428,72 €

31.174,01 71.707,22 € 23.283,31 € 94.990,53 €

a.       Espaços com manutenção reduzida independentemente da tipologia de coberto vegetal, de sequeiro;

b.       Espaços com manutenção regular maioritariamente constituída por prados/relvados, com sistema de rega automática;

c.       Espaços com manutenção regular constituída por mosaico de prados/relvados, herbáceas, arbustos e/ou árvores com sistema de rega;

Tipologia Valor

A 1,70 €

B 2,21 €

C 2,75 €

D 3,13 €

Prior Velho

d.       Espaços com manutenção intensiva com elevada utilização, constituída por mosaico de prados/relvados, herbáceas, arbustos e/ou 
árvores com sistema de rega;

Área a considerar para efeitos de Acordo de Execução



ANEXO I

Assegurar a manutenção dos espaços verdes, incluindo a gestão e o consumo da água

Identificação DEVFDR 
Cód_EV

Localidade Morada
Total de Área 
verde, em m2

Tipologia Refª Mapa Valor € Valor € água Valor Total

SIA_001_EV Via Rara R. do Olival 12971,74 C 1 35.672,29 € 7.145,55 € 42.817,84 €
SIA_002_EV Via Rara Travessa Nossa Srª Conceição / R. da Esperança 33,24 C 1 91,41 € 18,31 € 109,72 €
SIA_003_EV Alto da Eira R. Nª Srª de Almortão 1220,11 B 2 2.696,44 € 960,15 € 3.656,59 €
SIA_004_EV Alto da Eira Urbanização Alto da Eira 11753,89 B 2 25.976,10 € 9.249,55 € 35.225,65 €
SIA_005_EV Alto da Eira R. 1º de Maio 416,36 B 2 920,16 € 327,65 € 1.247,81 €
SIA_006_EV St. Iria Azoia R. São Francisco Xavier 361,28 B 2 798,42 € 284,30 € 1.082,72 €
SIA_007_EV St. Iria Azoia R. São Francisco Xavier 468,20 B 2 1.034,72 € 368,44 € 1.403,17 €
SIA_008_EV St. Iria Azoia R. Goa / R. Primavera 58,50 B 2 129,29 € 46,04 € 175,32 €
SIA_009_EV St. Iria Azoia Largo sociedade 1º Agosto 20,33 B 2 44,92 € 16,00 € 60,92 €
SIA_010_EV Via Rara R. Dom Afonso de Albuquerque 1041,12 B 1 2.300,88 € 819,29 € 3.120,17 €
SIA_011_EV St. Iria Azoia Praceta Sousa Martins / R. Pedro Nunes 154,99 B 2 342,54 € 121,97 € 464,51 €
SIA_012_EV St. Iria Azoia Av. de Stª Iria 1093,96 B 2 2.417,65 € 860,88 € 3.278,53 €
SIA_013_EV St. Iria Azoia Praceta no final da R. Diu 320,26 C 2 880,72 € 176,42 € 1.057,14 €
SIA_014_EV St. Iria Azoia R. D. João de Castro 220,88 B 2 488,14 € 173,82 € 661,95 €
SIA_015_EV St. Iria Azoia R. D Afonso Henriques 101,72 C 2 279,72 € 56,03 € 335,75 €
SIA_016_EV St. Iria Azoia R. Angola 192,03 B 2 424,39 € 151,12 € 575,50 €
SIA_017_EV St. Iria Azoia R. da Escola/ Outros sem nome 3748 1155,32 B 2 2.553,25 € 909,16 € 3.462,41 €
SIA_018_EV St. Iria Azoia R. de Goa 559,58 B 2 1.236,68 € 440,35 € 1.677,03 €
SIA_019_EV St. Iria Azoia R. Almirante Gago Coutinho 53,43 B 2 118,08 € 42,05 € 160,13 €
SIA_020_EV Portela da Azóia Av. 25 de Abril 188,29 B 5 416,11 € 148,17 € 564,28 €
SIA_021_EV Portela da Azoia Av. 25 de Abril 215,69 B 5 476,68 € 169,74 € 646,41 €
SIA_022_EV Portela da Azóia R. Rosa Branca 519,33 B 5 1.147,73 € 408,68 € 1.556,41 €
SIA_023_EV Portela da Azóia R. Rosa Branca 232,74 B 5 514,36 € 183,15 € 697,52 €
SIA_024_EV Portela da Azóia Av. Serpa Pinto 30,11 C 5 82,80 € 16,59 € 99,39 €
SIA_025_EV Bº Estacal Novo Praça Humberto Delgado 451,58 B 4 997,99 € 355,36 € 1.353,36 €
SIA_026_EV Bº Estacal Novo Praça Amália Rodrigues 370,49 B 4 818,79 € 291,56 € 1.110,35 €
SIA_027_EV Bº dos Cocheios R. Pedro Soares 904,92 B 1 1.999,88 € 712,12 € 2.711,99 €
SIA_028_EV Bº Duas Portas R. da Palmeira 168,89 B 4 373,25 € 132,91 € 506,15 €
SIA_029_EV Bairro da Covina R. 10 Julho / R.18 Janeiro / R.8 Janeiro 7355,06 B 3 16.254,68 € 5.787,96 € 22.042,64 €
SIA_030_EV Bairro da Covina R. 18 Janeiro e R. D. Pedro V 177,76 C 3 488,84 € 97,92 € 586,76 €
SIA_031_EV Bº das Courela Largo Maria Lamas 182,07 C 3 500,70 € 100,30 € 600,99 €
SIA_032_EV Bº Forninhos R. Ruy Luis Gomes 303,96 B 1 671,76 € 239,20 € 910,96 €
SIA_033_EV Pirescouxe Praça Visconde Castelo Branco 12998,46 B 3 28.726,60 € 10.228,95 € 38.955,55 €
SIA_034_EV Pirescouxe Largo Pirescouxe / R. do Castelo 112,64 B 3 248,94 € 88,64 € 337,58 €
SIA_035_EV Pirescouxe Largo de Pirescouxe 1184,68 B 3 2.618,13 € 932,26 € 3.550,40 €

Santa Iria da Azóia

1



ANEXO I

Identificação DEVFDR 
Cód_EV

Localidade Morada
Total de Área 
verde, em m2

Tipologia Refª Mapa Valor € Valor € água Valor Total

SIA_036_EV Pirescouxe R. Dom Pedro V 110,39 B 3 243,97 € 86,87 € 330,84 €
SIA_037_EV Pirescouxe R. Dom Pedro V 456,49 B 3 1.008,84 € 359,23 € 1.368,07 €
SIA_038_EV Pirescouxe Travessa da escola 1435,55 C 3 3.947,76 € 790,78 € 4.738,54 €
SIA_039_EV Pirescouxe R. do Castelo - Campo Ténis 497,19 B 3 1.098,79 € 391,26 € 1.490,05 €
SIA_040_EV Pirescouxe R. José Augusto Gouveia 7082,90 B 3 15.653,21 € 5.573,79 € 21.227,00 €
SIA_041_EV Pirescouxe R. José Ferreira Cleto 1436,68 B 3 3.175,07 € 1.130,58 € 4.305,65 €
SIA_042_EV Bairro da Salvação R. Miradouro da Serra 354,98 B 6 784,50 € 279,35 € 1.063,85 €
SIA_043_EV Alto da Eira Praceta 25 de Junho 273,18 B 2 603,73 € 214,97 € 818,70 €
SIA_044_EV Alto da Eira Rua Nª Srª de Almortão - LIDL 633,45 B 2 1.399,91 € 498,48 € 1.898,40 €
SIA_045_EV Bairro dos Monjões Rua do Comércio 5601,07 A 6 9.521,82 € 0 9.521,82 €
SIA_046_EV Alto da Eira Avenida da República 1842,27 A 2 3.131,86 € 0 3.131,86 €
SIA_047_EV Santa Iria da Azóia Rua São Francisco de Xavier 161,09 B 2 356,01 € 126,77 € 482,78 €
SIA_048_EV Santa Iria da Azóia Rua São Francisco de Xavier 318,08 B 2 702,96 € 250,31 € 953,27 €
SIA_049_EV Bairro estacal Novo Corela da Bica 794,43 B 4 1.755,69 € 625,17 € 2.380,86 €
SIA_050_EV Portela da Azóia Canteiro exterior Cemitério 17,99 B 39,76 € 14,16 € 53,91 €
SIA_058_EV Bairro do Cativo Rua do parque 410,03 B 906,17 € 322,67 € 1.228,83 €

79019,39 179.073,08 € 52.724,93 € 231.798,00 €

a.       Espaços com manutenção reduzida independentemente da tipologia de coberto vegetal, de sequeiro;

b.       Espaços com manutenção regular maioritariamente constituída por prados/relvados, com sistema de rega automática;

c.       Espaços com manutenção regular constituída por mosaico de prados/relvados, herbáceas, arbustos e/ou árvores com sistema de rega;

d.       Espaços com manutenção intensiva com elevada utilização, constituída por mosaico de prados/relvados, herbáceas, arbustos e/ou árvores com sistema de rega;

Tipologia Valores

A 1,70 €

B 2,21 €

C 2,75 €

D 3,13 €

Área a considerar para efeitos de Acordo de Execução
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ANEXO I

Assegurar a manutenção dos espaços verdes, incluindo a gestão e o consumo da água

Identificação DEVFDR 
Cód_EV

Localidade Morada
Total de Área 
verde, em m2

Tipologia Refª Mapa Valor € Valor € água Valor Total

SJTA_001_EV Bairro da Fraternidade Rua Combatentes da Grande Guerra (igreja) 930,38 B 6 2.056,13 € 732,15 € 2.788,28 €
SJTA_002_EV Bairro da Fraternidade Lg. Dos Namorados 1.912,07 C 6 5.258,20 € 1.053,27 € 6.311,48 €
SJTA_003_EV Bº da Fraternidade Rua do Vale 225,70 B 6 498,79 € 177,61 € 676,40 €
SJTA_004_EV Vale Figueira Rua Alfredo Vitorino Costa 1.453,64 C 4 3.997,50 € 800,74 € 4.798,24 €
SJTA_005_EV Vale Figueira Tenente médico Ramiro Correia 285,88 B 4 631,81 € 224,97 € 856,78 €
SJTA_006_EV Vale Figueira Rua Alfredo Vitorino Costa 407,39 B 4 900,34 € 320,59 € 1.220,93 €
SJTA_007_EV Vale Figueira Rua Alvaro Roxo 1.371,06 C 4 3.770,42 € 755,26 € 4.525,67 €
SJTA_008_EV Vale Figueira Rua do Poço 3.163,55 C 2 8.699,76 € 1.742,66 € 10.442,42 €
SJTA_009_EV Vale Figueira Rua da Escola 557,13 C 4 1.532,12 € 306,90 € 1.839,01 €
SJTA_010_EV Vale Figueira Rua da Liberdade 116,59 C 2 320,63 € 64,23 € 384,86 €
SJTA_011_EV Bº Alto da Casa Branca Rua Dona Leonor 695,10 B 3 1.536,18 € 547,00 € 2.083,18 €
SJTA_012_EV Bº Alto da Casa Branca Rua São Vicente 184,32 B 3 407,34 € 145,05 € 552,39 €
SJTA_013_EV São João Talha Rua Don Afonso Henrriques/ Rua Almada Negreiros 551,92 B 4 1.219,74 € 434,33 € 1.654,07 €
SJTA_014_EV São João Talha R. Deputado Pedro Botelho Neves/ R. Afonso Albuquerque 470,82 C 4 1.294,76 € 259,35 € 1.554,11 €

SJTA_015_EV Bairro Areeiros Praceta Arcebispo Monsenhor Oscar Romero/ Rua Almada Negreiros 881,08 B 5 1.947,18 € 693,35 € 2.640,54 €

SJTA_016_EV Bairro Areeiros Praceta Arcebispo Monsenhor Oscar Romero 144,45 C 5 397,22 € 79,57 € 476,79 €
SJTA_017_EV Bairro Areeiros Pavilhão Municipal - Rua Almada Negreiros 1.212,57 C 5 3.334,57 € 667,95 € 4.002,52 €
SJTA_018_EV Bairro Areeiros Praceta Carlos Botelho 1.103,76 B 5 2.439,30 € 868,59 € 3.307,89 €
SJTA_019_EV Bairro Areeiros Praceta Padre Vicente Rodrigues 291,23 C 5 800,88 € 160,43 € 961,31 €
SJTA_020_EV Bairro Areeiros Praceta Capitães de Abril 554,00 C 5 1.523,51 € 305,18 € 1.828,69 €
SJTA_021_EV Bairro Areeiros Rua Heróis da Grande Guerra 855,84 C 5 2.353,56 € 471,44 € 2.825,01 €
SJTA_022_EV Bairro Areeiros Rua Heróis da Grande Guerra / Rua Alves Redol 761,06 C 5 2.092,91 € 419,23 € 2.512,15 €
SJTA_023_EV Bairro Areeiros Praceta Abel Manta 507,52 C 5 1.395,68 € 279,57 € 1.675,25 €
SJTA_024_EV Bairro Areeiros Rua Padre Cruz 545,92 C 3 / 5 1.501,29 € 300,72 € 1.802,02 €
SJTA_025_EV Bairro das Palmeiras Travessa António Aleixo 377,25 B 7 833,71 € 296,87 € 1.130,58 €
SJTA_026_EV São João Talha Rua Alfredo Vitorino Costa 26011,28 D 4 81.415,31 € 14.328,44 € 95.743,75 €
SJTA_027_EV São João Talha Rua João Deus 848,72 C 4 2.333,98 € 467,52 € 2.801,50 €
SJTA_028_EV Torres Cruzamento Rua Amilcar Buissa / Rua 5 de Outubro 332,81 B 4 735,52 € 261,90 € 997,42 €
SJTA_029_EV Torres Rua 5 de Outubro / Praceta das Escadinhas 415,91 B 4 919,17 € 327,30 € 1.246,46 €
SJTA_030_EV Torres Rua 5 de Outubro / Rua 1º Maio 3.619,59 B 4 7.999,30 € 2.848,39 € 10.847,68 €
SJTA_031_EV Torres Rua 5 de Outubro / Rua João Nunes Resende 216,21 C 4 594,57 € 119,10 € 713,67 €
SJTA_032_EV Torres Rua 5 de Outubro / Praceta das Torres 1.691,10 C 4 4.650,53 € 931,55 € 5.582,09 €
SJTA_033_EV Torres Rua 1º Maio / Traseiras posto Galp 286,24 B 4 632,59 € 225,25 € 857,85 €
SJTA_034_EV Torres Rua da Igreja 266,74 B 4 589,49 € 209,91 € 799,40 €
SJTA_035_EV Torres Rua Amilcar Buissa 30,10 A 4 51,17 € 0 51,17 €
SJTA_036_EV São João Talha Rua Don Afonso Henrriques 751,51 B 4 1.660,83 € 591,39 € 2.252,22 €

S. João da Talha



ANEXO I

Identificação DEVFDR 
Cód_EV

Localidade Morada
Total de Área 
verde, em m2

Tipologia Refª Mapa Valor € Valor € água Valor Total

SJTA_037_EV Vale Figueira Rua Alfredo Vitorino Costa (condominio Figueira Sol) 475,40 B 3 1.050,64 € 374,11 € 1.424,76 €
SJTA_038_EV Vale Figueira Rua Alfredo Vitorino Costa (vidreira do mealheiro) 91,22 B 3 201,60 € 71,79 € 273,39 €
SJTA_039_EV Bº São Vicente Rua Vale do Lide 760,86 B 7 1.681,51 € 598,75 € 2.280,26 €
SJTA_040_EV Vale Figueira Praceta Dr. Arlindo Vicente 342,07 C 4 940,70 € 188,43 € 1.129,13 €
SJTA_041_EV Bº São Vicente Rua Frenandina Talhadas Costa 922,68 B 7 2.039,12 € 726,09 € 2.765,22 €
SJTA_042_EV Bairro Casa Branca Rua Alfredo Vitorino Costa / Rua Casa Branca 1.135,23 B 3 2.508,85 € 893,35 € 3.402,20 €
SJTA_043_EV Bairro da Castelhana Rua Padre Cruz 616,59 C 3 / 5 1.695,63 € 339,65 € 2.035,28 €
SJTA_044_EV Bairro da Castelhana Rua Camara Pestana/ Rua do Brasil 482,22 C 5 1.326,11 € 265,64 € 1.591,75 €
SJTA_045_EV Bairro da Castelhana Rua dos Eucaliptos 237,68 C 5 653,61 € 130,93 € 784,54 €
SJTA_046_EV Vilas de São Francisco Ainda Sem nome 1.855,41 B 9 4.100,46 € 1.460,09 € 5.560,54 €
SJTA_047_EV Bairro dos Troviscais Rua Almirante Gago Coutinho 3.656,94 C 2 10.056,59 € 2.014,44 € 12.071,04 €
SJTA_048_EV Bairro dos Troviscais Rua Bulhão Pato 432,81 C 2 1.190,23 € 238,42 € 1.428,65 €
SJTA_049_EV Bairro dos Troviscais Rua Doutor Teófilo Braga 915,95 C 2 2.518,85 € 504,55 € 3.023,40 €
SJTA_050_EV Bairro da Freternidade Rua dos Navegantes 151,36 B 6 334,50 € 119,11 € 453,61 €
SJTA_051_EV Bairro da Freternidade Rua Infante Sagres 70,45 A 6 119,76 € 0 119,76 €
SJTA_052_EV Bº das Palmeiras Rua José Homem Correia Teles 240,52 B 7 531,56 € 189,28 € 720,83 €
SJTA_053_EV Bairro da Castelhana Rua do Parque 78,77 B 5 174,09 € 61,99 € 236,08 €
SJTA_054_EV Bairro Serro Picão Rua Jardim Serro do Picão 400,68 C 1 1.101,87 € 220,72 € 1.322,59 €
SJTA_055_EV Bº Arneiros Rua dos Arneiros 1.287,22 B 4 2.844,76 € 1.012,96 € 3.857,72 €
SJTA_056_EV São João Talha EN10 749,82 B 8 1.657,09 € 590,06 € 2.247,15 €
SJTA_057_EV Bº São João Talha Rua Deputado Pedro Botelho Neves 1981,02 B 5 4.378,04 € 1.558,93 € 5.936,97 €
SJTA_058_EV S. João da Talha Rua 5 de Outubro 127,11 B 4 280,91 € 100,03 € 380,94 €

SJTA_059_EV S. João da Talha
Rua padre Cruz / Rua Almada Negreiros / Rua do Sol / Praceta Padre 
Vicente Rodrigues / Avenida Herois da Grande Guerra

307,76 B 3 / 5 680,15 € 242,19 € 922,34 €

SJTA_060_EV S. João da Talha Rua padre Cruz 14,17 C 3 / 5 38,95 € 7,80 € 46,76 €
SJTA_061_EV S. João da Talha Rua D. Nuno Álvares Pereira / CM 1309 169,19 B 2 / 4 373,91 € 133,14 € 507,05 €
SJTA_062_EV S. João da Talha Rua Mário José Rita Leonardo 30,79 C 2 84,67 € 16,96 € 101,63 €
SJTA_063_EV S. João da Talha Rua do Vale 233,02 B 6 514,97 € 183,37 € 698,35 €
SJTA_064_EV Bairro Belo Horizonte Rua Dr. Fernando Namora - Rua Vasco de Lima Couto 641,48 B 9 1.417,68 € 504,81 € 1.922,49 €

SJTA_065_EV
Rotunda e espaços verdes, 

próximo da Pagil
Rua Alfredo Vitorino Costa 408,60 B 9 903,01 € 321,54 € 1.224,55 €

SJTA_066_EV
Canteiro próximo da rotunda da 

Rua do Poço
Travessa da Rua do Poço 178,27 B 2 393,98 € 140,29 € 534,26 €

SJTA_067_EV Vale Figueira - Espaço verde Praceta Dr. Arlindo Vicente 399,67 B 4 883,27 € 314,51 € 1.197,79 €

SJTA_068_EV
 Espaço verde em frente ao 

Posto GALP
Rua Afonso D. Henriques 194,83 B 4 430,57 € 153,32 € 583,89 €

SJTA_069_EV
2 canteiros em frente à Junta de 

Freguesia
Rua João de Deus 67,18 C 4 184,75 € 37,01 € 221,75 €

SJTA_070_EV Canteiro plantas aromáticas Rua João de Deus 43,77 C 4 120,37 € 24,11 € 144,48 €

SJTA_071_EV
Bairro das Cachoeiras - espaço 

verde com EJR
Rua do Moniz 659,71 B 3 1.457,96 € 519,15 € 1.977,11 €

SJTA_072_EV  Espaço em Serro Picão Calçada da Liberdade - Rua Gil Vicente - Rua Serro do Picão 321,24 B 1 709,94 € 252,80 € 962,74 €



ANEXO I

Identificação DEVFDR 
Cód_EV

Localidade Morada
Total de Área 
verde, em m2

Tipologia Refª Mapa Valor € Valor € água Valor Total

SJTA_073_EV
Bairro Alto da Casa Branca - 

Canteiros e espaço verde
Rua D. Inês de Castro - Praceta da Sede 142,98 B 3 315,99 € 112,52 € 428,50 €

SJTA_074_EV
Bairro da Fraternidade - Espaço 

envolvente ao Polidesportivo
Travessa Paris 246,58 A 6 419,19 € 0 419,19 €

SJTA_075_EV
Bairro das Maroitas - Triângulo 

Piaget
Rua da Associação 47,13 B 1 104,16 € 37,09 € 141,25 €

SJTA_076_EV Bairro das Maroitas - 2 canteiros Travessa D. Nuno Álvares Pereira 117,93 A 1 200,48 € 0 200,48 €

75.266,77 202.946,51 € 47.077,65 € 250.024,16 €

a.       Espaços com manutenção reduzida independentemente da tipologia de coberto vegetal, de sequeiro;

b.      Espaços com manutenção regular maioritariamente constituída por prados/relvados, com sistema de rega automática;

c.       Espaços com manutenção regular constituída por mosaico de prados/relvados, herbáceas, arbustos e/ou árvores com sistema de rega;

Tipologia Valores

A 1,70 €

B 2,21 €

C 2,75 €

D 3,13 €

Área a considerar para efeitos de Acordo de Execução

d.      Espaços com manutenção intensiva com elevada utilização, constituída por mosaico de prados/relvados, herbáceas, arbustos e/ou árvores com 
sistema de rega;



ANEXO I

Assegurar a manutenção dos espaços verdes, incluindo a gestão e o consumo da água

Identificação 
DEVFDR Cód_EV

Localidade Morada
Total de Área 
verde, em m2

Tipologia Refª Mapa Valor € Valor € água Valor Total

Bo_001_EV Bobadela Largo do Jardim 69,04 C 2 189,86 € 38,03 € 227,89 €
Bo_002_EV Bobadela Rua das Orquideas 932,73 A 4 1.585,64 € 0 1.585,64 €
Bo_003_EV Bobadela Largo Infante D. Henrrique 87,51 B 2 193,40 € 68,86 € 262,26 €
Bo_004_EV Bobadela Rua Bento Gonçalves/ Largo do Jardim 614,52 C 2 1.689,92 € 338,51 € 2.028,43 €
Bo_005_EV Bobadela Rua Professor Egas Moniz (Traseiras) 6.213,31 B 3 e 6 13.731,42 € 4.889,48 € 18.620,89 €
Bo_006_EV Bobadela Rua Mártires do Tarrafal 835,69 C 3 e 6 2.298,16 € 460,35 € 2.758,51 €
Bo_007_EV Bobadela Rua Jorge Alexandre Batalha Ferreira/EN10 2.771,53 C 4 7.621,71 € 1.526,71 € 9.148,43 €
Bo_008_EV Bobadela Rua António Ferreira 767,27 C 2 2.109,98 € 422,65 € 2.532,63 €
Bo_009_EV Bobadela Praceta Padre Abel Varzim 92,62 C 4 254,71 € 51,02 € 305,73 €
Bo_010_EV Bobadela Rua Luis de Camões 848,60 C 4 2.333,65 € 467,46 € 2.801,11 €
Bo_011_EV Bobadela Praceta José Fontana 306,64 B 4 677,68 € 241,31 € 918,99 €
Bo_012_EV Bobadela Praceta  25 de Abril 772,04 B 2 1.706,20 € 607,54 € 2.313,75 €
Bo_013_EV Bobadela Rua Professor Egas Moniz 466,63 C 3 1.283,22 € 257,04 € 1.540,26 €

Bo_014_EV Bobadela Rua Professor Egas Moniz/ R.Bento Jesus Caraças 1.533,57 C 3 e 6 4.217,30 € 844,77 € 5.062,08 €

Bo_015_EV Bobadela Praceta Sabino Duarte 1.075,75 B 2 2.377,41 € 846,55 € 3.223,95 €
Bo_016_EV Bobadela Rua Infante D. Fernando 361,02 B 2 797,85 € 284,10 € 1.081,94 €
Bo_017_EV Bobadela Rua Jorge Alexandre Batalha Ferreira 635,66 B 4 1.404,82 € 500,23 € 1.905,05 €
Bo_018_EV Bobadela Rua Amilcar Cabral 139,03 C 6 382,32 € 76,58 € 458,91 €
Bo_019_EV Bobadela Praceta Maria Lamas 826,53 C 4 2.272,96 € 455,30 € 2.728,26 €
Bo_020_EV Bobadela Rua Jorge Alexandre Batalha Ferreira 342,27 C 2 941,25 € 188,54 € 1.129,79 €
Bo_021_EV Bobadela Rua Capitão Salgueiro Maia 945,12 B 5 2.088,71 € 743,75 € 2.832,45 €
Bo_022_EV Bobadela Rua Canal do Tejo 2.087,81 B 4 4.614,06 € 1.642,97 € 6.257,03 €

Bo_023_EV Bobadela Largo Infante D. Henrrique / Rua D. Afonso Henriques 1.141,26 B 2 2.522,18 € 898,10 € 3.420,28 €

Bo_024_EV Bairro dos Telefones Rua Andrade Corvo 926,48 B 1 2.047,52 € 729,08 € 2.776,60 €
Bo_025_EV Bairro dos Telefones Rua Nossa Srª da Conceição 4.786,02 B 1 10.577,10 € 3.766,29 € 14.343,39 €
Bo_026_EV Bairro da Bela Vista Rua do Norte / Rua Central 251,61 B 3 556,06 € 198,00 € 754,06 €
Bo_027_EV Qtª da Parreirinha (várias ruas) 13.751,74 B 7 30.391,35 € 10.821,73 € 41.213,08 €
Bo_028_EV Praceta Rua Capitão Salgueiro Maia 19,38 C 3 53,31 € 10,68 € 63,98 €
Bo_029_EV Qtª da Parreirinha Rua Professor Egas Moniz 3.613,23 C 6 e 7 9.936,37 € 1.990,36 € 11.926,74 €

Bo_030_EV
Bairro Petrogal (Junto 
à Igreja)

Rua dos Eucaliptos 674,63 B 5 1.490,93 € 530,89 € 2.021,82 €

Bo_031_EV Bairro Petrogal (várias ruas) 14.806,84 B 4 e 5 32.723,12 € 11.652,03 € 44.375,14 €

Bobadela

1



ANEXO I

Identificação 
DEVFDR Cód_EV

Localidade Morada
Total de Área 
verde, em m2

Tipologia Refª Mapa Valor € Valor € água Valor Total

BO_032_EV Bairro Petrogal Várias ruas 4.400,06 C 12.100,17 € 2.423,79 € 14.523,96 €
Bo_033_EV Bobadela Praceta dos Lusiadas 8,03 C 3 22,08 € 4,42 € 26,50 €
Bo_034_EV Bobadela Praceta Soeiro Pereira Gomes 164,21 C 2 451,59 € 90,46 € 542,05 €
Bo_035_EV Bobadela Rua Dom Afonso Henrriques 133,95 B 1 296,04 € 105,41 € 401,45 €
Bo_036_EV Bobadela Rua António Ferreira 71,45 C 2 196,50 € 39,36 € 235,86 €
Bo_037_EV Bobadela Rua Luis de Camões 15,62 C 4 42,94 € 8,60 € 51,55 €

Bo_038_EV Qtª da Parreirinha 2ª F Rua Amália Rodrigues / Rua D. Manuel I 9.061,35 B 7 20.025,58 € 7.130,70 € 27.156,28 €

Bo_039_EV Qtª da Parreirinha 2ª F Rua Amália Rodrigues / Rua D. Manuel I 11.683,63 A 7 19.862,18 € 0 19.862,18 €

Bo_040_EV Bairro Petrogal Várias ruas 12.955,50 A 4 e 5 22.024,35 € 0 22.024,35 €

Bo_041_EV
Rotunda Oval Nó IC2-
10 / Rua dos Jarros / 
Rua das Oliveiras

Bobadela 306,41 B 5 677,17 € 241,13 € 918,30 €

BO_042_EV Qtª da Parreirinha Rua Capitão Salgueiro Maia 318,10 A 540,77 € 0 540,77 €
BO_043_EV Bairro Petrogal Rua dos Girassóis 716,71 A 1.218,41 € 0 1.218,41 €
BO_048_EV Bairro da Figueira Rua Além Mar e Rua da Primavera 279,86 C 769,62 € 154,16 € 923,78 €

102810,96 223.297,56 € 55.746,94 € 279.044,50 €

a.       Espaços com manutenção reduzida independentemente da tipologia de coberto vegetal, de sequeiro;

b.       Espaços com manutenção regular maioritariamente constituída por prados/relvados, com sistema de rega automática;

c.       Espaços com manutenção regular constituída por mosaico de prados/relvados, herbáceas, arbustos e/ou árvores com sistema de rega;

Tipologia Valor

A 1,70 €

B 2,21 €

C 2,75 €

D 3,13 €

Área a considerar para efeitos de Acordo de Execução

d.       Espaços com manutenção intensiva com elevada utilização, constituída por mosaico de prados/relvados, herbáceas, arbustos e/ou 
árvores com sistema de rega;
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ANEXO I

Assegurar a manutenção dos espaços verdes, incluindo a gestão e o consumo da água

Identificação DEVFDR 
Cód_EV

Localidade Morada
Total de Área verde, 

em m2
Tipologia Refª Mapa Valor € Valor € água Valor Total

SAT_001_EV Stº Antão Tojal Largo Francisco Maria Borges 2.153,23 B 1 4.758,64 € 1.694,45 € 6.453,09 €
SAT_002_EV Stº Antão Tojal Praceta Stº António 312,06 B 1 689,65 € 245,57 € 935,23 €
SAT_003_EV Stº Antão Tojal Rua Martinho Ferreira 15,12 C 1 41,58 € 8,33 € 49,91 €
SAT_004_EV Stº Antão Tojal Rua Martinho Ferreira 13,28 C 1 36,53 € 7,32 € 43,85 €
SAT_005_EV Stº Antão Tojal E.N.115 4.473,01 B 1 9.885,34 € 3.519,97 € 13.405,31 €
SAT_006_EV Stº Antão Tojal Largo Félix Avelar Brotero 296,52 B 1 655,30 € 233,34 € 888,64 €
SAT_007_EV A-das-Lebres Largo Nossa Srª Conceição 5,00 C - 13,75 € 2,75 € 16,50 €
SAT_008_EV A-das-Lebres Rua da Liberdade 13,76 C 2 37,84 € 7,58 € 45,42 €
SAT_009_EV A-das-Lebres Rua da Liberdade 764,52 B 2 1.689,60 € 601,63 € 2.291,23 €
SAT_010_EV A-das-Lebres Rua Adriano Correia Oliveira 782,92 B 2 1.730,26 € 616,11 € 2.346,37 €
SAT_011_EV A-das-Lebres Rua Major Rosa Bastos 177,48 B 2 392,24 € 139,67 € 531,91 €
SAT_012_EV Pintéus Rua João Domingues Duarte (saída de Pinteus) 1.149,08 B 3 2.539,46 € 904,25 € 3.443,71 €
SAT_013_EV Manjoeira Rua da República (junto rest. Manjar Saloio) 43,41 C 4 119,38 € 23,91 € 143,29 €
SAT_014_EV Bª Malha Pão Rua das Dálias 5,00 C - 13,75 € 2,75 € 16,50 €
SAT_015_EV Qª Nova Rua Gil Vicente 108,26 C 2 297,72 € 59,64 € 357,35 €
SAT_016_EV Stº Antão Tojal EM541 161,83 B 1 357,64 € 127,35 € 484,99 €
SAT_017_EV A-das-Lebres Rua Adriano Correia Oliveira 26,01 B 57,48 € 20,47 € 77,95 €
SAT_018_EV São Roque Largo 1º de Maio 11,06 C 30,42 € 6,09 € 36,51 €
SAT_019_EV Pintéus Rua dos Moinhos 56,80 B 125,53 € 44,70 € 170,23 €

SAT_024_EV
Stº Antão Tojal - Urb. Meia 
Laranja

Urbanização da Meia Laranja - Várias ruas 3.606,41 B E.V. Aditado 7.970,17 € 2.838,01 € 10.808,18 €

SAT_025_EV
Stº Antão Tojal - Manjoeira - 
Bairro Chã

Rua Luís Celato e Rua Cândida Aires de Magalhães 181,76 A E.V. Aditado 308,99 € 0 308,99 €

SAT_026_EV A-das-Lebres Rua Adriano Correia de Oliveira 98,17 B E.V. Aditado 216,96 € 77,25 € 294,21 €
14454,69 31.968,22 € 11.181,15 € 43.149,36 €

a.       Espaços com manutenção reduzida independentemente da tipologia de coberto vegetal, de sequeiro;

b.      Espaços com manutenção regular maioritariamente constituída por prados/relvados, com sistema de rega automática;

c.       Espaços com manutenção regular constituída por mosaico de prados/relvados, herbáceas, arbustos e/ou árvores com sistema de rega;

Tipologia Valores

A 1,70 €

B 2,21 €

C 2,75 €

D 3,13 €

Santo Antão do Tojal

Área a considerar para efeitos de Acordo de Execução

d.      Espaços com manutenção intensiva com elevada utilização, constituída por mosaico de prados/relvados, herbáceas, 
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ANEXO I

Assegurar a manutenção dos espaços verdes, incluindo a gestão e o consumo da água

Identificação DEVFDR 
Cód_EV

Localidade Morada
Total de Área verde, 

em m2
Tipologia Refª Mapa Valor € Valor € água Valor Total

SJTO_001_EV Zambujal R. do Trabalho / R. da Agricultura 151,22 C 1 415,87 €        83,30 € 499,17 €

SJTO_002_EV São Julião Tojal
R. Soeiro Pereira Gomes - Junto ao 
cemitério

26,30 B 3 58,13 €          20,70 € 78,83 €

SJTO_003_EV Zambujal R. José Agostinho Duarte Turras 68,78 C 1 189,14 €        37,89 € 227,03 €

SJTO_004_EV Zambujal Escadinhas dos Moinhos 61,05 C 1 167,88 €        33,63 € 201,51 €

SJTO_005_EV Zambujal R. dos Bombeiros Voluntários 32,21 C 1 88,58 €          17,74 € 106,33 €

SJTO_006_EV Zambujal Travessa do Casal da Serra 45,16 C 1 124,19 €        24,88 € 149,06 €

SJTO_007_EV São Julião Tojal R. Alves Redol 239,03 B 3 528,25 €        188,10 € 716,35 €

SJTO_008_EV São Julião Tojal R. Alves Redol 1.138,42 B 3 2.515,91 €     895,86 € 3.411,77 €

SJTO_009_EV São Julião Tojal R. Alves Redol 174,50 B 3 385,64 €        137,32 € 522,96 €

SJTO_010_EV São Julião Tojal R. 1º de Maio 420,08 B 3 928,38 €        330,58 € 1.258,95 €

SJTO_011_EV São Julião Tojal R. Luis de Camões 35,15 C 3 96,68 €          19,37 € 116,04 €

SJTO_012_EV São Julião Tojal R. Alfredo Diniz 34,46 B 3 76,15 €          27,12 € 103,27 €

SJTO_013_EV São Julião Tojal R. Arquitecto Dias Coelho 10,51 C 2 28,91 €          5,79 € 34,71 €

SJTO_014_EV São Julião Tojal Via Cintura AMLN 1.136,85 B 2 2.512,43 €     894,63 € 3.407,06 €

SJTO_015_EV Arneiro Parque Industrial do Arneiro 9.312,90 B 2 20.581,51 €   7.328,65 € 27.910,16 €

SJTO_016_EV Tazim R. Afonso de Albuquerque 241,80 B 4 534,37 €        190,28 € 724,65 €

SJTO_017_EV Junqueira R. do Parque / R. da Paz 585,49 B 2 1.293,94 €     460,75 € 1.754,69 €

SJTO_018_EV São Julião Tojal R. 1º de Maio, R. da Igreja 176,22 B 3 389,45 €        138,68 € 528,13 €

SJTO_019_EV São Julião Tojal R. Sophia de Mello Bryner 1.471,42 B 3 3.251,83 €     1.157,91 € 4.409,74 €

SJTO_020_EV São Julião Tojal R. do Tazim 43,18 B 4 95,42 €          33,98 € 129,40 €

SJTO_021_EV Olival Queimado R. Sacadura Cabral 1.213,77 B 4 2.682,44 €     955,16 € 3.637,60 €

SJTO_022_EV Zambujal R. Dr. Agostinho Duarte Turras 96,64 B 1 213,58 €        76,05 € 289,63 €

SJTO_023_EV Zambujal R. das Papoilas e R. dos Jasmins 2.015,15 B 1 4.453,48 €     1.585,79 € 6.039,28 €

SJTO_024_EV São Julião Tojal R. Padre Américo 1.027,34 B 3 2.270,43 €     808,45 € 3.078,88 €

SJTO_025_EV São Julião Tojal R. 5 Outubro 921,10 B 3 2.035,63 €     724,85 € 2.760,47 €

SJTO_026_EV Arneiro Parque Industrial do Arneiro 1.494,49 B 2 3.302,81 €     1.176,06 € 4.478,88 €

SJTO_028_EV Arneiro Parque Industrial do Arneiro 603,30 B 2 1.333,29 €     474,76 € 1.808,05 €

SJTO_029_EV Tazim R. Afonso de Albuquerque 323,65 B 715,27 €        254,69 € 969,96 €

SJTO_030_EV Zambujal Rua Carlos Ary dos Santos 1.269,90 A 2.158,83 €     0 2.158,83 €

SJTO_033_EV B.º Junqueira Rua do Século XX 407,29 A 692,39 €        0 692,39 €

24.777,37 54.120,82 €   18.082,95 €   72.203,77 €   

Tipologia Valores

A 1,70 €

B 2,21 €

C 2,75 €

D 3,13 €

São Julião do Tojal

d.       Espaços com manutenção intensiva com elevada utilização, constituída por mosaico de 
prados/relvados, herbáceas, arbustos e/ou árvores com sistema de rega;

Área a considerar para efeitos de Acordo de Execução

a.       Espaços com manutenção reduzida independentemente da tipologia de coberto vegetal, de sequeiro;

b.       Espaços com manutenção regular maioritariamente constituída por prados/relvados, com sistema de 
rega automática;

c.       Espaços com manutenção regular constituída por mosaico de prados/relvados, herbáceas, arbustos 
e/ou árvores com sistema de rega;
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ANEXO I

Assegurar a manutenção dos espaços verdes, incluindo a gestão e o consumo da água

Identificação 
DEVFDR Cód_EV

Localidade Morada
Total de Área 
verde, em m2

Tipologia Refª Mapa Valor € Valor € água Valor Total

Sac_001_EV Cidade Nova Praça Alexandre Herculano e Praceta Sá de Miranda 1926,85 B 4 4.258,33 € 1.516,30 € 5.774,63 €

Sac_002_EV Cidade Nova Praceta Padre António Vieira - Edifício 17 1973,01 B 4 4.360,35 € 1.552,63 € 5.912,99 €

Sac_003_EV Stº António Cavaleiros Praça Dom Rui da Câmara 797,07 B 6 1.761,52 € 627,24 € 2.388,77 €

Sac_004_EV Cidade Nova Rua Fernão Mendes Pinto / Av. Luis de Camões 2386,30 B 4 5.273,73 € 1.877,87 € 7.151,60 €

Sac_005_EV Cidade Nova Rua Guerra Junqueiro / Rua José Monteiro da Rocha 1551,37 B 4 3.428,53 € 1.220,83 € 4.649,36 €

Sac_006_EV Flamenga Praceta David Mourão Ferreira  / Rua David Mourão Ferreira 1984,40 B 1 4.385,53 € 1.561,60 € 5.947,13 €

Sac_007_EV Flamenga Praceta José Augusto Gouveira / R. José Augusto Gouveira 5997,49 B 1 13.254,46 € 4.719,64 € 17.974,10 €

Sac_008_EV Flamenga Praceta Salgado Zenha / Avenida Salgado Zenha 2768,89 B 1 6.119,25 € 2.178,94 € 8.298,18 €

Sac_009_EV Flamenga Rua Ary dos Santos 298,84 B 1 660,44 € 235,17 € 895,61 €

Sac_010_EV Flamenga Rua Adriano Correia de Oliveira 1350,69 B 1 2.985,02 € 1.062,90 € 4.047,92 €

Sac_011_EV Qtª das Flores Alameda Salgueiro Maia 645,71 B 1 1.427,03 € 508,14 € 1.935,16 €

Sac_012_EV Flamenga Avenida Marquês de Mariálva 9997,55 B 2 22.094,60 € 7.867,43 € 29.962,03 €

Sac_013_EV Flamenga Avenida Marquês de Mariálva 31,01 C 2 85,28 € 17,08 € 102,37 €

Sac_014_EV Flamenga Largo D´El Rei D. Duarte 333,96 B 2 738,05 € 262,80 € 1.000,85 €

Sac_015_EV Flamenga Avenida Marquês de Mariálva / Rua Simão da Veiga 2708,02 B 2 5.984,72 € 2.131,04 € 8.115,76 €

Sac_016_EV Cidade Nova Rua Maria Veleda / R. Adelaide Cabete 3563,31 B 6 7.874,91 € 2.804,09 € 10.679,01 €

Sac_017_EV Cidade Nova Rua Adelaide Cadete / R. Alves Redol 1449,66 B 6 3.203,75 € 1.140,79 € 4.344,54 €

Sac_018_EV Cidade Nova Rua Alves Redol / Rua Mª Amália Vaz Carvalho 1548,57 B 6 3.422,34 € 1.218,63 € 4.640,97 €

Sac_019_EV Cidade Nova Praça Dr. Francisco Sá Carneiro 444,62 B 5 982,60 € 349,89 € 1.332,49 €

Sac_020_EV Cidade Nova Rua Avelar Brotero / Av. D. Sebastião 729,55 B 6 1.612,31 € 574,11 € 2.186,42 €

Sac_021_EV Stº António Cavaleiros Praceta António Corte Real 361,65 B 6 799,24 € 284,59 € 1.083,84 €

Sac_022_EV Stº António Cavaleiros Praceta Manuel Fialho 617,32 B 6 1.364,27 € 485,79 € 1.850,06 €

Sac_023_EV Stº António Cavaleiros Rua José Casimiro / Av. Dom Sebastião 2119,67 B 6 4.684,47 € 1.668,04 € 6.352,51 €

Sac_024_EV Stº António Cavaleiros Avenida Dom Luis de Menezes / Av. Dom Sebastião 3109,14 B 6 6.871,21 € 2.446,70 € 9.317,91 €

Sac_025_EV Stº António Cavaleiros Praceta Marquês de Castelo Melhor 466,17 B 6 1.030,24 € 366,85 € 1.397,08 €

Sac_026_EV Stº António Cavaleiros Av. Dom  Luis Menezes 1555,21 B 6 3.437,02 € 1.223,85 € 4.660,88 €

Sac_027_EV Stº António Cavaleiros Av. Dom Sebastião 1530,98 B 6 3.383,46 € 1.204,78 € 4.588,25 €

Sac_028_EV Stº António Cavaleiros Praceta Marquês do Alegrete 1497,82 B 1 3.310,19 € 1.178,69 € 4.488,88 €

Sac_029_EV Stº António Cavaleiros Praceta Alfredo dos Anjos 2128,90 B 2 4.704,87 € 1.675,31 € 6.380,17 €

Sac_030_EV Stº António Cavaleiros Praça Dom João Menezes 56,48 A 2 96,02 € 0 96,02 €

Sac_031_EV Flamenga Rua do Miradouro 3735,42 B 1 8.255,27 € 2.939,53 € 11.194,80 €

Sac_032_EV Stº António Cavaleiros Praça Simão da Veiga Júnior 1145,72 B 2 2.532,03 € 901,61 € 3.433,64 €

Sac_033_EV Stº António Cavaleiros Praceta Duque de Cadaval 2090,48 B 1 4.619,97 € 1.645,08 € 6.265,04 €

Sac_034_EV Flamenga Praceta Manuel dos Santos 884,73 B 1 1.955,26 € 696,23 € 2.651,49 €

Sac_035_EV Flamenga Praceta da Flamenga 603,43 B 1 1.333,59 € 474,86 € 1.808,45 €

Sac_036_EV Flamenga Avenida João Branco Nuncio 511,88 B 2 1.131,25 € 402,81 € 1.534,06 €

Santo António dos Cavaleiros



ANEXO I

Identificação 
DEVFDR Cód_EV

Localidade Morada
Total de Área 
verde, em m2

Tipologia Refª Mapa Valor € Valor € água Valor Total

Sac_037_EV Flamenga Rua do Sol Nascente 827,96 B 1 1.829,79 € 651,55 € 2.481,33 €

Sac_038_EV Flamenga Rua Comandante Sacadura Cabral / Av. João Branco Nuncio 6101,28 C 2 16.778,53 € 3.360,92 € 20.139,45 €

Sac_039_EV Stº António Cavaleiros Lg. Francisco Morais/ Pç. D. Miguel I / Lg. Dr. Rui Andrade 4591,95 B 2 10.148,21 € 3.613,57 € 13.761,78 €

Sac_040_EV Stº António Cavaleiros Av. Francisco Pinto Pacheco/ Outros sem nome 4301 1173,77 B 2 2.594,04 € 923,68 € 3.517,72 €

Sac_041_EV Stº António Cavaleiros Praça e Rua António Luis Lopes 5886,80 B 2 13.009,82 € 4.632,53 € 17.642,36 €

Sac_042_EV Stº António Cavaleiros Avenida Conde de Avranches 1066,63 B 2 2.357,24 € 839,37 € 3.196,61 €

Sac_043_EV Stº António Cavaleiros Av. Conde de Avranches até à Rua Fernaando de Oliveira 2834,54 B 2 6.264,34 € 2.230,60 € 8.494,94 €

Sac_044_EV Stº António Cavaleiros Av. Conde de Avranches até Rua Manuel Casimiro 2066,97 B 2 4.568,00 € 1.626,57 € 6.194,57 €

Sac_045_EV Stº António Cavaleiros Av. Conde de Avranches até Pct. José Bento Araujo 2283,41 B 3 5.046,33 € 1.796,89 € 6.843,22 €

Sac_046_EV Stº António Cavaleiros Rua Stª Teresa de Àvila / Av. Conde de Avranches 5655,15 B 4 12.497,87 € 4.450,23 € 16.948,11 €

Sac_047_EV Qtªa da Caldeira Rua Camilo Castelo Branco 751,04 B 4 1.659,81 € 591,02 € 2.250,83 €

Sac_048_EV Qtªa da Caldeira Praça e Rua António Nobre 2084,06 B 4 4.605,77 € 1.640,02 € 6.245,80 €

Sac_049_EV  Casal do Almirante Várias Ruas 40017,65 C 3 110.048,54 € 22.043,92 € 132.092,45 €

Sac_050_EV Stº António Cavaleiros Praceta Natália Correia 471,89 B 4 1.042,88 € 371,35 € 1.414,23 €

Sac_051_EV Stº António Cavaleiros Rua Guerra Junqueiro 767,21 B 3 1.695,54 € 603,75 € 2.299,29 €

Sac_052_EV  Cidade Nova Rua António Sérgio 32542,92 C 5 89.493,02 € 17.926,42 € 107.419,44 €

Sac_053_EV  Casal do Almirante Avenida Infante Dom Pedro 274,51 B 3 606,66 € 216,02 € 822,68 €

Sac_054_EV  Casal do Almirante Avenida Vasco da Gama 1269,66 B 3 2.805,95 € 999,14 € 3.805,09 €

Sac_055_EV Flamenga Praceta Salgado Zenha 593,57 B 1 1.311,78 € 467,10 € 1.778,88 €

Sac_056_EV Stº António Cavaleiros Avenida António Galvão de Andrade 4308,90 B 6 9.522,66 € 3.390,82 € 12.913,48 €

Sac_057_EV Casal do Almirante Rua 28 de Setembro 708,74 B 3 1.566,32 € 557,73 € 2.124,05 €

Sac_058_EV Stº António Cavaleiros EN8 (Subida para Frielas, fronteiro a A8, depois do Conventinho) 176,41 B 3 389,87 € 138,82 € 528,69 €

SAC_059_EV Stº António Cavaleiros Avenida Salgueiro Maia 75,21 B 1 166,21 € 59,19 € 225,40 €

SAC_060_EV Stº António Cavaleiros Rua David Mourão Ferreira / Praceta David mourão Ferreira 702,18 B 1 1.551,82 € 552,57 € 2.104,39 €

SAC_061_EV Stº António Cavaleiros Rua do Sol Nascente 150,07 B 1 331,65 € 118,10 € 449,75 €

SAC_062_EV Stº António Cavaleiros Rua José Sobral de Almada Negreiros / Rua Adelaide Cabete / Rua Maria Veleda 612,16 C 6 1.683,44 € 337,21 € 2.020,65 €

SAC_063_EV Stº António Cavaleiros Avenida António Galvão de Andrade / Avenida Francisco Pinto de Pacheco 1.716,83 B 1 3.794,19 € 1.351,03 € 5.145,23 €

SAC_064_EV Stº António Cavaleiros
Rua Carlos Relvas / Praça António Luís Lopes / Rua Simão da Veiga / Avenida Infante Dom 
Pedro

5.944,50 B 2 13.137,34 € 4.677,94 € 17.815,28 €

SAC_065_EV Stº António Cavaleiros
Rua Santa Teresa de Ávila / Rua Camilo Castelo Branco / Rua Alfredo Tinoco / Rua Manuel 
Casimiro / Rua Padre António Vieira

4.099,48 C 2 / 3 / 4 / 5 11.273,57 € 2.258,22 € 13.531,79 €

SAC_066_EV Stº António Cavaleiros
Viaduto do Almirante / Rua Fernão de Magalhães / Rua Diogo Cão / Rua Pedro Nunes / Av. 
Infante D. Henrique / Av. Vasco da Gama

515,00 C 3 1.416,25 € 283,69 € 1.699,94 €

SAC_067_EV Stº António Cavaleiros Rua Comandante Sacadura Cabral 890,37 B 2 1.967,72 € 700,66 € 2.668,38 €

SAC_069_EV Stº António Cavaleiros Rua David Mourão Ferreira - Avenida António Galvão de Andrade - Rua Joaquim Alves 2.512,11 B 1 5.551,76 € 1.976,87 € 7.528,63 €

SAC_070_EV Stº António Cavaleiros Rua Fernão Mendes Pinto 2.718,02 B 3 6.006,82 € 2.138,91 € 8.145,73 €

SAC_071_EV Stº António Cavaleiros Rua José Afonso 497,65 B 7 1.099,81 € 391,62 € 1.491,42 €



ANEXO I

Identificação 
DEVFDR Cód_EV

Localidade Morada
Total de Área 
verde, em m2

Tipologia Refª Mapa Valor € Valor € água Valor Total

SAC_072_EV Stº António Cavaleiros Rua José Afonso 345,03 A 7 586,55 € 0 586,55 €

SAC_081_EV Stº António Cavaleiros Rua Diogo Cão n,º 1 30,92 A 52,56 € 0 52,56 €

SAC_083_EV Stº António Cavaleiros Avenida Conde de Avranches, lotes A, A1 e B 231,73 B 512,12 € 182,36 € 694,48 €

SAC_084_EV Stº António Cavaleiros Rua Manuel Mourisca e Rua Conde Vimioso 1.815,81 A 3.086,88 € 0 3.086,88 €

SAC_085_EV Stº António Cavaleiros Rua Manuel Mourisca e Rua Conde Vimioso 438,89 B 969,95 € 345,38 € 1.315,33 €

204.652,86 496.452,75 € 139.467,61 € 635.920,36 €

a.       Espaços com manutenção reduzida independentemente da tipologia de coberto vegetal, de sequeiro;

b.      Espaços com manutenção regular maioritariamente constituída por prados/relvados, com sistema de rega automática;

c.       Espaços com manutenção regular constituída por mosaico de prados/relvados, herbáceas, arbustos e/ou árvores com sistema de rega;

Tipologia Valores

A 1,70 €

B 2,21 €

C 2,75 €

D 3,13 €

Área a considerar para efeitos de Acordo de Execução

d.      Espaços com manutenção intensiva com elevada utilização, constituída por mosaico de prados/relvados, herbáceas, arbustos e/ou árvores com sistema 
de rega;



ANEXO I

Assegurar a manutenção dos espaços verdes, incluindo a gestão e o consumo da água

Identificação 
DEVFDR Cód_EV

Localidade Morada
Total de Área 
verde, em m2

Tipologia Refª Mapa Valor € Valor € água Valor Total

FR_001_EV Frielas Largo Capitão Oliveira Mata 33,88 C 1 93,16 € 18,66 € 111,83 €
FR_002_EV Frielas Largo D. Fernando 35,53 B 1 78,53 € 27,96 € 106,49 €
FR_003_EV Frielas EN8 3757,51 B 5 8.304,10 € 2.956,92 € 11.261,02 €
FR_004_EV Frielas Bairro Carriscoop (várias ruas) 11383,89 B 2 25.158,40 € 8.958,39 € 34.116,78 €
FR_005_EV Frielas Praceta Sociedade União 5,98 C 1 16,46 € 3,30 € 19,75 €
FR_006_EV Frielas Estrada Nacional 8 / Rua Sacadura Cabral 150,76 B 3 333,18 € 118,64 € 451,82 €
FR_007_EV Frielas Rua D. Fernando 29,27 B 4 64,68 € 23,03 € 87,71 €
FR_008_EV Ponte Frielas Rua 28 de Setembro 833,84 B 3 1.842,78 € 656,17 € 2.498,95 €
FR_009_EV Frielas Rua D. Fernando / Rua da Associação 2298,90 B 4 5.080,58 € 1.809,09 € 6.889,67 €
FR_010_EV Frielas EN250 / Rua 28 de Setembro 898,93 B 3 1.986,63 € 707,40 € 2.694,03 €
FR_011_EV Frielas EN250 / Rua 28 de Setembro 18063,90 B 3 39.921,22 € 14.215,12 € 54.136,34 €
FR_12_EV Frielas EN8 (Junto Parque Cidade e Fronteiro com A8) 415,50 B 5 918,26 € 326,97 € 1.245,23 €
FR_013_EV Frielas Rua D. Dinis / Rua Luís de Camões 233,50 B 1 516,03 € 183,75 € 699,78 €

38.141,39 84.314,00 € 30.005,40 € 114.319,40 €

a.       Espaços com manutenção reduzida independentemente da tipologia de coberto vegetal, de sequeiro;

b.      Espaços com manutenção regular maioritariamente constituída por prados/relvados, com sistema de rega automática;

c.       Espaços com manutenção regular constituída por mosaico de prados/relvados, herbáceas, arbustos e/ou árvores com sistema de rega;

Tipologia Valor

A 1,70 €

B 2,21 €

C 2,75 €

D 3,13 €

Frielas

Área a considerar para efeitos de Acordo de Execução

d.      Espaços com manutenção intensiva com elevada utilização, constituída por mosaico de prados/relvados, herbáceas, 
arbustos e/ou árvores com sistema de rega;



Acordo de Execução - Totais áreas

FREGUESIAS TIP. A (m²) TIP. B (m²) TIP. C (m²) TIP. D (m²) ∑ m² ∑ m² U.F.

Camarate 2,34 52.739,04 29.634,63 0,00 82.376,02

Unhos 0,00 3.457,99 1.874,84 0,00 5.332,82

Apelação 407,54 21.582,52 5.707,11 0,00 27.697,17

∑ U.F. Camarate, Unhos, 

Apelação
409,88 77.779,54 37.216,58 0,00 115.406,01

Bucelas 173,76 5.274,51 471,70 0,00 5.919,97 5.919,97

Fanhões 23,03 2.143,63 906,12 0,00 3.072,78 3.072,78

Loures 10.810,82 112.878,31 8.001,97 0,00 131.691,09 131.691,09

Lousa 1.631,95 986,19 1.808,89 0,00 4.427,03 4.427,03

Moscavide 3544,83 13080,66 16067,12 0,00 32.692,61

Portela 26.110,60 54.476,92 0,00 0,00 80.587,52

∑ U.F. Moscavide e Portela 29.655,43 67.557,58 16.067,12 0,00 113.280,13

Sacavém 20.073,49 65.312,81 24.183,88 0,00 109.570,18

Prior Velho 18,79 25.928,87 5.226,35 0,00 31.174,01

∑ U.F. Sacavém e Prior Velho 20.092,28 91.241,68 29.410,23 0,00 140.744,19

Santa Iria de Azóia 7.443,34 56.323,60 15.252,45 0,00 79.019,39

S. João da Talha 465,06 24.876,09 23.914,34 26.011,28 75.266,77

Bobadela 26.606,67 58.325,15 17.879,14 0,00 102.810,96

∑ U.F. SIA, SJTA e Bobadela 34.515,08 139.524,84 57.045,93 26.011,28 257.097,13

Santo Antão do Tojal 181,76 14.058,04 214,89 0,00 14.454,69

São Julião do Tojal 1.677,19 22.696,09 404,09 0,00 24.777,37

∑ U.F. Sto. Antão do Tojal e S. 

Julião do Tojal
1.858,95 36.754,13 618,98 0,00 39.232,06

Sto. António dos Cavaleiros 2.248,24 118.485,12 83.919,50 0,00 204.652,86

Frielas 0,00 38.101,53 39,86 0,00 38141,39

∑ U.F. SAC e Frielas 2.248,24 156.586,64 83.959,36 0,00 242.794,25

TOTAIS 101.419,42 690.727,05 235.506,89 26.011,28 1.053.664,64

Tipologia A 1,66 €

Tipologia B 2,16 €

Tipologia C 2,68 €

Tipologia D 3,06 €

Valor de Ref.ª considerado

113.280,13

115.406,01

140.744,19

257.097,13

39.232,06

242.794,25
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Acordo de Execução - Totais manutenção e água

FREGUESIAS TIP. A (€) TIP. B (€) TIP. C (€) TIP. D (€) ∑ Valor € TIP. A (€) TIP. B (€) TIP. C (€)

Camarate 3,98 € 116.553,28 € 81.495,24 € 0,00 € 198.052,50 € 0,00 € 41.502,22 € 16.324,38 €

Unhos 0,00 € 7.642,15 € 5.155,80 € 0,00 € 12.797,95 € 0,00 € 1.904,85 € 1.032,76 €

Apelação 692,81 € 47.697,36 € 15.694,57 € 0,00 € 64.084,74 € 0,00 € 16.984,05 € 3.143,79 €

∑ U.F. Camarate, 

Unhos, Apelação
696,80 € 171.892,79 € 102.345,61 € 0,00 € 274.935,19 € 0,00 € 60.391,12 € 20.500,94 €

Bucelas 295,40 € 11.656,68 € 1.297,16 € 0,00 € 13.249,24 € 0,00 € 4.150,70 € 259,84 €

Fanhões 39,15 € 4.737,42 € 2.491,84 € 0,00 € 7.268,42 € 0,00 € 1.686,90 € 499,14 €

Loures 18.378,39 € 249.461,06 € 22.005,41 € 0,00 € 289.844,86 € 0,00 € 88.827,95 € 4.407,92 €

Lousa 2.774,32 € 2.179,48 € 4.974,44 € 0,00 € 9.928,23 € 0,00 € 776,07 € 996,43 €

Moscavide 6.026,21 € 28.908,26 € 44.184,58 € 0,00 € 79.119,05 € 0,00 € 10.293,63 € 8.850,65 €

Portela 44.388,02 € 120.394,00 € 0,00 € 0,00 € 164.782,02 € 0,00 € 42.869,82 € 0,00 €

∑ U.F. Moscavide e 

Portela
50.414,23 € 149.302,25 € 44.184,58 € 0,00 € 243.901,06 € 0,00 € 53.163,46 € 8.850,65 €

Sacavém 34.124,93 € 144.341,30 € 66.505,68 € 0,00 € 244.971,91 € 0,00 € 51.396,97 € 13.321,81 €

Prior Velho 31,95 € 57.302,80 € 14.372,47 € 0,00 € 71.707,22 € 0,00 € 20.404,35 € 2.878,96 €

∑ U.F. Sacavém e Prior 

Velho
34.156,88 € 201.644,10 € 80.878,14 € 0,00 € 316.679,13 € 0,00 € 71.801,32 € 16.200,77 €

Santa Iria de Azóia 12.653,68 € 124.475,15 € 41.944,25 € 0,00 € 179.073,08 € 0,00 € 44.323,04 € 8.401,89 €

S. João da Talha 790,60 € 54.976,16 € 65.764,44 € 81.415,31 € 202.946,51 € 0,00 € 19.575,88 € 13.173,33 €

Bobadela 45.231,35 € 128.898,59 € 49.167,63 € 0,00 € 223.297,56 € 0,00 € 45.898,13 € 9.848,81 €

∑ U.F. SIA, SJTA e 

Bobadela
58.675,63 € 308.349,90 € 156.876,31 € 81.415,31 € 605.317,14 € 0,00 € 109.797,05 € 31.424,03 €

MANUTENÇÃO ÁGUA



Acordo de Execução - Totais manutenção e água

Santo Antão do Tojal 308,99 € 31.068,27 € 590,95 € 0,00 € 31.968,22 € 0,00 € 11.062,77 € 118,37 €

São Julião do Tojal 2.851,22 € 50.158,35 € 1.111,25 € 0,00 € 54.120,82 € 0,00 € 17.860,36 € 222,60 €

∑ U.F. Sto. Antão do 

Tojal e S. Julião do 

Tojal

3.160,22 € 81.226,62 € 1.702,20 € 0,00 € 86.089,04 € 0,00 € 28.923,13 € 340,97 €

Sto. António dos 

Cavaleiros
3.822,01 € 261.852,11 € 230.778,63 € 0,00 € 496.452,75 € 0,00 € 93.240,15 € 46.227,47 €

Frielas 0,00 € 84.204,37 € 109,62 € 0,00 € 84.314,00 € 0,00 € 29.983,44 € 21,96 €

∑ U.F. SAC e Frielas 3.822,01 € 346.056,48 € 230.888,25 € 0,00 € 580.766,74 € 0,00 € 123.223,59 € 46.249,42 €

TOTAIS 172.413,02 € 1.526.506,78 € 647.643,95 € 81.415,31 € 2.427.979,06 € 0,00 € 542.741,29 € 129.730,12 €



Acordo de Execução - Totais manutenção e água

TIP. D (€) ∑ Valor € TIP. A (€) TIP. B (€) TIP. C (€) TIP. D (€) ∑ Valor €

0,00 € 57.826,60 € 3,98 € 158.055,50 € 97.819,62 € 0,00 € 255.879,11 €

0,00 € 2.937,61 € 0,00 € 9.547,00 € 6.188,56 € 0,00 € 15.735,57 €

0,00 € 20.127,84 € 692,81 € 64.681,41 € 18.838,36 € 0,00 € 84.212,58 €

0,00 € 80.892,06 € 696,80 € 232.283,91 € 122.846,54 € 0,00 € 355.827,25 €

0,00 € 4.410,54 € 295,40 € 15.807,38 € 1.557,00 € 0,00 € 17.659,78 €

0,00 € 2.186,04 € 39,15 € 6.424,32 € 2.990,99 € 0,00 € 9.454,46 €

0,00 € 93.235,87 € 18.378,39 € 338.289,00 € 26.413,34 € 0,00 € 383.080,73 €

0,00 € 1.772,50 € 2.774,32 € 2.955,55 € 5.970,87 € 0,00 € 11.700,73 €

0,00 € 19.144,29 € 6.026,21 € 39.201,89 € 53.035,23 € 0,00 € 98.263,33 €

0,00 € 42.869,82 € 44.388,02 € 163.263,82 € 0,00 € 0,00 € 207.651,84 €

0,00 € 62.014,11 € 50.414,23 € 202.465,71 € 53.035,23 € 0,00 € 305.915,17 €

0,00 € 64.718,78 € 34.124,93 € 195.738,27 € 79.827,48 € 0,00 € 309.690,69 €

0,00 € 23.283,31 € 31,95 € 77.707,15 € 17.251,43 € 0,00 € 94.990,53 €

0,00 € 88.002,09 € 34.156,88 € 273.445,42 € 97.078,91 € 0,00 € 404.681,21 €

0,00 € 52.724,93 € 12.653,68 € 168.798,19 € 50.346,13 € 0,00 € 231.798,00 €

14.328,44 € 47.077,65 € 790,60 € 74.552,04 € 78.937,77 € 95.743,75 € 250.024,16 €

0,00 € 55.746,94 € 45.231,35 € 174.796,72 € 59.016,44 € 0,00 € 279.044,50 €

14.328,44 € 155.549,52 € 58.675,63 € 418.146,95 € 188.300,34 € 95.743,75 € 760.866,67 €

TOTAL GERAL - MANUTENÇÃO + ÁGUA



Acordo de Execução - Totais manutenção e água

0,00 € 11.181,15 € 308,99 € 42.131,04 € 709,33 € 0,00 € 43.149,36 €

0,00 € 18.082,95 € 2.851,22 € 68.018,71 € 1.333,85 € 0,00 € 72.203,77 €

0,00 € 29.264,10 € 3.160,22 € 110.149,75 € 2.043,17 € 0,00 € 115.353,14 €

0,00 € 139.467,61 € 3.822,01 € 355.092,25 € 277.006,10 € 0,00 € 635.920,36 €

0,00 € 30.005,40 € 0,00 € 114.187,82 € 131,58 € 0,00 € 114.319,40 €

0,00 € 169.473,02 € 3.822,01 € 469.280,07 € 277.137,68 € 0,00 € 750.239,76 €

14.328,44 € 686.799,84 € 172.413,02 € 2.069.248,07 € 777.374,07 € 95.743,75 € 3.114.778,90 €



 

ANEXO II 

ASSEGURAR A LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E SUMIDOUROS 

1. Enquadramento geral 

O presente Acordo pressupõe um compromisso de melhoria contínua do desempenho ambiental e de 

prevenção dos impactos no ambiente das atividades de limpeza das vias e dos espaços públicos, sarjetas 

e sumidouros, da área do Município de Loures, sem nunca colocar em causa a qualidade e eficácia dos 

trabalhos a executar no âmbito do presente acordo. 

Na ótica do serviço público a prestar a todos os munícipes, é prioridade assegurar a saúde pública e a 

qualidade do ambiente urbano. As medidas de atuação destinadas a satisfazer estas exigências deverão 

ser realizadas à luz das melhores e mais adequadas técnicas disponíveis, assim como a utilização racional 

dos recursos naturais. 

2. Condições técnicas gerais 

2.1. Compete à Junta de Freguesia: 

a) garantir os serviços de limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros dos respetivos 

cantões de limpeza.  

b) assumir a total responsabilidade da execução de todos os trabalhos de limpeza, em harmonia com os 

regulamentos e normas em vigor e com o estabelecido no presente anexo, assegurando o cumprimento 

das recomendações dadas pelo Município. 

c) informar por escrito o Município sempre que a Junta de Freguesia sofra atrasos na execução dos 

trabalhos, em virtude de qualquer fato imputável a terceiros, a fim de o Município ficar habilitada a tomar 

providências que estejam ao seu alcance. 

d) Comunicar ao Município, devendo fazer prova da sua não responsabilidade, quaisquer danos 

resultantes de trabalhos em curso, de acidentes naturais ou de atos de vandalismo, aos quais a Junta de 

Freguesia seja alheia. 

e) sempre que a Freguesia detete uma situação irregular, praticada por munícipes ou empresas, como por 

exemplo o depósito ilegal de resíduos nos espaços públicos, deverá participar aos serviços do Município, 

indicando a data e hora da ocorrência e identificando, dentro do possível, quem procedeu à infração e 

quem presenciou os factos. 



 

f) assumir a reparação e a indeminização de todos os prejuízos, de natureza humana ou material, 

decorrentes das operações de limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros, por motivos 

imputáveis à Junta de Freguesia e que resultem da própria natureza dos trabalhos, devendo a Junta de 

Freguesia efetuar a reparação necessária com urgência, se aplicável, ou assumir a responsabilidade civil 

por estes. 

g) fornecer todo o equipamento, máquinas, combustíveis, lubrificantes, ferramentas e utensílios 

necessários à boa execução dos trabalhos. Compete-lhe igualmente o fornecimento de consumíveis, 

produtos fitossanitários e outros. 

2.2. Compete ao Município: 

a) proceder ao acompanhamento e monitorização do trabalho desempenhado pela Junta de Freguesia, 

através da análise dos relatórios rececionados, visitas de campo e reuniões de coordenação.  

b) promover reuniões de trabalho, em data a acordar entre as partes.  

c) prestar o acompanhamento técnico que se afigure necessário. 

2.3. Listagens de cantões 

Nos cantões marcados com base na cartografia digital disponível no Município, nomeadamente a rede 

viária, o apuramento das metragens é efetuado por planimetria, independentemente do relevo. 

Em acréscimo ao descrito, os cantões de limpeza também incluem pequenas áreas adjacentes, 

nomeadamente passagens em túnel sob prédios, arcadas, escadarias, etc.   

Será cedido às Juntas de Freguesia, cartografia temática identificando os cantões. 

O Município procederá à atualização dos cantões sempre que se justifique.  

3. Varredura 

A varredura inclui todas as operações necessárias à completa limpeza e remoção de resíduos, ervas e 

terras existentes nos cantões de limpeza, por forma a assegurar a higienização dos respetivos cantões. A 

intervenção da varredura inclui: 

a) A varredura propriamente dita; 



 

b) A limpeza de todas as vias, passeios, bermas, zonas pedonais no interior de praças ou jardins, 

separadores, áreas de estacionamento e faixas de rodagem; 

c) A eliminação de ervas ou outra vegetação daninha, incluindo a limpeza de caldeiras das árvores; 

d) A limpeza e remoção de dejetos de canídeos ou de outros animais; 

e) A limpeza de valetas, sumidouros e sarjetas de grelha. 

As sarjetas e sumidouros devem ser limpos periodicamente de forma a manter a funcionalidade dos 

sistemas de drenagem das águas pluviais. No período anterior às chuvas deve ser efetuada campanha 

geral de verificação e limpeza destes órgãos de drenagem. 

A realização de controlo de ervas de zonas pedonais e lancis, deve ser efetuada sempre que necessário 

de forma a assegurar a ausência de ervas nos mesmos.  

A limpeza pública deverá ser efetuada de modo a evitar danos a pessoas e bens. Desta forma, a sinalização 

da área de intervenção é da responsabilidade da Freguesia e, como tal, a mesma será responsável por 

qualquer acidente ocorrido na zona de trabalho ou provocado por esta. 

4. Papeleiras 

A Freguesia deverá proceder à recolha dos resíduos das papeleiras existentes na área de intervenção, com 

uma periodicidade adequada à zona em que se insere, de forma a garantir o seu bom estado de limpeza. 

A qualidade de limpeza e manutenção das papeleiras deverá garantir que o volume de resíduos existentes 

no seu interior, nunca possibilite o transbordo dos mesmos para o chão, assim como, assegurar 

preferencialmente que não existam resíduos no seu interior sem estarem devidamente acondicionados 

em saco. 

As papeleiras, sempre que necessário, deverão ser lavadas de forma a evitar maus odores, garantindo o 

seu bom estado de limpeza. 

As papeleiras devem ser substituídas sempre que o seu aspeto não esteja de acordo com a estética e 

funcionalidade para a qual foram colocadas, assim como, quando as condições de higiene e segurança 

deste equipamento não se encontrarem asseguradas, conforme especificações técnicas do anexo – 

Periodicidade das ações recomendadas para o mobiliário urbano. 



 

Na substituição de papeleiras deverá ser utilizado o modelo definido pelo Município – papeleira Prima 

Linea de 50 litros cor cinza (ou cor aplicável para recolha seletiva) da marca Resopre. As situações 

particulares de colocação de outros modelos, terão que ser objeto de autorização municipal. 

As papeleiras necessárias, para além das já instaladas, serão adquiridas e colocadas Freguesia após análise 

conjunta e aprovação por parte do Município. A Freguesia poderá propor ao Município a colocação de 

papeleiras ou outros equipamentos urbanos que ache necessários. 

5. Dispensadores de sacos de dejetos de canídeos 

É responsabilidade da Freguesia manter os dispensadores de sacos de dejetos de canídeos, sempre 

operacionais, assegurando a reposição de sacos nos respetivos dispensadores. 

Os dispensadores de sacos de dejetos de canídeos devem ser substituídos sempre que o seu aspeto não 

esteja de acordo com a estética e funcionalidade para a qual foram colocados.  

Na substituição de dispensadores de sacos de dejetos de canídeos deverá ser utilizado o modelo definido 

pelo Município – dispensador metálico para sacos plásticos de recolha de dejetos caninos, de abertura 

circular frontal, com serigrafia ou vinil frontal do logotipo do município cor cinza, referência 368, da marca 

Sopinal. Poderá ser igualmente colocado o logotipo da Freguesia. 

Os dispensadores de sacos de dejetos de canídeos, para além dos já instalados, serão fornecidos pelo 

Município e colocados pela Freguesia após análise conjunta. A Freguesia poderá propor ao Município a 

colocação de dispensadores de sacos de dejetos de canídeos. 

6. Lavagem 

A lavagem deve garantir o complemento na varredura, permitindo a remoção de poeiras e detritos de 

pequenas dimensões que não são removidos pelas ações de varredura, para além de incrementar a 

higienização das vias. 

A Freguesia deverá assegurar a lavagem de passeios, escadarias, becos, zonas pedonais no interior de 

praças ou jardins, recintos de feiras, túneis e redes de drenagem de águas pluviais, centralizando-se nas 

áreas de maior utilização pedonal, comercial, de lazer e de atividade noturna. 

7. Controlo de infestantes 

O controlo de infestantes poderá ser feito mediante métodos mecânicos (por exemplo através de 

motorroçadora ou remoção de raízes), físicos (por exemplo através de calor seco ou vapor de água) ou 



 

químicos (através da utilização de fitofármacos ou outros produtos alternativos como por exemplo sal ou 

vinagre).  

As ações de controlo de vegetação deverão ser ajustadas, em função das condições meteorológicas. 

7.1 Aplicação de fitofármacos 

A aplicação de produtos fitofarmacêuticos homologados, preferencialmente de baixo risco para a saúde 

humana e animal e para o ambiente, deve ser efetuada em combinações e dosagem criteriosamente 

adequada, dando cumprimento à legislação ou normas em vigor, ao tipo de vegetação, características do 

solo, efeito desejado, época do ano, condições climatéricas ou meio ambiente.  

É da exclusiva responsabilidade da Freguesia, o uso, manuseamento, e aplicação das substâncias 

químicas, bem assim como qualquer dano que daí resulte. 

Não deverá ser realizada monda química na vegetação que tiver uma função decorativa, considerada de 

interesse pelo Município. 

As embalagens de produtos fitofarmacêuticos deverão ser devolvidas às empresas que procederam à sua 

venda ou em alternativa nos centros de receção de resíduos de embalagens de produtos 

fitofarmacêuticos. 

8. Destino final de resíduos  

Os resíduos resultantes das atividades de limpeza de vias e espaços públicos, sargetas e sumidouros, são 

considerados como resíduos indiferenciados, pelo que a Freguesia deverá colocá-los nos contentores 

existentes na via pública para o efeito, assegurando sempre que permanece volume suficiente no 

contentor para as normais deposições da população, ou enviados para destino final adequado. 

Sempre que viável, os resíduos recicláveis deverão ser colocados nos ecopontos existentes na via pública, 

assegurando sempre que permanece volume suficiente no contentor para as normais deposições da 

população, ou enviados para destino final adequado. 



ANEXO II

Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros

Fórmula de cálculo: € 0,035 / ml / ano

Código Cantão Designação_Cantão Periodicidade MetrosVarrer/Cantão MetrosVarrer /Mês MetrosVarrer /Ano € /Ano

LU_110702_C1 VILANOVA 1/mês 2165 2165 25980 909,30 €           

LU_110702_C2 BEMPOSTA 5/semana 4336 91417 1097008 38.395,28 €     

LU_110702_C3 SERRA ALROTA 1/mês 1914 1914 22968 803,88 €           

5/semana 4215421542154215 88866 1066395 37.323,83 €     

1/semana 1225122512251225 5308 63700 2.229,50 €       

LU_110702_C5 CHAMBOEIRA 1/mês 4288428842884288 4288 51456 1.800,96 €       

LU_110702_C6 VILA DE REI SUL 5/semana 3632363236323632 76575 918896 32.161,36 €     

LU_110702_C7 VILA DE REI NORTE 2/mês 2617261726172617 5234 62808 2.198,28 €       

1/semana 648648648648 2808 33696 1.179,36 €       

2/mês 786786786786 1572 18864 660,24 €           

LU_110702_C9 BUCELAS 1 5/semana 3168316831683168 66792 801504 28.052,64 €     

LU_110702_C10 BUCELAS 2 - LARGO 5/semana 1973 41597 499169 17.470,92 €     

LU_110702_C11 SOLCASA 2/semana 2400 20800 249600 8.736,00 €       

LU_110702_C12 BECOS 5/semana 2000200020002000 42167 506000 17.710,00 €     

LU_110702_C13 MERCADO DE LEVANTE 1/semana 236 1023 12272 429,52 €           

LU_110702_C14 MATO DA CRUZ 1/mês 2564256425642564 2564 30768 1.076,88 €       

38167 455090 5461084 191.137,94 €TOTAL

Freguesia de Bucelas

LU_110702_C4 FREIXIAL

LU_110702_C8 CARRISCOOP

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO II

Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros

Fórmula de cálculo: € 0,035 / ml / ano

Código Cantão Designação_Cantão Periodicidade MetrosVarrer/Cantão MetrosVarrer /Mês MetrosVarrer /Ano € /Ano

LU_110731_C1 ESPINHAL 1 / semana 3242 14049 168584 5.900,44 €       

LU_110731_C2 CABEÇO DA AGUIEIRA - BAIRRO DA RIBEIRA 1 / semana 4520 19587 235040 8.226,40 €       

LU_110731_C3 UNHOS CENTRO 3 / semana 3546 46098 553176 19.361,16 €     

LU_110731_C4 PARCELA 6 1 / semana 2978 12905 154856 5.419,96 €       

LU_110731_C5 BAIRRO DO MOÍNHO DE VENTO 1 / semana 1787 7744 92924 3.252,34 €       

LU_110731_C6 VOLTA DOS CAFÉS 5 / semana 2960 62407 748880 26.210,80 €     

LU_110731_C7 JARDIM DA NORA 5 / semana 1455 30676 368115 12.884,03 €     

LU_110731_C8 BAIRRO DAS AREIAS 1 / semana 3177 13767 165204 5.782,14 €       

LU_110731_C9 AZOUGUETE E ARIEIRA 5 / semana 2748 57937 695244 24.333,54 €     

LU_110731_C10 BAIRRO SÃO JOSÉ 5 / semana 2548 53720 644644 22.562,54 €     

LU_110731_C11 BAIRRO DA BOGALHEIRA 5 / semana 3256 68647 823768 28.831,88 €     

LU_110731_C12 BAIRRO DO GRILO 5 / semana 5192 109465 1313576 45.975,16 €     

LU_110731_C13 QUINTA SÃO LOURENÇO 5 / semana 2150 45329 543950 19.038,25 €     

5 / semana 3135 66096 793155 27.760,43 €     

1 / semana 281 1218 14612 511,42 €           

LU_110731_C15 QUINTA DO PARAÍSO E PARQUE DAS OLIVEIRAS 5 / semana 3721 78451 941413 32.949,46 €     

LU_110731_C16 BAIRRO DE SANTIAGO E SÃO JOÃO 5 / semana 4490 94664 1135970 39.758,95 €     

LU_110731_C17 BAIRRO SÃO FRANCISCO 5 / semana 2396 50516 606188 21.216,58 €     

LU_110731_C18 BAIRRO ANGOLA 5 / semana 4100 86442 1037300 36.305,50 €     

LU_110731_C19 BAIRRO ANGOLA 2 5 / semana 2716 57262 687148 24.050,18 €     

LU_110731_C20 BAIRRO DA BOAVISTA 5 / semana 3552 74888 898656 31.452,96 €     

LU_110731_C21 QUINTA DAS MÓS 5 / semana 1763 37170 446039 15.611,37 €     

LU_110731_C22 FETAIS DE CIMA 5 / semana 2315 48808 585695 20.499,33 €     

LU_110731_C23 FETAIS DE BAIXO 5 / semana 2614 55112 661342 23.146,97 €     

Freguesia de Camarate, Unhos e Apelação

LU_110731_C14 BAIRRO DA CAR

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO II

Código Cantão Designação_Cantão Periodicidade MetrosVarrer/Cantão MetrosVarrer /Mês MetrosVarrer /Ano € /Ano

LU_110731_C24 BAIRRO DAS LOUREIRAS 5 / semana 3306 69702 836418 29.274,63 €     

LU_110731_C25 CAMARATE CENTRO 5 / semana 2035 42905 514855 18.019,93 €     

LU_110731_C26 BAIRRO DE SANTO ANTÓNIO 5 / semana 3624 76406 916872 32.090,52 €     

LU_110731_C27 BAIRRO MANTEIGAS 3 / semana 846 10998 131976 4.619,16 €       

LU_110731_C28 BAIRRO NOSSA SENHORA DA SAÚDE 3 / semana 1138 14794 177528 6.213,48 €       

LU_110731_C29 BAIRRO DE VENCESLAU 3 / semana 2926 38038 456456 15.975,96 €     

LU_110731_C30 Quinta da Fábrica, Vinha e Atafoneira 3 / semana 3247 42211 506532 17.728,62 €     

LU_110731_C31 CASAL DOS SAPATEIROS 3 / semana 628 8164 97968 3.428,88 €       

LU_110731_C32 CASAL DOS MACHADOS 3 / semana 2130 27690 332280 11.629,80 €     

LU_110731_C33 BAIRRO DA NOSSA SENHORA DA NAZARÉ 3 / semana 1239 16107 193284 6.764,94 €       

LU_110731_C34 CASAL DOS GALVÕES 3 / semana 1781 23153 277836 9.724,26 €       

LU_110731_C35 BAIRRO DAS QUEIMADAS E MIRADOURO 5 / semana 4352 91755 1101056 38.536,96 €     

LU_110731_C36 OLIVAL DAS BAIRRADAS 3 / semana 963 12519 150228 5.257,98 €       

LU_110731_C37 BAIRRO DO MIRADOURO 3 / semana 1630 21190 254280 8.899,80 €       

LU_110731_C38 BAIRRO MARTINS DO VALE 3 / semana 3809 49517 594204 20.797,14 €     

LU_110731_C39 QUINTA DA FONTE 5 / semana 3734 78725 944702 33.064,57 €     

LU_110731_C40 OLIVAL DOS FRADES 1 / semana 868 3761 45136 1.579,76 €       

LU_110731_C41 PRAÇA 3 / semana 974 12662 151944 5.318,04 €       

LU_110731_C42 SOL AVESSO 1 / semana 665 2882 34580 1.210,30 €       

LU_110731_C43 BAIRRO DAS SOUSAS 1 / semana 1184 5131 61568 2.154,88 €       

LU_110731_C44 FONTE DA PIPA 5 / semana 2973 62681 752169 26.325,92 €     

LU_110731_C45 FARTOS 3 / semana 1875 24375 292500 10.237,50 €     

LU_110731_C46 PALMARES 1 / semana 1592 6899 82784 2.897,44 €       

118161 1935220 23222635 812.792,23€    TOTAL

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO II

Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros

Fórmula de cálculo: € 0,035 / ml / ano

Código Cantão Designação_Cantão Periodicidade MetrosVarrer/Cantão MetrosVarrer /Mês MetrosVarrer /Ano € /Ano

2/semana 1478 12809 153712 5.379,92 €               

1/mês 853 853 10236 358,26 €                  

LU_110705_C2 RIBAS DE CIMA 2/semana 3748 32483 389792 13.642,72 €            

LU_110705_C3 RIBAS DE BAIXO 2/semana 1994 17281 207376 7.258,16 €               

LU_110705_C4 TORRE DA BESOEIRA 1/semana 1757 7614 91364 3.197,74 €               

LU_110705_C5 CASAÍNHOS 2/semana 5376 46592 559104 19.568,64 €            

5/semana 6737 142038 1704461 59.656,14 €            

2/semana 1396 12099 145184 5.081,44 €               

TOTAL 23339 271769 3261229 114.143,02 €

Freguesia de Fanhões

TOTAL

LU_110705_C6

LU_110705_C1 MONTACHIQUE

FANHÕES

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO II

Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros

Fórmula de cálculo: € 0,035 / ml / ano

Código Cantão Designação_Cantão Periodicidade MetrosVarrer/Cantão MetrosVarrer /Mês MetrosVarrer /Ano € /Ano

LU_110707_C1 BAIRRO VITÓRIA 2 / semana 6088 52763 633152 22.160,32 €     

LU_110707_C2 PINHEIRO DE LOURES 3 / semana 3334 43342 520104 18.203,64 €     

LU_110707_C3 FONTE SANTA 2 / semana 3005 26043 312520 10.938,20 €     

LU_110707_C4 SÃO SEBASTIÃO GUERREIROS E BOTICA 3 / semana 3223 41899 502788 17.597,58 €     

LU_110707_C5 BOTICA 3 / semana 1534 19942 239304 8.375,64 €       

LU_110707_C6 LAGARIÇA 2 / semana 1351 11709 140504 4.917,64 €       

2 / semana 3278 28409 340912 11.931,92 €     

1 / semana 216 936 11232 393,12 €           

LU_110707_C8 SETE CASAS - BAIRRO MILHARADA 2 / semana 5555 48143 577720 20.220,20 €     

5 / semana 5943 125298 1503579 52.625,27 €     

2 / mês 503 1006 12072 422,52 €           

1 / mês 157 157 1884 65,94 €             

6 / semana 1441 36145 433741 15.180,94 €     

5 / semana 8107 170923 2051071 71.787,49 €     

6 / semana 255 6396 76755 2.686,43 €       

1 / semana 3730 81466 977592 34.215,72 €     

1 / semana 122 529 6344 222,04 €           

5 / semana 3942 83111 997326 34.906,41 €     

1 / semana 868 3761 45136 1.579,76 €       

6 / semana 119 2985 35819 1.253,67 €       

5 / semana 3135 66096 793155 27.760,43 €     

6 / semana 1508 37826 453908 15.886,78 €     

5 / semana 4181 88149 1057793 37.022,76 €     

2 / mês 539 1078 12936 452,76 €           

1 / mês 832 832 9984 349,44 €           

Freguesia de Loures

LU_110707_C11 LOURES CENTRO PAZ E AMIZADE

LU_110707_C12 MEALHADA

LU_110707_C9

LU_110707_C7 GUERREIROS

FANQUEIRO

LU_110707_C10
INFANTADO

LU_110707_C13 LOURES CENTRO - BOMBEIROS

LU_110707_C14 LOURES CENTRO PAÇOS CONCELHO

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO II

Código Cantão Designação_Cantão Periodicidade MetrosVarrer/Cantão MetrosVarrer /Mês MetrosVarrer /Ano € /Ano

5 / semana 5744 121103 1453232 50.863,12 €     

1 / semana 241 1044 12532 438,62 €           

LU_110707_C16 LOURES CASA DO ADRO 5 / semana 5073 106956 1283469 44.921,42 €     

1 / semana 3718 16111 193336 6.766,76 €       

1 / mês 439 439 5268 184,38 €           

LU_110707_C18 TORRE DOS TROTES 1 / semana 1228 5321 63856 2.234,96 €       

LU_110707_C19 PONTE DE LOUSA 1 / semana 1584 6864 82368 2.882,88 €       

1 / semana 2544 11024 132288 4.630,08 €       

2 / mês 700 1400 16800 588,00 €           

LU_110707_C21 TOJALINHO 1 / semana 3140 13607 163280 5.714,80 €       

LU_110707_C22 A-DOS-CALVOS 1 / semana 1768 7661 91936 3.217,76 €       

1 / semana 1915 8298 99580 3.485,30 €       

1 / mês 475 475 5700 199,50 €           

LU_110707_C24 QUINTA DA PEÇA E QUINTA DA PORTELA 2 / mês 3244 6488 77856 2.724,96 €       

1 / semana 5891 25528 306332 10.721,62 €     

2 / mês 2040 4080 48960 1.713,60 €       

LU_110707_C26 BARRO 3 / semana 3165 41145 493740 17.280,90 €     

LU_110707_C27 BOLORES E MIGARRINHOS 2 / mês 1911 3822 45864 1.605,24 €       

LU_110707_C28 MERCADO DE LEVANTE 3 / semana 522 6786 81432 2.850,12 €       

LU_110707_C29 MONTEMOR - CENTRO 3 / semana 3445 44785 537420 18.809,70 €     

3 / semana 631 8203 98436 3.445,26 €       

2 / mês 687 1374 16488 577,08 €           

LU_110707_C31 BAIRROS 1 / mês 1881 1881 22572 790,02 €           

2 / semana 1271 11015 132184 4.626,44 €       

1 / mês 2478 2478 29736 1.040,76 €       

LU_110707_C33 MONTEMOR - PERIFERIA 2 / mês 7362 14724 176688 6.184,08 €       

119975 1451557 17418684 609.653,94€    

MONINHOS

TOTAL

MURTEIRA

HOSPITAL

INFANTADO - RADIAL

LU_110707_C15

LU_110707_C17

LU_110707_C20

LU_110707_C23

LU_110707_C25

LU_110707_C30

LU_110707_C32

URMEIRAS - SAPATEIRAS

BAIRRO NOVO DE PALHAIS

A-DOS-CÃOS

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO II

Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros

Fórmula de cálculo: € 0,035 / ml / ano

Código Cantão Designação_Cantão Periodicidade MetrosVarrer/Cantão MetrosVarrer /Mês MetrosVarrer /Ano € /Ano

LU_110708_C1 TOCADELOS 2 / mês2 / mês2 / mês2 / mês 2937 5874 70488 2.467,08 €              

LU_110708_C2 CABEÇO MONTACHIQUE 3 / mês3 / mês3 / mês3 / mês 4736 14208 170496 5.967,36 €              

LU_110708_C3 MONTACHIQUE 3 / mês3 / mês3 / mês3 / mês 3900 11700 140400 4.914,00 €              

FREIXEIRA 2 / mês2 / mês2 / mês2 / mês 3038 6076 72912 2.551,92 €              

Corresponde aos troços de rede viária incluídos no Contrato Interadministrativo 0 -  €                        

LU_110708_C5 CARRASCAL 3 / mês3 / mês3 / mês3 / mês 1113 3339 40068 1.402,38 €              

CASAIS DO FORNO 3 / mês3 / mês3 / mês3 / mês 5108 15324 183888 6.436,08 €              

Corresponde aos troços de rede viária incluídos no Contrato Interadministrativo 0 -  €                        

LU_110708_C7 CASAL BARRIL E CASAL DAS LAPAS 3 / mês3 / mês3 / mês3 / mês 3264 9792 117504 4.112,64 €              

LOUSA CENTRO 2 (25 ABRIL) 5 / semana5 / semana5 / semana5 / semana 1872 40560 486720 17.035,20 €            

1 / semana1 / semana1 / semana1 / semana 153 663 7956 278,46 €                 

LU_110708_C9 LOUSA CENTRO 1 5 / semana5 / semana5 / semana5 / semana 2184 47320 567840 19.874,40 €            

LU_110708_C10 ARROTEIAS 1 / semana1 / semana1 / semana1 / semana 482 2089 25064 877,24 €                 

LU_110708_C11 AZENHA 1 / semana1 / semana1 / semana1 / semana 945 4095 49140 1.719,90 €              

PONTE DE LOUSA 2 / mês2 / mês2 / mês2 / mês 1730 3460 41520 1.453,20 €              

Corresponde aos troços de rede viária incluídos no Contrato Interadministrativo 0 -  €                        

CARCAVELOS 3 / mês3 / mês3 / mês3 / mês 2316 6948 83376 2.918,16 €              

Corresponde aos troços de rede viária incluídos no Contrato Interadministrativo #REF! 0 -  €                        

LU_110708_C14 SALEMAS 3 / mês3 / mês3 / mês3 / mês 2475 7425 89100 3.118,50 €              

TORNEIRO 3 / mês3 / mês3 / mês3 / mês 1752 5256 63072 2.207,52 €              

R. CASAINHAS E AZINHAGA OLIVAL 2 / mês2 / mês2 / mês2 / mês 275 550 6600 231,00 €                 

Corresponde aos troços de rede viária incluídos no Contrato Interadministrativo 0 -  €                        

LU_110708_C16 CASAIS MONTE GORDO 3 / mês3 / mês3 / mês3 / mês 1155 3465 41580 1.455,30 €              

LU_110708_C17 FONTELAS 2 / mês2 / mês2 / mês2 / mês 882 1764 21168 740,88 €                 

LU_110708_C18 CASAL BORRALHO 3 / mês3 / mês3 / mês3 / mês 2279 6837 82044 2.871,54 €              

LU_110708_C19 LOUSA - N8 2 / semana2 / semana2 / semana2 / semana 1118 9689 116272 4.069,52 €              

LU_110708_C20 TORRE PEQUENA 2 / mês2 / mês2 / mês2 / mês 1052 2104 25248 883,68 €                 

LU_110708_C8

LU_110708_C6

Freguesia de Lousa

LU_110708_C13

LU_110708_C15

LU_110708_C4

LU_110708_C12

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO II

Código Cantão Designação_Cantão Periodicidade MetrosVarrer/Cantão MetrosVarrer /Mês MetrosVarrer /Ano € /Ano

LU_110708_C21 CASAL PESSOA 2 / mês2 / mês2 / mês2 / mês 1111 2222 26664 933,24 €                 

LU_110708_C22 CASAL DA VERA 2 / mês2 / mês2 / mês2 / mês 762 1524 18288 640,08 €                 

#REF! 212284 2547407,994 89.159,27€            TOTAL

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO II

Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros

Fórmula de cálculo: € 0,035 / ml / ano

Código Cantão Designação_Cantão Periodicidade MetrosVarrer/Cantão MetrosVarrer /Mês MetrosVarrer /Ano € /Ano

LU_110726_C01 CR_LU_01 5/Semana 1.734 36.559 438.702 15.354,57 €

LU_110726_C02 CR_LU_02 5/Semana 1.226 25.848 310.178 10.856,23 €

LU_110726_C03 M_LU_01 5/Semana 2xdia + sábados e domingos 1.286 74.802 897.628 31.416,98 €

LU_110726_C04 M_LU_02 5/Semana + sábados 1.198 30.050 360.598 12.620,93 €

LU_110726_C05 M_LU_03 5/Semana + sábados 875 21.948 263.375 9.218,13 €

LU_110726_C06 M_LU_04 5/Semana + sábados 645 16.179 194.145 6.795,08 €

LU_110726_C07 M_LU_04 5/Semana + sábados 60 1.505 18.060 632,10 €

LU_110726_C08 M_LU_05 5/Semana + sábados 570 14.298 171.570 6.004,95 €

LU_110726_C09 M_LU_06 5/Semana + sábados 1.437 36.045 432.537 15.138,80 €

LU_110726_C10 M_LU_07 5/Semana + sábados 467 11.714 140.567 4.919,85 €

LU_110726_C11 M_LU_08 5/Semana + sábados 1.218 30.552 366.618 12.831,63 €

LU_110726_C12 M_LU_09 5/Semana + sábados 555 13.921 167.055 5.846,93 €

LU_110726_C13 M_LU_10 5/Semana 582 12.271 147.246 5.153,61 €

LU_110726_C14 M_LU_11 5/Semana + sábados e domingos 1.243 36.151 433.807 15.183,25 €

LU_110726_C15 M_LU_12 5/Semana + sábados e domingos 1.781 51.797 621.569 21.754,92 €

LU_110726_C16 P_LU_01 5/Semana 2xdia + sábados e domingos 1.690 98.302 1.179.620 41.286,70 €

LU_110726_C17 P_LU_02 5/Semana 2xdia + sábados e domingos 3.368 195.905 2.350.864 82.280,24 €

LU_110726_C18 P_LU_03 5/Semana 1.914 40.354 484.242 16.948,47 €

LU_110726_C19 P_LU_04 5/Semana + sábados 1.729 43.369 520.429 18.215,02 €

LU_110726_C20 P_LU_05 5/Semana + sábados 2.028 50.869 610.428 21.364,98 €

LU_110726_C21 P_LU_06 5/Semana + sábados 1.419 35.593 427.119 14.949,17 €

LU_110726_C22 P_LU_07 5/Semana + sábados 2.186 54.832 657.986 23.029,51 €

LU_110726_C23 P_LU_08 5/Semana + sábados 1.675 42.015 504.175 17.646,13 €

Freguesia de Moscavide e Portela

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO II

LU_110726_C24 P_LU_09 5/Semana 509 10.731 128.777 4.507,20 €

LU_110726_C25 P_LU_09 5/Semana 494 10.415 124.982 4.374,37 €

LU_110726_C26 P_LU_10 5/Semana 1.297 27.345 328.141 11.484,94 €

LU_110726_C27 P_LU_11 5/Semana 592 12.481 149.776 5.242,16 €

LU_110726_C28 P_LU_12 5/Semana + sábados 1.861 46.680 560.161 19.605,64 €

35.639 1082530 12.990.355 454.662,43 €TOTAL

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO II

Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros

Fórmula de cálculo: € 0,035 / ml / ano

Código Cantão Designação_Cantão Periodicidade Metros Varrer / Cantão Metros Varrer / Mês Metros Varrer / Ano € / Ano

LU_110728_C1 BAIRRO DAS CACHOEIRAS 2 / semana 3130 27127 325520 11.393,20 €     

LU_110728_C2 BAIRRO ALTO DA CASA BRANCA 2 / semana 1933 16753 201032 7.036,12 €        

VALE FIGUEIRA - VERDE 3 / semana 3511 45643 547716 19.170,06 €     

RUAS PRIORITÁRIAS 5 / semana 569 11996 143957 5.038,50 €        

LU_110728_C4 VALE FIGUEIRA - AMARELO 3 / semana 2364 30732 368784 12.907,44 €     

VALE FIGUEIRA - LARANJA 3 / semana 3279 42627 511524 17.903,34 €     

JARDIM 1 / semana 372 1612 19344 677,04 €           

LU_110728_C6 BAIRRO ALTO DOS PINHEIROS 1 / semana 1683 7293 87516 3.063,06 €        

LU_110728_C7 BAIRRO BELO HORIZONTE 1 / semana 1372 5945 71344 2.497,04 €        

LU_110728_C8 BAIRRO DA CASA BRANCA 2 / semana 533 4619 55432 1.940,12 €        

BAIRRO DA FRATERNIDADE 1 / semana 11149 48312 579748 20.291,18 €     

RUAS PRIORITÁRIAS 2 / semana 4254 36868 442416 15.484,56 €     

LU_110728_C10 BAIRRO DA VINHA GRANDE 1 / semana 2323 10066 120796 4.227,86 €        

LU_110728_C11 BAIRRO DA VISTA ALEGRE 2 / semana 1034 8961 107536 3.763,76 €        

LU_110728_C12 BAIRRO OPERÁRIO - LARANJA 3 / semana 2801 36413 436956 15.293,46 €     

BAIRRO OPERÁRIO - VERDE 3 / semana 2254 29302 351624 12.306,84 €     

RUAS PRIORITÁRIAS 5 / semana 1730 36474 437690 15.319,15 €     

LU_110728_C14 BAIRRO DA CASTELHANA 2 1 / semana 2760 11960 143520 5.023,20 €        

LU_110728_C15 BAIRRO DO SOLTEJO 2 / semana 2963 25679 308152 10.785,32 €     

SÃO JOÃO DA TALHA - VERDE 4 / semana 2321 40231 482768 16.896,88 €     

ACESSO GARAGENS 1 / semana 160 693 8320 291,20 €           

RUAS PRIORITÁRIAS 5 / semana 901 18996 227953 7.978,36 €        

SÃO JOÃO DA TALHA - LARANJA 4 / semana 303 5252 63024 2.205,84 €        

RUAS PRIORITÁRIAS 5 / semana 1450 30571 366850 12.839,75 €     

LU_110728_C18 BAIRRO DAS FONTES 1 / semana 1926 8346 100152 3.505,32 €        

LU_110728_C19 BAIRRO DAS MAROITAS 1 / semana 3541 15344 184132 6.444,62 €        

LU_110728_C20 BAIRRO DAS MAROITAS NORTE 1 / semana 2270 9837 118040 4.131,40 €        

LU_110728_C21 BAIRRO DOS TROVISCAIS 1 / semana 2405 10422 125060 4.377,10 €        

LU_110728_C22 BAIRRO MARIANA GAITA 1 / semana 489 2119 25428 889,98 €           

LU_110728_C23 BAIRRO SERRO DO PICÃO 1 / semana 1032 4472 53664 1.878,24 €        

BAIRRO DO ARNEIRO 1 / semana 343 1486 17836 624,26 €           

RUAS PRIORITÁRIAS 4 / semana 157 2721 32656 1.142,96 €        

LU_110728_C25 BAIRRO COVA DA IGREJA 1 / semana 443 1920 23036 806,26 €           

LU_110728_C26 MERCADO DE LEVANTE DE SÃO JOÃO DA TALHA
2 / semana + todos 

sábados
469 6097 73164 2.560,74 €        

QUINTA DA PARREIRINHA 4 / semana 2729 47303 567632 19.867,12 €     

ZONAS PEDONAIS E RUAS SECUNDÁRIAS 2 / semana 2834 24561 294736 10.315,76 €     

LU_110728_C28 BAIRRO PETROGAL 1 3 / semana 4376 56888 682656 23.892,96 €     

Freguesia de Santa Iria, São João e Bobadela

LU_110728_C3

LU_110728_C5

LU_110728_C9

LU_110728_C13

LU_110728_C16

LU_110728_C17

LU_110728_C24

LU_110728_C27

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO II

Código Cantão Designação_Cantão Periodicidade Metros Varrer / Cantão Metros Varrer / Mês Metros Varrer / Ano € / Ano

LU_110728_C29 BAIRRO PETROGAL 2 3 / semana 4099 53287 639444 22.380,54 €     

LU_110728_C30 FOJOS 5 / semana 1972 41576 498916 17.462,06 €     

MARIA LAMAS 5 / semana 1366 28800 345598 12.095,93 €     

ACESSO GARAGENS 1 / semana 86 373 4472 156,52 €           

LU_110728_C32 AMILCAR CABRAL 5 / semana 1333 28104 337249 11.803,72 €     

LU_110728_C33 PROF. EGAS MONIZ 5 / semana 2599 54796 657547 23.014,15 €     

PINGO DOCE 5 / semana 2189 46151 553817 19.383,60 €     

RUAS SECUNDÁRIAS 1 / semana 117 507 6084 212,94 €           

LU_110728_C35 ANTÓNIO FREIRE 5 / semana 2444 51528 618332 21.641,62 €     

BELA VISTA 1 / semana 1589 6886 82628 2.891,98 €        

RUAS PRIORITÁRIAS 2 / semana 343 2973 35672 1.248,52 €        

LU_110728_C37 FIGUEIRA 2 / semana 4573 39633 475592 16.645,72 €     

VIA RARA 5 / semana 3259 68711 824527 28.858,45 €     

RUAS SECUNDÁRIAS 1 / semana 180 780 9360 327,60 €           

LU_110728_C39 BAIRRO DOS FORNINHOS 1 / semana 1949 8446 101348 3.547,18 €        

LU_110728_C40 SANTA IRIA DE AZOIA - 2 VERDE 5 / semana 1657 34935 419221 14.672,74 €     

LU_110728_C41 SANTA IRIA DE AZOIA - 1 VERMELHO 5 / semana 1515 31941 383295 13.415,33 €     

LU_110728_C42 SANTA IRIA DE AZOIA - 4 AZUL 5 / semana 1435 30255 363055 12.706,93 €     

LU_110728_C43 SANTA IRIA DE AZOIA - 3 VERDE 5 / semana 1617 34092 409101 14.318,54 €     

APEADEIRO VERMELHO 1 / semana 534 2314 27768 971,88 €           

RUAS SECUNDÁRIAS 2 / semana 1170 10140 121680 4.258,80 €        

VERMELHO LIDL 2 / semana 1128 9776 117312 4.105,92 €        

VERMELHO LIDL 5 / semana 1123 23677 284119 9.944,17 €        

LU_110728_C46 COURELAS E CATIVO 2 / semana 5554 48135 577616 20.216,56 €     

LU_110728_C47 COVINA 4 / semana 3581 62071 744848 26.069,68 €     

LU_110728_C48 PRIMAVERA , ARIOLA E FUNCHAL 3 / semana 7030 91390 1096680 38.383,80 €     

LU_110728_C49 BAIRRO DA CASTELHANA 3 / semana 2493 32409 388908 13.611,78 €     

LU_110728_C50 TROIA 2 / semana 1194 10348 124176 4.346,16 €        

BAIRRO DA CASTELHANA 1 1 / semana 3079 13342 160108 5.603,78 €        

RUAS PRIORITÁRIAS 3 / semana 364 4732 56784 1.987,44 €        

ADEÃO 1 / semana 842 3649 43784 1.532,44 €        

RUAS PRIORITÁRIAS 3 / semana 322 4186 50232 1.758,12 €        

LU_110728_C53 EM540 - CRUZINHA, MADEIRA, PEDRO 3 / semana 1092 14196 170352 5.962,32 €        

LU_110728_C54 TERRA DE FRADES 1 / semana 1631 7068 84812 2.968,42 €        

LU_110728_C55 ESCOLA 5 / semana 2366 49883 598598 20.950,93 €     

ESTACAL NOVO - ESCOLA 3 / semana 2310 30030 360360 12.612,60 €     

RUAS SECUNDÁRIAS 4 / semana 1131 19604 235248 8.233,68 €        

LU_110728_C57 ESTACAL NOVO 3 / semana 4868 63284 759408 26.579,28 €     

LU_110728_C58 PORTELA DA AZOIA - RUAS PRIORITÁRIAS 5 / semana 3683 77650 931799 32.612,97 €     

LU_110728_C59 ALTO DAS EIRAS 1 / semana 4665 20215 242580 8.490,30 €        

LU_110728_C60 PORTELA DA AZOIA 2 / semana 8574 74308 891696 31.209,36 €     

LU_110728_C61 BAIRRO DOS MONJÕES 1 / semana 3896 16883 202592 7.090,72 €        

LU_110728_C62 MERCADO DE LEVANTE - SANTA ÍRIA AZOIA Todos os sábados 111 481 5772 202,02 €           

LU_110728_C63 PORTELA DA AZÓIA - 1 2 / semana 8580 74360 892320 31.231,20 €     

LU_110728_C64 PORTELA DA AZÓIA - 3 2 / semana 6170 53473 641680 22.458,80 €     

LU_110728_C65 MATA DA BOBADELA 1 / semana 949 4112 49348 1.727,18 €        

190925 2111129 25333552 886.674,32 €

LU_110728_C52

LU_110728_C56

TOTAL

LU_110728_C31

LU_110728_C34

LU_110728_C36

LU_110728_C38

LU_110728_C44

LU_110728_C45

LU_110728_C51

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO II

Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros

Fórmula de cálculo: € 0,035 / ml / ano

Código Cantão Designação_Cantao Periodicidade MetrosVarrer/Cantão MetrosVarrer /Mês MetrosVarrer /Ano € /Ano

LU_110727_C1 QUINTA DO MOCHO 5 / semana 6588 138897 1666764 58.336,74 €

1 / semana 383 8415 100984 3.534,44 €

5 / semana 1942 40944 491326 17.196,41 €

5 / semana 2643 55723 668679 23.403,77 €

LU_110727_C3 SÃO JOÃO DAS AREIAS 2 / semana 2912 50475 605696 21.199,36 €

LU_110727_C4 COURELA DO FOGUETE 5 / semana 3004 63334 760012 26.600,42 €

LU_110727_C5 SEM NOME 5 / semana 945 19924 239085 8.367,98 €

LU_110727_C6 CANTÃO DO ESPELHO 5 / semana 1848 38962 467544 16.364,04 €

LU_110727_C7 CANTÃO 1º DE DEZEMBRO 6 / semana 1517 48048 576576 20.180,16 €

LU_110727_C8 CANTÃO DA JUNTA 5 / semana 1141 24056 288673 10.103,56 €

LU_110727_C9 AVENIDA DE SÃO JOSÉ E JAMES GILMAN 5 / semana 3183 67108 805299 28.185,47 €

LU_110727_C10 PATRIMÓNIO II 3 / semana 2609 33917 407004 14.245,14 €

5 / semana 3462 82478 989736 34.640,76 €

1 / semana 468 15002 180024 6.300,84 €

LU_110727_C12 REAL FORTE 7 / semana 3912 118664 1423968 49.838,88 €

LU_110727_C13 CANTÃO DO JARDIM 5 / semana 2281 48091 577093 20.198,26 €

LU_110727_C14 AUTO DA PALMA CARLOS 5 / semana 1663 35062 420739 14.725,87 €

LU_110727_C15 FONTE PERRA 5 / semana 2547 53699 644391 22.553,69 €

LU_110727_C16 QUINTA DAS PRETAS - ZONA AMARELA 5 / semana 1424 30023 360272 12.609,52 €

5 / semana 878 18511 222134 7.774,69 €

2 / mês 51 102 1224 42,84 €

5 / semana 901 18996 227953 7.978,36 €

2 / mês 153 306 3672 128,52 €

5 / semana 990 20873 250470 8.766,45 €

2 / mês 360 720 8640 302,40 €

5 / semana 714 15054 180642 6.322,47 €

2 / mês 271 542 6504 227,64 €

LU_110727_C21 PRIOR VELHO ZONA INDUSTRIAL 3 / semana 5501 71513 858156 30.035,46 €

LU_110727_C22 QUINTA DAS PRETAS - ZONA VERDE ESCURA 5 / semana 1740 36685 440220 15.407,70 €

LU_110727_C23 SANTO ANTÓNIO DA SERRA - ZONA VERMELHA 5 / semana 2371 49989 599863 20.995,21 €

Freguesia de Sacavém e Prior Velho

LU_110727_C2

LU_110727_C11 PATRIMÓNIO I

TERRAÇOS DA PONTE

LU_110727_C17 PRIOR VELHO CENTRO - ZONA LARANJA

LU_110727_C18 PRIOR VELHO ANTIGO - ZONA ROXA

LU_110727_C19 PRIOR VELHO ANTIGO II - ZONA CASTANHA

LU_110727_C20 PRIOR VELHO - ZONA AZUL

Gabinete de Intervenção Local (GIL)
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Código Cantão Designação_Cantao Periodicidade MetrosVarrer/Cantão MetrosVarrer /Mês MetrosVarrer /Ano € /Ano

LU_110727_C24 CIRCUITO DO MERCADO DE LEVANTE (sábado) Todos os sábados 427 1708 20496 717,36 €

LU_110727_C25 ZONA MERCADO - VERDE CLARO 5 / semana 2086 43980 527758 18.471,53 €

60915 1251800 15021597 525.755,90 €TOTAL

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO II

Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros

Fórmula de cálculo: € 0,035 / ml / ano

Código Cantão Designação_Cantão Periodicidade MetrosVarrer/Cantão MetrosVarrer /Mês MetrosVarrer /Ano € /Ano

LU_110730_C1 Casal da Torre 2 / mês 1584 3168 38016 1.330,56 €        

LU_110730_C2 Bairro das Queimadas 1 / semana 1631 7068 84812 2.968,42 €        

LU_110730_C3 Bairro da Belavista 1 / semana 2275 9858 118300 4.140,50 €        

LU_110730_C4 Bairro da Belavista 1 / semana 3996 17316 207792 7.272,72 €        

LU_110730_C5 N250 2 / semana 1918 16623 199472 6.981,52 €        

LU_110730_C6 Frielas - Zona Antiga 5 / semana 2280 48070 576840 20.189,40 €     

LU_110730_C7 Carriscoop 5 / semana 1531 32279 387343 13.557,01 €     

LU_110730_C8 Espinhal 1 / semana 1187 25026 300311 10.510,89 €     

2 / semana 1396 29432 353188 12.361,58 €     

1 / mês 1042 1042 12504 437,64 €           

LU_110730_C10 Torres da Bela Vista 3 / semana 4560 96140 1153680 40.378,80 €     

LU_110730_C11 Urbanização Almirante 5 / semana 3873 81656 979869 34.295,42 €     

LU_110730_C12 Cidade Nova - 6A 5 / semana 1753 36959 443509 15.522,82 €     

LU_110730_C13 Cidade Nova - 3A 5 / semana 1716 36179 434148 15.195,18 €     

LU_110730_C14 Av Conde de Avranches 5 / semana 1353 28526 342309 11.980,82 €     

LU_110730_C15 S. António  + Ponte de Frielas 5 / semana 3873 81656 979869 34.295,42 €     

LU_110730_C16 Cidade Nova - Estacionamento 5 / semana 882 18596 223146 7.810,11 €        

LU_110730_C17 CIdade Nova - Av Luis de Camões 5 / semana 3373 71114 853369 29.867,92 €     

LU_110730_C18 Urb. S. Sebastião 5 / semana 1801 37971 455653 15.947,86 €     

LU_110730_C19 Cidade Nova - 8A 5 / semana 2138 45076 540914 18.931,99 €     

5 / semana 2530 53341 640090 22.403,15 €     

3 / semana 499 6487 77844 2.724,54 €        

1 / semana 448 1941 23296 815,36 €           

LU_110730_C21 Igreja 5 / semana 3482 73412 880946 30.833,11 €     

LU_110730_C22 Pc Duque de Cadaval 5 / semana 1339 28231 338767 11.856,85 €     

Freguesia de Santo António e Frielas

LU_110730_C20

LU_110730_C9 N8

Quinta das Flores

02-04-2018
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Código Cantão Designação_Cantão Periodicidade MetrosVarrer/Cantão MetrosVarrer /Mês MetrosVarrer /Ano € /Ano

2 / semana 5118 44356 532272 18.629,52 €     

2 / mês 802 1604 19248 673,68 €           

LU_110730_C24 Urbanização do Conventinho 3 / semana 2167 28171 338052 11.831,82 €     

LU_110730_C25 Zona Industrial de Frielas 2 / semana 3850 33367 400400 14.014,00 €     

LU_110730_C26 Flamenga 5 / semana 2100 44275 531300 18.595,50 €     

LU_110730_C27 Cidade Nova - Centro Comercial  e Parque Urbano 5 / semana 1822 38414 460966 16.133,81 €     

LU_110730_C28 Vilas do Solar 2 / mês 3531 7062 84744 2.966,04 €        

LU_110730_C29 Urbanização Casal do Monte 1 / semana 1114 4827 57928 2.027,48 €        

LU_110730_C30 PU de Frielas INATIVO 0 0 0 -  €                  

1 / mês 2225 2225 26700 934,50 €           

6 / ano 2450 1225 14700 514,50 €           

LU_110730_C32 PUESAC 2 / semana 1023 8866 106392 3.723,72 €        

78662 1101557 13218689 462.654,12 €TOTAL

B da ParadelaLU_110730_C23

LU_110730_C31 Frielas - Periferia

02-04-2018



ANEXO II

Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros

Fórmula de cálculo: € 0,035 / ml / ano

Código Cantão Designação_Cantão Periodicidade MetrosVarrer/Cantão MetrosVarrer /Mês MetrosVarrer /Ano € /Ano

5 / semana 3973 83764 1005169,00 35.180,92 €     

1 / semana 105 455 5460,00 191,10 €           

2 / mês 288 576 6912,00 241,92 €           

1 / mês 1780 1780 21360,00 747,60 €           

LU_110729_C2 Bairro Municipal da Manjoeira 3 / semana 1004 13052 156624,00 5.481,84 €       

LU_110729_C3 São Roque 5 / semana 2311 48724 584683,00 20.463,91 €     

LU_110729_C4 A-das-lebres 5 / semana 2225 46910 562925,00 19.702,38 €     

Quinta Nova de S. Roque 5 / semana 2794 58907 706882,00 24.740,87 €     

Rua Aquilino Ribeiro 2 / semana 96 832 9984,00 349,44 €           

Pintéus 3 / semana 3127 40651 487812,00 17.073,42 €     

Bairro Chã 2 / mês 594 1188 14256,00 498,96 €           

Serra Galegas 1 / mês 1092 1092 13104,00 458,64 €           

LU_110729_C7 Casal dos Frades 1 / semana 1103 4780 57356,00 2.007,46 €       

LU_110729_C8 Bairro Zambujeiro 2 / semana 1222 10591 127088,00 4.448,08 €       

Sto. Antão - Junta 4 / semana 3292 57061 684736,00 23.965,76 €     

Urb. Aqueduto 1 / semana 1260 5460 65520,00 2.293,20 €       

Rua Rio da Cozinha 1 / mês 1063 1063 12756,00 446,46 €           

Sto. Antão - Igreja 3 / semana 2765 35945 431340,00 15.096,90 €     

Sto. Antão - Perifieria 2 / mês 865 1730 20760,00 726,60 €           

Cruzamento cemitério até Sebol 6 / ano 860 430 5160,00 180,60 €           

LU_110729_C11 Bairro Tazim 2 / semana 3856 33419 401024,00 14.035,84 €     

LU_110729_C12 Olival Queimado + Boca 1 / semana 3546 15366 184392,00 6.453,72 €       

Junqueira 2 / semana 2029 17585 211016,00 7.385,56 €       

Rua de Entremuros 1 / semana 955 4138 49660,00 1.738,10 €       

EN115-5 - Entre Qta Cruz e Bairro Junqueira 1 / mês 490 490 5880,00 205,80 €           

LU_110729_C14 Arneiros Cantigolas 1 / semana 3272 14179 170144,00 5.955,04 €       

São Julião Centro 5 / semana 3371 71072 852863,00 29.850,21 €     

Rua da Ribeirinha 2 / mês 540 1080 12960,00 453,60 €           

Rua Alfredo Dinis 6 / ano 400 200 2400,00 84,00 €             

LU_110729_C16 Courelas do Rêgo 1 / semana 979 4242 50908,00 1.781,78 €       

LU_110729_C1 MANJOEIRA

LU_110729_C6

Freguesia de Santo Antão e São Julião Tojal

LU_110729_C10

LU_110729_C5

LU_110729_C9

LU_110729_C13

LU_110729_C15



ANEXO II

Código Cantão Designação_Cantão Periodicidade MetrosVarrer/Cantão MetrosVarrer /Mês MetrosVarrer /Ano € /Ano

Volta do 23 1 / semana 1318 5711 68536,00 2.398,76 €       

Estacionamento junto Fapajal 1 / mês 81 81 972,00 34,02 €             

Bairro Car 1 / semana 1809 7839 94068,00 3.292,38 €       

Quinta das Quatro Pereiras / Regueira das Bicas 2 / mês 853 1706 20472,00 716,52 €           

Qta Cruz até Zambujal 6 / ano 1067 534 6402,00 224,07 €           

LU_110729_C19 Zambujal 5 / semana 4229 89161 1069937,00 37.447,80 €     

LU_110729_C20 Carrasqueira 1 / semana 2196 9516 114192,00 3.996,72 €       

LU_110729_C21 Jardins do Tojal 1 / semana 1163 5040 60476,00 2.116,66 €       

LU_110729_C22 Malhapão 2 / mês 1740 3480 41760,00 1.461,60 €       

LU_110729_C23 Bairro Novo Casal da Serra 1 / mês 1471 1471 17652,00 617,82 €           

LU_110729_C24 Mato do Antão 1 / mês 3080 3080 36960,00 1.293,60 €       

LU_110729_C25 Bairro das Casteloiças, Presas e Casal Novo 1 / mês 3088 3088 37056,00 1.296,96 €       

LU_110729_C26 Bairro Casal do Cardal 1 / mês 1899 1899 22788,00 797,58 €           

LU_110729_C27 Bairro do Juncal 1 / mês 585 585 7020,00 245,70 €           

75836 709952 8519425 298.179,88€    TOTAL

LU_110729_C18

LU_110729_C17



ANEXO III 

MANTER, REPARAR E SUBSTITUIR O MOBILIÁRIO URBANO INSTALADO NO ESPAÇO PÚBLICO, 

COM EXCEPÇÃO DAQUELE QUE É OBJETO DE CONCESSÃO 

1. A periodicidades das ações a realizar é a que a Freguesia considerar adequada, garantindo a qualidade 

e qualificação do espaço público em primeira instância, promovendo e melhorando as condições de 

vivência e fruição do espaço público e ambiente urbano, pese embora e a título indicativo e consoante o 

tipo de mobiliário seja indicada uma periodicidade de referência. 

2. Em tudo o omisso no anexo técnico dever-se-á atender às regras da arte e boas práticas em matéria de 

construção civil, bem como deverão ser seguidas todas as normas e/ou regulamentos técnicos aplicáveis, 

quer ao nível da especificação dos materiais a utilizar e da marcação CE, quer ao nível da execução dos 

trabalhos. 

3. Generalidades 

Consideram-se incluídos no âmbito deste anexo técnico o todo o mobiliário urbano inserido em domínio 

público municipal e que não seja objeto de contrato de concessão: 

a) Pilaretes rígidos e rebatíveis; 

b) Pilaretes flexíveis; 

c) Vedações e/ou guarda corpos; 

d) Bebedouros e/ou fontes; 

e) Papeleiras; 

f) Bancos, Cadeiras e Mesas; 

g) Floreiras; 

h) Proteções de caldeiras de árvores; 

i) Pérgolas e estruturas de ensombramento; 

j) Postes de sinalética institucional; 

k) MUPE’s e MUPI’s. 

Relativamente ao mobiliário urbano e sempre que o mesmo se encontrar grafitado dever-se-á seguir a 

especificação de remoção de grafitis descrita no anexo técnico referente a “Muros e muretes em espaço 

público”, constante no Contrato Interadministrativo. 

 

4. No âmbito dos trabalhos a executar pelas Freguesia nos domínios da conservação, manutenção, 

reparação e substituição de mobiliário urbano incluem-se: 

 

a) Pilaretes rígidos e rebatíveis 
Medidas de manutenção preventiva: 

Deverá ser realizada uma inspeção trimestral, ou outra que a Freguesia considere adequada, para 

a correta manutenção do espaço urbano, sempre que se detetem elementos em falta decorrentes 

de ações de vandalismo e/ou outras deverá a Freguesia proceder à sua substituição, por 

elementos da mesma tipologia e com caraterísticas equivalentes. 

Anualmente, ou com a periodicidade que a Freguesia considere mais adequada para a correta 

manutenção e qualificação do espaço urbano, devem ser verificados eventuais pontos de 

oxidação. 



 

Medidas de manutenção corretiva: 

Limpeza e decapagem; 

Aplicação de pinturas com tintas de proteção de metais; 

Retificação, substituição e reposição de peças e/ou elementos de fixação das respetivas peças 

constitutivas quer do elemento, quer do seu sistema de fixação/apoio à respetiva base; 

Não sendo possível proceder à reparação deste elemento através das ações mencionadas dever-

se-á proceder-se à substituição do pilarete por um modelo semelhante ao retirado, procurando 

obter uma correta leitura urbanística, apelando-se à uniformidade e coerência dos elementos. 

 

b) Pilaretes flexíveis 
Medidas de manutenção preventiva: 

Deverá ser realizada uma inspeção trimestral, ou outra que a Freguesia considere adequada, para 

a correta manutenção do espaço urbano, sempre que se detetem elementos em falta decorrentes 

de ações de vandalismo e/ou outras deverá a Freguesia proceder à sua substituição, por 

elementos da mesma tipologia e com caraterísticas equivalentes. 

 

Medidas de manutenção corretiva: 

Limpeza; 

Retificação e/ou reposição de fixações do pilarete à respetiva base, incluindo a selagem ao 

pavimento rodoviário e eventual aplicação e/ou reaplicação de bucha química; 

Não sendo possível proceder à reparação deste elemento através das ações mencionadas dever-

se-á proceder-se à substituição do pilarete por um modelo semelhante ao retirado e da mesma 

natureza. 

 

c) Vedações e/ou guarda corpos independentemente do material em que são constituídos 
Medidas de manutenção preventiva: 

Em termos preventivos, deverá ser realizada uma inspeção trimestral ou outra periodicidade que 

a Junta de Freguesia considere adequada para a correta manutenção do espaço urbano; 

Anualmente, ou com a periodicidade que a Freguesia considere adequada para a correta 

manutenção do espaço urbano, devem ser verificados eventuais pontos de oxidação da estrutura 

e/ou malha da vedação. 

 

Medidas de manutenção corretiva: 

Sempre que necessário, deverá ser realizada limpeza e/ou decapagem do sistema de pintura; 

Reforço de velaturas/pinturas com tintas de proteção de madeiras, betões e metais (no RAL 

equivalente à pré-existência) e retificação, substituição e reposição de fixações das respetivas 

peças constitutivas e da papeleira à respetiva base.  

Não sendo possível proceder à reparação do elemento danificado, dever-se-á proceder-se à 

substituição do elemento por um modelo semelhante ao retirado, procurando obter uma correta 

leitura urbanística apelando-se à uniformidade e coerência dos elementos. 

 

d) Bebedouros e/ou fontes 
Medidas de manutenção preventiva: 

Deverá ser realizada uma inspeção mensal ou com outra que a Freguesia considere adequada 

para a correta manutenção destes elementos colocados no espaço urbano no sentido de verificar 

a existência de fugas de água e/ou roturas, mecanismos de fecho danificados e/ou entupimento 

do sistema de esgoto do bebedouro e/ou fonte.  

Anualmente, ou com a periodicidade que a Freguesia considere adequada para a correta 

manutenção do espaço urbano, devem ser verificados eventuais pontos de oxidação. 

 

Medidas de manutenção corretiva: 

Limpeza e decapagem de superfícies danificadas; 

Reforço pinturas com tintas de proteção de metais e/ou betão. 



Verificação e reposição das condições de fixação à respetiva base. 

Reajustamento, substituição de válvulas e/ou peças danificadas, por peças equivalentes sempre 

que necessário, bem como a verificação do escoamento da rede de esgoto, desentupimento da 

tubagem de adução e limpeza de caixas sempre que necessário. 

Exclui-se da presente competência a substituição integral do bebedouro, sempre que se verifique 

a impossibilidade de reparação. Nesta circunstância a Freguesia deverá comunicar ao Municipio 

este facto para verificação e posteriormente deverá garantir a desmontagem do elemento e o 

fecho e selagem da adução de água incluindo remoção da base e reposição do pavimento nas 

necessárias condições de segurança para terceiros, no sentido de o Município encetar 

procedimento com vista à substituição da referida peça de mobiliário. 

 

e) Papeleiras 
Medidas de manutenção preventiva: 

Deverá ainda e com periodicidade trimestral, ou outra que considere adequada, realizar inspeção 

visual à papeleira no sentido de avaliar e mitigar danos neste mobiliário urbano decorrentes de 

má utilização e/ou ações de vandalismo, de modo a promover a qualificação do espaço urbano.  

Anualmente, ou com a periodicidade que a Freguesia considere adequada para a correta 

manutenção do espaço urbano, devem ser verificados eventuais pontos de oxidação. 

 

Medidas de manutenção corretiva: 

Limpeza e/ou decapagem das zonas oxidadas e reforço de velaturas / pinturas com tintas de 

proteção de madeiras, betões e metais.  

Retificação, substituição e reposição de fixações das respetivas peças constitutivas e da papeleira 

à respetiva base;  

Não sendo possível proceder à reparação deste elemento através das ações mencionadas deverá 

proceder-se à substituição da papeleira por modelo equivalente ao retirado, procurando obter 

uma correta leitura urbanística apelando-se à uniformidade e coerência dos elementos. 

 

f) Bancos, Cadeiras e Mesas 
Elementos de mobiliário urbano de fruição do espaço público de natureza metálica, mista, betão 

ou pedra 

 

Medidas de manutenção preventiva: 

Em termos preventivos, entende-se adequada uma inspeção trimestral ou outra periodicidade 

que a Junta de Freguesia considere adequada para a correta manutenção do espaço urbano.  

Anualmente, ou com a periodicidade que a Junta de Freguesia considere adequada para a correta 

manutenção do espaço urbano, devem ser verificados eventuais pontos de oxidação. 

 

Medidas de manutenção corretiva: 

Sempre que necessário, deverá ser realizada limpeza (no caso de ser necessário proceder à 

remoção de grafitis, deverá ser seguida a recomendação específica no anexo técnico sobre 

limpeza e remoção de grafitis, constante no Contrato Interadministrativo); 

Reforço de velaturas/pinturas com tintas de proteção de madeiras, betões e metais e retificação, 

substituição e reposição de fixações das respetivas peças constitutivas mobiliário à respetiva 

base.  

Exclui-se da presente competência e para o mobiliário em apreço a substituição do mobiliário por 

mobiliário equivalente. Nesta circunstância deverá a Freguesia garantir a sua remoção e 

tratamento do pavimento de modo a garantir as condições de segurança e comunicar ao 

Município no sentido de encetar procedimento para a substituição da(s) peça(s) em causa. 

 

g) Floreiras  
Medidas de manutenção preventiva: 

Em termos preventivos, entende-se adequada uma inspeção trimestral ou outra periodicidade 

que a Junta de Freguesia considere adequada para a correta manutenção do espaço urbano. 



Medidas de manutenção corretiva: 

Sempre que necessário, deverá ser realizada limpeza; 

Reforço de velaturas/pinturas com tintas de proteção de madeiras, betões e metais e retificação, 

substituição e reposição de fixações das respetivas peças constitutivas e da floreira à respetiva 

base; 

Não sendo possível proceder à reparação deste elemento através das ações mencionadas deverá 

proceder-se à substituição da floreira por um modelo semelhante ao retirado, procurando obter 

uma correta leitura urbanística apelando-se à uniformidade e coerência dos elementos. 

 

h) Proteções de caldeiras de árvores  
Medidas de manutenção preventiva: 

Deverá ser realizada uma inspeção mensal ou outra periodicidade que a Freguesia considere 

adequada para a correta manutenção do espaço urbano. Deverá ainda ser realizada limpeza das 

caldeiras, que compreende a eliminação de papéis, entulho e outros restos e a restituição do nível 

adequado de terra relativamente ao passeio. 

Anualmente, ou com a periodicidade que a Freguesia considere adequada para a correta 

manutenção do espaço urbano, devem ser verificados eventuais pontos de oxidação. 

 

Medidas de manutenção corretiva: 

Soldadura de elementos soltos, ou que apresente risco para terceiros, utilizando para o efeito as 

soldas adequadas; 

Substituição dos apoios e ou fixações quando se afigure necessário; 

Pintura dos elementos oxidados após prévia reparação das partes oxidadas; 

Substituição dos elementos metálicos que tenham sido subtraídos, ou que tenham sido alvo de 

ações de vandalismo que os danifiquem irremediavelmente, por elementos de natureza 

equivalente em termos da função que desempenham, procurando obter uma correta leitura 

urbanística apelando-se à uniformidade e coerência dos elementos. 

 

i) Pérgolas e estruturas de ensombramento 
Medidas de manutenção preventiva: 

Em termos preventivos, entende-se adequada uma inspeção trimestral ou outra periodicidade 

que a Freguesia considere adequada para a correta manutenção do espaço urbano; 

Anualmente, ou com a periodicidade que a Freguesia considere adequada para a correta 

manutenção do espaço urbano, devem ser verificados eventuais pontos de oxidação. 

 

Medidas de manutenção corretiva: 

Sempre que necessário, deverá ser realizada limpeza; 

Reforço de velaturas/pinturas com tintas de proteção de madeiras, betões e metais e retificação, 

substituição e reposição de fixações das respetivas peças constitutivas e da papeleira à respetiva 

base;  

Exclui-se da presente competência e para o mobiliário em apreço a substituição do mobiliário por 

mobiliário equivalente. Nesta circunstância deverá a Freguesia garantir a sua remoção e 

tratamento do pavimento de modo a garantir as condições de segurança e comunicar ao 

Municipio no sentido de encetar procedimento para a substituição da(s) peça(s) em causa. 

 

j) Postes de sinalética institucional 
Medidas de manutenção preventiva: 

Em termos preventivos, entende-se adequada uma inspeção trimestral ou outra periodicidade 

que a Junta de Freguesia considere adequada para a correta manutenção do espaço urbano. 

 

 

 

 

 



Medidas de manutenção corretiva: 

Sempre que necessário, deverá ser realizada limpeza (no caso de ser necessário proceder à 

remoção de grafitis, deverá ser seguida a recomendação específica no anexo técnico sobre 

limpeza de grafitis); 

Retificação, substituição e reposição de fixações das respetivas peças constitutivas e da floreira à 

respetiva base; 

Não sendo possível proceder à reparação deste elemento através das ações mencionadas deverá 

proceder-se à substituição da floreira por um modelo semelhante ao retirado, procurando obter 

uma correta leitura urbanística apelando-se à uniformidade e coerência dos elementos. 

 

k) MUPE’s e MUPI’s 
Medidas de manutenção corretiva: 

Sempre que necessário, deverá ser realizada limpeza (no caso de ser necessário proceder à 

remoção de grafitis, deverá ser seguida a recomendação específica no anexo técnico sobre 

limpeza de grafitis); 

Pintura dos elementos oxidados após prévia reparação das partes oxidadas; 

Reforço de velaturas/pinturas com tintas de proteção de metais e retificação, substituição e 

reposição de fixações das respetivas peças constitutivas e dos suportes à respetiva base. 

Substituição de vidros partidos e/ou danificados irreversivelmente. 

 

5. Resíduos de Construção e Demolição 

Cabe à Freguesia o encaminhamento e transporte dos resíduos de construção e demolição 

produzidos no âmbito da conservação e reparação de muros e muretes no espaço público, incluindo 

o preenchimento das guias de acompanhamento dos resíduos e o seu encaminhamento a operador 

licenciado para efeitos tratamento dos resíduos produzidos. 

 

6. Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho 

Cabe à Freguesia acautelar para os seus trabalhadores todas as condições em matéria de segurança, 

higiene e saúde no trabalho em particular os necessários equipamentos de proteção individual e a 

colocação de todos os equipamentos de proteção coletiva que possam minimizar os riscos 

particulares a que os trabalhadores estejam expostos nos domínios das atividades relacionadas com 

esta competência. 



ANEXO III

Assegurar a reparação, conservação, manutenção, substituição e colocação de novo mobiliário urbano

Fórmula de cálculo: Número de peças de mobiliário urbano x €10,00/unidade

290                                                           

3.000,00 €                                                 

número de peças de mobiliário urbano a intervencionar por ano (un)

Proposta de valor total a transferir

Freguesia de Bucelas

CLAUSULA DE SALVAGUARDA PARA VALOR MÍNIMO DE € 3.000,00

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO III

Assegurar a reparação, conservação, manutenção, substituição e colocação de novo mobiliário urbano

Fórmula de cálculo: Número de peças de mobiliário urbano x € 10,00/unidade

263                                         

3.000,00 €                               

número de peças de mobiliário urbano a intervencionar por ano (un)

Freguesia de Fanhões

CLAUSULA DE SALVAGUARDA PARA VALOR MÍNIMO DE € 3.000,00

Proposta de valor total a transferir

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO III

Assegurar a reparação, conservação, manutenção, substituição e colocação de novo mobiliário urbano

Fórmula de cálculo: Número de peças de mobiliário urbano x € 10,00/unidade

3.830                                     

38.300,00 €                            

Freguesia de Loures

número de peças de mobiliário urbano a intervencionar por ano (un)

Proposta de valor total a transferir

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO III

Assegurar a reparação, conservação, manutenção, substituição e colocação de novo mobiliário urbano

Fórmula de cálculo: Número de peças de mobiliário urbano x € 10,00/unidade

60                                           

3.000,00 €                               

número de peças de mobiliário urbano a intervencionar por ano (un)

Freguesia de Lousa

CLAUSULA DE SALVAGUARDA PARA VALOR MÍNIMO DE € 3.000,00

Proposta de valor total a transferir

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO III

Assegurar a reparação, conservação, manutenção, substituição e colocação de novo mobiliário urbano

Fórmula de cálculo: Número de peças de mobiliário urbano x € 10,00/unidade

3.000                                     

30.000,00 €                            

número de peças de mobiliário urbano a intervencionar por ano (un)

Proposta de valor total a transferir

Freguesia de Camarate, Unhos e Apelação

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO III

Assegurar a reparação, conservação, manutenção, substituição e colocação de novo mobiliário urbano

Fórmula de cálculo: Número de peças de mobiliário urbano x € 10,00/unidade

2.494                                     

24.940,00 €                            

número de peças de mobiliário urbano a intervencionar por ano (un)

Proposta de valor total a transferir

Freguesia de Moscavide e Portela

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO III

Assegurar a reparação, conservação, manutenção, substituição e colocação de novo mobiliário urbano

Fórmula de cálculo: Número de peças de mobiliário urbano x € 10,00/unidade

2.800                                     

28.000,00 €                            

número de peças de mobiliário urbano a intervencionar por ano (un)

Proposta de valor total a transferir

Freguesia de Sacavém e Prior Velho

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO III

Assegurar a reparação, conservação, manutenção, substituição e colocação de novo mobiliário urbano

Fórmula de cálculo: Número de peças de mobiliário urbano x € 10,00/unidade

4.000                                     

40.000,00 €                            

número de peças de mobiliário urbano a intervencionar por ano (un)

Proposta de valor total a transferir

Freguesia de Santa Iria, São João e Bobadela

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO III

Assegurar a reparação, conservação, manutenção, substituição e colocação de novo mobiliário urbano

Fórmula de cálculo: Número de peças de mobiliário urbano x € 10,00/unidade

1.000                                     

10.000,00 €                            

número de peças de mobiliário urbano a intervencionar por ano (un)

Proposta de valor total a transferir

Freguesia de Santo Antão e São Julião Tojal

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO III

Assegurar a reparação, conservação, manutenção, substituição e colocação de novo mobiliário urbano

Fórmula de cálculo: Número de peças de mobiliário urbano x € 10,00/unidade

2.830                                     

28.300,00 €                            

número de peças de mobiliário urbano a intervencionar por ano (un)

Proposta de valor total a transferir

Freguesia de Santo António dos Cavaleiros e 

Frielas

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO IV 

GERIR E ASSEGURAR A MANUTENÇÃO CORRENTE DE FEIRAS E MERCADOS 

 

1. Operações de inspeção dos mercados 

Operações de inspeção a cargo da Freguesia 

A conservação de uma construção depende do desempenho de cada um dos seus elementos 

constituintes, assim a tarefa de inspeção reveste-se de uma importância primordial para o bom 

desempenho funcional da construção, pelo que deve incidir sobre todas as suas partes constituintes.  

A inspeção corrente, é um dos métodos mais utilizados no diagnóstico de anomalias, pelo facto de ser de 

simples realização, apresentar custos reduzidos, para além de não necessitar de equipamento especial. 

Para um edifício do tipo mercado coberto deverão ser realizadas inspeções periódicas, onde sejam 

visualizados e verificados todos os equipamentos: 

1. Inspeção visual de revestimentos interiores e exteriores, nomeadamente pavimentos, paredes e 

tetos, averiguando se existem algumas anomalias; 

2. Inspeção visual dos sistemas de drenagem de águas pluviais, que compreende a verificação do 

correto funcionamento de tubos de queda/algerozes, caleiras, tropleines, sumidouros, caixas da 

passagem e de mudança de direção de redes pluviais, entre outros; 

3. Observação visual e verificação do correto funcionamento de todos os componentes de vãos 

(portas e janelas) incluindo acessórios; 

4. Nas instalações sanitárias deverão ser inspecionados todas as loiças sanitárias, autoclismos, 

lavatórios, incluindo todos os acessórios, tal como torneiras, fluxómetros, dispensadores de 

sabonete e papel, papeleiras, entre outros; 

5. Verificação do correto funcionamento das redes de abastecimento de águas e drenagem de 

esgotos; 

6. Observação visual e verificação do correto funcionamento de todos os componentes da rede 

elétrica, incluindo iluminação e quadros, promovendo as ações necessárias à manutenção do seu 

correto funcionamento; 

7. Inspeções periódicas no domínio das redes de voz e dados, promovendo as ações necessárias à 

manutenção do seu correto funcionamento. 

Operações de inspeção a cargo do Município 

 

O Município assegura pelos seus próprios meios, ou contratualizando a empresas da especialidade a 

inspeção das instalações de frio incluindo câmaras frigoríficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Manutenção preventiva dos mercados 

Compete à Freguesia 

A manutenção preventiva dos seguintes componentes: 

2.1 - Coberturas (inclinadas e planas): 

Materiais – Cerâmicos, chapa metálica, plásticos e sistemas em fibrocimento com ou sem 

encapsulamento e sistemas de impermeabilização (com e sem isolamento térmico, com ou sem proteção 

mecânica). 

Limpeza de coberturas e sistema de drenagem de águas pluviais, incluindo a remoção de qualquer tipo 

de vegetação e materiais acumulados por ação do vento. Recolha de sedimentos acumulados. 

Desobstrução das aberturas de ventilação e exaustão.  

Ajustamento e fixação de peças cerâmicas de revestimento. 

Ajustamento de peças de fixação de elementos constituintes de sistemas de coberturas em chapa 

metálica, plásticos e fibrocimento. 

Desentupimento de algerozes/caleiras, tubos de queda e tropleines. 

Ajustamento / aperto de peças de fixação de elementos constituintes do sistema de capeamento de 

platibandas. 

Limpeza, ajustamento de peças de fixação e vedantes em equipamentos/elementos de proteção coletiva 

instalados em coberturas e nos acessos às mesmas, nomeadamente passadiços, escadas, linhas de vida, 

etc. 

2.2 - Revestimento de paredes exteriores: 

Materiais – Betão armado (pintado e envernizado), rebocos (pintado e envernizado), cerâmicos, pedra 

natural, madeira e derivados, painéis compósitos. 

Verificação da existência de danos, fissuras ou fendas, patologias decorrentes de humidades em 

revestimentos de paredes exteriores e bancadas expositoras. 

Ajustamento e fixação de peças em revestimento modulares, nomeadamente em pedra natural, madeira 

e derivados, painéis compósitos. 

2.3 - Revestimento de paredes interiores: 

Materiais – Rebocos (pintado e envernizado), cerâmicos, pedra natural e painéis compósitos. 

Verificação da existência de danos, fissuras ou fendas, patologias decorrentes de humidades em 

revestimentos de paredes interiores e bancadas expositoras. 

Ajustamento e fixação de peças em revestimento modulares, nomeadamente em pedra natural, madeira 

e derivados, painéis compósitos. 

 

 



2.4 - Revestimento de pavimentos: 

Materiais – Betão, pedra natural, cerâmicos, mosaicos hidráulicos, calçada, lajetas, resinas epoxídicas ou 

monomassa autonivelante. 

Verificação da existência de danos, fissuras ou fendas, patologias decorrentes de humidades em 

revestimentos de pavimentos. 

2.5 - Janelas e portas: 

Materiais - Aço, ferro, alumínio, com acabamento escovado, polido, anodizado, pintado ou lacado e PVC. 

Verificação do estado de conservação das portas, janelas e guarnições de vãos, incluindo a falta de 

elementos. Ajustamento ou correção dos vãos, lubrificação e fixação de peças. 

2.6 - Revestimento de tetos: 

Materiais – Betão armado (pintado e envernizado), rebocos (pintado e envernizado), placas de gesso 

cartonado (contínuo ou moldado, suspenso). 

Verificação do estado de conservação, falta de elementos. Ajustamento ou correção de elementos, bem 

como respetivas fixações. 

2.7 - Redes de águas e esgotos: 

Verificação do estado de conservação, limpeza e desentupimento das redes de abastecimento águas e 

redes de drenagem de águas residuais (domésticas e pluviais), incluindo ramais e colunas de ventilação e 

instalações de bombagem. 

2.8 - Equipamento segurança contra incêndio: 

Verificação da validade do conteúdo dos extintores, incluindo estado de conservação dos respetivos 

apoios de suporte e cumprimento de altura regulamentar de acordo com a legislação em vigor. 

Verificação do estado de conservação dos apoios e armários dos carretéis, incluindo o ensaio de 

estanquidade, bienal, das mangueiras que os compõem. 

2.9 - Equipamentos sanitários: 

Loiças sanitárias, torneiras, fluxómetros, válvulas, lava-loiças e pias de despejos, pinhas de chuveiro, etc. 

Verificação do estado de conservação, falta de elementos ou peças danificadas. Ajustamento e fixação de 

peças. 

2.10 - Equipamento Elétrico: 

• Verificação projetores, luminárias, difusores, refletores, com eventual substituição por outras iguais, 

respeitando as características dos equipamentos instalados. 

 

• Vistoriar todas as salas aulas ou gabinetes para constatar se há lâmpadas apagadas, extremidade 

enegrecida, necessitando de substituição. 

 



• Antes de substituir qualquer lâmpada, inspecionar: contatos internos, fixação, balastros e 

arrancadores etc. 

 

• Efetuar limpeza geral das luminárias, lâmpadas e difusores, reapertar parafusos de sustentação das 

luminárias. 

 

• Inspecionar lâmpadas incandescentes, vapor de mercúrio, fluorescentes, led, etc., para posterior 

aquisição por modelos com as mesmas características dos equipamentos instalados. 

 

• Verificação da iluminação de segurança e emergência, simulando falha de energia verificando e 

corrigindo o desempenho das luminárias. 

• Nas luminárias de segurança e emergência testar o conjunto carregador, bateria incorporado na 

luminária, efetuar limpeza geral do conjunto. 

• Vistoriar estado geral dos condutores ou cabos quanto ao aquecimento, isolamento, etc. 

• Inspecionar caixas de interruptores, comutadores e inversores. 

• Inspecionar rede de tomadas, verificando base, condutores e cabos, sobre aquecimento e curtos 

circuitos. 

Nos quadros elétricos verificar: 

• Funcionamento dos disjuntores; 

• Ocorrências de sobreaquecimento; 

• Lâmpadas de sinalização; 

• Ajuste zero dos medidores; 

• Ruídos e vibrações anormais; 

• Transformadores de medição de painel; 

• Ligações à aparelhagem dos cabos; 

• Aberturas e fechamentos dos armários; 

• Medir e registrar correntes de fase do alimentador geral e circuitos derivados; 

• Controlar os balanços de correntes entre fases; 

• Medir e registrar voltagens de linha e do neutro dos circuitos principais e derivados; 

• Ajustar dispositivos de comando dos disjuntores; 

• Lubrificar articulações dos disjuntores; 

• Lubrificar dobradiças das portas; 

• Efetuar limpeza do quadro com estopa embebida em solvente orgânico; 

• Inspecionar câmaras de extinção dos disjuntores; 

• Polir contatos dos terminais; 

• Reapertar terminais de ligação; 

• Analisar calibração dos relês de proteção; 

• Medir e registrar resistência de terra; 

• Aferir instrumentos de medição de painel; 

• Desfazer todas as ligações dos cabos, poli-las e voltar a liga-las; 

• Efetuar reaperto geral; 

• Medir e registrar resistência de isolamento dos cabos; 



• Limpar barramentos; 

• Efetuar limpeza geral com sopro de ar comprimido; 

• Verificar a corrosão da pintura dos quadros, no seu interior e exterior, para posterior pintura. 

 

Nos para-raios verificar: 

• Estado geral do captor; 

• Isolamento entre captor e haste; 

• Isolamento das cordoalhas de descida para a terra 

• Manilhas de descida; 

• Conexão de aterramento e grampos tensores; 

• Malhas de terra; 

• Oxidação de partes metálicas, estruturas e ligações; 

• Medir e registrar resistência de terra; 

• Manter, através de correções resistência de terra abaixo dos valores normalizados; 

• Combater oxidação através de aplicação de produto químico. 

 

2.11 – Redes de Voz e Dados  

Verificação do correto funcionamento de todos os equipamentos da rede de voz e da cablagem 

estruturada de rede de voz e dados (cabos, tomadas RJ11 ou RJ45, fichas RJ11 ou RJ45, telefones, todos 

os equipamentos instalados em bastidor, onde se inclui o mesmo). 

Verificar o estado da abertura e fecho dos armários bastidores; 

Efetuar reaperto geral; 

Inspecionar rede de tomadas e fichas, verificando base, cabos, etc. 

 

 

Compete ao Municipio 

O Municipio assegurará a manutenção preventiva dos seguintes sistemas e/ou componentes: 

2.12 – Instalações mecânicas de frio 

Execução das diversas ações de manutenção necessárias para garantir o bom estado de conservação e 

funcionamento dos equipamentos e em conformidade com a lei vigente relativa a especialidade de frio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Manutenção corretiva dos mercados 

Compete à Freguesia 

A manutenção corretiva dos seguintes componentes / sistemas: 

3.1 - Coberturas (planas e inclinadas): 

Materiais – Cerâmicos, chapa metálica, plásticos e sistemas em fibrocimento com ou sem 

encapsulamento e sistemas de impermeabilização (com e sem isolamento térmico, com ou sem proteção 

mecânica). 

Substituição de elementos acessórios de ventilação e exaustão danificados. 

Substituição de peças cerâmicas de revestimento danificadas. 

Substituição de fixações e vedantes deteriorados de elementos constituintes de sistemas de coberturas 

em chapa metálica, plásticos e fibrocimento. 

Substituição de chapas danificadas (metálicos, plásticos). 

Substituição de fixações, vedantes e ralos de pinha danificados ou em falta em algerozes/caleiras e tubos 

de queda. 

Reparação de muretes, elementos de alvenaria e juntas de dilatação em coberturas. 

Substituição de fixações e vedantes de elementos constituintes do sistema de capeamento de 

platibandas. 

3.2 - Revestimento de paredes exteriores: 

Materiais – Betão armado (pintado e envernizado), rebocos (pintado e envernizado), cerâmicos, pedra 

natural, madeira e derivados, painéis compósitos. 

Reparação de danos de fissuras ou fendas e patologias decorrentes de humidades em revestimentos de 

paredes exteriores e bancadas expositoras. 

Reparação ou substituição de peças em revestimento modulares, nomeadamente em pedra natural, 

madeira e derivados, painéis compósitos. 

3.3 - Revestimento de paredes interiores: 

Materiais – Rebocos (pintado e envernizado), cerâmicos, pedra natural e painéis compósitos. 

Reparação de danos, fissuras ou fendas, patologias decorrentes de humidades em revestimentos de 

paredes interiores e bancadas expositoras. 

Reparação ou substituição de peças em revestimento modulares, nomeadamente em pedra natural e 

painéis compósitos. 

 

 



3.4 - Vidros e chapas acrílicas: 

Substituição dos elementos partidos e ou danificados, por elementos do mesmo tipo e com as mesmas 

propriedades e caraterísticas, incluindo a fixação igual à do sistema existente e aplicação de todos os 

acessórios necessários. 

3.5 - Revestimento de pavimentos: 

Materiais – Betão, pedra natural, cerâmicos, mosaicos hidráulicos, calçada, lajetas, resinas epoxídicas ou 

monomassa autonivelante. 

Reparação de danos, fissuras ou fendas, patologias decorrentes de humidades em revestimentos de 

pavimentos, incluindo substituição de peças danificadas sempre que necessário. 

3.6 - Janelas e portas: 

Materiais - Aço, ferro, alumínio, com acabamento escovado, polido, anodizado, pintado ou lacado e PVC. 

Reparação de anomalias em janelas, portas e guarnições de vãos, incluindo tratamento, reparação e 

pintura das zonas danificadas e substituição de ferragens e fechaduras sempre que se verificar necessário. 

Nota: caso haja substituição de fechaduras em edifícios com planos de mestragem, as chaves deverão ser 

executadas de acordo com o plano de mestragem dos edifícios em duplicado fazendo chegar em dos 

exemplares ao Serviço Municipal de Proteção Civil. 

3.7 - Revestimento de tetos: 

Materiais – Betão armado (pintado e envernizado), rebocos (pintado e envernizado), placas de gesso 

cartonado (contínuo ou modular, suspenso). 

Reparação de revestimentos de tetos sempre que se verificar necessário, incluindo a substituição de 

elementos. 

3.8 - Redes de águas e esgotos: 

Reparação e substituição de troços de redes de abastecimento águas e redes de drenagem de águas 

residuais (domésticas e pluviais), incluindo ramais e colunas de ventilação e instalações de bombagem. 

Substituição de acessórios das redes, sempre que se verifique necessário. 

3.9 - Equipamento segurança contra incêndio: 

Recarga de extintores e reparação dos apoios de suporte. 

Reparação ou substituição dos armários dos carretéis, incluindo substituição das mangueiras que os 

compõem. 

3.10 - Equipamentos sanitários: 

Loiças sanitárias, torneiras, fluxómetros, válvulas, lava-loiças e pias de despejos, pinhas de chuveiro, etc. 

Reparação dos equipamentos sanitários, incluindo a substituição (total ou parcial) de peças sempre que 

se verificar necessário. 

 



3.11 - Equipamento Elétrico: 

Reparar / substituir projetores, luminárias, difusores, refletores, para posterior aquisição por modelos 

com as características dos equipamentos instalados. 

 

Reparar / substituir lâmpadas incandescentes, vapor de mercúrio, fluorescentes, led, etc., para posterior 

aquisição por modelos com as características dos equipamentos instalados. 

 

Reparar / substituir iluminação de segurança e emergência, simulando falha de energia verificando e 

corrigindo o desempenho das luminárias. 

Nos quadros elétricos reparar: 

• Funcionamento dos disjuntores; 

• Ocorrências de sobreaquecimento; 

• Lâmpadas de sinalização; 

• Ajuste zero dos medidores; 

• Ruídos e vibrações anormais; 

• Transformadores de medição de painel; 

• Ligações à aparelhagem dos cabos; 

• Aberturas e fechamentos dos armários; 

• Medir e registar correntes de fase do alimentador geral e circuitos derivados; 

• Controlar os balanços de correntes entre fases; 

• Medir e registrar voltagens de linha e do neutro dos circuitos principais e derivados; 

• Ajustar dispositivos de comando dos disjuntores; 

• Lubrificar articulações dos disjuntores; 

• Lubrificar dobradiças das portas; 

• Efetuar limpeza do quadro com estopa embebida em solvente orgânico; 

• Inspecionar câmaras de extinção dos disjuntores; 

• Polir contatos dos terminais; 

• Reapertar terminais de ligação; 

• Analisar calibração dos relês de proteção; 

• Medir e registrar resistência de terra; 

• Aferir instrumentos de medição de painel; 

• Desfazer todas as ligações dos cabos, poli-las e voltar a liga-las; 

• Efetuar reaperto geral; 

• Medir e registrar resistência de isolamento dos cabos; 

• Limpar barramentos; 

• Efetuar limpeza geral com sopro de ar comprimido; 

• Verificar a corrosão da pintura dos quadros, no seu interior e exterior, para posterior pintura. 

 

Nos para-raios reparar: 

• Estado geral do captor; 

• Isolamento entre captor e haste; 

• Isolamento das cordoalhas de descida para a terra 

• Manilhas de descida; 



• Conexão de aterramento e grampos tensores; 

• Malhas de terra; 

• Oxidação de partes metálicas, estruturas e ligações; 

• Medir e registrar resistência de terra; 

• Manter, através de correções resistência de terra abaixo dos valores normalizados; 

• Combater oxidação através de aplicação de produto químico. 

 

3.11 – Redes de Voz e Dados  

A reparação ou substituição de cabos TVHV n/ ou cabo UTP 4/ cat. 6, tomadas RJ11 ou RJ45, fichas RJ11 

ou RJ45, telefones, portas de bastidores, fechaduras e chaves do bastidor, cravamento de cabos em 

painéis de portas RJ45/RJ11 ou em blocos krone, placas de ventilação, ventiladores, termostatos e blocos 

de tomadas de energia elétrica.  

Reprogramação de centrais telefónicas e/ou routers e a configuração de novos pontos de rede. 

 

Compete ao Municipio 

A manutenção corretiva do seguinte sistemas: 

3.12 - Instalações mecânicas de frio 

Execução das diversas ações de manutenção corretivas necessárias para garantir o bom estado de 

conservação e funcionamento dos equipamentos e em conformidade com a lei vigente relativa à 

especialidade de Frio. Para o efeito deverá o Municipio de modo próprio, ou através de terceiros assegurar 

o preenchimento da ficha de apropriada. 

 



ANEXO IV

Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e mercados

Fórmula de cálculo:

Mercado Morada Área de Construção (m2)
Valor a transferir 

anualmente

Bucelas Rua Visconde de Bucelas 445 8.586,72 €

Proposta de valor a transferir 8.586,72 €

Freguesia de Bucelas

Valor anual a transferir por equipamento = 4% x Custo equivalente de construção 

Custo equivalente de construção = valor médio de construção dos mercados por m2 (atualizado por portaria a publicar para efeitos do CIMI) x Área de 

construção do mercado

O valor médio de construção dos mercados por m2 é de 482,40 €



ANEXO IV

Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e mercados

Fórmula de cálculo:

Mercado Morada Área de Construção (m2)

Valor a 

transferir 

anualmente

Unhos Rua das Forças Armadas - Catujal 960 18.524,16 €

Proposta de valor a transferir 18.524,16 €

Freguesia de Camarate, Unhos e Apelação

Valor anual a transferir por equipamento = 4% x Custo equivalente de construção 

Custo equivalente de construção = valor médio de construção dos mercados por m2 (atualizado por portaria a publicar para efeitos do CIMI) x Área de construção do 

mercado

O valor médio de construção dos mercados por m2 é de 482,40 €



ANEXO IV

Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e mercados

Fórmula de cálculo:

Mercado Morada Área de Construção (m2)

Valor a 

transferir 

anualmente

Loures Rua do Mercado Municipal 802 15.475,39 €

Proposta de valor a transferir 15.475,39 €

Freguesia de Loures

Valor anual a transferir por equipamento = 4% x Custo equivalente de construção 

Custo equivalente de construção = valor médio de construção dos mercados por m2 (atualizado por portaria a publicar para efeitos do CIMI) x Área de construção do 

mercado

O valor médio de construção dos mercados por m2 é de 482,40 €



ANEXO IV

Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e mercados

Fórmula de cálculo:

Mercado Morada Área de Construção (m2)
Valor a transferir 

anualmente

Moscavide Rua Fábrica de Munições - Casal do Marco 1460 28.172,16 €

Proposta de valor a transferir 28.172,16 €

Freguesia de Moscavide e Portela

Valor anual a transferir por equipamento = 4% x Custo equivalente de construção 

Custo equivalente de construção = valor médio de construção dos mercados por m 2 (atualizado por portaria a publicar para efeitos do CIMI) x Área de construção do mercado

O valor médio de construção dos mercados por m2 é de 482,40 €



ANEXO IV

Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e mercados

Fórmula de cálculo:

Mercado Morada Área de Construção (m2)
Valor a transferir 

anualmente

Bobadela Rua Herculano Rodrigues 437 8.432,35 €

Proposta de valor a transferir 8.432,35 €

Freguesia de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela

Valor anual a transferir por equipamento = 4% x Custo equivalente de construção 

Custo equivalente de construção = valor médio de construção dos mercados por m 2 (atualizado por portaria a publicar para efeitos do CIMI) x Área de construção do mercado

O valor médio de construção dos mercados por m2 é de 482,40 €



ANEXO IV

Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e mercados

Freguesia de Lousa

NÃO SE APLICA ESTA COMPETÊNCIA



ANEXO IV

Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e mercados

Freguesia de Fanhões

NÃO SE APLICA ESTA COMPETÊNCIA



ANEXO IV

Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e mercados

Freguesia de Sacavém e Prior Velho

NÃO SE APLICA ESTA COMPETÊNCIA



ANEXO IV

Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e mercados

Freguesia de Santo Antão e São Julião do Tojal

NÃO SE APLICA ESTA COMPETÊNCIA



ANEXO IV

Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e mercados

Freguesia de Santo António dos Cavaleiros e Frielas

NÃO SE APLICA ESTA COMPETÊNCIA



União de Freguesias/Freguesia Mercado de: Morada Tipologia
Área de 

Construção *
Proposta DEI

Valor a transferir = 4% do 

custo equivalente de mercados 

(482,40€/m2)

Bucelas Bucelas Rua Visconde de Bucelas MC 445
Mantém-se de acordo com a cláusula 5.ª do 

Acordo de Execução vigente, incluindo a 

manutenção corretiva dos mercados.

8.586,72 €

Camarate, Unhos e Apelação Unhos Rua das Forças Armadas - Catujal MC 960
Mantém-se de acordo com a cláusula 5.ª do 

Acordo de Execução vigente, incluindo a 

manutenção corretiva dos mercados.

18.524,16 €

Loures Loures Rua do Mercado Municipal MC 802
Mantém-se de acordo com a cláusula 5.ª do 

Acordo de Execução vigente.
15.475,39 €

Moscavide e Portela Moscavide
Rua Fábrica de Munições - Casal do 

Marco
MC 1460

Mantém-se de acordo com a cláusula 5.ª do 

Acordo de Execução vigente.
28.172,16 €

Santa Iria de Azóia, São João da 

Talha e Bobadela
Bobadela Rua Herculano Rodrigues MC 437

Mantém-se de acordo com a cláusula 5.ª do 

Acordo de Execução vigente, incluindo a 

manutenção corretiva dos mercados.        

Deverá ser feito cálculo da área afeta ao 

mercado, na sequência da Proposta de 

Deliberação n.º 216/2017, conforme Boletim 

Municipal de 17 de maio.

8.431,97 €

79.190,40 €

Mercados Cobertos - Anexo IX Acordo de Execução em vigor

Resposta DEI - Divisão de Economia e Inovação: registo E/102923/2017/26

* A DEC - Divisão de Equipamentos Coletivos deverá proceder à confirmação das áreas de construção, 

caso se mantenha o critério estabelecido para transferência dos meios financeiros.



ANEXO V 

ASSEGURAR A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REPARAÇÕES 

NOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 

1. – Operações de inspeção 

Operações de inspeção a cargo da Freguesia 

A conservação de uma construção depende do desempenho de cada um dos seus elementos 

constituintes, assim a tarefa de inspeção reveste-se de uma importância primordial para o bom 

desempenho funcional da construção, pelo que deve incidir sobre todas as suas partes constituintes. 

Assim, a inspeção periódica deve ter por objetivo a recolha de informação relativa ao estado do edifício, 

através da realização de um check-up, de forma a impedir a evolução das anomalias detetadas, pela 

adoção de medidas de atuação adequadas a cada anomalia. 

A inspeção corrente, é um dos métodos mais utilizados no diagnóstico de anomalias, pelo facto de ser de 

simples realização, apresentar custos reduzidos, para além de não necessitar de equipamento especial. 

A inspeção corrente pode ser confiada a qualquer técnico/operacional, ainda que não seja especializado 

na área, e baseia-se na observação e registo das anomalias constatadas para que as mesmas possam 

futuramente ser rastreadas. 

Considera-se que para um edifício escolar deverão ser realizadas inspeções periódicas, onde sejam 

visualizados e verificados todos os equipamentos: 

1. Inspeção visual das coberturas e sistema de drenagem de águas pluviais, nomeadamente da 

existência de elementos danificados ou partidos, acumulação de detritos e entupimentos; 

2. Inspeção visual de revestimentos interiores e exteriores, nomeadamente pavimentos, paredes e 

tetos, averiguando se existem algumas anomalias; 

3. Inspeção visual dos sistemas de drenagem de águas pluviais, que compreende a verificação do 

correto funcionamento de tubos de queda/algerozes, caleiras, tropleines, sumidouros, caixas da 

passagem e de mudança de direção de redes pluviais, entre outros; 

4. Observação visual e verificação do correto funcionamento de todos os componentes de vãos 

(portas e janelas) e paredes divisórias, tal como dobradiças, fechos, puxadores, fechaduras e 

todas as ferragens incluídas; 



5. Observação visual e verificação do correto funcionamento de todos os componentes de 

mobiliário e loiças sanitárias, incluindo todos os acessórios, tal como torneiras, autoclismos, 

fluxómetros, dispensadores de sabonete e papel, papeleiras, entre outros; 

6. Verificação do correto funcionamento das redes de abastecimento de águas e drenagem de 

esgotos; 

7. Verificação das redes de apoio à cozinha (água, esgotos, redes separadoras de gorduras, féculas, 

máquinas trituradoras, entre outras); 

8. Observação visual e verificação do correto funcionamento de todos os componentes da rede 

elétrica, incluindo iluminação, aquecedores, ventoinhas, tomadas, quadros interativos, entre 

outros, promovendo as ações necessárias à manutenção do seu correto funcionamento; 

9. Inspeções periódicas no domínio das redes de voz e dados, promovendo as ações necessárias à 

manutenção do seu correto funcionamento; 

10. Inspeção visual e auditiva do estado geral de conservação e funcionamento instalações mecânicas 

de bombagem de águas, águas residuais e águas pluviais.  

Operações de inspeção a cargo do Município 

Considera-se que para os edifícios escolares deverá a autarquia assegurar pelos seus próprios meios, 

ou contratualizando a empresas da especialidade as seguintes inspeções, com periodicidade a definir pelo 

Município e articulação direta entre o Município e o Agrupamento de Escolas, com o conhecimento da 

Junta de Freguesia: 

1. Instalações mecânicas de AVAC - Inspeção visual do estado de limpeza do sistema de difusão 

(grelhas e difusores de insuflação, grelhas e válvulas de extração) em instalações mecânicas de 

AVAC; 

2. Instalações mecânicas de Solar incluindo componentes e acessórios da instalação; 

3. Instalações mecânicas de Termoacumuladores Elétricos para AQS incluindo componentes e 

acessórios da instalação; 

4. Instalações mecânicas de Elevação incluindo componentes e acessórios da instalação; 

5. Instalações mecânicas de Frio incluindo componentes e acessórios da instalação; 

6. Instalações mecânicas de Gás incluindo componentes e acessórios da instalação; 

7. Instalações de sistemas automáticos de deteção de incêndios (SADI), incluindo componentes e 

acessórios da instalação; 

8. Instalações de sistemas de deteção de intrusão (SDI), incluindo componentes e acessórios da 

instalação; 

9. Instalações de sistemas de circuito fechado de televisão (CFTV), incluindo componentes e 

acessórios da instalação 

 



 

2. Manutenção preventiva dos diferentes componentes que constituem os edifícios dos 

Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar e do Primeiro Ciclo do Ensino Básico 

Compete à Freguesia 

A manutenção preventiva dos seguintes componentes / sistemas: 

2.1 - Coberturas (inclinadas e planas): 

Materiais – Cerâmicos, chapa metálica, plásticos e sistemas em fibrocimento com ou sem 

encapsulamento e sistemas de impermeabilização (com e sem isolamento térmico, com ou sem proteção 

mecânica). 

Limpeza de coberturas e sistema de drenagem de águas pluviais, com jato de água em pressão e 

escovagem, incluindo a remoção de qualquer tipo de vegetação parasita e/ou materiais acumulados por 

ação do vento. Recolha de sedimentos acumulados. Desobstrução das aberturas de ventilação e exaustão. 

Ajustamento e fixação de peças cerâmicas de revestimento. 

Ajustamento de peças de fixação de elementos constituintes de sistemas de coberturas em chapa 

metálica, plásticos e fibrocimento. 

Desentupimento de algerozes/caleiras, tubos de queda e tropleines.  

Ajustamento / aperto de peças de fixação de elementos constituintes do sistema de capeamento de 

platibandas. 

Limpeza, ajustamento de peças de fixação e vedantes em equipamentos/elementos de proteção coletiva 

instalados em coberturas e nos acessos às mesmas, nomeadamente passadiços, escadas, linhas de vida, 

etc. 

2.2 - Revestimento de paredes exteriores: 

Materiais – Betão armado (pintado e envernizado), rebocos (pintado e envernizado), cerâmicos, pedra 

natural, madeira e derivados, painéis compósitos, sistemas de ETICS (External Thermal Insulation 

Composite Systems / sistemas com isolamento térmico pelo exterior). 

Verificação da existência de danos, fissuras ou fendas, patologias decorrentes de humidades em 

revestimentos de paredes exteriores. 

Ajustamento e fixação de peças em revestimento modulares, nomeadamente em pedra natural, madeira 

e derivados, painéis compósitos. 



2.3 - Guarnições de vãos: 

Materiais – Betão prefabricado e pedra natural. 

Verificação do estado de conservação, incluindo limpeza e desentupimento dos canais de escoamento de 

soleiras e peitoris. 

2.4 - Revestimento de paredes interiores: 

Materiais – Betão armado (pintado e envernizado), rebocos (pintado e envernizado), cerâmicos, pedra 

natural, madeira e derivados e painéis compósitos. 

Verificação da existência de danos, fissuras ou fendas, patologias decorrentes de humidades em 

revestimentos de paredes interiores. 

Ajustamento e fixação de peças em revestimento modulares, nomeadamente em pedra natural, madeira 

e derivados e painéis compósitos. 

2.5 - Revestimento de pavimentos interiores: 

Materiais – Betão, madeira e derivados, cortiça, pedra natural, cerâmicos, mosaicos hidráulicos, linóleos 

e vinílicos, resinas epoxídicas ou monomassas autonivelantes. 

Verificação da existência de danos, fissuras ou fendas, patologias decorrentes de humidades em 

revestimentos de pavimentos interiores. 

2.6 - Gradeamentos metálicos: 

Materiais - Ferro fundido, aço, alumínio, com acabamento escovado, polido, anodizado, pintado ou 

lacado. 

Verificação do estado de conservação, falta de elementos. Ajustamento e fixação de peças. 

2.7 - Janelas e portas: 

Materiais - Aço, ferro, alumínio, com acabamento escovado, polido, anodizado, pintado ou lacado e PVC. 

Verificação do estado de conservação, falta de elementos. Ajustamento ou correção dos vãos, lubrificação 

e fixação de peças. 

Nota: caso haja substituição de fechaduras em edifícios com planos de mestragem, as chaves deverão ser 

executadas de acordo com o plano de mestragem dos edifícios em duplicado fazendo chegar um dos 

exemplares ao Serviço Municipal de Proteção Civil. 

2.8 - Revestimento de tetos: 

Materiais – Betão armado (pintado e envernizado), rebocos (pintado e envernizado), madeira e derivados, 

placas de gesso cartonado (contínuo ou modular, suspenso), painel compósito de madeira e cimento 

(modular). 

Verificação do estado de conservação, falta de elementos. Ajustamento ou correção de elementos, bem 

como respetivas fixações. 



2.9 - Redes de águas e esgotos: 

Verificação do estado de conservação, limpeza e desentupimento das redes de abastecimento águas e 

redes de drenagem de águas residuais (domésticas e pluviais), incluindo ramais e colunas de ventilação e 

instalações de bombagem. 

2.10 - Mobiliário: 

Cadeiras, bancos, mesas, secretárias, armários, cabides, roda cadeiras, cacifos, bancas muda fraldas, 

molduras de espelhos, espelhos, estores (interiores e exteriores), etc. 

Verificação do estado de conservação e falta de elementos. Ajustamento e fixação de peças de mobiliário. 

2.11 - Equipamento desportivo: 

Tabelas de basquetebol, balizas e postes de fixação de redes. 

Verificação do estado de conservação e falta de elementos.  

Ajustamento e fixação de peças dos equipamentos. 

2.12 - Equipamento segurança contra incêndio: 

Verificação da validade do conteúdo dos extintores, incluindo estado de conservação dos respetivos 

apoios de suporte e cumprimento de altura regulamentar de acordo com a legislação em vigor.  

Verificação do estado de conservação dos apoios e armários dos carretéis, incluindo o ensaio de 

estanquidade, bienal, das mangueiras que os compõem. 

2.13 - Equipamentos sanitários: 

Loiças sanitárias, torneiras, fluxómetros, válvulas, lava-loiças e pias de despejos, pinhas de chuveiro, etc. 

Verificação do estado de conservação, falta de elementos ou peças danificadas.  

Ajustamento e fixação de peças. 

2.14 - Equipamento Elétrico: 

Verificação projetores, luminárias, difusores, refletores, para posterior aquisição por modelos com as 

características dos equipamentos instalados. 

Vistoriar todas as salas aulas ou gabinetes para constatar se há lâmpadas apagadas, extremidade 

enegrecida, necessitando de substituição. 

Inspecionar: contatos internos, fixação, balastros e arrancadores etc. 

Efetuar limpeza geral das luminárias, lâmpadas e difusores, reapertar parafusos de sustentação das 

luminárias. 

Inspecionar lâmpadas incandescentes, vapor de mercúrio ou sódio, fluorescentes, led, etc., para posterior 

aquisição por modelos com as características dos equipamentos instalados. 



Verificação da iluminação de segurança e emergência, simulando falha de energia verificando e corrigindo 

o desempenho das luminárias. 

Nas luminárias de segurança e emergência testar o conjunto carregador, bateria incorporado na 

luminária, efetuar limpeza geral do conjunto. 

Verificação do bom funcionamento dos aquecedores, para posterior aquisição por modelos com as 

características dos equipamentos instalados. 

Vistoriar estado geral dos condutores ou cabos quanto ao aquecimento, isolamento, etc. 

Inspecionar caixas de interruptores, comutadores e Inversores, etc. 

Inspecionar rede de tomadas, verificando base, condutores e cabos, sobre aquecimento e curtos circuitos. 

Nos quadros elétricos verificar: 

• Funcionamento dos disjuntores; 

• Ocorrências de sobreaquecimento; 

• Lâmpadas de sinalização; 

• Ajuste zero dos medidores; 

• Ruídos e vibrações anormais; 

• Transformadores de medição de painel; 

• Ligações à aparelhagem dos cabos; 

• Aberturas e fechamentos dos armários; 

• Medir e registrar correntes de fase do alimentador geral e circuitos derivados; 

• Controlar os balanços de correntes entre fases; 

• Medir e registrar voltagens de linha e do neutro dos circuitos principais e derivados; 

• Ajustar dispositivos de comando dos disjuntores; 

• Lubrificar articulações dos disjuntores; 

• Lubrificar dobradiças das portas; 

• Efetuar limpeza do quadro com estopa embebida em solvente orgânico; 

• Inspecionar câmaras de extinção dos disjuntores; 

• Polir contatos dos terminais; 

• Reapertar terminais de ligação; 

• Analisar calibração dos relês de proteção; 

• Medir e registrar resistência de terra; 

• Aferir instrumentos de medição de painel; 

• Desfazer todas as ligações dos cabos, poli-las e voltar a ligá-las; 

• Efetuar reaperto geral; 

• Medir e registrar resistência de isolamento dos cabos; 



• Limpar barramentos; 

• Efetuar limpeza geral com sopro de ar comprimido; 

• Verificar a corrosão da pintura dos quadros, no seu interior e exterior, para posterior pintura. 

• Verificação do sistema de intercomunicação de porta, com ou sem vídeo porteiro. 

Nos para-raios verificar: 

• Estado geral do captor; 

• Isolamento entre captor e haste; 

• Isolamento das cordoalhas de descida para a terra 

• Manilhas de descida; 

• Conexão de aterramento e grampos tensores; 

• Malhas de terra; 

• Oxidação de partes metálicas, estruturas e ligações; 

• Medir e registrar resistência de terra; 

• Manter, através de correções resistência de terra abaixo dos valores normalizados; 

• Combater oxidação através de aplicação de produto químico. 

 

2.15 - Equipamento Telecomunicações: 

Verificação do correto funcionamento de todos os equipamentos da rede de voz e da cablagem 

estruturada de rede de voz e dados (cabos, tomadas RJ11 ou RJ45, fichas RJ11 ou RJ45, telefones, todos 

os equipamentos instalados em bastidor, onde se inclui o mesmo). 

Verificar o estado da abertura e fecho dos armários bastidores; 

Efetuar reaperto geral; 

Inspecionar rede de tomadas e fichas, verificando base, cabos, etc. 

2.16 - Equipamento Bombagem: 

Verificação do funcionamento geral da instalação mecânica de bombagem onde se encontram os 

componentes/órgãos de comando e de potência quer estes sejam elétricos, mecânicos, hidráulicos ou de 

alarme.  

Compete ao Municipio 

O Municipio assegurará a manutenção preventiva dos seguintes sistemas e/ou componentes: 

2.17 - Sistema Automático de Deteção de Incêndios – SADI 

Verificação dos sistemas automáticos de deteção de incêndios (SADI) e de todos os componentes dos 

sistemas (central, cabos, detetores, sinalizadores, entre outros), com recurso a empresas ou técnicos 

devidamente habilitados e credenciados para o efeito. 



Para o efeito o Município assegura a celebração de contratos, que englobam a ligação à central da 

empresa, guarda de chaves com deslocação de piquete e assistência técnica. 

2.18 - Sistema Deteção de Intrusão – SDI 

Verificação dos sistemas de deteção de intrusão (SDI) e de todos os componentes dos sistemas (central, 

cabos, detetores, etc.), com recurso a empresas ou técnicos devidamente habilitados e credenciados para 

o efeito. 

Para o efeito o Município assegura a celebração de contratos, que englobam a ligação à central da 

empresa, guarda de chaves com deslocação de piquete e assistência técnica. 

2.19 - Circuito Fechado de Televisão e Vídeo – CFTV 

Verificação dos sistemas de circuito fechado de televisão (CFTV) e de todos os componentes dos sistemas 

(câmaras, gravadores, monitores, central cabos, etc.), com recurso a empresas ou técnicos devidamente 

habilitados e credenciados para o efeito. 

Para o efeito o Município assegura a celebração de contratos com deslocação de piquete e assistência 

técnica. 

2.20 - Instalações de abastecimento e distribuição de gás incluindo as certificações das instalações 

Execução das diversas ações de manutenção e inspeção periódica necessárias para garantir o bom estado 

de conservação e funcionamento dos equipamentos e sua certificação, em conformidade com a lei 

vigente relativa à especialidade de Gás.  

2.21 - Instalações mecânicas de AVAC 

Execução das diversas ações de manutenção necessárias para garantir o bom estado de conservação e 

funcionamento dos equipamentos e em conformidade com a lei vigente relativa à especialidade de AVAC.  

2.22 - Instalações mecânicas de Solar 

Execução das diversas ações de manutenção necessárias para garantir o bom estado de conservação e 

funcionamento dos equipamentos e em conformidade com a lei vigente relativa à especialidade de Solar.  

2.23 - Instalações mecânicas de Termoacumuladores Elétricos de AQS 

Execução das diversas ações de manutenção necessárias para garantir o bom estado de conservação e 

funcionamento dos equipamentos e em conformidade com a lei vigente relativa à especialidade de 

termoacumuladores elétricos de AQS.  

2.24 - Instalações mecânicas de Elevação 

Execução das diversas ações de manutenção necessárias para garantir o bom estado de conservação e 

funcionamento dos equipamentos e em conformidade com a lei vigente relativa à especialidade de 

Elevação.  



2.25 - Instalações mecânicas de Frio 

Execução das diversas ações de manutenção necessárias para garantir o bom estado de conservação e 

funcionamento dos equipamentos e em conformidade com a lei vigente relativa à especialidade de Frio.  

2.26 – Equipamento Hoteleiro 

Execução das diversas ações de manutenção necessárias para garantir o bom estado de conservação e 

funcionamento do equipamento hoteleiro e em conformidade com a lei vigente e em condições de 

utilização. 

 

 

3. Manutenção corretiva dos diferentes componentes que constituem os edifícios dos Estabelecimentos 

de Educação Pré-Escolar e do Primeiro Ciclo do Ensino Básico 

 

Neste anexo serão descritos os diversos componentes comummente presentes em edifícios de serviços, 

não obstante, será sempre necessário comprovar a presença dos referidos componentes e a 

adequabilidade das ações de inspeção no edifício em causa.  

Compete à Freguesia 

Considera-se que para um edifício deverão ser realizadas as seguintes ações de manutenção corretiva dos 

seguintes componentes/sistemas: 

 

3.1 - Coberturas (planas e inclinadas): 

Materiais – Cerâmicos, chapa metálica, plásticos e sistemas em fibrocimento com ou sem 

encapsulamento e sistemas de impermeabilização (com e sem isolamento térmico, com ou sem proteção 

mecânica). 

Substituição de elementos acessórios de ventilação e exaustão danificados, por acessórios iguais, ou 

equivalentes. 

Substituição de peças cerâmicas de revestimento danificadas. 

Substituição de fixações e vedantes deteriorados de elementos constituintes de sistemas de coberturas 

em chapa metálica, plásticos e fibrocimento. 

Substituição de chapas danificadas (metálicos, plásticos). 

Substituição de fixações, vedantes e ralos de pinha danificados ou em falta em algerozes/caleiras e tubos 

de queda. 

Reparação de muretes, elementos de alvenaria e juntas de dilatação em coberturas. 

Substituição de fixações e vedantes de elementos constituintes do sistema de capeamento de 

platibandas. 



Reparação e substituição de partes danificadas em sistemas de impermeabilização de coberturas, 

incluindo tratamento de remates. 

 

3.2 - Revestimento de paredes exteriores e interiores: 

Materiais – Betão armado (pintado e envernizado), rebocos (pintado e envernizado), cerâmicos, pedra 

natural, madeira e derivados, painéis compósitos, sistemas ETICS (External Thermal Insulation Composite 

Systems / sistemas com isolamento térmico pelo exterior). 

Substituição de peças danificadas de fixações e vedantes em revestimentos modulares, nomeadamente 

em pedra natural, madeira e derivados, painéis compósitos. 

Reparação de anomalias, incluindo tratamento adequado de juntas de dilatação, de fissuras, com pintura 

das zonas intervencionadas. Reparação e substituição de revestimentos danificados ou em falta por 

material igual. 

Reparações decorrentes de infiltrações/humidades. 

 

3.3 - Guarnições de vãos: 

Materiais – Betão prefabricado e pedra natural. 

Reparação de anomalias e a substituição de vedantes, incluindo remates. 

 

3.4 - Revestimento de Pavimentos interiores: 

Materiais – Betão, madeira e derivados, cortiça, pedra natural, cerâmicos, mosaicos hidráulicos, linóleos 

e vinílicos, revestimentos de resinas epoxídicas ou monomassa autonivelante (contínuos). 

Reparação e substituição de revestimentos danificados ou em falta por material igual, incluindo rodapés. 

 

3.5 - Gradeamentos metálicos: 

Materiais: Ferro fundido, aço, alumínio, com acabamento escovado, polido, anodizado, pintado ou lacado. 

Reparação das anomalias, incluindo tratamento e pintura das zonas afetadas por corrosão e a substituição 

parcial de elementos danificados, incluindo remates e fixações. 

 

3.6 - Janelas e portas: 

Materiais: Aço, ferro, PVC, alumínio, com acabamento escovado, polido, anodizado, pintado ou lacado. 

Reparação das anomalias, incluindo tratamento, reparação e pintura das zonas danificadas e substituição 

de ferragens, de fechaduras e de peças degradadas incluindo o próprio vão no todo, ou em parte. 



Nota: caso haja substituição de fechaduras em edifícios com planos de mestragem, as chaves deverão ser 

executadas de acordo com o plano de mestragem dos edifícios em duplicado fazendo chegar um dos 

exemplares ao Serviço Municipal de Proteção Civil. 

 

3.7 - Vidros e chapas acrílicas: 

Substituição dos elementos partidos e ou danificados, por elementos do mesmo tipo e com as mesmas 

propriedades e caraterísticas, incluindo a fixação igual à do sistema existente e aplicação de todos os 

acessórios necessários. 

 

3.8 - Revestimento de tetos: 

Materiais – Betão armado (pintado e envernizado), rebocos (pintado e envernizado), madeira e derivados, 

placas de gesso cartonado (contínuo ou modular, suspenso), painel compósito de madeira e cimento 

(modular). 

Reparação de anomalias, incluindo tratamento adequado de juntas de dilatação, fissuras incluindo 

avivamento e preenchimento da mesma com argamassa adequado e de retração controlada adequada 

ao suporte onde será aplicada, incluindo pintura das zonas danificadas.  

Reparação ou substituição de revestimentos de material compósito, madeira ou outros danificados por 

material igual, incluindo as necessárias intervenções nas estruturas de suspensão e em sancas. 

Reparações decorrentes de infiltrações/humidades. 

 

3.9 - Redes de águas e esgotos: 

Reparação e substituição, quando necessário, de troços das redes de abastecimento águas e redes de 

drenagem de águas residuais (domésticas e pluviais) utilizando material com caraterísticas idênticas e 

com os corretos acessórios de ligação e/ou junção, incluindo ramais e colunas de ventilação e instalações 

de bombagem. Substituição de bombas e de elementos acessórios que estejam danificados. 

Substituição de acessórios das redes, nomeadamente autoclismos, torneiras, torneiras de segurança, 

torneiras de seccionamento, lavatórios, sanitas, tampas de sanita e outros sempre que os mesmos 

estejam danificados e/ou não assegurem as corretas condições de estanquidades. Todas as substituições 

deverão ser por material equivalente, nomeadamente ao nível das caraterísticas técnicas e função que 

asseguram. 

Em todos os processos de reparação dos sistemas de águas e esgotos as condições de utilização, após a 

realização dos trabalhos, deverão ser em tudo idênticas às pré-existentes. 

 

3.10 - Mobiliário: 

Cadeiras, bancos, mesas, secretárias, armários, cabides, roda cadeiras, molduras de espelhos, estores 

(interiores e exteriores), etc. 



A reparação, tratamento de madeiras e peças metálicas de acordo com o respetivo acabamento de 

mobiliário, incluindo a substituição de ferragens e borrachas. 

Reparação de estores (interiores e exteriores), cortinas e respetivos acessórios, incluindo a substituição 

de peças danificadas. 

 

3.11 - Equipamento desportivo: 

Tabelas de basquetebol, balizas e postes de fixação de redes. 

Reparação ou substituição de equipamentos desportivos incluindo a substituição de redes e acessórios. 

 

3.12 - Equipamento segurança contra incêndio: 

Recarga de extintores e reparação dos apoios de suporte. 

Reparação e substituição dos apoios e elementos danificados nos armários dos carretéis, incluindo as 

mangueiras. 

 

3.13 - Equipamentos sanitários: 

Loiças sanitárias, torneiras, fluxómetros, válvulas, lava-loiças e pias de despejos. 

A reparação de loiças sanitárias, torneiras, fluxómetros e válvulas, incluindo substituição total ou parcial 

das peças e acessórios danificados. 

3.14 - Equipamentos de bombagem  

Todas as operações de substituição, reparação ou beneficiação relativas à instalação mecânica de 

bombagem, necessárias para repor o seu normal funcionamento e estado de conservação de origem. 

 

3.15 - Equipamento Elétrico: 

Reparação de projetores, luminárias, difusores, refletores, por equipamento igual, com idênticas 

características às dos equipamentos instalados e a substituir. 

Substituir as lâmpadas incandescentes, fluorescentes, de descarga, leds, etc., sempre que as mesmas 

revelem defeitos de funcionamento, respeitando a potência, cor e características. 

Reparação da iluminação de segurança e emergência, com eventual substituição do respetivo 

equipamento. 

Reparar e substituir aquecedores, respeitando a potência e características. 

Reparar e substituir caixas de interruptores, comutadores e inversores. 

Reparar e substituir tomadas, condutores e cabos. 



Reparação com substituição de todo o equipamento de corte e proteção nos quadros elétricos com 

defeito de funcionamento (disjuntores, interruptores e corta circuito fusíveis, etc.); 

Substituir lâmpadas de sinalização nos quadros elétricos; 

Substituir transformadores de medição de painel nos quadros elétricos.  

Combater corrosão e retocar pintura dos quadros, no seu interior e exterior. 

Reparação e substituição dos intercomunicadores de porta, com ou sem vídeo porteiro. 

Nos para-raios reparar e substituir as peças danificadas, nomeadamente captor, hastes, isolamentos, 

terras, entre outos. 

Aplicação de produto químico para combater oxidação das partes metálicas. 

 

3.16 - Equipamento de Telecomunicações: 

A reparação ou substituição de cabos TVHV n/ ou cabo UTP 4/, tomadas RJ11 ou RJ45, fichas RJ11 ou RJ45, 

telefones, portas de bastidores, fechaduras e chaves do bastidor, cravamento de cabos em painéis de 

portas RJ45/RJ11 ou em blocos krone, placas de ventilação, ventiladores, termostatos e blocos de 

tomadas de energia elétrica.  

Reprogramação de centrais telefónicas e/ou routers e a configuração de novos pontos de rede. 

Compete ao Município 

O Município assegurará a manutenção corretiva dos seguintes sistemas e/ou componentes: 

 

3.17 - Sistema Automático de Deteção de Incêndios – SADI 

Reparação com eventual substituição de componentes dos sistemas automáticos de deteção de incêndios 

(SADI) e de todos os componentes dos sistemas (central, cabos, detetores, sinalizadores, etc.), com 

recurso a empresas ou técnicos devidamente habilitados e credenciados para o efeito. Para o efeito 

deverá a Freguesia de modo próprio, ou através de terceiros, assegurar a celebração de contratos com 

deslocação de piquete e assistência técnica. 

 

3.18 - Sistema Deteção de Intrusão – SDI 

Reparação com eventual substituição de componentes dos sistemas de deteção de intrusão (SDI) e de 

todos os componentes dos sistemas (central, cabos, detetores, etc.), com recurso a empresas ou técnicos 

devidamente habilitados e credenciados para o efeito. Para o efeito deverá a Freguesia de modo próprio, 

ou através de terceiros, assegurar a celebração de contratos com deslocação de piquete e assistência 

técnica. 

 



3.19 - Circuito Fechado de Televisão e Vídeo – CFTV 

Reparação com eventual substituição de componentes dos sistemas de circuito fechado de televisão 

(CFTV) e de todos os componentes dos sistemas (câmaras, gravadores, monitores, central cabos, etc.), 

com recurso a empresas ou técnicos devidamente habilitados e credenciados para o efeito. Para o efeito 

deverá a junta de freguesia de modo próprio, ou através de terceiros, assegurar a celebração de contratos 

com deslocação de piquete e assistência técnica. 

 

3.20 - Equipamento de AVAC: 

Realização de todas as operações de substituição, reparação ou beneficiação relativas à instalação 

mecânica de AVAC, necessárias para repor o seu normal funcionamento e estado de conservação de 

origem e em conformidade com a lei vigente relativa à especialidade de AVAC. 

Nota: AVAC (Aquecimento, Ventilação, Ar Condicionado) inclui instalações mecânicas especiais de 

aquecimento ambiente em superfícies horizontais ou verticais através de sistema hidráulico.  

 

3.21 - Equipamento de Gás: 

Realização de todas as operações de substituição, reparação ou beneficiação relativas à instalação 

mecânica de gás, necessárias para repor o seu normal funcionamento e estado de conservação de origem 

e em conformidade com a lei vigente relativa à especialidade de gás.  

3.22 - Equipamento de Solar: 

Realização de todas as operações de substituição, reparação ou beneficiação relativas à instalação 

mecânica de solar, necessárias para repor o seu normal funcionamento e estado de conservação de 

origem e em conformidade com a lei vigente relativa à especialidade de solar.  

3.23 - Equipamento de Termoacumuladores Elétricos de AQS: 

Realização de todas as operações de substituição, reparação ou beneficiação relativas à instalação 

mecânica de termoacumuladores elétricos de AQS, necessárias para repor o seu normal funcionamento 

e estado de conservação de origem e em conformidade com a lei vigente relativa à especialidade de 

termoacumuladores elétricos de AQS. 

 

3.24 - Equipamento de Elevação: 

Realização de todas as operações de substituição, reparação ou beneficiação relativas à instalação 

mecânica de elevação, necessárias para repor o seu normal funcionamento e estado de conservação de 

origem e em conformidade com a lei vigente relativa à especialidade de elevação.  

3.25 - Equipamento de Frio: 

Realização de todas as operações de substituição, reparação ou beneficiação relativas à instalação 

mecânica de frio, necessárias para repor o seu normal funcionamento e estado de conservação de origem 

e em conformidade com a lei vigente relativa à especialidade de frio.  



3.26 - Equipamento Hoteleiro: 

Realização de todas as operações de substituição, reparação ou beneficiação relativas ao equipamento 

hoteleiro, necessárias para repor o seu normal funcionamento e estado de conservação de origem e em 

conformidade com a lei vigente e em condições de utilização.  



ANEXO V

Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico

Fórmula de cálculo:

Designação do Equipamento
Grau de 

Ensino
Morada

Àrea Total 

em m2

Proposta de 

valor a 

transferir

Tipologia de 

Construção

Escola Básica da Bemposta EB1 Rua da Escola, Bemposta 251,35 1.812,71 € corrente

Escola Básica de Vila de Rei EB1/JI Rua 25 de Abril, Vila de Rei 323,16 2.330,59 € corrente

Jardim de Infância de Bucelas JI Rua Vinha do Cano 338,10 2.438,34 € corrente

Proposta de valor a transferir 6.581,63 €

Freguesia de Bucelas

Valor anual a transferir por equipamento = 1,3% x Custo equivalente de construção 

Custo equivalente de construção = área de construção do equipamento x custo tipificado da construção

a) Custo tipificado da construção para a tipologia de acabamentos não correntes = valor médio de construção por m2 (atualizado por portaria a publicar para efeitos do CIMI) + 

15% (por se tratar de um equipamento coletivo) + 7,5% (revestimentos não correntes). Este valor é de 596,37 €.

b) Custo tipificado da construção para a tipologia de acabamentos correntes =  valor médio de construção por m2 (atualizado por portaria a publicar para efeitos do CIMI) + 15% 

(por se tratar de um equipamento coletivo). Este valor é de 554,76€.



ANEXO V

Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico

Fórmula de cálculo:

Designação do Equipamento Grau de Ensino Morada Àrea Total em m2
Proposta de valor a 

transferir
Tipologia de Construção

Escola Básica n.º 1 de Apelação EB1/JI Rua de São Jorge 1.202,09 8.669,33 € corrente

Jardim de Infância de Apelação EB1/JI Rua dos Arcos - Topo Norte 934,34 6.738,35 € corrente

Escola Básica n.º 1 de Camarate EB1/JI EM 507-1 3007,00 23.312,70 € não corrente

Escola Básica n.º 2 de Camarate EB1 Estrada Militar 410,00 2.956,87 € corrente

Escola Básica n.º 4 de Camarate EB1 Rua de Santo António 439,10 3.166,74 € corrente

Escola Básica n.º 5 de Camarate
EB1

Rua Luísa de Gusmão - B.º São Francisco
511,25 3.687,07 € corrente

Escola Básica da Quinta das Mós EB1+ JI Azinhaga das Mós 2.800,00 21.707,87 € não corrente

Escola Básica de Fetais EB1 Rua das Arpalas 2.097,01 16.257,72 € não corrente

Escola Básica de Fetais JI Rua das Arpalas 903,56 6.516,37 € corrente

Escola Básica n.º 3 de Unhos EB1/JI Avenida das Forças Armadas 1.088,00 7.846,53 € corrente

Escola Básica de Unhos EB1/JI Largo João de Deus 1.874,00 13.515,06 € corrente

Proposta de valor a transferir 114.374,60 €

Valor anual a transferir por equipamento = 1,3% x Custo equivalente de construção 

Custo equivalente de construção = área de construção do equipamento x custo tipificado da construção

a) Custo tipificado da construção para a tipologia de acabamentos não correntes = valor médio de construção por m2 (atualizado por portaria a publicar para efeitos do CIMI) + 

15% (por se tratar de um equipamento coletivo) + 7,5% (revestimentos não correntes). Este valor é de 596,37 €.

b) Custo tipificado da construção para a tipologia de acabamentos correntes =  valor médio de construção por m2 (atualizado por portaria a publicar para efeitos do CIMI) + 15% 

(por se tratar de um equipamento coletivo). Este valor é de 554,76€.

Freguesia de Camarate, Unhos e Apelação



ANEXO V

Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico

Fórmula de cálculo:

Designação do Equipamento
Grau de 

Ensino
Morada

Àrea Total em 

m2

Proposta de valor 

a transferir

Tipologia de 

Construção

Escola Básica de Casaínhos EB1/JI Rua Luis de Camõe, Casaínhos 565,00 4.380,34 € não corrente

Escola Básica de Fanhões EB1/JI Rua da Lapa 1.130,00 8.760,68 € não corrente

Proposta de valor a transferir 13.141,01 €

Freguesia de Fanhões

Custo equivalente de construção = área de construção do equipamento x custo tipificado da construção

a) Custo tipificado da construção para a tipologia de acabamentos não correntes = valor médio de construção por m2 (atualizado por portaria a 

publicar para efeitos do CIMI) + 15% (por se tratar de um equipamento coletivo) + 7,5% (revestimentos não correntes). Este valor é de 596,37 €.

b) Custo tipificado da construção para a tipologia de acabamentos correntes =  valor médio de construção por m2 (atualizado por portaria a publicar 

para efeitos do CIMI) + 15% (por se tratar de um equipamento coletivo). Este valor é de 554,76€.

Valor anual a transferir por equipamento = 1,3% x Custo equivalente de construção 



ANEXO V

Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico

Fórmula de cálculo:

Designação do Equipamento Grau de Ensino Morada

Àrea Total 

em m2

Proposta de valor a 

transferir

Tipologia de 

Construção

Escola Básica do Fanqueiro EB1/JI Rua Anselmo Braamcamp Freire 1.697,00 13.156,52 € não corrente

Escola Básica do Infantado EB1/JI Rua Fernão de Magalhães 2357,75 17.003,81 € corrente

Escola Básica do Tojalinho EB1 Rua José Valadares 321,15 2.316,10 € corrente

Escola Básica de À-dos-Cãos EB1 + JI Rua Isaura da Cunha e Sousa 353,65 2.741,78 € não corrente

Escola Básica da Fonte Santa EB1 + JI Rua Nossa Senhora da Assunção 2800,00 21.707,87 € não corrente

Escola Básica da Murteira EB1 Rua da Escola Primária, Murteira 263,03 1.896,94 € corrente

Escola Básica n.º 2 de Loures EB1
Rua Câmara de Lobos

316,00 2.278,95 € corrente

Escola Básica de Montemor EB1 + JI Rua da Escola Primária, Montemor 345,30 2.490,26 € corrente

Escola Básica de Loures EB1 + JI Rua Maria Lamas, Urmeiras 2649,8 20.543,40 € não corrente

Proposta de valor a transferir 84.135,63 €

Freguesia de Loures

Valor anual a transferir por equipamento = 1,3% x Custo equivalente de construção 

Custo equivalente de construção = área de construção do equipamento x custo tipificado da construção

a) Custo tipificado da construção para a tipologia de acabamentos não correntes = valor médio de construção por m2 (atualizado por portaria a publicar para 

efeitos do CIMI) + 15% (por se tratar de um equipamento coletivo) + 7,5% (revestimentos não correntes). Este valor é de 596,37 €.

b) Custo tipificado da construção para a tipologia de acabamentos correntes =  valor médio de construção por m2 (atualizado por portaria a publicar para efeitos 

do CIMI) + 15% (por se tratar de um equipamento coletivo). Este valor é de 554,76€.
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Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico

Fórmula de cálculo:

Designação do Equipamento
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Escola Básica de Lousa EB1/JI Rua Major Rosa Bastos 926,00 6.678,20 € corrente

Escola Básica de Cabeço de Montachique EB1/JI Rua Miguel Torga 427,70 3.084,52 € corrente

Jardim de Infância de Salemas JI Rua da Escola, Salemas 259,18 1.869,18 € corrente

Proposta de valor a transferir 11.631,90 €

Freguesia de Lousa

Custo equivalente de construção = área de construção do equipamento x custo tipificado da construção

a) Custo tipificado da construção para a tipologia de acabamentos não correntes = valor médio de construção por m2 (atualizado por portaria a 

publicar para efeitos do CIMI) + 15% (por se tratar de um equipamento coletivo) + 7,5% (revestimentos não correntes). Este valor é de 596,37 €.

b) Custo tipificado da construção para a tipologia de acabamentos correntes =  valor médio de construção por m2 (atualizado por portaria a publicar 

para efeitos do CIMI) + 15% (por se tratar de um equipamento coletivo). Este valor é de 554,76€.

Valor anual a transferir por equipamento = 1,3% x Custo equivalente de construção 



ANEXO V

Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico

Fórmula de cálculo:

Designação do Equipamento Grau de Ensino Morada Área Total em m2 Proposta de valor a transferir

Tipologia de 

Construção

Escola Básica Dr. Catela Gomes EB1 Rua Almirante Gago Coutinho 893,12 6.924,19 € não corrente

Escola Básica da Quinta da Alegria EB1/JI Rua do Seminário 1.482,98 11.497,26 € não corrente

Escola Básica da Portela EB1/JI Avenida dos Descobrimentos 2.986,42 21.537,70 € corrente

Proposta de valor a transferir 39.959,15 €

Freguesia de Moscavide e Portela

Custo equivalente de construção = área de construção do equipamento x custo tipificado da construção

a) Custo tipificado da construção para a tipologia de acabamentos não correntes = valor médio de construção por m2 (atualizado por portaria a publicar para efeitos do CIMI) + 15% 

(por se tratar de um equipamento coletivo) + 7,5% (revestimentos não correntes). Este valor é de 596,37 €.

b) Custo tipificado da construção para a tipologia de acabamentos correntes =  valor médio de construção por m2 (atualizado por portaria a publicar para efeitos do CIMI) + 15% (por 

se tratar de um equipamento coletivo). Este valor é de 554,76€.

Valor anual a transferir por equipamento = 1,3% x Custo equivalente de construção 



ANEXO V

Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico

Fórmula de cálculo:

Designação do Equipamento Grau de Ensino Morada Àrea Total em m2
Proposta de valor a 

transferir
Tipologia de Construção

Escola Básica do Prior Velho EB1/JI Rua Maestro Lopes Graça 2.349,54 18.215,54 € não corrente

Escola Básica de Sacavém EB1/JI Avenida James Gilman 1.244,00 9.644,50 € não corrente

Escola Básica n.º 3 de Sacavém EB1/JI Rua Barbosa du Bocage 1.085,00 7.824,89 € corrente

Jardim de Infância de Terraços da Ponte  JI Rua Marechal António de Spínola 242,00 1.876,18 € não corrente

Jardim de Infância da Quinta de São José  JI Praceta Augusto Ferreira Geirinhas 238,40 1.719,31 € corrente

Proposta de valor a transferir 39.280,41 €

Freguesia de Sacavém e Prior Velho

Custo equivalente de construção = área de construção do equipamento x custo tipificado da construção

a) Custo tipificado da construção para a tipologia de acabamentos não correntes = valor médio de construção por m2 (atualizado por portaria a publicar para efeitos do 

CIMI) + 15% (por se tratar de um equipamento coletivo) + 7,5% (revestimentos não correntes). Este valor é de 596,37 €.

b) Custo tipificado da construção para a tipologia de acabamentos correntes =  valor médio de construção por m2 (atualizado por portaria a publicar para efeitos do CIMI) + 

15% (por se tratar de um equipamento coletivo). Este valor é de 554,76€.

Valor anual a transferir por equipamento = 1,3% x Custo equivalente de construção 



ANEXO V

Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico

Fórmula de cálculo:

Designação do Equipamento Grau de Ensino Morada
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Construção

Escola Básica n.º 5 de Santa Iria de Azóia EB1/JI Rua Catarina Eufémia - Portela da Azóia 331,97 2.394,13 €             corrente

Escola Básica do Bairro da Covina EB1/JI Rua 18 de Janeiro - Bairro da Covina 530,00 4.108,99 €             não corrente

Escola Básica da Via Rara EB1/JI Rua da Fonte Nova - Via Rara 2.800,00 21.707,87 €           não corrente

Escola Básica n.º 6 de Santa Iria de Azóia EB1/JI Rua da Escola - Portela da Azóia 502,21 3.621,88 €             corrente

Escola Básica do Alto da Eira EB1/JI Rua de Angola 1.928,00 14.947,42 €           não corrente

Escola Básica da Bela Vista EB1/JI Rua da Escola 1.050,00 8.140,45 €             não corrente

Escola Básica n.º 1 de São João da Talha EB1/JI Rua Deputado Pedro Botelho das Neves 925,71 7.176,85 €             não corrente

Escola Básica n.º 2 de São João da Talha EB1/JI Rua João Nunes Resende 610,00 4.729,21 €             não corrente

Escola Básica de Vale Figueira EB1/JI Travessa da Escola - Bairro da Fraternidade 569,60 4.107,89 €             corrente

Escola Básica n.º 4 de São João da Talha EB1/JI Rua Adriano Correia de Oliveira 2.336,07 18.111,11 €           não corrente

Escola Básica n.º 2 da Bobadela EB1 Rua dos Eucaliptos - Bairro da Petrogal 512,00 3.692,48 €             corrente

Escola Básica n.º 1 da Bobadela EB1/JI Rua Domingos José Tavares 590,40 4.257,89 €             corrente

Escola Básica n.º 3 da Bobadela EB1/JI Travessa Afonso Duarte 926,28 6.680,22 €             corrente

Jardim de Infância da Bobadela JI Praceta Maria Lamas 444,82 3.207,99 €             corrente

Proposta de valor a transferir 106.884,38 €  

Freguesia de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela

Custo equivalente de construção = área de construção do equipamento x custo tipificado da construção

a) Custo tipificado da construção para a tipologia de acabamentos não correntes = valor médio de construção por m2 (atualizado por portaria a publicar para efeitos do CIMI) + 15% (por 

se tratar de um equipamento coletivo) + 7,5% (revestimentos não correntes). Este valor é de 596,37 €.

b) Custo tipificado da construção para a tipologia de acabamentos correntes =  valor médio de construção por m2 (atualizado por portaria a publicar para efeitos do CIMI) + 15% (por se 

tratar de um equipamento coletivo). Este valor é de 554,76€.

Valor anual a transferir por equipamento = 1,3% x Custo equivalente de construção 
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Fórmula de cálculo:

Designação do Equipamento
Grau de 

Ensino
Morada

Àrea Total em 

m2

Proposta de 

valor a 

transferir

Tipologia de 

Construção

Escola Básica de Frielas EB1 Rua da Escola Primária, Frielas 216,05 1.558,13 € corrente

Jardim de Infância de Frielas JI Rua Luís de Camões 398,00 2.870,33 € corrente

Escola Básica Fernando de Bulhões EB1/JI Avenida Dom Luís de Menezes 2.600,84 20.163,82 € não corrente

Escola Básica da Flamenga EB1/JI Avenida João Branco Núncio 845,25 6.095,84 € corrente

Escola Básica da Quinta do Conventinho EB1/JI Rua Rómulo de Carvalho 2.800,00 21.707,87 € não corrente

Escola Básica de Santo António dos Cavaleiros EB1/JI Rua Cesário Verde 3.754,48 27.076,86 € corrente

Proposta de valor a transferir 79.472,84 €

Freguesia de Santo António dos Cavaleiros e Frielas

Custo equivalente de construção = área de construção do equipamento x custo tipificado da construção

a) Custo tipificado da construção para a tipologia de acabamentos não correntes = valor médio de construção por m2 (atualizado por portaria a publicar para efeitos do CIMI) + 

15% (por se tratar de um equipamento coletivo) + 7,5% (revestimentos não correntes). Este valor é de 596,37 €.

b) Custo tipificado da construção para a tipologia de acabamentos correntes =  valor médio de construção por m2 (atualizado por portaria a publicar para efeitos do CIMI) + 15% 

(por se tratar de um equipamento coletivo). Este valor é de 554,76€.

Valor anual a transferir por equipamento = 1,3% x Custo equivalente de construção 



ANEXO V

Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico

Fórmula de cálculo:

Designação do Equipamento
Grau de 

Ensino
Morada

Àrea Total 

em m2

Proposta de 

valor a 

transferir

Tipologia de 

Construção

Escola Básica da Manjoeira EB1 Beco da Escola, Manjoeira 214,73 1.548,61 € corrente

Jardim de Infância da Manjoeira  JI Praceta Central, Manjoeira 181,38 1.308,09 € corrente

Escola Básica de Santo Antão do Tojal EB1/JI Largo Francisco Maria Borges 500,00 3.876,41 € não corrente

Escola Básica de À-das-Lebres EB1/JI Rua da Liberdade, À-das-Lebres 289,33 2.086,61 € corrente

Jardim de Infância de Pintéus  JI Rua Maria Amália Vaz de Carvalho 208,00 1.500,07 € corrente

Escola Básica de São Julião do Tojal EB1/JI Rua Alves Redol 1.650,00 12.792,14 € não corrente

Escola Básica do Zambujal EB1/JI Rua Conde de Mendia 920,41 6.637,89 € corrente

Proposta de valor a transferir 29.749,81 €

Freguesia de Santo Antão do Tojal e São Julião do Tojal

Custo equivalente de construção = área de construção do equipamento x custo tipificado da construção

a) Custo tipificado da construção para a tipologia de acabamentos não correntes = valor médio de construção por m2 (atualizado por portaria a publicar para efeitos do CIMI) + 

15% (por se tratar de um equipamento coletivo) + 7,5% (revestimentos não correntes). Este valor é de 596,37 €.

b) Custo tipificado da construção para a tipologia de acabamentos correntes =  valor médio de construção por m2 (atualizado por portaria a publicar para efeitos do CIMI) + 15% 

(por se tratar de um equipamento coletivo). Este valor é de 554,76€.

Valor anual a transferir por equipamento = 1,3% x Custo equivalente de construção 



Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico

Fórmula de cálculo:

Proposta de valor a 

transferir

Bucelas
6.581,63

Camarate, Unhos e Apelação
114.374,60

Fanhões
13.141,01

Loures
84.135,63

Lousa
11.631,90

Moscavide e Portela
39.959,15

Sacavém e Prior Velho
39.280,41

Santa Iria de Azóia, São joão da Talha e Bobadela
106.884,38

Santo António dos Cavaleiros e Frielas
79.472,84

Santo Antão e são Julião do Tojal
29.749,81

Total_Escolas_AE
525.211,37

Custo equivalente de construção = área de construção do equipamento x custo tipificado da construção

a) Custo tipificado da construção para a tipologia de acabamentos não correntes = valor médio de construção por m2 (atualizado por portaria a publicar para efeitos do CIMI) + 

15% (por se tratar de um equipamento coletivo) + 7,5% (revestimentos não correntes). Este valor é de 596,37 €.

b) Custo tipificado da construção para a tipologia de acabamentos correntes =  valor médio de construção por m2 (atualizado por portaria a publicar para efeitos do CIMI) + 15% 

(por se tratar de um equipamento coletivo). Este valor é de 554,76€.

Valor anual a transferir por equipamento = 1,1% x Custo equivalente de construção 



ANEXO VI 
PROMOVER A MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ENVOLVENTES DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

 
 
Compete à Freguesia: 
 
1 - Inspeção dos diferentes componentes que constituem os logradouros 
Considera-se que no espaço envolvente ao edifício deverão ser realizadas inspeções periódicas onde 

sejam visualizados e verificados os seguintes componentes/sistemas: 

1.1 - Pavimentos: 

Inspeção do estado de conservação incluindo a identificação dos elementos ou peças danificadas, para 

posterior aquisição. 

1.2 - Gradeamentos metálicos, incluindo portões: 

Inspeção do estado de conservação dos gradeamentos metálicos e peças de vedação, incluindo portões. 

Identificação dos elementos em falta para posterior aquisição. 

1.3 - Revestimento de muros exteriores: 

Verificação da existência de danos, fissuras ou fendas, patologias decorrentes de humidades em 

revestimentos de muros exteriores. 

1.4 - Redes de águas e esgotos: 

Verificação do estado de conservação, limpeza, estanquidade e desentupimento das redes de 

abastecimento águas, incluindo rega, incêndio e redes de drenagem de águas residuais (domésticas e 

pluviais), incluindo ramais e instalações de bombagem. 

1.5 - Caixas de retenção de gorduras: 

Inspeção do nível de enchimento das caixas de retenção de gordura, que são acessórios da rede de 

drenagem de águas residuais, por onde passam todos os efluentes provenientes da cozinha e contêm 

sistemas de filtros para separação da gordura da água. 

1.6 – Equipamento infantil: 

Os trabalhos inspeção dos equipamentos infantis e superfícies de impacto inseridas nos logradouros 

implicam a realização das seguintes tarefas, através dos meios próprios da Freguesia, ou 

preferencialmente pela contratualização de empresa da especialidade que assegure a referida 

manutenção, com a periodicidade que se entenda adequada: 

a) Inspeção das distâncias livres dos equipamentos e respeito pela sua área de segurança; 

b) Inspeção do nível de profundidade da camada de amortecimento e/ou desgaste dos 

pavimentos; 

c) Verificação do nível de exposição e/ou integridade estrutural das fundações; 

d) Inspeção de elementos de ligação; 

e) Inspeção das caixas de areias; 



f) Inspeção de todos os elementos sujeitos ao desgaste e identificação de peças danificadas 

e/ou em falta; 

g) Inspeção de eventuais formações de ângulos, aberturas ou fissuras perigosas devido a atos 

de vandalismo ou uso indevido de equipamentos 

h) Inspeção de todos os elementos sujeitos ao desgaste e identificação das peças danificadas 

i) Inspeção da estabilidade do equipamento, nomeadamente, através da inspeção das suas 

fixações; 

j) Inspeção de elementos de ligação e reajuste se necessário 

k) Inspeção de redes e cordas para apertar e esticar e identificação de partes danificadas 

l) Inspeção de superfícies de madeira 

1.7 - Mobiliário Urbano: 

Inspeção do estado de conservação dos bancos, mesas, papeleiras, bebedouros, entre outros.  

1.8 - Equipamento desportivo: 

Inspeção dos equipamentos desportivos, nomeadamente tabelas de basquetebol, balizas e postes de 

fixação de redes.  

Inspeção do estado de conservação. 

1.9 - Equipamento Elétrico: 

Inspeção do estado de conservação de projetores, luminárias, difusores, refletores, colunas e apoios, para 

posterior aquisição por modelos com as características dos equipamentos instalados. 

Inspecionar: contatos internos, fixação, balastros, arrancadores, entre outros. 

Inspecionar lâmpadas incandescentes, vapor de mercúrio, fluorescentes, led, entre outras, substituindo 

as fundidas, respeitando a potência, cor e características. 

Inspecionar o estado geral dos condutores ou cabos quanto ao aquecimento, isolamento, ligações, etc. 

Inspecionar caixas de interruptores, comutadores e Inversores. 

Inspeção do estado da pintura das colunas, zonas de soldaduras com identificação dos pontos de ferrugem 

e das suas portinholas. 

1.10 - Equipamento Bombagem: 

Inspeção do funcionamento geral da instalação mecânica de bombagem onde se encontram os 

componentes/órgãos de comando e de potência quer estes sejam elétricos, mecânicos, hidráulicos ou de 

alarme.  

1.11 – Telheiros e estruturas de telheiros: 

Inspeção visual do estado de conservação e fixação de telheiros, estruturas de telheiros, órgãos e 

acessórios de escoamento dos mesmos e materiais de revestimento e acabamento dessas mesmas 

estruturas. 



Compete ao Município: 

1.12 - Sistema Automático de Deteção de Incêndios – SADI 

Inspeção dos sistemas automáticos de deteção de incêndios (SADI) e de todos os componentes dos 

sistemas (cabos, detetores etc.), com recurso a empresas ou técnicos devidamente habilitados e 

credenciados para o efeito. 

1.13 - Sistema Deteção de Intrusão – SDI 

Inspeção dos sistemas de deteção de intrusão (SDI) e de todos os componentes dos sistemas (cabos, 

detetores, etc.), com recurso a empresas ou técnicos devidamente habilitados e credenciados para o 

efeito. 

1.14 - Circuito Fechado de Televisão e Vídeo – CFTV 

Inspeção dos sistemas de circuito fechado de televisão (CFTV) e de todos os componentes dos sistemas 

(câmaras, cabos, etc.), com recurso a empresas ou técnicos devidamente habilitados e credenciados para 

o efeito. 

 

2. Manutenção preventiva dos diferentes componentes que constituem os logradouros 
 
Compete à Freguesia: 
 
Considera-se que no espaço envolvente a um edifício deverão ser realizadas as seguintes ações de 

manutenção preventiva dos seguintes componentes/sistemas: 

2.1 - Pavimentos: 

Materiais – Betão poroso, massas asfálticas, lajetas de betão, pavimentos tipo pavê, pedra natural, 

areia/tout-venant, grelhas metálicas, madeira, cerâmicos, flexíveis incluindo os dos parques infantis. 

Verificação do estado de conservação, falta de elementos ou peças danificadas.  

Ajustamento e fixação de peças, nivelamento. 

2.2 - Gradeamentos metálicos, incluindo portões: 

Materiais - Ferro fundido, aço, alumínio, com acabamento escovado, polido, anodizado, pintado ou 

lacado. 

Verificação do estado de conservação, falta de elementos.  

Ajustamento e fixação de peças. 

2.3 - Revestimento de muros exteriores: 

Materiais – Betão armado (pintado e envernizado), rebocos (pintado e envernizado), cerâmicos, pedra 

natural, madeira e derivados. 

Verificação da existência de danos, fissuras ou fendas, patologias decorrentes de humidades em 

revestimentos de muros exteriores. 



Ajustamento e fixação de peças em revestimento modulares, nomeadamente em pedra natural, madeira 

e derivados. 

2.4 - Redes de águas e esgotos: 

Verificação do estado de conservação, limpeza, estanquidade e desentupimento das redes de 

abastecimento águas incluindo rega e redes de drenagem de águas residuais (domésticas e pluviais), 

incluindo ramais e instalações de bombagem. 

2.5 - Caixas de retenção de gorduras: 

As caixas de retenção de gorduras são acessórios da rede de drenagem de águas residuais, por onde 

passam todos os efluentes provenientes da cozinha e contêm sistemas de filtros para separação da 

gordura da água.  Assim, para o correto funcionamento das cozinhas, recomenda-se a contratualização 

de empresa da especialidade para limpeza destes acessórios. Não obstante, deverá a junta de freguesia 

proceder à verificação do nível de enchimento da caixa retentora de gorduras, descarga por meios 

certificados e respetivo depósito em local licenciado para tratamento deste resíduo. 

2.6 – Equipamento infantil 

Os trabalhos ao nível da manutenção preventiva dos equipamentos infantis e superfícies de impacto 

inseridos nos logradouros implicam a realização das seguintes tarefas, através dos meios próprios da 

Freguesia, ou preferencialmente pela contratualização de empresa da especialidade que assegure a 

referida manutenção, com a periodicidade que se entenda adequada: 

a) Verificação das distâncias livres dos equipamentos e respeito pela sua área de segurança; 

b) Nível de profundidade da camada de amortecimento e/ou desgaste dos pavimentos; 

c) Fundações expostas e integridade estrutural; 

d) Verificação de elementos de ligação e reajuste se necessário; 

e) Desinfeção de areias que deverá ser mensal, se for entre outubro a março e quinzenal, se for 

entre abril a setembro, nomeadamente: 

I Crivagem manual e/ou mecânica das areias 

II Desinfeção química com solução iodada de ação bactericida conforme Norma 

Europeia 

III Análises químicas para avaliação do teor residual do desinfetante utilizado 

IV Análises microbiológicas 

f) Controlo de todos os elementos sujeitos ao desgaste e identificação de peças danificadas e/ou 

em falta; 

g) Verificação de eventuais formações de ângulos, aberturas ou fissuras perigosas devido a atos 

de vandalismo ou uso indevido de equipamentos 

h) Controle de todos os elementos sujeitos ao desgaste e identificação das peças danificadas; 

i) Controle da estabilidade do equipamento, nomeadamente, através das suas fixações; 

j) Verificação de elementos de ligação e reajuste se necessário 

k) Reposição de eventuais capas de proteção aos parafusos em falta 



l) Identificação de peças em falta e/ou partidas 

m) Inspeção de redes e cordas para apertar e esticar e identificação de partes danificadas 

n) Identificação de eventuais superfícies de madeira com maior desgaste de pintura danificadas, 

para lixar e pintar 

o) Verificação do estado do pavimento sintético e da sua espessura 

 

2.7 - Mobiliário Urbano: 

Bancos, mesas, papeleiras, bebedouros. 

Verificação do estado de conservação, falta de elementos. 

Ajustamento e fixação de peças. 

2.8 - Equipamento desportivo: 

Tabelas de basquetebol, balizas e postes de fixação de redes. 

Verificação do estado de conservação, falta de elementos.  

Ajustamento e fixação de peças do equipamento desportivo. 

2.9 - Equipamento Elétrico: 

Verificação de projetores, luminárias, difusores, refletores, colunas e apoios, para posterior aquisição por 

modelos com as características dos equipamentos instalados. 

Inspecionar: contatos internos, fixação, balastros, arrancadores, entre outros. 

Efetuar limpeza geral das luminárias, lâmpadas e difusores, reapertar parafusos de sustentação das 

luminárias. 

Inspecionar lâmpadas incandescentes, vapor de mercúrio, fluorescentes, led, entre outras, substituindo 

as fundidas, respeitando a potência, cor e características. 

Vistoriar estado geral dos condutores ou cabos quanto ao aquecimento, isolamento, ligações, etc. 

Inspecionar caixas de interruptores, comutadores e Inversores. 

Verificação do estado da pintura das colunas, zonas de soldaduras com identificação dos pontos de 

ferrugem e das suas portinholas. 

2.10 - Equipamento Bombagem: 

Verificação do funcionamento geral da instalação mecânica de bombagem onde se encontram os 

componentes/órgãos de comando e de potência quer estes sejam elétricos, mecânicos, hidráulicos ou de 

alarme.  

2.11 – Espaços verdes nos logradouros 

A tipologia dos trabalhos a realizar no âmbito da manutenção dos espaços verdes dos logradouros 

remete-se integralmente para o caderno de condições técnicas de execução da competência legalmente 

delegada ao nível da manutenção dos espaços verdes. 



2.12 – Telheiros e estruturas de telheiros: 

Manutenção preventiva ao nível de estruturas de telheiros, órgãos e acessórios de escoamento de 

telheiros e revestimentos e acabamentos de coberturas de telheiros, incluindo fixações de todos os 

acessórios e remates. 

Compete ao Município: 

2.13 - Sistema Automático de Deteção de Incêndios – SADI 

Verificação dos sistemas automáticos de deteção de incêndios (SADI) e de todos os componentes dos 

sistemas (cabos, detetores etc.), com recurso a empresas ou técnicos devidamente habilitados e 

credenciados para o efeito. 

2.14 - Sistema Deteção de Intrusão – SDI 

Verificação dos sistemas de deteção de intrusão (SDI) e de todos os componentes dos sistemas (cabos, 

detetores, etc.), com recurso a empresas ou técnicos devidamente habilitados e credenciados para o 

efeito. 

2.15 - Circuito Fechado de Televisão e Vídeo – CFTV 

Verificação dos sistemas de circuito fechado de televisão (CFTV) e de todos os componentes dos sistemas 

(câmaras, cabos, etc.), com recurso a empresas ou técnicos devidamente habilitados e credenciados para 

o efeito. 

 

 

3. Manutenção corretiva dos diferentes componentes que constituem os logradouros.  

Compete à Freguesia: 

Considera-se que no espaço envolvente a um edifício deverão ser realizadas as seguintes ações de 

manutenção corretiva dos seguintes componentes/sistemas: 

3.1 - Pavimentos: 

Materiais – Betão poroso, massas asfálticas, lajetas de betão, pavimentos tipo pavê, pedra natural, 

areia/tout-venant, grelhas metálicas, madeira, cerâmicos, flexíveis incluindo os dos parques infantis. 

Reparação e substituição de revestimentos danificados e/ou em falta por material igual e ou equivalente, 

incluindo lancis. 

3.2 - Gradeamentos metálicos, incluindo portões: 

Materiais - Ferro fundido, aço, alumínio, com acabamento escovado, polido, anodizado, pintado ou 

lacado. 

Reparação das anomalias, incluindo tratamento e pintura das zonas afetadas por corrosão e a substituição 

parcial de elementos danificados, de ferragens, de fechaduras, incluindo remates. 



Nota: caso haja substituição de fechaduras em edifícios com planos de mestragem, as chaves deverão ser 

executadas de acordo com o plano de mestragem dos edifícios em duplicado fazendo chegar um dos 

exemplares ao Serviço Municipal de Proteção Civil. 

3.3 - Revestimento de muros exteriores: 

Materiais – Betão armado (pintado e envernizado), rebocos (pintado e envernizado), cerâmicos, pedra 

natural, madeira e derivados. 

Substituição de peças danificadas de fixações e vedantes em revestimentos modulares, nomeadamente 

em pedra natural, madeira e derivados. 

Reparação de anomalias, incluindo tratamento adequado de juntas de dilatação, de fissuras, incluindo 

pintura das zonas intervencionadas. 

Reparação e substituição de revestimentos danificados ou em falta por material igual. 

Reparações decorrentes de infiltrações/humidades. 

3.4 - Redes de águas e esgotos: 

Reparação de troços das redes de abastecimento águas (incluindo rega) e redes de drenagem de águas 

residuais (domésticas e pluviais), incluindo ramais e instalações de bombagem, incluindo substituição de 

troços de rede e de elementos acessórios que estejam danificados, por elementos equivalentes incluindo 

os acessórios de montagem necessários para o correto funcionamento das redes. 

3.5 - Caixas de retenção de gorduras: 

As caixas de retenção de gorduras são acessórios da rede de drenagem de águas residuais, por onde 

passam todos os efluentes provenientes da cozinha e contêm sistemas de filtros para separação da 

gordura da água.  Assim, para o correto funcionamento das cozinhas, recomenda-se a contratualização 

de empresa da especialidade para limpeza destes acessórios. Não obstante, deverá a Freguesia 

substituir os acessórios dos equipamentos que se possam danificar em particular as tampas. 

3.6 – Equipamento infantil 

Os trabalhos ao nível da manutenção corretiva dos equipamentos infantis e superfícies de impacto 

inseridas nos logradouros implicam a realizam das seguintes tarefas: 

a) Substituição de elementos de ligação de modelos e série compatível com os equipamentos, 

incluindo todos os trabalhos preparatórios e acessórios ao seu correto funcionamento; 

b) Substituição das peças danificadas e/ou em falta por peças equivalentes e que garantam a 

segurança dos utilizadores, incluindo todos os trabalhos preparatórios e acessórios ao seu 

correto funcionamento; 

c) Reparação de fissuras com materiais adequados, ou compatíveis com o material do 

equipamento, incluindo a substituição das peças caso a reparação das pinturas se verifique 

de difícil concretização; 

d) Substituição dos elementos de ligação, sempre que tal se verifique necessário 

e) Reposição de eventuais capas de proteção aos parafusos em falta 



f) Substituição de peças em falta e/ou partidas 

g) Substituição de redes e cordas para apertar e esticar, por modelos compatíveis com o sistema 

e devidamente homologados; 

h) Reparar superfícies de madeira com maior desgaste de pintura danificadas, lixar e pintar 

i) Reparação do pavimento sintético, incluindo a substituição de peças danificadas por peças 

novas e no caso de pavimento sintético em monomassa, identificação da anomalia, remoção 

do pavimento danificado, ou que já não assegure as devidas condições de amortecimento, 

incluindo a execução de remendos com o mesmo material a executar por empresas da 

especialidade e desde que não fiquem comprometidas as condições de segurança dos 

utilizadores. 

3.7 - Mobiliário Urbano: 

Bancos, mesas, papeleiras, bebedouros. 

A reparação, tratamento de madeiras e peças metálicas de acordo com o respetivo acabamento de 

mobiliário, incluindo a substituição de ferragens e borrachas. 

Pintura e tratamento das zonas oxidadas. 

3.8 - Equipamento desportivo: 

Tabelas de basquetebol, balizas e postes de fixação de redes. 

Reparação ou substituição de equipamentos desportivo incluindo a substituição de redes e acessórios. 

3.9 - Equipamento Elétrico: 

Reparação e substituição de colunas, luminárias ou projetores, lâmpadas, difusores, reatâncias, ignitores, 

condensadores, células fotoelétricas e outra aparelhagem de comando promovendo a sua substituição, 

caso se encontrem danificados, por equipamento igual, com idênticas características às dos 

equipamentos instalados 

Reparação das colunas e suas zonas de soldaduras, com identificação dos pontos de ferrugem, 

executando a consequente reparação, reforço, tratamento e pintura das zonas afetadas. 

Reparação dos cabos enterrados de alimentação às colunas de iluminação, promovendo a sua 

substituição ou reparação, caso se encontrem danificados. 

Reparação das portinholas das colunas e respetivos cabos elétricos alimentação com sua eventual 

substituição, bem como a outras intervenções necessárias visando o cumprimento das normas de 

segurança e de proteção de pessoas e bens, conforme o disposto nas RTIEBT. 

3.10 - Equipamento Bombagem: 

Compreende-se como manutenção corretiva todas as operações de substituição, reparação ou 

beneficiação relativas à instalação mecânica de bombagem, necessárias para repor o seu normal 

funcionamento e estado de conservação de origem.  



3.11 – Espaços verdes nos logradouros 

A tipologia dos trabalhos a realizar no âmbito da manutenção dos espaços verdes dos logradouros 

remete-se integralmente para o caderno de condições técnicas de execução da competência legalmente 

delegada ao nível da manutenção dos espaços verdes. 

3.12 – Marcos de incêndio, carreteis e outros 

Reparação e/ou substituição, quando adequado, de marcos de incêndio, carreteis e outros por 

equipamentos de idêntica natureza e função, de modo a que o sistema de segurança passiva do 

logradouro não seja comprometida. 

3.13 – Telheiros e estruturas de telheiros 

Reparação das estruturas metálicas dos telheiros incluindo verificação e substituição de uniões 

aparafusadas e/ou soldadas, fixações e tirantes. 

Reparação e substituição de chapas perfiladas e policarbonato alveolar. 

Substituição / reparação de órgãos e acessórios de drenagem incluindo algerozes e tubos de quedas. 

Pintura da estrutura metálica com tinta adequada e tratamento de pontos de oxidação, incluindo a sua 

posterior proteção. 

 

Compete ao Município: 

Considera-se que no espaço envolvente a um edifício deverão ser realizadas as seguintes ações de 

manutenção corretiva dos seguintes componentes/sistemas: 

3.14 - Sistema Automático de Deteção de Incêndios – SADI 

Reparação ou substituição dos sistemas automáticos de deteção de incêndios (SADI) e de todos os 

componentes dos sistemas (cabos, detetores etc.), com recurso a empresas ou técnicos devidamente 

habilitados e credenciados para o efeito. 

3.15 - Sistema Deteção de Intrusão – SDI 

Verificação ou substituição dos sistemas de deteção de intrusão (SDI) e de todos os componentes dos 

sistemas (cabos, detetores, etc.), com recurso a empresas ou técnicos devidamente habilitados e 

credenciados para o efeito. 

3.16 - Circuito Fechado de Televisão e Vídeo – CFTV 

Verificação ou substituição dos sistemas de circuito fechado de televisão (CFTV) e de todos os 

componentes dos sistemas (câmaras, cabos, etc.), com recurso a empresas ou técnicos devidamente 

habilitados e credenciados para o efeito. 



ANEXO VI

Assegurar a manutenção dos espaços envolventes aos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico

Fórmula de cálculo:

Designação do Equipamento Grau de Ensino Morada

Àrea Total 

em m2

Proposta de valor a 

transferir

Escola Básica do Fanqueiro EB1/JI Rua Anselmo Braamcamp Freire 1.918,00 1.534,40 €

Escola Básica do Infantado EB1/JI Rua Fernão de Magalhães 8845,00 7.076,00 €

Escola Básica do Tojalinho EB1 Rua José Valadares 2021,85 1.617,48 €

Escola Básica de À-dos-Cãos EB1 + JI Rua Isaura da Cunha e Sousa 353,65 282,92 €

Escola Básica da Fonte Santa EB1 + JI Rua Nossa Senhora da Assunção 2894,31 2.315,45 €

Escola Básica da Murteira EB1 Rua da Escola Primária, Murteira 2079,95 1.663,96 €

Escola Básica n.º 2 de Loures EB1
Rua Câmara de Lobos

2079,95 1.663,96 €

Escola Básica de Montemor EB1 + JI Rua da Escola Primária, Montemor 1408,73 1.126,98 €

Escola Básica de Loures EB1 + JI Rua Maria Lamas, Urmeiras 2649,80 2.119,84 €

Proposta de valor a transferir 19.400,99 €

Freguesia de Loures

Valor anual a transferir por equipamento = 2% x Custo equivalente de construção dos logradouros

Custo equivalente de construção dos logradouros = área de logradouro x valor médio de construção do logradouro.

O valor médio de construção do logradouro é de 40€.



ANEXO VI

Assegurar a manutenção dos espaços envolventes aos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico

Fórmula de cálculo:

Designação do Equipamento Grau de Ensino Morada Àrea Total em m2
Proposta de valor a 

transferir

Escola Básica n.º 1 de Apelação EB1/JI Rua de São Jorge 4.459,00 3.567,20 €

Jardim de Infância de Apelação EB1/JI Rua dos Arcos - Topo Norte 900,78 720,62 €

Escola Básica n.º 1 de Camarate EB1/JI EM 507-1 5798,00 4.638,40 €

Escola Básica n.º 2 de Camarate EB1 Estrada Militar 800,00 640,00 €

Escola Básica n.º 4 de Camarate EB1 Rua de Santo António 745,03 596,02 €

Escola Básica n.º 5 de Camarate
EB1

Rua Luísa de Gusmão - B.º São Francisco 2.443,20 1.954,56 €

Escola Básica da Quinta das Mós EB1+ JI Azinhaga das Mós 4.529,00 3.623,20 €

Escola Básica de Fetais EB1 Rua das Arpalas 4.696,96 3.757,57 €

Escola Básica de Fetais JI Rua das Arpalas 679,60 543,68 €

Escola Básica n.º 3 de Unhos EB1/JI Avenida das Forças Armadas 3.382,00 2.705,60 €

Escola Básica de Unhos EB1/JI Largo João de Deus 11.703,20 9.362,56 €

Proposta de valor a transferir 32.109,42 €

Freguesia de Camarate, Unhos e Apelação

Valor anual a transferir por equipamento = 2% x Custo equivalente de construção dos logradouros

Custo equivalente de construção dos logradouros = área de logradouro x valor médio de construção do logradouro.

O valor médio de construção do logradouro é de 40€.



ANEXO VI

Assegurar a manutenção dos espaços envolventes aos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico

Fórmula de cálculo:

Designação do Equipamento
Grau de 

Ensino
Morada

Àrea Total em 

m2

Proposta de valor 

a transferir

Escola Básica de Casaínhos EB1/JI Rua Luis de Camõe, Casaínhos 854,82 683,86 €

Escola Básica de Fanhões EB1/JI Rua da Lapa 4.162,34 3.329,87 €

Proposta de valor a transferir 4.013,73 €

Freguesia de Fanhões

Valor anual a transferir por equipamento = 2% x Custo equivalente de construção dos logradouros

Custo equivalente de construção dos logradouros = área de logradouro x valor médio de construção do logradouro.

O valor médio de construção do logradouro é de 40€.



ANEXO VI

Assegurar a manutenção dos espaços envolventes aos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico

Fórmula de cálculo: Valor anual a transferir por equipamento = 2% x Custo equivalente de construção dos logradouros

Designação do Equipamento Grau de Ensino Morada Área Total em m2 Proposta de valor a transferir

Escola Básica Dr. Catela Gomes EB1 Rua Almirante Gago Coutinho 1627,70 1.302,16 €

Escola Básica da Quinta da Alegria EB1/JI Rua do Seminário 2865,41 2.292,33 €

Escola Básica da Portela EB1/JI Avenida dos Descobrimentos 8632,39 6.905,91 €

Proposta de valor a transferir 10.500,40 €

Freguesia de Moscavide e Portela

Custo equivalente de construção dos logradouros = área de logradouro x valor médio de construção do logradouro.

O valor médio de construção do logradouro é de 40€.



ANEXO VI

Assegurar a manutenção dos espaços envolventes aos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico

Fórmula de cálculo:

Designação do Equipamento Grau de Ensino Morada Àrea Total em m2
Proposta de valor a 

transferir

Escola Básica do Prior Velho EB1/JI Rua Maestro Lopes Graça 5.797,50 4.638,00 €

Escola Básica de Sacavém EB1/JI Avenida James Gilman 2.117,78 1.694,22 €

Escola Básica n.º 3 de Sacavém EB1/JI Rua Barbosa du Bocage 2.006,20 1.604,96 €

Jardim de Infância de Terraços da Ponte  JI Rua Marechal António de Spínola 1.519,34 1.215,47 €

Jardim de Infância da Quinta de São José  JI Praceta Augusto Ferreira Geirinhas 0,00

Proposta de valor a transferir 9.152,66 €

Freguesia de Sacavém e Prior Velho

Valor anual a transferir por equipamento = 2% x Custo equivalente de construção dos logradouros

Custo equivalente de construção dos logradouros = área de logradouro x valor médio de construção do logradouro.

O valor médio de construção do logradouro é de 40€.



ANEXO VI

Assegurar a manutenção dos espaços envolventes aos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico

Fórmula de cálculo:

Designação do Equipamento Grau de Ensino Morada
Àrea Total 

em m2

Proposta de 

valor a transferir

Escola Básica n.º 5 de Santa Iria de Azóia EB1/JI Rua Catarina Eufémia - Portela da Azóia 2.159,15 1727,32

Escola Básica do Bairro da Covina EB1/JI Rua 18 de Janeiro - Bairro da Covina 3.220,15 2576,12

Escola Básica da Via Rara EB1/JI Rua da Fonte Nova - Via Rara 2.800,00 2240

Escola Básica n.º 6 de Santa Iria de Azóia EB1/JI Rua da Escola - Portela da Azóia 1.058,54 846,832

Escola Básica do Alto da Eira EB1/JI Rua de Angola 6.610,00 5288

Escola Básica da Bela Vista EB1/JI Rua da Escola 6.872,03 5497,624

Escola Básica n.º 1 de São João da Talha EB1/JI Rua Deputado Pedro Botelho das Neves 2.546,19 2036,952

Escola Básica n.º 2 de São João da Talha EB1/JI Rua João Nunes Resende 3.336,38 2669,104

Escola Básica de Vale Figueira EB1/JI Travessa da Escola - Bairro da Fraternidade 1.210,80 968,64

Escola Básica n.º 4 de São João da Talha EB1/JI Rua Adriano Correia de Oliveira 2.984,27 2387,416

Escola Básica n.º 2 da Bobadela EB1 Rua dos Eucaliptos - Bairro da Petrogal 2.481,31 1985,048

Escola Básica n.º 1 da Bobadela EB1/JI Rua Domingos José Tavares 2.295,15 1836,12

Escola Básica n.º 3 da Bobadela EB1/JI Travessa Afonso Duarte 2.474,49 1979,592

Jardim de Infância da Bobadela JI Praceta Maria Lamas 3.103,16 2482,528

Proposta de valor a transferir 34.521,30 €  

Freguesia de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela

Valor anual a transferir por equipamento = 2% x Custo equivalente de construção dos logradouros

Custo equivalente de construção dos logradouros = área de logradouro x valor médio de construção do logradouro.

O valor médio de construção do logradouro é de 40€.



ANEXO VI

Assegurar a manutenção dos espaços envolventes aos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico

Fórmula de cálculo:

Designação do Equipamento
Grau de 

Ensino
Morada

Àrea Total 

em m2

Proposta de 

valor a 

transferir

Escola Básica da Bemposta EB1 Rua da Escola, Bemposta 891,80 713,44 €

Escola Básica de Vila de Rei EB1/JI Rua 25 de Abril, Vila de Rei 1.379,31 1.103,45 €

Jardim de Infância de Bucelas JI Rua Vinha do Cano 1.611,80 1.289,44 €

Proposta de valor a transferir 3.106,33 €

Freguesia de Bucelas

Valor anual a transferir por equipamento = 2% x Custo equivalente de construção dos logradouros

Custo equivalente de construção dos logradouros = área de logradouro x valor médio de construção do logradouro.

O valor médio de construção do logradouro é de 40€.



ANEXO VI

Assegurar a manutenção dos espaços envolventes aos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico

Fórmula de cálculo:

Designação do Equipamento
Grau de 

Ensino
Morada

Àrea Total em 

m2

Proposta de 

valor a 

transferir

Escola Básica de Frielas EB1 Rua da Escola Primária, Frielas 1.610,27 1.288,22 €

Jardim de Infância de Frielas JI Rua Luís de Camões 230,56 184,45 €

Escola Básica Fernando de Bulhões EB1/JI Avenida Dom Luís de Menezes 10.768,92 8.615,14 €

Escola Básica da Flamenga EB1/JI Avenida João Branco Núncio 2.966,79 2.373,43 €

Escola Básica da Quinta do Conventinho EB1/JI Rua Rómulo de Carvalho 4.932,59 3.946,07 €

Escola Básica de Santo António dos Cavaleiros EB1/JI Rua Cesário Verde 8.666,52 6.933,22 €

Proposta de valor a transferir 23.340,52 €

Freguesia de Santo António dos Cavaleiros e Frielas

Valor anual a transferir por equipamento = 2% x Custo equivalente de construção dos logradouros

Custo equivalente de construção dos logradouros = área de logradouro x valor médio de construção do logradouro.

O valor médio de construção do logradouro é de 40€.



ANEXO VI

Assegurar a manutenção dos espaços envolventes aos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico

Fórmula de cálculo:

Designação do Equipamento
Grau de 

Ensino
Morada

Àrea Total em 

m2

Proposta de valor 

a transferir

Escola Básica de Lousa EB1/JI Rua Major Rosa Bastos 1.426,00 1.140,80 €

Escola Básica de Cabeço de Montachique EB1/JI Rua Miguel Torga 1.582,50 1.266,00 €

Jardim de Infância de Salemas JI Rua da Escola, Salemas 1.637,25 1.309,80 €

Proposta de valor a transferir 3.716,60 €

Freguesia de Lousa

Valor anual a transferir por equipamento = 2% x Custo equivalente de construção dos logradouros

Custo equivalente de construção dos logradouros = área de logradouro x valor médio de construção do logradouro.

O valor médio de construção do logradouro é de 40€.



ANEXO VI

Assegurar a manutenção dos espaços envolventes aos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico

Fórmula de cálculo:

Designação do Equipamento
Grau de 

Ensino
Morada

Àrea Total 

em m2

Proposta de 

valor a 

transferir

Escola Básica da Manjoeira EB1 Beco da Escola, Manjoeira 982,22 785,78 €

Jardim de Infância da Manjoeira  JI Praceta Central, Manjoeira 225,50 180,40 €

Escola Básica de Santo Antão do Tojal
EB1/JI

Largo Francisco Maria Borges
900,41 720,33 €

Escola Básica de À-das-Lebres EB1/JI Rua da Liberdade, À-das-Lebres 749,67 599,74 €

Jardim de Infância de Pintéus  JI Rua Maria Amália Vaz de Carvalho 1081,20 864,96 €

Escola Básica de São Julião do Tojal EB1/JI Rua Alves Redol 3.590,40 2.872,32 €

Escola Básica do Zambujal EB1/JI Rua Conde de Mendia 2699,26 2.159,41 €

Proposta de valor a transferir 8.182,93 €

Freguesia de Santo Antão do Tojal e São Julião do Tojal

Valor anual a transferir por equipamento = 2% x Custo equivalente de construção dos logradouros

Custo equivalente de construção dos logradouros = área de logradouro x valor médio de construção do logradouro.

O valor médio de construção do logradouro é de 40€.



Assegurar a manutenção dos espaços envolventes aos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico

Fórmula de cálculo:

Proposta de valor a 

transferir

Bucelas
3.106,33

Camarate, Unhos e Apelação
32.109,42

Fanhões
4.013,73

Loures
19.400,99

Lousa
3.716,60

Moscavide e Portela
10.500,40

Sacavém e Prior Velho
9.152,66

Santa Iria de Azóia, São joão da Talha e Bobadela
34.521,30

Santo António dos Cavaleiros e Frielas
23.340,52

Santo Antão e são Julião do Tojal
8.182,93

Total_Escolas_AE
148.044,86

Valor anual a transferir por equipamento = 2% x Custo equivalente de construção dos logradouros

Custo equivalente de construção dos logradouros = área de logradouro x valor médio de construção do logradouro.

O valor médio de construção do logradouro é de 35€.



ANEXO VII

Competência Anexo Verba a transferir

Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes I 13.249,24

Consumos de água dos espaços verdes (verba condicionada à colocação de contadores) I 4.410,54

Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros II 191.137,94

Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano III 3.000,00

Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e mercados IV 8.586,72

Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de ensino V 6.581,63

Promover a manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de ensino VI 3.106,33

Apoio à contratação de apoio técnico especializado VIII 10.984,99

241.057,39TOTAL DA VERBA A TRANSFERIR ANUALMENTE

FREGUESIA DE BUCELAS

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO VII

Competência Anexo Verba a transferir

Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes I 274.935,19

Consumos de água dos espaços verdes (verba condicionada à colocação de contadores) I 80.892,06

Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros II 812.792,23

Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano III 30.000,00

Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e mercados IV 18.524,16

Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de ensino V 114.374,60

Promover a manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de ensino VI 32.109,42

Apoio à contratação de apoio técnico especializado VIII 21.969,98

1.385.597,64

FREGUESIA DE CAMARATE, UNHOS E APELAÇÃO

TOTAL DA VERBA A TRANSFERIR ANUALMENTE

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO VII

Competência Anexo Verba a transferir

Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes I 7.268,42

Consumos de água dos espaços verdes (verba condicionada à colocação de contadores) I 2.186,04

Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros II 114.143,02

Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano III 3.000,00

Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e mercados IV 0,00

Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de ensino V 13.141,01

Promover a manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de ensino VI 4.013,73

Apoio à contratação de apoio técnico especializado VIII 10.984,99

154.737,21

FREGUESIA DE FANHÕES

TOTAL DA VERBA A TRANSFERIR ANUALMENTE

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO VII

Competência Anexo Verba a transferir

Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes I 289.844,86

Consumos de água dos espaços verdes (verba condicionada à colocação de contadores) I 93.235,87

Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros II 609.653,94

Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano III 38.300,00

Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e mercados IV 15.475,39

Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de ensino V 84.135,63

Promover a manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de ensino VI 19.400,99

Apoio à contratação de apoio técnico especializado VIII 21.969,98

1.172.016,66

FREGUESIA DE LOURES

TOTAL DA VERBA A TRANSFERIR ANUALMENTE

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO VII

Competência Anexo Verba a transferir

Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes I 9.928,23

Consumos de água dos espaços verdes (verba condicionada à colocação de contadores) I 1.772,50

Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros II 89.159,27

Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano III 3.000,00

Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e mercados IV 0,00

Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de ensino V 11.631,90

Promover a manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de ensino VI 3.716,60

Apoio à contratação de apoio técnico especializado VIII 10.984,99

130.193,49

FREGUESIA DE LOUSA

TOTAL DA VERBA A TRANSFERIR ANUALMENTE

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO VII

Competência Anexo Verba a transferir

Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes I 243.901,07

Consumos de água dos espaços verdes (verba condicionada à colocação de contadores) I 62.014,11

Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros II 454.662,43

Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano III 24.940,00

Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e mercados IV 28.172,16

Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de ensino V 39.959,15

Promover a manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de ensino VI 10.500,40

Apoio à contratação de apoio técnico especializado VIII 16.477,49

880.626,81

FREGUESIA DE MOSCAVIDE E PORTELA

TOTAL DA VERBA A TRANSFERIR ANUALMENTE

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO VII

Competência Anexo Verba a transferir

Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes I 316.679,13

Consumos de água dos espaços verdes (verba condicionada à colocação de contadores) I 88.002,09

Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros II 525.755,90

Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano III 28.000,00

Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e mercados IV 0,00

Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de ensino V 39.280,41

Promover a manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de ensino VI 9.152,66

Apoio à contratação de apoio técnico especializado VIII 16.477,49

1.023.347,68

FREGUESIA DE SACAVEM E PRIOR VELHO

TOTAL DA VERBA A TRANSFERIR ANUALMENTE

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO VII

Competência Anexo Verba a transferir

Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes I 605.317,15

Consumos de água dos espaços verdes (verba condicionada à colocação de contadores) I 155.549,52

Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros II 886.674,36

Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano III 40.000,00

Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e mercados IV 8.432,35

Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de ensino V 106.884,38

Promover a manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de ensino VI 34.521,30

Apoio à contratação de apoio técnico especializado VIII 21.969,98

1.859.349,04

FREGUESIA DE SANTA IRIA, SÃO JOÃO DA TALHA E BOBADELA

TOTAL DA VERBA A TRANSFERIR ANUALMENTE

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO VII

Competência Anexo Verba a transferir

Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes I 86.089,04

Consumos de água dos espaços verdes (verba condicionada à colocação de contadores) I 29.264,10

Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros II 298.179,88

Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano III 10.000,00

Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e mercados IV 0,00

Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de ensino V 29.749,81

Promover a manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de ensino VI 8.182,93

Apoio à contratação de apoio técnico especializado VIII 10.984,99

472.450,75

FREGUESIA DE SANTO ANTÃO E SÃO JULIÃO DO TOJAL

TOTAL DA VERBA A TRANSFERIR ANUALMENTE

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO VII

Competência Anexo Verba a transferir

Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes I 580.766,75

Consumos de água dos espaços verdes (verba condicionada à colocação de contadores) I 169.473,02

Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros II 462.654,12

Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano III 28.300,00

Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e mercados IV 0,00

Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de ensino V 79.472,84

Promover a manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de ensino VI 23.340,52

Apoio à contratação de apoio técnico especializado VIII 21.969,98

1.365.977,23

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS E FRIELAS

TOTAL DA VERBA A TRANSFERIR ANUALMENTE

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



 

ANEXO VIII 

APOIO À CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO 

 

 

1. Enquadramento geral 

O presente anexo ao Acordo pressupõe a contratação por parte das Juntas / Uniões de Freguesia de um 

técnico habilitado a conduzir os trabalhos adstritos à temática do ambiente, concretamente a limpeza de 

vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros e gestão e manutenção de espaços verdes e terrenos 

municipais. 

2. Condições técnicas gerais 
2.1. Compete à Junta de Freguesia: 

• Contratar, através de contrato de trabalho ou de prestação de serviços, a título individual ou 

através de empresa da especialidade, um técnico responsável pelo planeamento e coordenação 

técnica dos trabalhos elencados nas cláusulas de limpeza de vias e espaços públicos, sarjetas e 

sumidouros e gestão e manutenção de espaços verdes.  O técnico a contratar deverá ter formação 

superior adequada à missão, sendo de considerar as áreas de Ciências Agrárias, Arquitetura 

Paisagista ou Ambiente. 

• Garantir que, caso a Junta de Freguesia opte pela utilização de produtos fitofarmacêuticos, o 

técnico esteja creditado como técnico responsável para aplicação de produtos fitofarmacêuticos. 

• Assumir todos os encargos com o técnico. 

• Assumir a total responsabilidade da execução de todos os trabalhos em harmonia com o presente 

Acordo de Execução, os regulamentos e normas em vigor, assegurando o cumprimento das 

recomendações dadas pelo Município. 

• Garantir que o técnico, durante a coordenação de trabalhos operacionais, esteja identificado e 

use equipamento de proteção individual apropriados. 

• Comunicar ao Município as habilitações do técnico contratado e, sempre que a Junta de Freguesia 

efetue substituição do referido técnico, fornecendo os contactos diretos deste. 

• Enviar relatório dos trabalhos desenvolvidos (limpeza de vias e espaços públicos, sarjetas e 

sumidouros e gestão e manutenção de espaços verdes, incluindo outros serviços efetuados e 

previstos no presente acordo de execução e no contrato interadministrativo). 

 

 

 

 



 

2.2. Compete ao Município: 

• Articular tecnicamente as ações a desenvolver. 

• Apoiar, nomeadamente com cartografia, as necessidades identificadas. 

3. Condições técnicas especiais  
 

3.1. Limpeza de vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 

O técnico responsável deverá planear e coordenar, entre outras, as seguintes ações: 

• Varredura e lavagem das vias e espaço públicos; 

• Controlo de vegetação em passeios e pavimentos; 

• Limpeza de sarjetas e sumidouros, com especial incidência no início do ano hidrológico; 

• Operações especiais de limpeza. 

 

3.2. Manutenção de espaços verdes 

O técnico responsável deverá planear e coordenar, entre outras, as seguintes ações: 

• As atividades dos assistentes operacionais que desempenham funções na área de manutenção 

dos espaços verdes; 

• Programar, organizar e acompanhar os trabalhos, designadamente as operações técnicas mais 

complexas (ex. podas de árvores e arbustos), verificar o trabalho realizado e monitorizar, 

reorientando os trabalhos das suas áreas de atuação, sempre que necessário, atendendo ao 

anexo I. 

• Elaborar relatórios fitossanitários sobre árvores nas quais observe patologias ou instabilidade 

mecânica, propondo medidas de atuação, a submeter ao município para emissão de parecer 

prévio e autorização de intervenção. 

• Execução do levantamento das árvores em caldeira com o apoio técnico e cartográfico pelo 

município. 

• Delinear plano anual para implementação progressiva das ações constantes no anexo I ou 

similares, do qual deve dar conhecimento nos relatórios trimestrais. 

 

3.3. Outras ações 

O técnico responsável poderá prestar outros serviços à Freguesia para além dos descritos. 



ANEXO VIII

Apoio à contratação de apoio técnico qualificado

Fórmula de cálculo:

10.984,99 €                                               Proposta de valor total a transferir

Freguesia de Bucelas

Valor total das transferências de CI e AE: 3 escalões: 1º - Até € 850.000,00 - 0,5 do valor de 

referência para técnico superior; 2º - entre € 850.000,00 e € 1.500.000,00 - 0,75 e 3º escalão - 

superior a € 1.500.000,00 - 1,0 

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO VIII

Apoio à contratação de apoio técnico qualificado

Fórmula de cálculo:

10.984,99 €                            

Freguesia de Fanhões

Valor total das transferências de CI e AE: 3 escalões: 1º - Até € 850.000,00 - 0,5 do 

valor de referência para técnico superior; 2º - entre € 850.000,00 e € 1.500.000,00 - 

0,75 e 3º escalão - superior a € 1.500.000,00 - 1,0 

Proposta de valor total a transferir

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO VIII

Apoio à contratação de apoio técnico qualificado

Fórmula de cálculo:

21.969,98 €                            

Freguesia de Loures

Valor total das transferências de CI e AE: 3 escalões: 1º - Até € 850.000,00 - 0,5 do 

valor de referência para técnico superior; 2º - entre € 850.000,00 e € 1.500.000,00 - 

0,75 e 3º escalão - superior a € 1.500.000,00 - 1,0 

Proposta de valor total a transferir

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO VIII

Apoio à contratação de apoio técnico qualificado

Fórmula de cálculo:

10.984,99 €                            

Freguesia de Lousa

Valor total das transferências de CI e AE: 3 escalões: 1º - Até € 850.000,00 - 0,5 do 

valor de referência para técnico superior; 2º - entre € 850.000,00 e € 1.500.000,00 - 

0,75 e 3º escalão - superior a € 1.500.000,00 - 1,0 

Proposta de valor total a transferir

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO VIII

Apoio à contratação de apoio técnico qualificado

Fórmula de cálculo:

21.969,98 €                            

Freguesia de Camarate, Unhos e Apelação

Valor total das transferências de CI e AE: 3 escalões: 1º - Até € 850.000,00 - 0,5 do 

valor de referência para técnico superior; 2º - entre € 850.000,00 e € 1.500.000,00 - 

0,75 e 3º escalão - superior a € 1.500.000,00 - 1,0 

Proposta de valor total a transferir

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO VIII

Apoio à contratação de apoio técnico qualificado

Fórmula de cálculo:

16.477,49 €                            

Freguesia de Moscavide e Portela

Valor total das transferências de CI e AE: 3 escalões: 1º - Até € 850.000,00 - 0,5 do 

valor de referência para técnico superior; 2º - entre € 850.000,00 e € 1.500.000,00 - 

0,75 e 3º escalão - superior a € 1.500.000,00 - 1,0 

Proposta de valor total a transferir

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO VIII

Apoio à contratação de apoio técnico qualificado

Fórmula de cálculo:

16.477,49 €                            

Freguesia de Sacavém e Prior Velho

Valor total das transferências de CI e AE: 3 escalões: 1º - Até € 850.000,00 - 0,5 do 

valor de referência para técnico superior; 2º - entre € 850.000,00 e € 1.500.000,00 - 

0,75 e 3º escalão - superior a € 1.500.000,00 - 1,0 

Proposta de valor total a transferir

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO VIII

Apoio à contratação de apoio técnico qualificado

Fórmula de cálculo:

21.969,98 €                            

Freguesia de Santa Iria, São João e Bobadela

Valor total das transferências de CI e AE: 3 escalões: 1º - Até € 850.000,00 - 0,5 do 

valor de referência para técnico superior; 2º - entre € 850.000,00 e € 1.500.000,00 - 

0,75 e 3º escalão - superior a € 1.500.000,00 - 1,0 

Proposta de valor total a transferir

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO VIII

Apoio à contratação de apoio técnico qualificado

Fórmula de cálculo:

10.984,99 €                            

Freguesia de Santo Antão e São Julião Tojal

Valor total das transferências de CI e AE: 3 escalões: 1º - Até € 850.000,00 - 0,5 do 

valor de referência para técnico superior; 2º - entre € 850.000,00 e € 1.500.000,00 - 

0,75 e 3º escalão - superior a € 1.500.000,00 - 1,0 

Proposta de valor total a transferir

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO VIII

Apoio à contratação de apoio técnico qualificado

Fórmula de cálculo:

21.969,98 €                            

Freguesia de Santo António dos cavaleiros e 

Frielas

Valor total das transferências de CI e AE: 3 escalões: 1º - Até € 850.000,00 - 0,5 do 

valor de referência para técnico superior; 2º - entre € 850.000,00 e € 1.500.000,00 - 

0,75 e 3º escalão - superior a € 1.500.000,00 - 1,0 

Proposta de valor total a transferir

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



 
 
 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 150/2018 
 
 
 
 

Modelo-tipo 
dos Contratos Interadministrativos 

para concretização da delegação legal de competências 
da Câmara Municipal nas Juntas de Freguesia 

 
 
 



 
 
 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
 

A atual lei autárquica prevê duas formas distintas para a concretização da delegação de competências dos 
municípios nas freguesias: 
 
a) A denominada delegação legal (ou tácita) que se verifica quando a própria lei considera delegadas num 

determinado órgão competências que atribui a outro; 
 
b) E a delegação por contrato interadministrativo, ou seja, para além da delegação legal, a lei prevê ainda 

a possibilidade de se proceder à delegação de competências por via da celebração de contratos 
interadministrativos. 

 
À negociação, celebração e execução dos contratos interadministrativos é aplicável o disposto no Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e, subsidiariamente, o Código dos Contratos Públicos e o Código do 
Procedimento Administrativo (n.º 2 do artigo 120.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013). 
 
 
Assim, e considerando: 
 
1. O disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, em especial o determinado nos seus artigos 16.º/n.º 1, 

alíneas i) e j), 33.º/n.º 1, alíneas l) e m), e 116.º a 123.º; 
 
2. Que o Município de Loures tem uma prática de delegação de competências efetivada desde os anos 80 

do século XX, com resultados positivos na garantia dos interesses das populações; 
 
3. Que a delegação de competências deve ser acompanhada da transferência dos meios necessários ao 

seu adequado exercício, num quadro de acentuada diminuição dos recursos financeiros; 
 
4. Que foi realizado um amplo e profundo trabalho de avaliação e estudo coordenado pelo Gabinete de 

Intervenção Local (GIL) e que envolveu várias Unidades Orgânicas do Município e todas as Juntas e 
Uniões de Freguesias do concelho, tendo-se comprovado os requisitos previstos nas alíneas a) a e) do 
n.º 3 do artigo 115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013; 

 
5. Que a avaliação da execução da delegação de competências tem demonstrado que as Juntas e Uniões 

de Freguesias estão preparadas para continuar a exercer as competências e que desenvolveram um 
know-how que é necessário aproveitar para manter e melhorar a qualidade dos serviços prestados à 
população, aumentando, permanentemente, a eficácia e eficiência dos serviços; 

 
6. Que a celebração dos contratos interadministrativos pressupõe prévia autorização quer das 

assembleias de freguesia, quer das assembleias municipais [alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do 
n.º 1 do artigo 16.º, alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º e alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013]; 

 
7. E que, no caso, a Assembleia Municipal e a Assembleia de Freguesia autorizaram a celebração do 

presente Contrato Interadministrativo nas suas reuniões de xx/xx/2018 e xx/xx/2018, respetivamente. 
 
 
Entre: 
 
O Município de Loures, NIF 501294996, com sede na Praça da Liberdade 2674-501, Loures, neste ato 
representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Bernardino José Torrão Soares, no uso das 
competências previstas nas alíneas a) a c) do n.º 1 e na alínea f) do n.º 2 do artigo 35.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013 
 
 



e 
 
a Freguesia de xxxxxx, NIF xxxxxxx, com sede em xxxxxxxxxxxxx, neste ato representada pelo Presidente 
da Junta de Freguesia, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, no uso das competências previstas nas alíneas a), f) e g) do 
n.º 1 do artigo 18.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013. 
 
 
Após negociação, é subscrito e reciprocamente aceite o presente contrato interadministrativo o qual se rege 
pelos termos e cláusulas seguintes: 

 
 

CAPÍTULO I 
 

Disposições Gerais 
 

Cláusula 1.ª 
Objeto 

 
1. O presente Contrato visa concretizar e fixar as condições de delegação de competências da 

Câmara Municipal na Junta de Freguesia nas seguintes matérias: 
 
a) Reparação, conservação e manutenção de caminhos e arruamentos; 
 
b) Reparação, conservação e manutenção de pavimentos pedonais; 
 
c) Conservação, manutenção e reparação de muros e muretes em espaço público; 
 
d) Aquisição, colocação, substituição e limpeza da sinalização vertical e espelhos parabólicos; 
 
e) Manutenção, conservação, limpeza e execução de marcações e de sinalização horizontal; 
 
f) Manutenção, conservação e gestão de recintos desportivos municipais; 
 
g) Conservação, manutenção, reparação e limpeza dos espaços de jogo e recreio; 
 
h) Conservação e manutenção das instalações mecânicas especiais de bombagem em espelhos d’água, 

lagos e fontes ornamentais; 
 
i) Assegurar a limpeza e o controlo da vegetação em terrenos municipais e em áreas de cedência de 

domínio público; 
 
j) Apoio à contratação de meios mecânicos de lavagem e limpeza urbana; 
 
k) Controlo prévio, realização de vistorias e fiscalização de recintos itinerantes; 
 
l) Emissão de licença de ruído, nos termos do regulamento geral do ruído. 
 
 
2. Através do presente Contrato são delegadas as competências previstas no número anterior. 

 
 

Cláusula 2.ª 
Condições de exercício das competências 

 
1. O exercício das competências delegadas vincula a Junta de Freguesia a praticar todos os atos 

expressamente previstos no presente Contrato necessários à prossecução do interesse público, 
cabendo-lhe responder no plano técnico e político, pela realização das respetivas atividades. 

 
2. As competências delegadas devem ser exercidas em conformidade com as normas e orientações 

técnicas emanadas pela Câmara Municipal e pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis. 
 
3. São da exclusiva responsabilidade da Junta de Freguesia quaisquer danos causados no exercício das 

competências delegadas. 



Cláusula 3.ª 
Planeamento de atividades 

 
Anualmente a Junta de Freguesia deverá informar o Município, até 15 de agosto, das intervenções da 
responsabilidade da Câmara que repute necessárias nos equipamentos integrados na presente delegação 
de competências. 

 
 
 

CAPÍTULO II 
 

Competências e recursos 
 

Cláusula 4.ª 
Reparação, conservação e manutenção de caminhos e arruamentos 

 
1. O exercício da presente competência envolve a prática de todos os atos constantes do anexo I e visa 

assegurar as ações necessárias e suficientes à manutenção e conservação de caminhos e arruamentos 
em espaço público. 

 
2. Os meios financeiros a transferir para a manutenção e conservação de caminhos e arruamentos surgem 

associados ao custo. Neste valor estão incluídos os custos associados ao fornecimento e aplicação de 
materiais, os recursos humanos necessários e suficientes para a realização da ação, os equipamentos 
e meios de apoio e o encaminhamento a operador licenciado para o efeito de valorização/tratamento, 
dos resíduos de construção e demolição que venham a ser produzidos. 

 
 
 

Cláusula 5.ª 
Reparação, conservação e manutenção de pavimentos pedonais 

 
1. O exercício da presente competência envolve a prática de todos os atos constantes do anexo II e visa 

assegurar as ações necessárias e suficientes à manutenção e conservação de pavimentos pedonais em 
espaço público. 

 
2. As ações necessárias descritas no ponto anterior compreendem: 
 
a) Reparação dos pavimentos pedonais, incluindo o refazer integral de passeios abatidos e deformados e, 

se necessário, a execução de bases de assentamento e substituição de lancis; 
 
b) Reparação e/ou substituição de grelhas de drenagem e/ou escoamento instaladas em pavimentos 

pedonais, incluindo as ações regulares de limpeza e desobstrução destes órgãos de drenagem; 
 
c) Reparação de degraus e/ou rampas em espaço público, incluindo se necessário refazer degraus e/ou 

rampas que não estejam de acordo com as normas regulamentares de segurança. 
 
3. Os meios financeiros a transferir são calculados tendo por base a área dos pavimentos pedonais a 

intervir, em média, em função da extensão das vias e estão definidos no anexo II do presente 
documento. Neste valor estão incluídos os custos associados ao fornecimento e aplicação de materiais, 
os recursos humanos necessários e suficientes para a realização da ação, os equipamentos e meios de 
apoio e o encaminhamento a operador licenciado para o efeito de valorização/tratamento, dos resíduos 
de construção e demolição que venham a ser produzidos. 

 
 
 

Cláusula 6.ª 
Conservação, manutenção e reparação de muros e muretes no espaço público 

 
1. O exercício da presente competência envolve a prática de todos os atos constantes do anexo III e visa 

assegurar as ações necessárias e suficientes à conservação, manutenção e reparação de muros e 
muretes no espaço público e integrados em domínio publico municipal. 

 
 



2. Os meios financeiros a transferir são calculados tendo por base a área de muros e muretes a intervir, 
em média, em função da extensão das vias e estão definidos no anexo III do presente documento. 
Neste valor estão incluídos os custos associados ao fornecimento e aplicação de materiais, os recursos 
humanos necessários e suficientes para a realização da ação, os equipamentos e meios de apoio e o 
encaminhamento a operador licenciado para o efeito de valorização/tratamento, dos resíduos de 
construção e demolição que venham a ser produzidos. 

 
 

Cláusula 7.ª 
Aquisição, colocação, substituição e limpeza de sinalização vertical e espelhos parabólicos 

 
1. O exercício da presente competência envolve a prática de todos os atos constantes do anexo IV e visa 

assegurar as ações necessárias e suficientes à conservação, manutenção, reparação, limpeza e 
colocação de nova sinalização vertical, incluindo espelho parabólicos. 

 
2. Exclui-se a colocação de nova sinalização vertical, que não tenha sido previamente aprovada pelo 

Município. 
 
3. A Junta de Freguesia deverá comunicar ao Município a data de colocação de sinalização nova, bem 

como a de substituição da sinalização existente. 
 
4. Os meios financeiros a transferir para o exercício desta competência são calculados tendo por base o 

número de sinais existentes por freguesia e devidamente identificados e registados na base de dados 
do cadastro rodoviário do Município. Neste valor estão incluídos os custos associados ao fornecimento 
e aplicação de materiais, os recursos humanos necessários e suficientes para a realização da ação, os 
equipamentos e meios de apoio e o encaminhamento a operador licenciado para o efeito de 
valorização/tratamento dos resíduos de construção e demolição que venham a ser produzidos. 

 
 
 

Cláusula 8.ª 
Manutenção, conservação, limpeza e execução de marcações e de sinalização horizontal 

 
1. O exercício da presente competência envolve a prática de todos os atos constantes do anexo V e visa 

assegurar as ações necessárias e suficientes à reparação, limpeza e execução de sinalização 
horizontal, nomeadamente: 

 
a) Pintura e repintura das linhas divisórias de estacionamento; 
 
b) Pintura, repintura, fresagem e lavagem de passagens de peões; 
 
c) Execução de reservas de estacionamento, nomeadamente para pessoas com mobilidade reduzida. 
 
2. Os meios financeiros a transferir para o exercício desta competência são calculados tendo por base o 

número de passadeiras existentes e a extensão das vias, de acordo com o anexo V. Neste valor estão 
incluídos os custos associados ao fornecimento e aplicação de materiais, os recursos humanos 
necessários e suficientes para a realização da ação, os equipamentos e meios de apoio e o 
encaminhamento a operador licenciado para o efeito de valorização/tratamento dos resíduos de 
construção e demolição que venham a ser produzidos. 

 
 
 

Cláusula 9.ª 
Manutenção, conservação e gestão de recintos desportivos municipais 

 
1. O exercício da presente competência envolve a prática de todos os atos constantes do anexo VI e visa 

assegurar a manutenção, conservação e gestão de recintos desportivos municipais constantes do 
mesmo anexo. 

 
2. O exercício destas competências implica a gestão e manutenção dos equipamentos referidos no anexo, 

através da realização periódica de inspeções e de ações de manutenção preventiva e corretiva, 
incluindo obras de pequena dimensão. 

 



3. A Junta de Freguesia, no início de cada época desportiva, deverá comunicar ao Município os mapas de 
ocupação dos recintos desportivos municipais delegados, nomeadamente indicando os grupos, 
associações ou coletividades que usufruem regularmente das infraestruturas. 

 
4. As despesas de água e de eletricidade das instalações delegadas são da responsabilidade da Junta de 

Freguesia, devendo esta proceder à alteração de titularidade dos contadores. 
 
5. Os meios financeiros a transferir para a manutenção, conservação e gestão de recintos desportivos 

municipais são fixados em função da tipologia dos equipamentos e constantes no anexo VI, assim como 
as resultantes de eventual liquidação e cobrança, pela Junta de Freguesia, de taxas devidas pela 
utilização de alguns recintos desportivos. 

 
6. As taxas previstas no número anterior devem respeitar as tabelas de taxas dos regulamentos 

municipais ou na sua ausência, devem ser fixadas pela Freguesia. 
 
 
 

Cláusula 10.ª 
Conservação, manutenção, reparação e limpeza dos espaços de jogos e recreio 

 
1. O exercício da presente competência envolve a prática de todos os atos constantes do anexo VII e visa 

assegurar a conservação, manutenção, reparação e limpeza dos espaços de jogos e recreio constantes 
do mesmo anexo. 

 
2. O exercício destas competências implica a gestão e manutenção dos equipamentos referidos no anexo, 

através da realização periódica de inspeções e de ações de manutenção preventiva. 
 
3. O seguro dos parques infantis, de acordo com a legislação em vigor, é da responsabilidade do 

Município. 
 
4. Os meios financeiros a transferir surgem associados aos custos e constam do anexo VIII do presente 

documento. 
 
 
 

Cláusula 11.ª 
Conservação e manutenção das instalações mecânicas especiais de bombagem 

colocadas em espelhos d’água, lagos e fontes ornamentais 
 

1. Consideram-se que todas as instalações mecânicas especiais de bombagem colocadas em espelhos 
d’água, lagos e fontes ornamentais existentes no município de Loures terão a gestão da sua 
manutenção salvaguarda pela respetiva Junta de Freguesia onde estas estão localizadas; 

 
2. A gestão de manutenção compreende o controlo, a coordenação e a realização de dois tipos de 

manutenção: 
 
a. A manutenção planeada - que é caracterizada pela execução de ações de manutenção, de 

periodicidade regular, que promovem a boa conservação e funcionamento das instalações mecânicas 
especiais de bombagem, permitindo o prolongamento da sua vida útil, conforme expectável pelos seus 
respetivos fabricantes. 

 
b. A manutenção não planeada - que é caracterizada pela execução de ações de manutenção, de 

periodicidade pontual, que promovem a resolução de uma avaria momentânea que possa ocorrer nas 
instalações mecânicas especiais de bombagern, permitindo a reposição do seu normal funcionamento. 

 
3. Os custos referentes à eletricidade destas instalações mecânicas são da responsabilidade do Município. 
 
4. Os meios financeiros a transferir surgem associados aos custos e constam do anexo VIII do presente 

documento. 
 
 
 
 



Cláusula 12.ª 
Assegurar a limpeza e o controlo da vegetação em terrenos municipais 

e em áreas de cedência ao domínio público 
 

1. O exercício da presente competência envolve o planeamento e execução de operações de vegetação 
espontânea, manutenção de arbustos ou árvores em terrenos municipais expectantes, cedências 
expectáveis em AUGI’s e espaços de enquadramento paisagístico, nos termos das condições técnicas 
presentes no anexo X, com vista à prevenção de situações de insalubridade e de risco de incêndio. 

 
2. Os meios financeiros a transferir surgem associados aos custos e constam do anexo IX do presente 

documento. 
 
3. As operações de manutenção serão obrigatoriamente planeadas e acompanhadas pelo técnico 

responsável da Freguesia. 
 
4. O Município pode determinar a suspensão imediata de qualquer operação não autorizada, ou sem o 

parecer previsto e que implique lesões sérias e irreversíveis na vegetação e/ou risco para pessoas e 
bens. 

 
5. Os meios humanos afetos ao exercício desta competência deverão respeitar os requisitos legais 

aplicáveis em matéria de promoção da segurança e saúde no trabalho, devendo estar devidamente 
fardados, equipados e identificados. 

 
 

Cláusula 13.ª 
Apoio à contratação de meios mecânicos de lavagem e limpeza urbana 

 
1. Com vista a apoiar a Freguesia com meios mecânicos para um melhor exercício das competências 

delegadas, o Município transferirá uma verba para a contração ou aquisição de meios mecânicos de 
lavagem e limpeza urbana, de acordo com o anexo X. 

 
2. A Freguesia compromete-se a cumprir anualmente, no mínimo, com os dias indicados no anexo, 

devendo no relatório a elaborar fazer indicação desse facto com o registo desses dias. 
 
 

Cláusula 14.ª 
Controlo prévio, realização de vistorias e fiscalização de recintos itinerantes 

 
1. O exercício da presente competência envolve a prática de todos os atos necessários ao controlo prévio, 

realização de vistorias e fiscalização, sem carácter sancionatório, de recintos itinerantes. 
 
2. A competência prevista na presente cláusula deverá ser exercida com respeito pela legislação e 

regulamentos municipais em vigor. 
 
3. Os meios financeiros afetos a esta competência são os que resultarem da cobrança, pela Freguesia, 

das taxas municipais devidas pela prática dos atos legal e regulameritarmente previstos. 
 
 

Cláusula 15.ª 
Emissão de licença especial de ruído, nos termos do regulamento geral do ruído 

 
1. O exercício da presente competência envolve a prática de todos os atos necessários à emissão de 

licença de ruído: 
 
a) Para as atividades referidas no n.º 2 do artigo 132.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

que dela careçam; 
 
b) Para as atividades a que se refere a cláusula 8.ª do presente contrato; 
 
c) Para as atividades previstas na alínea c) do n.º 3 do art.º 16.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013. 
 
2. A competência prevista na presente cláusula deverá ser exercida com respeito pela legislação e 

regulamentos municipais em vigor. 



3. Os meios financeiros afetos a esta competência são os que resultarem da cobrança, pela Freguesia, 
das taxas municipais devidas pela prática dos atos legal e regulamentarmente previstos. 

 
4. O Município delega ainda na Freguesia a emissão da licença especial de ruído e a possibilidade de 

isenção das taxas municipais de eventos festivos, culturais e/ou desportivos, independentemente da 
sua realização em domínio público ou privado ou em espaços fechados ou abertos, promovidos por 
entidades sem fins lucrativos e que se encontrem elencadas no artigo 5.º do regulamento de taxas 
municipais. 

 
 

CAPÍTULO III 
 

Cooperação, transferências e apoio técnico 
 

Cláusula 16.ª 
Eventuais alterações de equipamentos ou espaços 

 
1. A entrada em funcionamento ou a afetação ao domínio público de novos equipamentos ou espaços, 

dentro das áreas delegadas, serão integradas no âmbito do presente Contrato, através da assinatura 
entre as partes. 

 
2. O encerramento de equipamentos ou espaços, objeto do presente Contrato, implica a redução dos 

meios financeiros a serem transferidos, calculados de acordo com os critérios estabelecidos. 
 
 
(Específico para a Freguesia de Camarate, Unhos e Apelação) 
 
3. O Município delega ainda na Freguesia a gestão e manutenção do Moinho da Apelação. 
 
4. A Freguesia compromete-se a executar esta competência cumprindo com as orientações do Município, 

devendo ainda entregar ao Município mapa de utilização e de cedência do espaço às diferentes 
entidades. 

 
5. O Município e a Freguesia deverão realizar reuniões periódicas de avaliação e planeamento conjunto do 

espaço. 
 
6. Os meios financeiros a transferir surgem associados aos custos e constam do anexo Xl do presente 

documento. 
 
 
(Específico para a Freguesia de Moscavide e Portela) 
 
3. O Município delega ainda na Freguesia a gestão e manutenção do Cineteatro de Moscavide. 
 
4. A Freguesia compromete-se a executar esta competência cumprindo com as orientações do Município, 

devendo ainda entregar ao Município mapa de utilização e de cedência do espaço às diferentes 
entidades. 

 
5. O Município e a Freguesia deverão realizar reuniões periódicas de avaliação e planeamento conjunto do 

espaço. 
 
6. Os meios financeiros a transferir surgem associados aos custos e constam do anexo Xl do presente 

documento. 
 
 
(Específico para a Freguesia de Sacavém e Prior Velho) 
 
3. O Município delega ainda na Freguesia a gestão e manutenção da Quinta de S. José. 
 
4. A Freguesia compromete-se a executar esta competência cumprindo com as orientações do Município, 

devendo ainda entregar ao Município mapa de utilização e de cedência do espaço às diferentes 
entidades. 

 



5. O Município e a Freguesia deverão realizar reuniões periódicas de avaliação e planeamento conjunto do 
espaço. 

 
6. Os meios financeiros a transferir surgem associados aos custos e constam do anexo Xl do presente 

documento. 
 
 
(Específico para a Freguesia de Santo António dos Cavaleiros e Frielas) 
 
3. O Municipio delega ainda na Freguesia a gestão e manutenção do Centro Comunitário de Frielas. 
 
4. A Freguesia compromete-se a executar esta competência cumprindo com as orientações do Município, 

devendo ainda entregar ao Município mapa de utilização e de cedência do espaço às diferentes 
entidades. 

 
5. O Município e a Freguesia deverão realizar reuniões periódicas de avaliação e planeamento conjunto do 

espaço. 
 
6. Os meios financeiros a transferir surgem associados aos custos e constam do anexo Xl do presente 

documento. 
 
 

Cláusula 17.ª 
Transferências e atualizações 

 
1. Os meios financeiros anuais, afetos ao presente Contrato, e constantes do anexo Xl, serão transferidos 

para a Freguesia até ao dia 18 de cada mês. 
 
2. Anualmente proceder-se-á à atualização dos valores afetos a cada competência, em função do valor de 

inflação registado no ano civil anterior. 
 
3. Das verbas a transferir, 80% correspondem a receita corrente e 20% correspondem a receita de capital. 

 
 

Cláusula 18.ª 
Dever de cooperação 

 
1. O Município deve disponibilizar à Freguesia todas as informações e elementos necessários ao exercício 

das competências delegadas através do presente Contrato. 
 
2. A Freguesia deve observar no exercício das competências delegadas as deliberações e especificações 

técnicas do Município. 
 
3. Os serviços do Município prestarão à Freguesia, dentro das suas possibilidades, o apoio técnico 

solicitado, de modo a assegurar o bom desempenho das competências objeto do presente acordo. 
 
4. Os serviços do Município asseguram, em estreita colaboração com a Freguesia, a instrução dos 

processos de cobrança coerciva das taxas municipais delegadas. 
 
5. O Município e a Freguesia poderão, por vontade de ambas as partes, celebrar contratos administrativos 

adicionais para a concretização de obras ou investimentos em áreas ou equipamentos delegados. 
 
 

CAPÍTULO III 
 

Acompanhamento e monitorização 
 

Cláusula 19.ª 
Dossier técnico e financeiro 

 
1. A Freguesia obriga-se a constituir um dossier técnico de execução física e financeira das verbas 

transferidas pelo Município ao abrigo do presente Contrato, nos termos a acordar. 
 



2. A Freguesia deve manter o dossier técnico atualizado e disponível para análise pelo Município. 
 
3. O cumprimento do estipulado nos números anteriores constitui condição indispensável para a realização 

das transferências financeiras a efetuar ao abrigo do presente Contrato. 
 
 

Cláusula 20.ª 
Relatório de execução financeira 

 
1. A Freguesia obriga-se a entregar ao Município um relatório anual de execução financeira das verbas por 

este transferidas ao abrigo do presente Contrato, nos termos a acordar. 
 
2. O relatório referido no número anterior deve ser entregue até 15 de abril de cada ano e deverá vir 

acompanhado do relatório de atividade e conta de gerência apresentado na Assembleia de Freguesia. 
 
3. O cumprimento do estipulado nos números anteriores constitui condição indispensável para a realização 

das transferências financeiras a efetuar ao abrigo do presente Contrato. 
 
 

Cláusula 21.ª 
Acompanhamento e monitorização 

 
1. A execução e acompanhamento do presente Contrato será assegurada, a todo o tempo e de forma 

contínua, através do Gabinete de Intervenção Local (GIL) do Município de Loures; 
 
2. O Município compromete-se a disponibilizar uma plataforma digital que será utilizado obrigatoriamente 

pela Freguesia. 
 
3. A plataforma digital, para uso interno da Freguesia e do Município, tem de estar disponível nos sites 

institucionais de ambas as autarquias, para uso da população. 
 
4. O acompanhamento do presente Acordo prevê ainda a realização de reuniões conjuntas e periódicas 

com a Freguesia, bem como a realização de visitas aos locais e equipamentos abrangidos pela 
delegação de competências. 

 
 

Cláusula 22.ª 
Relatórios de acompanhamento 

 
1. Anualmente, o Município com base nos documentos entregues pela Freguesia, conforme referido no 

presente Contrato lnteradministrativo, e no acompanhamento regular, elabora um relatório global de 
análise do Contrato. 

 
2. Do relatório referido no número anterior será dado conhecimento aos órgãos municipais e de freguesia. 

 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

Vigência 
 

Cláusula 23.ª 
Entrada em vigor 

 
1. O presente contrato entra em vigor no dia 16 de abril de 2018. 
 
2. A entrada em vigor do Contrato determina a cessação imediata do anterior Contrato celebrado entre o 

Município e a Freguesia. 
 
 
 
 
 



Cláusula 24.ª 
Período de vigência 

 
1. O período de vigência do presente Contrato coincide com a duração do mandato da Assembleia 

Municipal, salvo casos excecionais, devidamente fundamentados. 
 
2. O presente Contrato considera-se renovado após a instalação da Assembleia Municipal, sem prejuízo 

do disposto no número seguinte. 
 
3. Os outorgantes podem promover a denúncia do contrato, no prazo de seis meses após a instalação do 

órgão deliberativo do Município. 
 
 

Cláusula 25.ª 
Resolução e cessação do contrato 

 
1. As partes podem resolver o Contrato por incumprimento da contraparte ou por razões de relevante 

interesse público devidamente fundamentado. 
 
2. O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução, nos termos previstos na lei. 

 
 

Pelo Município de Loures 
 

O Presidente da Câmara 
(Bernardino José Torrão Soares) 

 
 
 

Pela Freguesia de xxxxx 
 

O Presidente da Junta 
(Nome) 

 
 
 



ANEXO I 

REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CAMINHOS E ARRUAMENTOS 

1. A periodicidade das ações a realizar é a que a Junta de Freguesia considerar adequada, garantindo em 

primeira instância as necessárias condições de segurança rodoviária promovendo e melhorando as 

condições de vivência e fruição do espaço público e ambiente urbano, mas nunca superior a uma inspeção 

por semestre. 

2. Em tudo o omisso no anexo técnico dever-se-á atender às regras da arte e boas práticas em matéria de 

construção civil, bem como deverão ser seguidas todas as normas e/ou regulamentos técnicos aplicáveis, 

quer ao nível da especificação dos materiais a utilizar e da marcação CE, quer ao nível da execução dos 

trabalhos. 

3. A presente especificação técnica refere os trabalhos a realizar ao nível das operações de manutenção, 

conservação em pavimentos rodoviários, incluindo a reparação de zonas degradadas e o preenchimento 

e selagem de fissuras, bem como a execução de novos pavimentos. 

No caso das reparações em pavimentos, dever-se-á avaliar a causa da deformação constatada e nas 

situações em que a deformação não resulte da fadiga dos pavimentos, ou da falta de capacidade 

resistente da base, deverá a Freguesia munir-se dos meios de inspeção e diagnóstico necessários e 

suficientes à deteção da causa e sua reparação. 

4. Generalidades 

Consideram-se incluídos no âmbito deste anexo técnico, os pavimentos rodoviários em espaço 

público e inseridos em domínio público municipal, dos quais se destacam os seguintes: 

a) Betão betuminoso; 

b) Betão betuminoso colorido;  

c) Betão com revestimento anti-derrapante; 

d) Tout-Venant / material granular compactado; 

e) Pavimentos contínuos em betão, ou em betão poroso; 

f) Cubos de granito, basalto, ou pedra de outra natureza; 

g) Blocos de betão; 

h) Lancil. 

Incluem-se ainda outros trabalhos de substituição ou reparação, de grelhas de sumidouros e caleiras de 

drenagem linear, preenchimento de fissuras longitudinais em pavimentos e de bermas e valetas. 

5. No âmbito dos trabalhos a executar pela Freguesia nos domínios da conservação, manutenção e 

reabilitação de pavimentos rodoviários em espaço público incluem-se: 

a) Betão betuminoso, incluindo o colorido e/ou de caraterísticas antiderrapantes 

Nestes pavimentos sempre que as deformações impliquem saneamento do pavimento, serão 

executadas em faixas de extensão mínima de 1m x largura do arruamento e devem seguir a 

seguinte metodologia:  

− Corte da área em betão betuminoso a reparar; 

− Reconstituição da totalidade da área de pavimento saneada: 



1. Camada de sub-base em agregado britado de granulometria extensa (ABGE) na espessura 

pré-existente; 

2. Camada de base em agregado britado de granulometria extensa (ABGE) na espessura pré-

existente; 

3. Rega de impregnação com emulsão catiónica lenta ECL-1 à taxa de 1,2 Kg/m2; 

4. Camada de regularização em mistura betuminosa a quente do tipo AC20 com 0,05 m de 

espessura; 

5. Rega de colagem com emulsão catiónica rápida ECR-1 à taxa de 0,5 Kg/m2;  

6. Camada de desgaste em betão betuminoso de tipologia análoga à existente e com 

espessura de 0,05 m, não sendo admissível, na sua composição, a utilização de inertes de 

natureza calcária. 

Neste tipo de revestimento de pavimentos as reparações que não necessitem de saneamento 

serão executadas em faixas de extensão mínima de 1m x largura do arruamento e devem seguir 

a seguinte metodologia: 

− Fresagem de espessura de 0,05 m, da área em betão betuminoso a reparar; 

− Rega de colagem com emulsão catiónica rápida ECR-1 à taxa de 0,5 Kg/m2 

− Camada de desgaste em betão betuminoso de tipologia análoga à existente e com espessura 

de 0,05 m, não sendo admissível, na sua composição, a utilização de inertes de natureza 

calcária. 

 

b) Tout- venant / material granular compactado 

Para reparação deste tipo de pavimento adotar-se-á a seguinte metodologia seguinte, desde que 

as depressões apresentem uma profundidade até 0.20 m: 

− Despeja-se o material granular molhado, a preencher as depressões (que deverão ter no 

máximo 0,20 m de profundidade) 

− Espalha-se o material com recurso a niveladora para regularizar a superfície; 

− Aplicação de rega; 

− Por último passa-se com o cilindro de modo a compactar o pavimento.  

Caso as depressões tenham profundidade superior ao anteriormente referido, terá que ser 

reposta toda a estrutura do pavimento respeitando as camadas do pavimento pré-existente. 

c) Betão  

A ação de refazer esta tipologia de pavimentos, betonados “in situ” deverá ser executada com 

espessura idêntica à existente incluindo armadura de retração em malha electro soldada, e de 

modo a assegurar a resistência para o fim a que se destinam. Como tal, deverá ser preparada uma 

base em tout-venant, sob betão de limpeza, sobre o qual será aplicado o betão. Este revestimento 

superficial deverá ter uma espessura não inferior a 0,10 m (preferencialmente 0,12 m. 

A reparação / substituição do pavimento deverá ser realizada entre juntas de 

estereotomia/esquartelamento. 

A reparação da base do pavimento deverá respeitar a estrutura pré-existente incluindo a sua 

espessura e/ou composição.  



Sempre que a reparação passe pelo preenchimento de fissuras, deverão ser aplicadas argamassas 

tixotrópicas de retração controlada. 

d) Cubos de granito, basalto ou pedra natural de outra natureza  

Para zonas sujeitas ao tráfego de veículos, pretende-se garantir o desempenho do pavimento 

rodoviário, pelo que sempre que o mesmo se mostrar deformado deverá a Freguesia proceder à 

sua remoção e posterior reaproveitamento do material. A camada de assentamento deverá ser 

uma mistura de cimento e areia do rio, lavada ao traço 1:3 com espessura de 0,04 m. e uma 

camada de sub-base em agregado britado de granulometria extensa com uma espessura mínima 

de 0,15 m. 

As peças deverão apresentar dimensões e cor semelhantes às existentes de forma a assegurar um 

bom encaixe e uma resistência final ajustada ao tipo de utilização prevista. Todos os elementos 

utilizados deverão ser aplicados limpos isentos de terras e detritos. 

Caso não seja possível proceder ao reaproveitamento integral das pedras existentes dever-se-á 

proceder à sua substituição por pedras de pavimento de 1ª qualidade, em granito/basalto/ou 

outra pedra natural idêntica à pré-existente e com dimensão de 11 cm de aresta e aplicada em 

fundação de areão com uma espessura de 0,10 m após recalque e convenientemente 

compactada. Sobre a calçada deve ser aplicado um traço de cimento e areia na proporção de 1:6. 

e) Blocos de betão 

As juntas entre os blocos não poderão, depois de executado o assentamento, ter uma 

profundidade superior a 0,003 m em relação à face superior dos blocos e deverão ter uma 

abertura máxima de 0,003 m, preenchidas com areia fina. 

A camada de assentamento deverá ser uma mistura de cimento e areia do rio, lavada ao traço 

1:3, com espessura de 0,03m.  

Sendo necessário proceder também à execução da base para aplicação deste material, deverá ser 

considerada uma camada de base em betão com uma espessura nunca inferior a 0,15 m, armada 

inferiormente com rede electro soldada em malha quadrada e uma camada de sub-base em 

agregado britado de granulometria extensa com espessura mínima de 0,15m  

Todos os materiais utilizados serão aplicados limpos, isentos de terras e detritos. 

As camadas de suporte do pavimento deverão ser devidamente compactadas de modo a evitar a 

ocorrência de abatimentos (sobretudo resultantes da existência de vazios). 

As peças deverão apresentar dimensões semelhantes às existentes de forma a assegurar um bom 

encaixe e uma resistência final ajustada ao tipo de utilização prevista. Todos os elementos 

utilizados deverão ser aplicados limpos isentos de terras e detritos. 

f) Substituição do lancil degradado 

Os lancis em calcário, granito e/ou outro tipo de pedra natural reutilizados ou novos, deverão ser 

análogos aos existentes em material, secção e acabamento. As juntas devem ter uma abertura 

máxima de 0,005 m, preenchidas com argamassa fluída de cimento e areia fina ao traço 1:2. 

O assentamento deverá ser feito com argamassa hidráulica de cimento e areia de rio lavada ao 

traço 1:3. 



A fundação do lancil será de largura não inferior a 0,30 m, excedendo a largura do lancil e a 

espessura do pavimento, no mínimo 0,10 m e 0,20 m, em betão C16/20 (cimento : areia : brita ao 

traço 1:2:4). 

Os lancis em betão, reutilizados ou novos, em material, secção e acabamento análogos aos 

existentes, devem apresentar juntas de abertura máxima 0,005 m, cheias de calda de cimento 

pigmentada da cor da peça. O assentamento deverá ser feito com argamassa hidráulica de 

cimento e areia de rio lavada ao traço 1:3. 

 

g) Redutores de velocidade (monobloco com faixas anti-derrapantes) 

Reposição de módulos em borracha com a função de redução da velocidade, quando estes se 

encontrem deformados, sem telas refletoras ou em falta, devendo os mesmo ser análogos aos 

existentes em dimensão e material, incluindo todos os trabalhos preparatórios e fixações 

necessárias ao seu correto funcionamento. Deverão ser repostos mantendo a perpendicularidade 

ao eixo da via. 

h) Grelhas de sumidouros e de caleiras 

Os sumidouros e as caleiras de drenagem linear devem possuir grelhas com capacidade para 

suportar as cargas a que estão sujeitos quando localizados na faixa de rodagem, devendo 

obedecer à norma DIN 400. As tampas devem ser basculantes e com dispositivos antirroubo e 

uma largura que impossibilite a passagem de uma esfera rígida com diâmetro superior a 0,02 m.    

i) Preenchimento de fissuras longitudinais e/ou transversais em pavimentos 

Selagem de fendas longitudinais e/ou transversais em pavimentos rodoviários consiste no 

enchimento do revestimento betuminoso ou pavimento de betão, nas zonas fissuradas, com 

material asfáltico ou outro considerado adequado para impedir a penetração de água nas 

camadas inferiores do pavimento. 

O preenchimento de fissuras longitudinais em pavimentos deverá ser executado com recurso a 

empresa da especialidade e com o material adequado à natureza e dimensão da fissura. 

j) Bermas e valetas  

As operações de manutenção, conservação e limpeza de bermas e valetas, compreendem as 

atividades de refunda, regularização e reparação das mesmas, quer sejam em terra, betão ou 

calçada, em todas as vias municipais, bem como as operações de limpeza e desassoreamento. 

As reparações devem processar-se de acordo com a seguinte metodologia: 

I. Em terra ou em calçada 

Ter em atenção a necessidade de reconstituir a secção transversal das bermas e valetas, 

bem como o seu reperfilamento. 

Ter em conta o refechamento de fissuras existentes e a reconstituição das juntas, se as 

houver, na zona afetada. 

II. Em betão: 

A reparação das valetas deve considerar a remoção de todo o material da zona afetada, a 

reconstituição da cama das valetas, a execução de valeta com massa de cascalho, areia e 

cimento, devidamente desempenada e mantendo o perfil existente. 



A limpeza e desassoreamento, de bermas e valetas, passagens hidráulicas e/ou outros órgãos de 

incumbe igualmente às Freguesia, bem como a necessidade de cortar canas e/ou outra vegetação 

parasita e/ou infestante. 

 

5. Resíduos de Construção e Demolição 

Cabe à Freguesia o encaminhamento e transporte dos resíduos de construção e demolição 

produzidos no âmbito da conservação e reparação de pavimentos rodoviários e outros trabalhos 

inerentes no espaço público, incluindo o preenchimento das guias de acompanhamento dos resíduos 

e o seu encaminhamento a operador licenciado para efeitos tratamento dos resíduos produzidos. 

 

6. Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho 

Cabe à Freguesia acautelar para os seus trabalhadores todas as condições em matéria de segurança, 

higiene e saúde no trabalho em particular os necessários equipamentos de proteção individual e a 

colocação de todos os equipamentos de proteção coletiva que possam minimizar os riscos 

particulares a que os trabalhadores estejam expostos nos domínios das atividades relacionadas com 

esta competência. 

 



ANEXO I

Assegurar a reparação, conservação e manutenção de caminhos e arruamentos

Fórmula de cálculo:

138.000,00                           

161.460,00 €                          

Fonte: projeto SIG da Titularidade e Gestão das Vias 2017

(Extensão da via x 7 m x 1,5%)x10€/m2+ (Extensão da viax2x1x1,5%)x4€/m2

Extensão das vias consideradas (ml)

Proposta de valor total a transferir

Freguesia de Bucelas

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO I

Assegurar a reparação, conservação e manutenção de caminhos e arruamentos

Fórmula de cálculo:

65.000,00                             

76.050,00 €                            

Fonte: projeto SIG da Titularidade e Gestão das Vias 2017

(Extensão da via x 7 m x 1,5%)x10€/m2+ (Extensão da viax2x1x1,5%)x4€/m2

Extensão das vias consideradas (ml)

Proposta de valor total a transferir

Freguesia de Fanhões

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO I

Assegurar a reparação, conservação e manutenção de caminhos e arruamentos

Fórmula de cálculo:

186.000,00                           

245.520,00 €                          

Fonte: projeto SIG da Titularidade e Gestão das Vias 2017

(50% da Extensão da via x 7 metros x 1,5% e os restantes 50% com extensão de via 9 metros)x10€/m2+ (Extensão da 

viax2x1x1,5%)x4€/m2

Extensão das vias consideradas (ml)

Proposta de valor total a transferir

Freguesia de Loures

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO I

Assegurar a reparação, conservação e manutenção de caminhos e arruamentos

Fórmula de cálculo:

105.000,00                           

122.850,00 €                          

Fonte: projeto SIG da Titularidade e Gestão das Vias 2017

(Extensão da via x 7 m x 1,5%)x10€/m2+ (Extensão da viax2x1x1,5%)x4€/m2

Extensão das vias consideradas (ml)

Proposta de valor total a transferir

Freguesia de Lousa

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO I

Assegurar a reparação, conservação e manutenção de caminhos e arruamentos

Fórmula de cálculo:

121.000,00                           

159.720,00 €                          

Fonte: projeto SIG da Titularidade e Gestão das Vias 2017

(50% da Extensão da via x 7 metros x 1,5% e os restantes 50% com extensão de via 9 metros)x10€/m2+ (Extensão da 

viax2x1x1,5%)x4€/m2

Extensão das vias consideradas (ml)

Proposta de valor total a transferir

Freguesia de Camarate, Unhos e Apelação

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO I

Assegurar a reparação, conservação e manutenção de caminhos e arruamentos

Fórmula de cálculo:

21.000,00                             

27.720,00 €                            

Fonte: projeto SIG da Titularidade e Gestão das Vias 2017

(50% da Extensão da via x 7 metros x 1,5% e os restantes 50% com extensão de via 9 metros)x10€/m2+ (Extensão da 

viax2x1x1,5%)x4€/m2

Extensão das vias consideradas (ml)

Proposta de valor total a transferir

Freguesia de Moscavide e Portela

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO I

Assegurar a reparação, conservação e manutenção de caminhos e arruamentos

Fórmula de cálculo:

47.000,00                             

62.040,00 €                            

Fonte: projeto SIG da Titularidade e Gestão das Vias 2017

(50% da Extensão da via x 7 metros x 1,5% e os restantes 50% com extensão de via 9 metros)x10€/m2+ (Extensão da 

viax2x1x1,5%)x4€/m2

Extensão das vias consideradas (ml)

Proposta de valor total a transferir

Freguesia de Sacavém e Prior Velho

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO I

Assegurar a reparação, conservação e manutenção de caminhos e arruamentos

Fórmula de cálculo:

176.000,00                           

232.320,00 €                          

Fonte: projeto SIG da Titularidade e Gestão das Vias 2017

(50% da Extensão da via x 7 metros x 1,5% e os restantes 50% com extensão de via 9 metros)x10€/m2+ (Extensão da 

viax2x1x1,5%)x4€/m2

Extensão das vias consideradas (ml)

Proposta de valor total a transferir

Freguesia de Santa Iria, São João e Bobadela

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO I

Assegurar a reparação, conservação e manutenção de caminhos e arruamentos

Fórmula de cálculo:

136.000,00                           

159.120,00 €                          

Fonte: projeto SIG da Titularidade e Gestão das Vias 2017

(Extensão da via x 7 m x 1,5%)x10€/m2+ (Extensão da viax2x1x1,5%)x4€/m2

Extensão das vias consideradas (ml)

Proposta de valor total a transferir

Freguesia de Santo Antão e São Julião Tojal

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO I

Assegurar a reparação, conservação e manutenção de caminhos e arruamentos

Fórmula de cálculo:

87.000,00                             

114.840,00 €                          

Fonte: projeto SIG da Titularidade e Gestão das Vias 2017

(50% da Extensão da via x 7 metros x 1,5% e os restantes 50% com extensão de via 9 metros)x10€/m2+ (Extensão da 

viax2x1x1,5%)x4€/m2

Extensão das vias consideradas (ml)

Proposta de valor total a transferir

Freguesia de Santo António dos Cavaleiros  e 

Frielas

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO II 

REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS PEDONAIS 

1. A periodicidades das ações a realizar é a que a Junta de Freguesia considerar adequada, garantindo a 

qualidade e qualificação do espaço público em primeira instância, bem como garantindo as necessárias 

condições de mobilidade e acessibilidade pedonal em condições de segurança para os utilizadores, 

promovendo e melhorando as condições de vivência e fruição do espaço público e ambiente urbano. 

2. Em tudo o omisso no anexo técnico dever-se-á atender às regras da arte e boas práticas em matéria de 

construção civil, bem como deverão ser seguidas todas as normas e/ou regulamentos técnicos aplicáveis, 

quer ao nível da especificação dos materiais a utilizar e da marcação CE, quer ao nível da execução dos 

trabalhos. 

3. A presente especificação técnica refere os trabalhos a realizar ao nível das operações de manutenção, 

conservação e limpeza em pavimentos pedonais, incluindo a reparação de zonas degradadas e o 

preenchimento e selagem de fissuras e manutenção / reparação de elementos inerentes à regularização 

de anomalias em pavimentos pedonais. 

No caso das reparações em pavimentos, dever-se-á avaliar a causa da deformação constatada e caso a 

mesma não resulte da fadiga e/ou deformação por via de raízes e/ou capacidade resistente da base 

deverá a Junta de Freguesia munir-se dos meios de inspeção e diagnóstico necessários e suficientes à 

deteção da causa e eventual reparação. 

A periodicidade a imprimir a este tipo de ações de conservação e manutenção é a que a Junta de Freguesia 

considere adequada de modo a garantir as necessárias condições de segurança pedonal, mas nunca 

superior a uma inspeção por semestre. 

Em tudo o omisso no anexo técnico dever-se-á atender às regras da arte e boas práticas em matéria de 

construção civil, bem como deverão ser seguidas todas as normas e/ou regulamentos técnicos aplicáveis, 

quer ao nível da especificação dos materiais a utilizar e da marcação CE, quer ao nível da execução dos 

trabalhos. 

4. Generalidades 

Consideram-se incluídos no âmbito deste anexo técnico, os pavimentos pedonais em espaço 

público, dos quais se destacam os seguintes: 

a) Betão betuminoso; 

b) Tout-Venant / material granular compacto; 

c) Pave; 

d) Lajetas de betão; 

e) Pavimentos contínuos em betão e/ou betão poroso; 

f) Madeira e/ou materiais compósitos; 

g) Calçada; 

h) Lancil e contra lancil; 

i) Painéis metálicos; 

j) Caldeiras de árvores; 

k) Limpeza pavimentos pedonais. 

 



 

5. No âmbito dos trabalhos a executar pelas Juntas de Freguesia nos domínios da conservação, 

manutenção e reabilitação de pavimentos pedonais em espaço público incluem-se: 

a) Betão betuminoso 

O pavimento deverá ser cortado na área degradada. 

O pavimento deverá ser reconstruído na área cortada, sendo constituído por uma camada de base 

com 0,15 m de espessura em agregado britado com granulometria extensa. Por cima desta 

camada granular será aplicada uma rega de impregnação com emulsão catiónica lenta ECL-1 à 

taxa de 1.2 kg/m2, seguida da camada de desgaste em betão betuminoso com gravilhas basálticas 

ou calcárias (de acordo com as características pré-existentes) e na espessura pré-existente. 

 

b) Tout-venant / material granular compactado 

Quando se verificar a existência de deformações ou abatimentos no passeio com um máximo 0,20 

m de profundidade, dever-se-á proceder-se ao seu preenchimento com material granular 

molhado espalhando-se o material por forma a regularizar a superfície, procedendo-se de seguida 

à sua compactação após aplicação de rega. 

 

c) Pavê 

Estes trabalhos incluem a substituição de elementos danificados, preenchimento das peças em 

falta e regularização e desempeno dos pavimentos. 

A reparação dos pavimentos constituídos por elementos prefabricados em betão inicia-se com a 

reparação da base, constituída por materiais granulares e realiza-se em subcamadas com 

espessura suficientemente fina para que se obtenha, no final, um grau de compactação uniforme, 

em toda a sua extensão. 

A superfície acabada deve ficar nivelada, plana e perfeitamente desempenada. 

No caso de pequenos assentamentos esta camada deve ser regularizada e compactada conforme 

referido anteriormente, com acréscimo de material sempre que se verificar necessário, seguindo-

se a aplicação de uma camada com espessura de 5 cm de areia grossa, o mais uniforme possível 

de modo a que não se molde às irregularidades possivelmente existentes na camada da base. As 

peças de revestimento, em cor e caraterísticas dimensionais idênticas à pré-existência, devem ser 

colocadas com espaçamentos de 2 a 3 mm, aplicando uma mistura composta por 4 partes de areia 

e 1 de cimento. Após o assentamento, as peças devem ser recalcadas, devendo a compactação 

realizar-se numa primeira fase com as juntas meias cheias e numa segunda fase com as juntas 

completamente cheias com areia fina. Após a compactação anteriormente referida com as juntas 

meias-cheias espalha-se uma camada de areia muito fina para completar a selagem das juntas. A 

areia deve ser varrida para dentro das juntas usando escovas manuais. Depois das juntas estarem 

cheias, procede-se à compactação final. A areia excedente deve ser varrida para fora do 

pavimento, após a compactação (não retirar com água). 

 

d) Lajetas de betão 

Estes trabalhos incluem a substituição lajetas danificadas, preenchimento de peças em falta e 

regularização pavimentos. 

Para execução da reparação de pavimentos em lajetas de betão o procedimento a seguir é em 

tudo idêntico ao mencionado na alínea c) referente a revestimentos em pavê. 

 

 



e) Revestimentos contínuos em betão e/ou betão poroso 

Para reparação e substituição do pavimento danificado, deverá o mesmo ser demolido entre 

juntas de esquartelamento, abrangendo a área degradada. 

Em caso de danificação da malha electro soldada pré-existente, a mesma deverá ser reforçada, 

colocando e amarrando nova rede electro soldada aplicada à ½ vez e devidamente amarrada à 

malha pré-existente. 

Deverá ser regularizada a camada de base em agregado britado de granulometria extensa, sobre 

o qual será colocado betão de limpeza, que servirá de base ao pavimento de betão a executar no 

local, com a espessura, características e distância entre juntas pré-existentes. 

Sempre que a reparação passe pelo preenchimento de fissuras, deverão aí ser aplicadas 

argamassas de natureza e propriedades tixotrópicas e de baixa retração. 

 

f) Madeira e os materiais compósitos 

f.1) Substituição de perfis de pavimento: 

Os perfis em madeira e/ou materiais compósitos que se encontrem degradados, partidos ou 

deformados, deverão ser substituídos por perfis de madeira maciça com tratamento adequado 

ao exterior, nomeadamente contra o ataque de agentes xilófagos, fungos e influências 

atmosféricas, ou por outros perfis em material compósito de dimensões equivalentes. Estes perfis 

de substituição deverão ter as dimensões, acabamento e fixadores idênticos aos pré-existentes.  

 

f.2) Conservação de perfis: 

Nos perfis existentes, quando se detete a necessidade de tratamento por deterioração do 

respetivo acabamento, deverá ser aplicado produto de tratamento hidrófugo para proteção 

contra a humidade, fungos, bolores e que evite a dilatação da madeira. No caso do acabamento 

pré-existente se encontrar degradado ao ponto de não servir de base a uma nova camada, deverá 

a mesma ser decapada e/ou lixada, previamente à aplicação do novo acabamento/tratamento. 

 

f.3) Guarda corpos (no caso de passadiços pedonais): 

Para guarda corpos em madeira e/ou materiais compósitos deverão adotar-se as medidas 

apontadas anteriormente para substituição e conservação de perfis. 

 

g) Calçada 

Estres trabalhos o desempenho da calçada nas zonas deformadas, que deverá ser novamente 

executada com reaproveitamento de material, sempre que o material não apresente 

caraterísticas de ser reaproveitada, deverá o mesmo ser substituído por material de idêntica 

natureza, tanto em aspeto, como em coloração, como ao nível das caraterísticas mecânicas e de 

resistência, e incluem o assentamento de calçada de cubos de vidraço ou de outro material pré-

existente, em regularização de pavimentos deformados e reposição de pedras em falta. 

O assentamento da calçada em passeios desnivelados ou deformados far-se-á após a 

regularização e compactação da camada subjacente, depois de assentes as guias ou lancis, caso 

existam. A calçada será assente com areão ou areia misturada com saibro, ou, ainda, com areia 

misturada com cimento ao traço 1:5 (ou 1:8 no caso de acesso de veículos), com uma espessura 

mínima de 0.05m. O assentamento inicia-se pelas fiadas mestras, segundo as inclinações e 

alinhamentos convenientes. O assentamento dos cubos entre fiadas será efetuado de modo que 

as juntas fiquem desencontradas e não sejam superiores a 1.2 cm. Consoante se assentem os 

cubos, dever-se-ão preencher as juntas com areia, e logo que estejam completamente 

preenchidas, efetuar-se-á a compressão com um maço de peso não inferior a 15 Kg. A primeira 



passagem de maço será efetuada sem rega, mas todas as outras serão precedidas desta operação, 

preenchendo-se as juntas que estiverem desguarnecidas antes de cada passagem. Serão 

substituídos todos os cubos que se tenham partido ou fendido durante a operação de recalque. 

Poder-se-á utilizar o maço para o desempeno de superfícies que não estiverem, ainda, em 

perfeitas condições, não devendo ser utilizado o maço após a rega, no caso do assentamento se 

efetuar com mistura de cimento. A calçada será dada como concluída quando os cubos se 

apresentarem firmes e formando uma superfície bem desempenada. 

 

h) Lancis/contra lancis 

Estes trabalhos incluem a substituição peças danificadas, desniveladas e recolocação peças em 

falta. 

O lancil assentará sobre uma fundação de betão pobre com 0,30x0,30m, de tal forma que 

apresente na forma definitiva, um espelho máximo de 15 cm acima do pavimento. O lancil, quer 

em alinhamento reto quer curvo, deverá ficar perfeitamente alinhado e desempenado, tanto no 

seu espelho como na face superior. As juntas não deverão exceder 0,3 cm e serão preenchidas 

com argamassa. Nos locais onde o lancil se encontra degradado, deverão ser aplicados lancis de 

cantaria ou betão ou outro material específico à semelhança do pré-existente, com secção de 

0,13x0,23m e 0,08 x 0,23m, colocados à cota do passeio ou da camada de desgaste (consoante 

se trate de situações de passeio comum ou passeio rebaixado). 

 

i) Painéis metálicos (no caso de passadiços pedonais) 

i.1) Os painéis metálicos de pavimento deformados ou partidos, deverão ser substituídos, por 

painéis modulares em aço ou ferro galvanizados, ou aço inox, recomendados para a circulação de 

peões, com malha electro soldada ou estereotomia de superfície com dimensão e características 

idênticas às pré-existentes. Deverá ser garantida a distancia entre suportes pré-existentes, bem 

como o modo de fixação. 

 

i.2) Guarda corpos 

Os guarda corpos deformados ou partidos, deverão ser substituídos por perfis em aço ou ferro 

galvanizados, ou aço inox, de estereotomia e material idênticos aos pré-existentes. Deverá ser 

mantida a distância de fixação. 

 

j) Caldeiras de árvores 

j.1) Alargamento de caldeiras ou nivelamento de pavimento deformados por raízes de árvores: 

Sempre que se detete a deformação do pavimento na sequência do crescimento das raízes das 

árvores e, caso a largura livre de passeio se mantenha nos 0.90 m, poderá proceder-se ao 

alargamento da respetiva caldeira. Para o efeito deverá ser previamente acordada com a Divisão 

da Autarquia responsável pelas áreas verdes, a possibilidade de proceder ao alargamento da 

caldeira e quais as medidas a tomar relativamente à árvore existente, por forma a permitir a 

retirada dos lancis, assim como o seu reposicionamento em local definitivo e com as dimensões 

convenientes para o caso em questão. Sempre que possível o alargamento das caldeiras deverá 

ser feito com a reutilização do material pré-existente complementado com novo material de lancil 

de iguais características relativamente ao restante. Os procedimentos para aplicação do lancil e 

reassentamento do revestimento de pavimento na área levantada serão os anteriormente 

descritos. 

 

 



j.2) Preenchimento de caldeiras vazias: 

As caldeiras de árvores que se encontrem sem plantação e cuja intenção seja a sua eliminação, 

passarão pelo levantamento do lancil de delimitação existente e pelo preenchimento do espaço 

em questão com o mesmo revestimento de pavimento existente no restante passeio, recorrendo 

à execução das camadas de assentamento acima referidas e correspondentes ao respetivo 

material de revestimento. 

 

k) Limpeza de pavimentos pedonais 

Para a limpeza de calçadas e elementos pré-fabricados de betão, deverão ser eliminadas as ervas 

daninhas, musgos, líquenes e bolores por intermédio da aplicação de soluções adequadas e que 

protejam o ambiente e deverão ainda ser eliminadas as manchas e/ou goma resultante de 

determinadas espécies arbóreas através de lavagem com solução de diluição de produto natural 

removedor. 

 

6. Resíduos de Construção e Demolição 

Cabe às Juntas de Freguesia o encaminhamento e transporte dos resíduos de construção e demolição 

produzidos no âmbito da conservação e reparação de pavimentos pedonais e outros trabalhos 

inerentes no espaço público, incluindo o preenchimento das guias de acompanhamento dos resíduos 

e o seu encaminhamento a operador licenciado para efeitos tratamento dos resíduos produzidos. 

 

7. Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho 

Cabe à Junta de Freguesia acautelar para os seus trabalhadores todas as condições em matéria de 

segurança, higiene e saúde no trabalho em particular os necessários equipamentos de proteção 

individual e a colocação de todos os equipamentos de proteção coletiva que possam minimizar os 

riscos particulares a que os trabalhadores estejam expostos nos domínios das atividades relacionadas 

com esta competência. 

 



ANEXO II

Assegurar a reparação, conservação e manutenção de pavimentos pedonais

Fórmula de cálculo:

138.000,00                           

55.200,00 €                            

Fonte: projeto SIG da Titularidade e Gestão das Vias 2017

(Extensão da via x 2 x 1 m x 2%)x10€/m2

Extensão das vias consideradas (ml)

Proposta de valor total a transferir

Freguesia de Bucelas



ANEXO II

Assegurar a reparação, conservação e manutenção de pavimentos pedonais

Fórmula de cálculo:

65.000,00                             

26.000,00 €                            

Fonte: projeto SIG da Titularidade e Gestão das Vias 2017

(Extensão da via x 2 x 1 m x 2%)x10€/m2

Extensão das vias consideradas (ml)

Proposta de valor total a transferir

Freguesia de Fanhões



ANEXO II

Assegurar a reparação, conservação e manutenção de pavimentos pedonais

Fórmula de cálculo:

186.000,00                           

74.400,00 €                            

Fonte: projeto SIG da Titularidade e Gestão das Vias 2017

(Extensão da via x 2 x 1 m x 2%)x10€/m2

Extensão das vias consideradas (ml)

Proposta de valor total a transferir

Freguesia de Loures



ANEXO II

Assegurar a reparação, conservação e manutenção de pavimentos pedonais

Fórmula de cálculo:

105.000,00                           

42.000,00 €                            

Fonte: projeto SIG da Titularidade e Gestão das Vias 2017

(Extensão da via x 2 x 1 m x 2%)x10€/m2

Extensão das vias consideradas (ml)

Proposta de valor total a transferir

Freguesia de Lousa



ANEXO II

Assegurar a reparação, conservação e manutenção de pavimentos pedonais

Fórmula de cálculo:

121.000,00                           

48.400,00 €                            

Fonte: projeto SIG da Titularidade e Gestão das Vias 2017

(Extensão da via x 2 x 1 m x 2%)x10€/m2

Extensão das vias consideradas (ml)

Proposta de valor total a transferir

Freguesia de Camarate, Unhos e Apelação



ANEXO II

Assegurar a reparação, conservação e manutenção de pavimentos pedonais

Fórmula de cálculo:

21.000,00                             

8.400,00 €                               

Fonte: projeto SIG da Titularidade e Gestão das Vias 2017

(Extensão da via x 2 x 1 m x 2%)x10€/m2

Extensão das vias consideradas (ml)

Proposta de valor total a transferir

Freguesia de Moscavide e Portela



ANEXO II

Assegurar a reparação, conservação e manutenção de pavimentos pedonais

Fórmula de cálculo:

47.000,00                             

18.800,00 €                            

Fonte: projeto SIG da Titularidade e Gestão das Vias 2017

(Extensão da via x 2 x 1 m x 2%)x10€/m2

Extensão das vias consideradas (ml)

Proposta de valor total a transferir

Freguesia de Sacavém e Prior Velho



ANEXO II

Assegurar a reparação, conservação e manutenção de pavimentos pedonais

Fórmula de cálculo:

176.000,00                           

70.400,00 €                            

Fonte: projeto SIG da Titularidade e Gestão das Vias 2017

(Extensão da via x 2 x 1 m x 2%)x10€/m2

Extensão das vias consideradas (ml)

Proposta de valor total a transferir

Freguesia de Santa Iria, São João e Bobadela



ANEXO II

Assegurar a reparação, conservação e manutenção de pavimentos pedonais

Fórmula de cálculo:

136.000,00                           

54.400,00 €                            

Fonte: projeto SIG da Titularidade e Gestão das Vias 2017

(Extensão da via x 2 x 1 m x 2%)x10€/m2

Extensão das vias consideradas (ml)

Proposta de valor total a transferir

Freguesia de Santo Antão e São Julião Tojal



ANEXO II

Assegurar a reparação, conservação e manutenção de pavimentos pedonais

Fórmula de cálculo:

87.000,00                             

34.800,00 €                            

Fonte: projeto SIG da Titularidade e Gestão das Vias 2017

(Extensão da via x 2 x 1 m x 2%)x10€/m2

Extensão das vias consideradas (ml)

Proposta de valor total a transferir

Freguesia de Santo António dos Cavaleiros e 

Frielas



ANEXO III 

CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MUROS E MURETES NO ESPAÇO PÚBLICO 

1. Excluem-se a realização de trabalhos de natureza estrutural, ao nível do realçamento de fundações, 

tratamento e/ou reparação de juntas estruturais, bem como a realização de injeções e/ou consolidações 

estruturais, devendo nestes casos e sempre que necessário, ser solicitado o apoio técnico do Município. 

2. A periodicidades das ações a realizar é a que a Freguesia considerar adequada, garantindo a qualidade 

e qualificação do espaço público em primeira instância, promovendo e melhorando as condições de 

vivência e fruição do espaço público e ambiente urbano. 

3. Em tudo o omisso no anexo técnico dever-se-á atender às regras da arte e boas práticas em matéria de 

construção civil, bem como deverão ser seguidas todas as normas e/ou regulamentos técnicos aplicáveis, 

quer ao nível da especificação dos materiais a utilizar e da marcação CE, quer ao nível da execução dos 

trabalhos. 

4. Generalidades 

Consideram-se incluídos no âmbito deste anexo técnico os muros e muretes em espaço público e 

inseridos em domínio público municipal em: 

a) Betão armado; 

b) Betão simples; 

c) Alvenaria de pedra simples e/ou argamassada; 

d) Alvenaria simples e estrutura de betão armado; 

e) Gabiões; 

f) Muros autoportantes de gravidade em solução pré-fabricada. 

 

5. No âmbito dos trabalhos a executar pelas Juntas de Freguesia nos domínios da conservação, 

manutenção e reabilitação de muros e muretes em espaço público incluem-se: 

5.1 Aplicação de jato de água 

Limpeza geral a jato de água sob pressão dos muros e/ou muretes em espaço público, 

garantindo, a remoção de líquenes, fungos e vegetação parasita e ainda a decapagem do 

revestimento de pintura existente, bem como a remoção dos seus elementos constituintes que 

se encontrem soltos e/ou danificados. 

 

Condições Técnicas de Execução 

Pretende-se a aspersão dos elementos verticais contruídos em espaço público e que se 

apresentem revestidos a pintura, em betão à vista, revestidos a peças cerâmicas e/ou pedras 

naturais. 

Esta ação realizada a pressões controladas tem como objetivo remover dos paramentos verticais 

os fungos, líquenes e bolores e eventual vegetação parasita, bem como decapar as zonas soltas, 

desagregadas e/ou delaminadas e nos casos em que os revestimentos sejam cerâmicos, ou 

pedra naturais pretende-se garantir a limpeza destes elementos de revestimento. 

No caso dos paramentos verticais em betão armado, em particular nas secções em que se 

verifique a exposição das armaduras, esta ação de limpeza tem como principais objetivos a 



decapagem e limpeza da superfície de varões corroídos, bem como a retirada de elementos de 

betão deteriorados e destacados da superfície. Caso eventualmente a ação do jato de água não 

seja suficiente dever-se-á pontualmente escovar superfície da armadura em profundidade, com 

recurso a escovilhão de aço. 

Recomenda-se ainda, e para elementos verticais contaminados com infestantes, a utilização de 

um descontaminante. 

 

5.2 Reparação de muros e muretes em betão armado e em betão simples 

Compreende a execução de reparações pontuais e de natureza não estrutural de superfícies de 

betão armado, revestidas e/ou à vista. 

 

Condições Técnicas de Execução 

Reparação de elementos de betão em muros e/ou muretes que apresentem exposição das 

armaduras pretende-se que seja assegurada a reparação pontual com recurso a argamassas de 

natureza cimentícia anticorrosiva do tipo, ou equivalente, sika monotop 910s para aplicação nas 

armaduras expostas. Caso não se verifique a exposição das armaduras, mas apenas a existência 

de fissuração superficial de retração a reparação a efetuar pela Freguesia consistirá na aplicação 

de uma argamassa de reparação tipo sika monotop 612 ou equivalente, com propriedades 

tixotrópicas para preenchimento do recobrimento em falta, ou para preenchimentos das fissuras 

de retração existentes, incluindo todos os trabalhos necessários para um perfeito acabamento 

da superfície e remate com o revestimento existente. Sugere-se esta metodologia de reparação, 

no entanto e caso a Freguesia execute metodologia diversa, mas com a mesma garantia de 

qualidade o Municipio nada tem a obstar à metodologia que vier a ser executada, mas alerta 

para a necessidade de utilização de produtos com marcação CE. 

 

5.2.1 Revestimento superficial dos muros e/ou muretes 

• Pinturas; 

• Revestimento com materiais cerâmicos; 

• Revestimentos com materiais de natureza pétrea; 

• Outros revestimentos. 

Depois da reparação dos elementos danificados nos muros e muretes de betão armado, 

pretende a autarquia que os revestimentos e/ou acabamentos existentes sejam repostos, 

com caraterísticas idênticas às existentes, tanto ao nível da tipologia dos materiais, como 

das suas caraterísticas técnicas, como da cor e/ou acabamento superficial. 

 

5.2.2 Periodicidade recomentada de manutenção: no caso da reparação do betão em zonas 

delaminadas e com armaduras à vista, sempre que se verifique a ocorrência deste tipo de 

patologias, para a manutenção e reparação dos sistemas de pintura e/ou envernizamento 

recomenda-se uma ação de três em três anos, ou outra que se considere adequada de modo a 

garantir a qualidade do ambiente e espaço público envolvente. Para os outros tipos de 

revestimentos recomenda-se que os mesmos sejam repostos periodicamente e sempre que se 

verificarem em falta. 

Incluem-se ainda nestes trabalhos e com periodicidade que se recomenda anual a limpeza 

e desobstrução de todos os órgãos de drenagem dos muros. 



 

5.3 Reparação de muros e muretes em alvenaria de pedra simples e/ou argamassada 

Os trabalhos a executar pela Junta de Freguesia relativamente a este tipo de muros e/ou 

muretes referem-se à reparação pontual de superfícies de muros de alvenaria de pedra com 

aplicação de argamassa bicomponente, composta por cal hidráulica natural, inertes 

selecionados e outros aditivos, resistência à compressão mínima de 15 N/mm², em camadas 

sucessivas, de 10 mm de espessura total, acabamento afagado incluindo a aplicação de malha 

de fibra de vidro anti-álcalis, com um conteúdo mínimo de zircónio de 17%, de 12,7x12,7 mm 

de vão de malha e de 125 g/m² de massa superficial, a aplicar após o suporte estar saneado. 

A reparação pontual deste tipo de elementos tem como objetivo repor pontualmente e na zona 

reparada a capacidade resistente inicial incluindo a limitação da deformação dos elementos. 

Adicionalmente e como metodologia de reparação pontual, para a além da consolidação 

superficial que se pretende alcançar, deverá a Freguesia, proceder sempre que se verifique 

necessário à substituição do material degradado, por material equivalente, bem como ao 

refechamento de juntas e/ou fissuras de retração recorrendo para o efeitos à utilização de redes 

de fibra e/ou em alternativa ao gateamento das mesmas, sempre que se verifique necessário, 

seguidas da aplicação de argamasse bicomponente e não retrátil, cuja composição química não 

reaja com os elementos do suporte. 

Incluem-se ainda nestes trabalhos e com periodicidade que se recomenda anual a limpeza e 

desobstrução de todos os órgãos de drenagem dos muros. 

 

5.4 Muros de Gabiões 

Este tipo de muros apresenta uma solução de manutenção e conservação muito diminuta, pelo 

que para estes elementos instalados no espaço público compete à Freguesia a limpeza dos 

órgãos de drenagem e passagens hidráulicas constituintes deste sistema estrutural. 

 

5.5 Muros autoportantes de gravidade em solução pré-fabricada 

Este tipo de muros apresenta uma solução de manutenção e conservação muito diminuta, pelo 

que para estes elementos instalados no espaço público compete à Freguesia a limpeza dos 

órgãos de drenagem, bem como s substituição de peças que se encontrem danificadas por peças 

de natureza equivalente, garantindo sempre o aprumo e desempeno destes elementos. 

 

5.6 Limpeza e remoção de Graffitis (aplicável a muros e/ou muretes em espaço público 

independentemente da sua constituição, bem como a outro tipo de superfícies, nomeadamente 

mobiliário urbano e sinalização vertical) 

 

A título de manutenção preventiva 

Poderá a Junta de Freguesia se assim o entender aplicar produto de proteção das diferentes 

superfícies para obviar as ações de limpeza profundas. Não obstante a aplicação desta solução 

não garante a não adesividade do grafiti em todas as superfícies. 

 

A título de manutenção corretiva 

Aplicação de produtos “removedores” de grafitis nas zonas pintadas e aplicação de jato de água 

para garantir a correta decapagem da tinta incluindo previa escovagem, podendo a Junta de 



Freguesia caso assim o entenda recorrer a contrato de manutenção com empresa da 

especialidade específico para o efeito. 

Nas superfícies com revestimento de pintura e caso a Freguesia entenda por mais eficaz a 

remoção do grafiti pode ser assegurada por repintura da superfície danificada, com tinta 

equivalente em termos de padrão de qualidade e RAL. 

 

5.7 Reparação de elementos metálicos e ou vedações em espaço público instaladas, ou não em 

muros e/ou muretes 

Reparação de elementos metálicos instalados sobre muros e/ou muretes, ou de vedação e 

outros em espaço público 

Características Técnicas 

Limpeza geral através da lixagem da corrosão existente nos vários elementos metálicos 

instalados sobre muros e/ou muretes, ou de vedação e outros em espaço público garantido a 

sua perfeita remoção. 

A escovagem deve de ser realizada vigorosamente sobre a superfície, com cuidado e em 

profundidade, para efetuar a remoção total da corrosão. Com a remoção mais cuidadosa de 

toda a corrosão presente na superfície destes elementos é feita uma limpeza geral com escovas 

de aço para uma posterior aplicação do esquema de pintura. 

A pintura dos elementos metálicos compreende execução da pintura, incluindo o material, de 

elementos metálicos com tinta adequada para o efeito, incluindo primário de secagem rápida e 

todos os trabalhos preparatórios de forma a promover uma boa aplicação dos produtos 

recomendados pelos fabricantes para este tipo de trabalhos. 

Recomenda-se a utilização de esquema de pintura com RAL idêntico ao existente, sendo que 

alteração da cor e não da sua tonalidade carece de prévia validação do Município. 

 

5.8 Resíduos de Construção e Demolição 

Cabe à Freguesia o encaminhamento e transporte dos resíduos de construção e demolição 

produzidos no âmbito da conservação e reparação de muros e muretes no espaço público, 

incluindo o preenchimento das guias de acompanhamento dos resíduos e o seu 

encaminhamento a operador licenciado para efeitos tratamento dos resíduos produzidos. 

 

5.9 Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho 

Cabe à Freguesia acautelar para os seus trabalhadores todas as condições em matéria de 

segurança, higiene e saúde no trabalho em particular os necessários equipamentos de proteção 

individual e a colocação de todos os equipamentos de proteção coletiva que possam minimizar 

os riscos particulares a que os trabalhadores estejam expostos nos domínios das atividades 

relacionadas com esta competência. 



ANEXO III

Assegurar a reparação, conservação e manutenção de muretes em espaço público

Fórmula de cálculo:

200,00                                   

5.000,00 €                               

Área de muretes em espaço público a intervencionar por ano (m2)

Proposta de valor total a transferir

Área de muretes em espaço público a intervencionar por ano (m2) x 25,00€/m2

Freguesia de Bucelas

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO III

Assegurar a reparação, conservação e manutenção de muretes em espaço público

Fórmula de cálculo:

200,00                                   

5.000,00 €                               

Área de muretes em espaço público a intervencionar por ano (m2)

Proposta de valor total a transferir

Área de muretes em espaço público a intervencionar por ano (m2) x 25,00€/m2

Freguesia de Fanhões

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO III

Assegurar a reparação, conservação e manutenção de muretes em espaço público

Fórmula de cálculo:

800,00                                   

20.000,00 €                            

Área de muretes em espaço público a intervencionar por ano (m2)

Proposta de valor total a transferir

Área de muretes em espaço público a intervencionar por ano (m2) x 25,00€/m2

Freguesia de Loures

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO III

Assegurar a reparação, conservação e manutenção de muretes em espaço público

Fórmula de cálculo:

200,00                                   

5.000,00 €                               

Área de muretes em espaço público a intervencionar por ano (m2)

Proposta de valor total a transferir

Área de muretes em espaço público a intervencionar por ano (m2) x 25,00€/m2

Freguesia de Lousa

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO III

Assegurar a reparação, conservação e manutenção de muretes em espaço público

Fórmula de cálculo:

750,00                                   

18.750,00 €                            

Área de muretes em espaço público a intervencionar por ano (m2)

Proposta de valor total a transferir

Área de muretes em espaço público a intervencionar por ano (m2) x 25,00€/m2

Freguesia de Camarate, Unhos e Apelação

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO III

Assegurar a reparação, conservação e manutenção de muretes em espaço público

Fórmula de cálculo:

700,00                                   

17.500,00 €                            

Área de muretes em espaço público a intervencionar por ano (m2)

Proposta de valor total a transferir

Área de muretes em espaço público a intervencionar por ano (m2) x 25,00€/m2

Freguesia de Moscavide e Portela

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO III

Assegurar a reparação, conservação e manutenção de muretes em espaço público

Fórmula de cálculo:

800,00                                   

20.000,00 €                            

Área de muretes em espaço público a intervencionar por ano (m2)

Proposta de valor total a transferir

Área de muretes em espaço público a intervencionar por ano (m2) x 25,00€/m2

Freguesia de Sacavém e Prior Velho

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO III

Assegurar a reparação, conservação e manutenção de muretes em espaço público

Fórmula de cálculo:

1.000,00                                

25.000,00 €                            

Área de muretes em espaço público a intervencionar por ano (m2)

Proposta de valor total a transferir

Área de muretes em espaço público a intervencionar por ano (m2) x 25,00€/m2

Freguesia de Santa Iria, São João e Bobadela

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO III

Assegurar a reparação, conservação e manutenção de muretes em espaço público

Fórmula de cálculo:

300,00                                   

7.500,00 €                               

Área de muretes em espaço público a intervencionar por ano (m2)

Proposta de valor total a transferir

Área de muretes em espaço público a intervencionar por ano (m2) x 25,00€/m2

Freguesia de Santo Antão e São Julião Tojal

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO III

Assegurar a reparação, conservação e manutenção de muretes em espaço público

Fórmula de cálculo:

1.000,00                                

25.000,00 €                            

Área de muretes em espaço público a intervencionar por ano (m2)

Proposta de valor total a transferir

Área de muretes em espaço público a intervencionar por ano (m2) x 25,00€/m2

Freguesia de Santo António dos Cavaleiros e 

Frielas

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO IV 

AQUISIÇÃO, COLOCAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E 

ESPELHOS PARABÓLICOS 

1. Pretende-se que de forma sistemática a Freguesia defina um plano de substituição da sinalização 

vertical que se encontre obsoleta e/ou que se enquadre na categoria de sinalização antirregulamentar. 

2. Pretende-se ainda a realização de todas as ações de conservação e manutenção da sinalização vertical. 

3. A periodicidades das ações a realizar é a que a Freguesia considerar adequada, garantindo em primeira 

instância as condições de segurança rodoviária, bem como a segurança de pessoas e bens. 

4. Em tudo o omisso no anexo técnico dever-se-á atender às normas de segurança rodoviária, documentos 

de homologação sobre as caraterísticas de retroflexão da sinalização a colocar, bem como a necessária e 

obrigatória marcação CE, quer ao nível da execução dos trabalhos. 

5. Generalidades 

Este documento destina-se a servir de apoio à execução dos trabalhos de conservação, manutenção, 

reparação e limpeza da sinalização vertical e espelhos parabólicos existentes e à colocação de nova 

sinalização vertical e espelhos parabólicos, após prévia autorização do Município. 

A sinalização vertical não iluminada é o conjunto de todos os sinais verticais existentes na via pública e 

previstos no Capítulo II do Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, alterado pelo Decreto 

regulamentar n.º 41/2002 de 20 de agosto. 

No verso dos sinais verticais, a repor ou a colocar de novo, deverá ser estampado o número de cadastro 

do sinal, do seguinte modo: “CML 000/00”. Sempre que haja lugar a colocação de painéis adicionais aos 

sinais, deverá também ser estampado no verso do(s) mesmo(s) o número de cadastro do adicional do 

seguinte modo: “CML 000-A/00” (para o 1.º adicional) e “CML 000-B/00” (para o 2.º adicional). 

6. Conservação, manutenção, reparação e limpeza da sinalização vertical existente 

No âmbito da conservação, manutenção, reparação e limpeza da sinalização vertical existente pretende-

se a realização das operações que permitam assegurar as características funcionais e regulamentares da 

sinalização vertical e espelhos parabólicos, encontram-se compreendidos, entre outros, os seguintes 

trabalhos: 

• Limpeza e remoção de grafitis (consultar especificação referente à remoção de grafitis 

descrita na competência referente à conservação, manutenção e reparação de muros e 

muretes em espaço público); 

• Endireitar postes/prumos de suporte dos sinais; 

• Reposição de sinalização derrubada na sequência de acidentes, atos de vandalismo e 

condições climáticas adversas; 

• Substituição de sinalização que se encontra em mau estado de conservação e/ou se 

encontra antirregulamentar. 



As operações de substituição de sinalização e de endireitamento dos prumos de suporte dos sinais 

deverão assegurar que: 

• a altura livre dos mesmos seja de 2,40m (Desenho 6); 

• a distância entre a extremidade do sinal mais próxima da faixa de rodagem e a vertical do 

limite desta não seja inferior a 0,50m (Desenho 6). 

Recomenda-se uma inspeção periódica da sinalização vertical a cada 3 meses. 

7. Sinalização vertical e espelhos parabólicos a repor, ou a colocar de novo 

7.1 Características e materiais a utilizar nos sinais de código 

A sinalização vertical a colocar deverá respeitar o definido no Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, 

de 1 de outubro.  

Os sinais devem ter L=0,70m salvo indicação expressa de que sejam com L=0,60m, e respeitar as 

características impostas pelo artigo 15.º do Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro. 

Os Sinais de Trânsito deverão ser em chapa de ferro polido com espessura mínima de 2,0 mm com 

proteção anticorrosiva, de dupla aba e reflectorizados com tela refletora sobreposta e não 

serigrafados.  

A reflectorização deverá ser efetuada com tela possuindo esferas de vidro isentas de qualquer 

rugosidade, constituindo uma superfície perfeitamente lisa, facilitando a limpeza e garantido 

assim as necessárias propriedades retrorrefletoras. As telas retrorrefletorizadas deverão ser de 

H. I. nível 2 (High Intensity – nível 2). 

As diferentes cores adotadas, devem obedecer às coordenadas do código Cromático, expressas 

nas tabelas e deverão respeitar os valores mínimos dos Fatores de Luminância constantes nos 

quadros indicados no Decreto Regulamentar nº 22-A/98 de 1 de outubro. 

Na parte posterior dos sinais deverão existir barras de sustentação (calhas), soldadas ao sinal. 

As abraçadeiras deverão ser com sistema anti rotação e com as dimensões compatíveis com o 

diâmetro dos postes/prumos de suporte dos sinais. 

Os parafusos e porcas são sextavadas com sistema autoblocante quando introduzidos nas calhas 

anteriormente referidas. Os parafusos, porcas e anilhas serão cadmiados por galvanização a frio. 

7.2 Características e materiais a utilizar nos postes/prumos de suporte dos sinais 

Os postes/prumos de suporte dos sinais devem ser executados em tubo de ferro galvanizado, com 

diâmetro nominal de 2”(duas polegadas) e espessura da parede superior, ou igual, a 2,0mm, para 

sinais com L=0,70m ou, com diâmetro nominal de 11/2” (uma polegada e meia) e espessura da 

parede superior, ou igual, a 2,0mm para sinais com L=0,60m. 

A extremidade superior dos postes/prumos deverá ser tamponada. 

Nas fundações dos postes/prumos de suporte dos sinais deverá ser utilizado betão de classe de 

resistência superior, ou igual a C 16/20. 

 

 



7.3 Implementação dos sinais 

Os sinais verticais são implantados do lado direito ou por cima da via, no sentido do tráfego a que 

respeitam, e orientados pela forma mais conveniente ao seu pronto reconhecimento pelos 

utentes da via. 

Os sinais são implantados de forma a que a distância entre a extremidade do sinal mais próxima 

da faixa de rodagem e a vertical do limite desta não seja inferior a 0,50m (ver esquema no 

Desenho n.º 6). 

Os sinais deverão ser colocados a 2,40m de altura do solo à base/bordo inferior do sinal ou painel 

adicional (ver esquema no Desenho n.º 6). 

No caso de sinais verticais a implementar em passeios de largura reduzida deverão ser utilizados 

postes/prumos de suporte em “bandeira” (postes/prumos de suporte curvos), conforme indicado 

no esquema apresentado no Desenho n.º 6. 

Cada poste de suporte de sinais não pode conter mais de dois sinais e dois painéis adicionais, com 

exceção do sinal H1a – estacionamento autorizado. 

A ordem de colocação dos sinais, no mesmo poste de suporte, tem que respeitar o indicado no 

esquema apresentado no Desenho n.º 7. 

8. Resíduos de Construção e Demolição 

Cabe à Freguesia o encaminhamento e transporte dos resíduos de construção e demolição 

produzidos no âmbito da conservação e reparação de muros e muretes no espaço público, incluindo 

o preenchimento das guias de acompanhamento dos resíduos e o seu encaminhamento a operador 

licenciado para efeitos tratamento dos resíduos produzidos. 

9. Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho 

Cabe à Freguesia acautelar para os seus trabalhadores todas as condições em matéria de segurança, 

higiene e saúde no trabalho em particular os necessários equipamentos de proteção individual e a 

colocação de todos os equipamentos de proteção coletiva que possam minimizar os riscos 

particulares a que os trabalhadores estejam expostos nos domínios das atividades relacionadas com 

esta competência. 
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ANEXO IV

Assegurar a aquisição, colocação, substituição e limpeza de grafitis de sinalização vertical

Fórmula de cálculo:

900                                         

6.750,00 €                               

Fonte: projeto SIG da Titularidade e Gestão das Vias 2017

número de sinais x 10% x 75 €

número de sinais (un)

Proposta de valor total a transferir

Freguesia de Bucelas

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO IV

Assegurar a aquisição, colocação, substituição e limpeza de grafitis de sinalização vertical

Fórmula de cálculo:

351                                         

2.632,50 €                               

Fonte: projeto SIG da Titularidade e Gestão das Vias 2017

número de sinais x 10% x 75 €

número de sinais (un)

Proposta de valor total a transferir

Freguesia de Fanhões

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO IV

Assegurar a aquisição, colocação, substituição e limpeza de grafitis de sinalização vertical

Fórmula de cálculo:

2.455                                     

18.412,50 €                            

Fonte: projeto SIG da Titularidade e Gestão das Vias 2017

número de sinais x 10% x 75 €

número de sinais (un)

Proposta de valor total a transferir

Freguesia de Loures

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO IV

Assegurar a aquisição, colocação, substituição e limpeza de grafitis de sinalização vertical

Fórmula de cálculo:

510                                         

3.825,00 €                               

Fonte: projeto SIG da Titularidade e Gestão das Vias 2017

número de sinais x 10% x 75 €

número de sinais (un)

Proposta de valor total a transferir

Freguesia de Lousa

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO IV

Assegurar a aquisição, colocação, substituição e limpeza de grafitis de sinalização vertical

Fórmula de cálculo:

1.944                                     

14.580,00 €                            

Fonte: projeto SIG da Titularidade e Gestão das Vias 2017

número de sinais x 10% x 75 €

número de sinais (un)

Proposta de valor total a transferir

Freguesia de Camarate, Unhos e Apelação

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO IV

Assegurar a aquisição, colocação, substituição e limpeza de grafitis de sinalização vertical

Fórmula de cálculo:

1.074                                     

8.055,00 €                               

Fonte: projeto SIG da Titularidade e Gestão das Vias 2017

número de sinais x 10% x 75 €

número de sinais (un)

Proposta de valor total a transferir

Freguesia de Moscavide e Portela

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO IV

Assegurar a aquisição, colocação, substituição e limpeza de grafitis de sinalização vertical

Fórmula de cálculo:

1.795                                     

13.462,50 €                            

Fonte: projeto SIG da Titularidade e Gestão das Vias 2017

número de sinais x 10% x 75 €

número de sinais (un)

Proposta de valor total a transferir

Freguesia de Sacavém e Prior Velho

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO IV

Assegurar a aquisição, colocação, substituição e limpeza de grafitis de sinalização vertical

Fórmula de cálculo:

3.190                                     

23.925,00 €                            

Fonte: projeto SIG da Titularidade e Gestão das Vias 2017

número de sinais x 10% x 75 €

número de sinais (un)

Proposta de valor total a transferir

Freguesia de Santa Iria, São João e Bobadela

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO IV

Assegurar a aquisição, colocação, substituição e limpeza de grafitis de sinalização vertical

Fórmula de cálculo:

1.242                                       

9.315,00 €                               

Fonte: projeto SIG da Titularidade e Gestão das Vias 2017

número de sinais x 10% x 75 €

número de sinais (un)

Proposta de valor total a transferir

Freguesia de Santo Antão e São Julião Tojal

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO IV

Assegurar a aquisição, colocação, substituição e limpeza de grafitis de sinalização vertical

Fórmula de cálculo:

1.641                                       

12.307,50 €                            

Fonte: projeto SIG da Titularidade e Gestão das Vias 2017

número de sinais x 10% x 75 €

número de sinais (un)

Proposta de valor total a transferir

Freguesia de Santo António dos Cavaleiros e 

Frielas

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO V 

MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E EXECUÇÃO DE MARCAÇÕES E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

1. A presente especificação técnica refere os trabalhos a realizar ao nível da conservação e manutenção 

das marcações horizontais de passagens para peões, lugares de estacionamento e reservas de 

estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada. Contempla ainda orientações técnicas para 

a execução de rebaixamento de passeios no alinhamento das passagens para peões e de reservas de 

estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada. 

2. Em tudo o que seja omisso no anexo técnico dever-se-á atender às regras da arte e boas práticas em 

matéria de construção civil, bem como deverão ser seguidas todas as normas e/ou regulamentos técnicos 

aplicáveis, quer ao nível da especificação dos materiais a utilizar e da marcação CE, quer ao nível da 

execução dos trabalhos. 

3. Generalidades 

Consideram-se incluídos no âmbito deste anexo técnico a execução de trabalhos de conservação 

e manutenção das seguintes marcações horizontais: 

a) Passagens para peões;  

b) Lugares de estacionamento; 

c) Reservas de estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada, pré-

existentes. 

O presente anexo técnico contempla ainda orientações técnicas para a execução dos seguintes 

trabalhos, a executar pela primeira vez: 

a) Rebaixamento de passeios no alinhamento das passagens para peões; 

b) Execução de reservas de estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada. 

 

A execução dos trabalhos a executar no âmbito deste anexo técnico deverá obedecer ao 

estipulado no Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, alterado pelo Decreto 

regulamentar n.º 41/2002 de 20de agosto, Decreto-Lei 163/2006, de 08 de agosto e Norma de 

Marcas Rodoviárias da extinta Junta Autónoma de Estradas. 

 

4. No âmbito dos trabalhos a executar pela Freguesia nas situações acima referidas, incluem-se: 

4.1 A lavagem das passagens de peões com periodicidade mínima semestral, ou outra que considerem 

adequada, recorrendo para o efeito a meios mecânicos e/ou jato de água em pressão e detergente 

desengordurante. 

4.2 A execução de repintura de passagens para peões, lugares de estacionamento, “áreas mortas” 

entre lugares de estacionamento com recurso a raias oblíquas paralelas e marcações horizontais 

existentes no âmbito das reservas de estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada, 

terá que ser efetuada com material termoplástico, aplicado por extrusão, cumprindo as seguintes 

recomendações técnicas:  

� Ser de cor nitidamente definida; 

� Ter boa e contínua aderência, qualquer que seja a natureza e estado da superfície onde 

vai ser aplicado; 

� Modificar o menos possível as caraterísticas superficiais do pavimento; 



� Possuir elasticidade que permita suportar a dilatação térmica e a solicitação tangencial 

de tráfego sem fissuração; 

� Não estar sujeito a envelhecimento rápido – manter inalteráveis as caraterísticas óticas 

e mecânicas durante a vida útil; 

� Apresentar, depois de aplicado, contornos nítidos e regulares; 

� Secagem quase instantânea, de modo a não interromper o tráfego aquando da sua 

aplicação; 

� Incorporação de microesferas de vidro, devidamente calibradas e selecionadas. 

� O termoplástico deverá apresentar boas caraterísticas de visibilidade diurna e noturna; 

� O termoplástico deverá apresentar uma boa resistência ao deslizamento. 

�  

Recomendações técnicas de execução 

Repintura de passagens para peões  

� A repintura das passagens para peões deverá ser efetuada de acordo com o pormenor 

aplicável à situação existente (Desenhos 03 a 04), respeitando as dimensões aí referidas 

e considerando a situação pré-existente; 

� No caso de passagens para peões associadas a passagens para ciclistas (ciclovia) estas 

marcações deverão ser repintadas respeitando as marcações já existentes; 

� O material termoplástico a aplicar deverá ter uma espessura de 3,0 mm, devendo, 

sempre que a altura da tinta ultrapasse os 5,0 mm, a passagem para peões ser eliminada 

por fresagem (ação que se considera incluída no âmbito da transferência financeira 

associada à presente competência), previamente à sua remarcação; 

� Nas situações em que as passagens para peões existentes estejam pouco visíveis devido 

a sujidade e não a falta de tinta, as mesmas deverão ser lavadas com jato de água e 

escovas de material não abrasivo, ou recorrendo a meios mecânicos. 

Repintura de lugares de estacionamento  

� A repintura dos lugares de estacionamento/parques com marcações já pré-existentes 

deve ser executada com linhas divisórias de estacionamento marcadas com 0,10 m de 

largura. 

� A remarcação de “áreas mortas” inseridas em áreas de estacionamento, deverá ser 

efetuada com recurso a raias oblíquas paralelas de cor branca, de acordo com 

pormenores em Desenho 05. 

Repintura de marcações horizontais associadas a reservas de estacionamento para pessoas 

com mobilidade condicionada 

� A repintura de marcações horizontais associadas a reservas de estacionamento para 

pessoas com mobilidade condicionada deverá ser efetuada de acordo com o pormenor 

aplicável à situação em causa (Desenhos 08 a 10), e considerando a situação pré-

existente. 

4.3 Rebaixamentos de passeios no alinhamento das passagens para peões 

� A execução de rebaixamento de passeios no alinhamento das passagens para peões 

inclui o arranque de lancil e colocação de novo lancil, assim como fundações, para 

rebaixamento de acessos pedonais. Inclui ainda o arranque e reposição do material 



existente no passeio, ou caso esta situação não seja possível, o fornecimento e 

colocação de pavimento novo igual ao existente e todos os trabalhos complementares 

à sua boa execução. 

 

� De forma a cumprir o Decreto-Lei 163/2006, de 08 de agosto, deverá ainda ser aplicado 

nos pavimentos dos passeios adjacentes às passagens de peões uma faixa de alerta e 

uma faixa direcional (de encaminhamento) em pavimento táctil que permitam ao peão 

detetar a sua largura e a direção do atravessamento. Assim, no que concerne ao 

material a aplicar, às suas características relativamente à cor e ao relevo e dimensões, 

deverão ser atendidas as seguintes recomendações: 

 

- O material a aplicar deverá ser antiderrapante em peças de betão ou em 

cerâmica, específicos para este efeito; 

- De modo a garantir o contraste entre pavimentos, a cor a adotar deverá ser 

cinzento-escuro nas zonas em que o pavimento envolvente é mais claro e amarelo 

nas zonas em que o pavimento envolvente é mais escuro; 

- O relevo das faixas direcionais (de encaminhamento) deverá ser estriado e o das 

faixas de alerta pitonado (sinalização tátil). 

 

� Todos os trabalhos acima mencionados deverão respeitar os pormenores em Desenhos 

06 a 07). 

4.4 Execução de reservas de estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

� A execução de reservas de estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

deverá ser executada cumprindo o disposto no Decreto-Lei 163/2006, de 08 de agosto e 

de acordo com os pormenores em Desenhos 08 a 10, devendo todas as marcações 

horizontais associadas a este tipo de reservas ser executadas na cor branca, podendo em 

casos de necessidade de lhes conferir maior destaque, as mesmas serem executadas na 

cor amarela. 

5. Resíduos de Construção e Demolição 

Cabe à Freguesia o encaminhamento e transporte dos resíduos de construção e demolição 

produzidos pelos trabalhos a realizar no âmbito do presente anexo técnico, incluindo o 

preenchimento das guias de acompanhamento dos resíduos e o seu encaminhamento a operador 

licenciado para efeitos tratamento dos resíduos produzidos. 

6. Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho 

Cabe à Freguesia acautelar para os seus trabalhadores todas as condições em matéria de segurança, 

higiene e saúde no trabalho em particular os necessários equipamentos de proteção individual e a 

colocação de todos os equipamentos de proteção coletiva que possam minimizar os riscos 

particulares a que os trabalhadores estejam expostos nos domínios das atividades relacionadas com 

esta competência. 



















ANEXO V

Conservação e manutenção de sinalização horizontal

Fórmula de cálculo:

13                  Fonte: Levantamento de passagens de peões de 2017

267               projeto SIG da Titularidade e Gestão das Vias 2017

138.000       

5.110,50 €     

número de pp - número de passagens de peões

área de pp - área pintada de passagens de peões  

área da pp x 1,50€ / m2 + nº de pp x 112,50€ + extensão das vias x 0,02€/ml + nº de pp x 37,50€

Freguesia de Bucelas

Pressupõe: 2 lavagens por ano de pp (€ 0,75m2/lavagem) + 1 repintura de 2 em 2 anos das pp (€ 150,00) + 1 pintura em 4 anos (€300,00) + Repintura dos lugares 

de estacionamento (€ 0,02/ml) + rebaixamento de passagens de peões existentes (€ 37,50/pp)

número de pp (un)

Proposta de valor total a transferir

área de pp (m2)

extensão das vias (ml)

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO V

Conservação e manutenção de sinalização horizontal

Fórmula de cálculo:

15              Fonte: Levantamento de passagens de peões de 2017

308            projeto SIG da Titularidade e Gestão das Vias 2017

65.000       

4.012,00 €  

número de pp - número de passagens de peões

área de pp - área pintada de passagens de peões

Freguesia de Fanhões

Pressupõe: 2 lavagens por ano de pp (€ 0,75m2/lavagem) + 1 repintura de 2 em 2 anos das pp (€ 150,00) + 1 pintura em 4 anos (€300,00) + Repintura dos lugares 

de estacionamento (€ 0,02/ml) + rebaixamento de passagens de peões existentes (€ 37,50/pp)

número de pp (un)

Proposta de valor total a transferir

área da pp x 1,50€ / m2 + nº de pp x 112,50€ + extensão das vias x 0,02€/ml + nº de pp x 37,50€

área de pp (m2)

extensão das vias (ml)

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO V

Conservação e manutenção de sinalização horizontal

Fórmula de cálculo:

394              Fonte: Levantamento de passagens de peões de 2017

9.984           projeto SIG da Titularidade e Gestão das Vias 2017

795              

186.000       

86.253,31 €  

número de pp - número de passagens de peões

área de pp - área pintada de passagens de peões

Freguesia de Loures

Pressupõe: 2 lavagens por ano de pp (€ 0,75m2/lavagem) + 1 repintura de 2 em 2 anos das pp (€ 150,00) + 1 pintura em 4 anos (€300,00) + Repintura dos 

lugares de estacionamento (€ 0,02/ml) + rebaixamento de passagens de peões existentes (€ 37,50/pp)

Proposta de valor total a transferir

área de ppx0,75€/m2x2 + área de ppx5,5€/m2+extensão das linhas estacionamentox2,00€/ml+número de ppx150,00€/unidade/4

número de pp (un)

área de pp (m2)

extensão das vias (ml)

Extensão linhas de estacionamento (ml)

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO V

Conservação e manutenção de sinalização horizontal

Fórmula de cálculo:

14              Fonte: Levantamento de passagens de peões de 2017

287            projeto SIG da Titularidade e Gestão das Vias 2017

105.000    

4.630,50 €  

número de pp - número de passagens de peões

área de pp - área pintada de passagens de peões

Freguesia de Lousa

Pressupõe: 2 lavagens por ano de pp (€ 0,75m2/lavagem) + 1 repintura de 2 em 2 anos das pp (€ 150,00) + 1 pintura em 4 anos (€300,00) + Repintura dos 

lugares de estacionamento (€ 0,02/ml) + rebaixamento de passagens de peões existentes (€ 37,50/pp)

número de pp (un)

extensão das vias (ml)

área da pp x 1,50€ / m2 + nº de pp x 112,50€ + extensão das vias x 0,02€/ml + nº de pp x 37,50€

área de pp (m2)

Proposta de valor total a transferir

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO V

Conservação e manutenção de sinalização horizontal

Fórmula de cálculo:

217              Fonte: Levantamento de passagens de peões de 2017

4.560           projeto SIG da Titularidade e Gestão das Vias 2017

742              

121.000       

41.540,87 €  

número de pp - número de passagens de peões

área de pp - área pintada de passagens de peões

Freguesia de Camarate, Unhos e Apelação

Pressupõe: 2 lavagens por ano de pp (€ 0,75m2/lavagem) + 1 repintura de 2 em 2 anos das pp (€ 150,00) + 1 pintura em 4 anos (€300,00) + Repintura dos 

lugares de estacionamento (€ 0,02/ml) + rebaixamento de passagens de peões existentes (€ 37,50/pp)

número de pp (un)

extensão das vias (ml)

área de ppx0,75€/m2x2 + área de ppx5,5€/m2+extensão das linhas estacionamentox2,00€/ml+número de ppx150,00€/unidade/4

área de pp (m2)

Proposta de valor total a transferir

Extensão linhas de estacionamento (ml)

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO V

Conservação e manutenção de sinalização horizontal

Fórmula de cálculo:

203              Fonte: Levantamento de passagens de peões de 2017

4.872           projeto SIG da Titularidade e Gestão das Vias 2017

289              

21.000         

42.294,97 €  

número de pp - número de passagens de peões

área de pp - área pintada de passagens de peões

Freguesia de Moscavide e Portela

Pressupõe: 2 lavagens por ano de pp (€ 0,75m2/lavagem) + 1 repintura de 2 em 2 anos das pp (€ 150,00) + 1 pintura em 4 anos (€300,00) + Repintura dos 

lugares de estacionamento (€ 0,02/ml) + rebaixamento de passagens de peões existentes (€ 37,50/pp)

número de pp (un)

extensão das vias (ml)

área de ppx0,75€/m2x2 + área de ppx5,5€/m2+extensão das linhas estacionamentox2,00€/ml+número de ppx150,00€/unidade/4

área de pp (m2)

Proposta de valor total a transferir

Extensão linhas de estacionamento (ml)

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO V

Conservação e manutenção de sinalização horizontal

Fórmula de cálculo:

319              Fonte: Levantamento de passagens de peões de 2017

7.296           projeto SIG da Titularidade e Gestão das Vias 2017

1.733           

47.000         

66.500,63 €  

número de pp - número de passagens de peões

área de pp - área pintada de passagens de peões

Freguesia de Sacavém e Prior Velho

Pressupõe: 2 lavagens por ano de pp (€ 0,75m2/lavagem) + 1 repintura de 2 em 2 anos das pp (€ 150,00) + 1 pintura em 4 anos (€300,00) + Repintura dos 

lugares de estacionamento (€ 0,02/ml) + rebaixamento de passagens de peões existentes (€ 37,50/pp)

número de pp (un)

extensão das vias (ml)

área de ppx0,75€/m2x2 + área de ppx5,5€/m2+extensão das linhas estacionamentox2,00€/ml+número de ppx150,00€/unidade/4

área de pp (m2)

Proposta de valor total a transferir

Extensão linhas de estacionamento (ml)

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO V

Conservação e manutenção de sinalização horizontal

Fórmula de cálculo:

416              Fonte: Levantamento de passagens de peões de 2017

10.200         projeto SIG da Titularidade e Gestão das Vias 2017

1.735           

176.000       

90.469,82 €  

número de pp - número de passagens de peões

área de pp - área pintada de passagens de peões

Freguesia de Santa Iria, São João e Bobadela

Pressupõe: 2 lavagens por ano de pp (€ 0,75m2/lavagem) + 1 repintura de 2 em 2 anos das pp (€ 150,00) + 1 pintura em 4 anos (€300,00) + Repintura dos lugares 

de estacionamento (€ 0,02/ml) + rebaixamento de passagens de peões existentes (€ 37,50/pp)

número de pp (un)

extensão das vias (ml)

área de ppx0,75€/m2x2 + área de ppx5,5€/m2+extensão das linhas estacionamentox2,00€/ml+número de ppx150,00€/unidade/4

área de pp (m2)

Proposta de valor total a transferir

Extensão linhas de estacionamento (ml)

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO V

Conservação e manutenção de sinalização horizontal

Fórmula de cálculo:

143              Fonte: Levantamento de passagens de peões de 2017

2.932           projeto SIG da Titularidade e Gestão das Vias 2017

136.000       

28.568,00 €  

número de pp - número de passagens de peões

área de pp - área pintada de passagens de peões

Freguesia de Santo Antão e São Julião Tojal

Pressupõe: 2 lavagens por ano de pp (€ 0,75m2/lavagem) + 1 repintura de 2 em 2 anos das pp (€ 150,00) + 1 pintura em 4 anos (€300,00) + Repintura dos lugares 

de estacionamento (€ 0,02/ml) + rebaixamento de passagens de peões existentes (€ 37,50/pp)

número de pp (un)

extensão das vias (ml)

área de ppx0,75€/m2x2 + área de ppx5,5€/m2+extensão das linhas estacionamentox2,00€/ml+número de ppx150,00€/unidade/4

área de pp (m2)

Proposta de valor total a transferir

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO V

Conservação e manutenção de sinalização horizontal

Fórmula de cálculo:

231              Fonte: Levantamento de passagens de peões de 2017

5.328           projeto SIG da Titularidade e Gestão das Vias 2017

1.823           

87.000         

49.605,04 €  

número de pp - número de passagens de peões

área de pp - área pintada de passagens de peões

Freguesia de Santo António dos Cavaleiros e 

Frielas

Pressupõe: 2 lavagens por ano de pp (€ 0,75m2/lavagem) + 1 repintura de 2 em 2 anos das pp (€ 150,00) + 1 pintura em 4 anos (€300,00) + Repintura dos 

lugares de estacionamento (€ 0,02/ml) + rebaixamento de passagens de peões existentes (€ 37,50/pp)

número de pp (un)

extensão das vias (ml)

área de ppx0,75€/m2x2 + área de ppx5,5€/m2+extensão das linhas estacionamentox2,00€/ml+número de ppx150,00€/unidade/4

área de pp (m2)

Proposta de valor total a transferir

Extensão linhas de estacionamento (ml)

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO VI 

MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E GESTÃO DE RECINTOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS 

  

1. Os trabalhos de inspeção dos equipamentos desportivos implicam as seguintes tarefas: 

a) inspeção das distâncias livres dos equipamentos (Ex: balizas, cestos de basquetebol) e respeito 

pela sua área de segurança 

b) inspeção do nível de desgaste dos pavimentos. 

c) verificação do nível de exposição e/integridade estrutural das fundações. 

d) inspeção de elementos de ligação. 

e) inspeção de todos os elementos sujeito a desgaste e identificação de peças danificadas e/ou 

em falta. 

f) inspeção de eventuais formações de ângulos, aberturas ou fissuras perigosas devido a atos de 

vandalismo ou uso indevido dos equipamentos. 

g) inspeção de todos os elementos sujeitos ao desgaste e identificação das peças danificadas. 

h) inspeção da estabilidade do equipamento, nomeadamente, através de inspeção das suas 

fixações. 

i) inspeção de elementos de ligação e reajuste se necessário. 

j) inspeção de rede e cordas para apertar e esticar a identificação de partes danificadas. 

l) inspeção de superfícies de madeira. 

São, portanto, excluídas as obras de grande dimensão que resultarão da eventual substituição de um 

equipamento, reabilitação total do espaço e/ou mudança de uso. 

 

2. Instalações Desportivas descobertas de uso público 
 

Neste âmbito, as ações a efetuar serão todas as necessárias a assegurar que sejam permanentemente 

observadas as condições de segurança, de higiene e sanidade, previstas no DL 100/2003, de 23/5 (na sua 

redação atual), assim como as previstas neste documento.  

A Junta de Freguesia deverá efetuar inspeções quinzenais a todos os espaços de forma a detetar 

anomalias existentes e tomar de imediato as providências necessárias à sua identificação junto dos 

utentes, visando a posterior correção num período que não deve ultrapassar as 48 horas (salvo em 

condições devidamente justificadas junto do Município). 

As ações a desenvolver pela Junta de Freguesia, no âmbito da manutenção dos recintos não podem alterar 

as condições existentes, sem prévia autorização do Município, nomeadamente no que se refere a: 

a) Acessibilidade 

b) Proteção contra trânsito de veículos, contra efeitos climáticos e dos espaços 

c) Condições de proximidade e visibilidade 

d) A conceção e organização funcional                    



e) Disposição do mobiliário urbano  

f) Informações úteis 

g) Circulação interna 

h) Conformidade com os requisitos de segurança 

i) Condições higiênico-sanitárias 

 

3. Plano de Inspeções  

As inspeções implicam: inspeção visual de rotina; inspeção funcional; manutenção preventiva; 

manutenção corretiva e inspeção principal anual. 

 

O Plano de inspeções tem de ser estruturado de acordo com o seguinte: 

• Inspeção visual de rotina - frequência quinzenal  

• Inspeção operacional ou funcional - frequência mensal  

• Inspeção principal anual - frequência anual  

a) Inspeção visual de rotina  

A Inspeção regular visa a identificação dos perigos óbvios que podem resultar de: vandalismo, utilização 

ou condições meteorológicas.  

Esta tipologia de inspeção tem particular incidência na identificação de: 

a) Peças cortadas ou em falta; 

b) Limpeza, garrafas partidas;  

c) Distâncias livres dos equipamentos ao solo; 

d) Acabamentos dos pavimentos; 

e) Fundações expostas; 

f) Arestas cortantes  

 

b) Inspeção operacional ou funcional  

Esta Inspeção mais pormenorizada que a visual de rotina, destina-se a verificar o funcionamento, 

estabilidade e desgaste dos equipamentos.  

Esta inspeção terá como foco: 

a) Limpeza; 

b) Distâncias livres dos equipamentos ao solo; 

c) Peças permanentemente seladas (soldaduras, juntas);  

d) Acabamentos dos pavimentos; 

e) Fundações expostas;  

f) Arestas cortantes;   

g) Peças em falta. 



c) Inspeção principal anual 

A Inspeção principal é realizada uma vez por ano efetuada com o objetivo de verificar o nível geral de 

segurança do equipamento (incluindo fundações e superfícies de amortecimento de impacto e queda) 

Esta tipologia de inspeção tem particular incidência nas alterações feitas e resultado da avaliação de 

medidas de segurança, efeitos das intempéries, sinais de deterioração ou corrosão, peças 

permanentemente seladas, qualquer alteração ao nível de segurança do equipamento em resultado de 

reparações efetuadas, componentes adicionados ou substituídos. Esta inspeção pode requerer 

a desmontagem de peças ou outras medidas para detetar possíveis deteriorações da estrutura. 

 

4. Serviços de manutenção  

O serviço de manutenção é composto por ações preventivas e ações corretivas.  

As falhas que ocorrem durante o funcionamento do equipamento, e que poem em risco a segurança 

deverão ser corrigidos sem demora. Se tal não for possível, será impedida a utilização do equipamento 

através da sua imobilização ou remoção.  

 

5. Manutenção Preventiva  

Após a inspeção visual de rotina a cada equipamento desportivo, será emitido um relatório de inspeção 

que identificará as ações de manutenção preventiva realizadas. 

O serviço de manutenção preventiva será executado de acordo com seguintes ações:  

a) Aperto de ligações  

b) Lubrificação dos rolamentos e fixações de partes móveis  

c) Limpeza do recinto 

d) Manutenção de áreas de espaço livre  

e) Manutenção dos pavimentos  

f) Nova pintura ou envernizamento pontual 

g) Marcação dos equipamentos  

h) Reconstrução de enchimentos soltos até ao nível correto (excluindo o custo do material) 

i) Manutenção de áreas de espaço livre (remoção de obstáculos) 

Esta tipologia de manutenção visa garantir a segurança básica e normal funcionamento do espaço, 

permitindo igualmente manter a durabilidade espetável dos equipamentos, interrompendo assim 

precocemente um ciclo de degradação acelerada.  

 

6. Manutenção Corretiva  

A manutenção corretiva deve ser efetuada sempre que seja necessário corrigir defeitos ou restabelecer 

níveis de segurança necessários para os equipamentos e pavimentos dos equipamentos desportivos. 

O serviço de manutenção corretiva será executado de acordo com as seguintes ações: 



a) Substituição de ligações 

b) Soldaduras ou novas soldaduras 

c) Substituição das peças desgastadas ou defeituosas 

d) Substituição de componentes estruturais defeituosos 

A substituição de peças desgastadas ou defeituosas deve ser feita por peças originais de marca ou por 

outras equivalentes que permitam manter o nível geral de segurança do equipamento  

 

7. Registo e Controle 

No decorrer de cada intervenção deverá ser efetuado um registo fotográfico das peças danificadas, ou 

em falta, aspeto geral dos equipamentos, níveis de pintura e outras situações que se considerem 

relevantes. Para cada equipamento deverá ser preenchida uma ficha da qual constará a descrição do 

estado geral do equipamento à data da inspeção com a identificação das peças substituídas e/ou a 

substituir, bem como a necessidade eventual de tratamentos para beneficiação dos equipamentos. Estas 

fichas deverão ser assinadas por ambas as partes, no ato da inspeção e integradas no livro de manutenção. 

 

Na substituição do equipamento desportivo, superfícies, mobiliário e instalações de apoio há que 

respeitar a qualidade, tipo e localização do equipamento substituído, sendo que na impossibilidade do 

incumprimento do agora referido, a substituição carece de parecer prévio do Município. 

 

O âmbito do exercício da delegação de competências referente à limpeza das vias e espaços públicos, 

que integrem os próprios Parques Infantis, para além do que esta definido no numero 2 do artigo 2º 

do presente Contrato, compreende a varredura e lavagem manual das vias e espaços públicos, 

incluindo valetas, sarjetas, sumidouros, bermas e caminhos, corte de ervas e remoção de terras nas 

áreas urbanas da freguesia, excluindo a recolha de monos e aparas de jardim, nos termos dos 

regulamentos municipais de resíduos sólidos e limpeza de espaços públicos. 

 
8. Periodicidade das inspeções recomendadas 

 

1. A periodicidade ao equipamento desportivo deverá ser mediante o tipo de cada ação que ocorrerem, 

no caso da Junta de Freguesia não optar por interagir com uma empresa vocacionada para o efeito.   

a) A limpeza de espaço deverá ser semanal 

b) A inspeção visual deverá ser mensal 

c) A inspeção operacional deve ser trimestral 

d) A inspeção anual obrigatória, como o nome indica anual 

e) A intervenção expedita, sempre que necessário 

f) A intervenção programada, sempre que necessário 



2. Estes procedimentos têm um objetivo claro e devem observar-se também factos concretos que serão 

enumerados consoante as alíneas do ponto anterior: 

a) Objetivo: manutenção do espaço em boas condições de higiene 

Deve-se observar:  

• Limpeza de todo o espaço e identificação de perigos eminentes 

b) Objetivo: identificar perigos óbvios que podem resultar de vandalismo ou de condições climatéricas 

adversas 

Deve-se observar: 

• Limpeza de todo o espaço  

• Distâncias livres dos equipamentos e respeito pela sua área de segurança 

• Fundações expostas e integridade estrutural  

• Verificação de elementos de ligação e reajuste se necessário 

• Controlo de todos os elementos sujeitos ao desgaste e identificação de peças danificadas e/ou em falta 

c) Objetivo: verificar o funcionamento e a estabilidade dos equipamentos 

Deve-se observar: 

• Verificação de eventuais formações de ângulos, aberturas ou fissuras perigosas devido a atos de 

vandalismo ou uso indevido de equipamentos 

• Controle de todos os elementos sujeitos ao desgaste e identificação das peças danificadas 

• Controle da estabilidade do equipamento, nomeadamente, através das suas fixações 

• Verificação de elementos de ligação e reajuste se necessário 

• Reposição de eventuais capas de proteção aos parafusos em falta 

• Identificação de peças em falta e/ou partidas 

• Inspeção de redes e cordas para apertar e esticar e identificação de partes danificadas 

• Identificação de eventuais superfícies de madeira com maior desgaste de pintura danificadas 

• Identificação de eventuais superfícies de madeira com maior desgaste de pintura para lixar e pintar 

• Verificação do estado do pavimento sintético e da sua espessura 

d) Objetivo: verificar o nível global dos equipamentos, fundações e pavimentos 

Deve-se observar: 

• Inspeção das estruturas de suporte e fundações 

• Inspeção dos componentes (madeira, cordas, acessórios) 

• Identificar sinais de deterioração ou corrosão 

• Eventual mudança ao nível de segurança dos equipamentos resultante de reparações efetuadas 

ou de componentes adicionadas e/ou substituídas 

• Necessidade de aplicação de novo tratamento da madeira e pintura 

 

 



9. Recomendações para intervenção em Equipamentos Desportivos de uso coletivo: 
 

9.1. Vedações e respetivos portões 

Inspeções periódicas recomendadas: trimestral 

Verificar: vedações e respetivos portões, incluindo lubrificação, substituição dos puxadores, fechaduras 

e peças móveis, troços de rede ou painéis rígidos e respetivos acessórios, bem como tratamento e 

pintura de zonas afetadas por ferrugem. 

9.1.1 Vedações de painéis rígidos 

Verificação, reapertar parafusos, reajustamento e substituição de todas as peças partidas ou em falta, 

por outras novas iguais, necessárias á fixação dos painéis aos prumos. 

Reparação, desempeno ou substituição de painéis rígidos que se encontrem deteriorados por outros 

novos iguais. 

Verificação do estado da pintura, detetar e reparar os pontos de ferrugem, tratar e pintar essas zonas 

Verificação de zonas de soldadura, reforçando-as se necessário, tratar e pintar essas zonas 

9.1.2 Vedações de rede de malha elástica 

Verificar se está bem tencionada e reajustar se necessário 

Verificação dos esticadores e arames de cosedura e barras de fixação aos prumos, reajustando, 

reparando, reforçando ou substituindo. 

Verificação da rede, sempre que surja um buraco ou corte, substituir o troço danificado entre prumos, 

colocando braçadeiras ou soldando peças para sustentar as barras de fixação, colocar novos esticadores 

e coser a rede nesse troço. 

Verificação do estado da pintura, detetar e reparar os pontos ferrugem, tratar e pintar essas zonas 

Verificação de zonas de soldadura, reforçando-as se necessário, tratar e pintar essas zonas 

9.1.3 Portões 

Afinação e lubrificação de todas as peças móveis 

Reparação e substituição de dobradiças, puxadores, fechaduras, fechos, trancas ou quaisquer outras 

peças partidas ou em falta. 

Reapertar parafusos e proceder á sua substituição se necessário  

Verificar zonas de soldadura, reforçando-as se necessário, tratar e pintar essas zonas. 

Verificar os esticadores, arames de cosedura e barras de fixação se for o caso, reajustando, reparando, 

reforçando ou substituindo. 

 

9.2.  Pavimentos 

Inspeção periódica recomendada: trimestral 

Limpar os pavimentos de pedras, lixo, ervas, lamas, etc. 

 



9.2.1 Pavimentos betuminosos ou de argamassas cimentícias 

Verificação dos pavimentos betuminosos ou de cimento, se existem buracos, fendas ou fissuras, proceder 

ao seu tratamento e tapamento. Nas zonas onde se formem poças, proceder ao nivelamento. No caso de 

aparecimento de ervas, removê-las, corrigindo essa zona. 

9.2.2 Pavimentos de placas cerâmicas, placas ou peças de betão 

Verificação dos pavimentos cerâmicos ou constituídos por placas ou peças de cimento, reparar e substituir 

todas as peças danificadas por material novo igual. Nas zonas onde se formem poças, proceder ao seu 

levantamento e reposição de forma a solucionar o problema 

9.2.3 Pavimentos de cubos ou placas de pedra 

Verificação dos pavimentos com calçada ou placa de pedra, reparar e proceder á sua reposição quando 

surgem buracos e ao seu levantamento e reposição quando se verifiquem depressões ou elevações 

9.2.4 Pavimentos de betão poroso 

Verificação dos pavimentos em betão grosso, proceder á sua lavagem com máquina de alta pressão, pelo 

menos duas vezes ao ano, sendo uma delas antes das primeiras chuvas 

9.2.5 Pavimento de borracha 

Verificação das condições de resistência, de drenagem adequadas e das características das superfícies de 

impacte concebidas de acordo com a Portaria nº379/98 de 2 de julho – EN 1177:1997 

9.2.6        Outro tipo de pavimento 

Ver caso a caso. 

 

9.3. Muros e bancadas 

Inspeção periódica recomendada: trimestral, sendo uma delas antes das primeiras chuvas (fim do verão), 

outra no fim do Outono e a outra após o período das chuvas (Primavera/Fim da Primavera) 

9.3.1 Muros 

Verificar se existem danos, fissuras ou fendas, limpar, reparar, tratar e pintar 

Verificar juntas de dilatação, reparar, tratar e masticar quando necessário 

Verificar se os bueiros ou zonas de escoamento das águas estão funcionais, limpos de terras, folhas, sem 

ervas, lixos ou qualquer objeto que impeça o fácil escoamento da água 

Se os muros forem forrados ou capeados com outro material, deverá proceder-se á sua reparação ou à 

substituição das peças fissuradas ou danificadas por outras novas iguais. 

9.3.2 Bancadas 

Verificar se nas superfícies de assento existem danos, falhas, fendas ou capeamento partido ou 

danificado, reparar, pintar e substituir as peças danificadas por outras iguais 

Verificar se os canais de escoamento de água estão funcionais, limpos e desimpedidos. 

Suporte de bancadas  



Verificar o suporte de bancadas; se for de alvenaria ou betão, proceder como indicado para os muros; se 

for metálica, inspecionar a pintura e verificar as zonas de soldadura, reajustar os parafusos, reparando 

pontos de ferrugem, reforçando soldaduras, tratar e pintar; se for em madeira ver quais as peças podres 

ou com falhas, substituir e/ou reparar, inspecionar o estado da pintura ou do tratamento e pintar as zonas 

reparadas. 

 

9.4. Sumidouros e valetas 

Inspeção periódica recomendada: No mínimo trimestral: 1 antes das primeiras chuvas (fim do Verão), 

uma no fim de Outono e outra após as chuvas (Primavera/fim da Primavera) 

Limpar, remover, pedras, ervas, areia, lama, lixos, etc., de forma a garantir um bom escoamento de águas 

Verificar se os sumidouros apresentam bom escoamento, desentupir a tubagem entre os sumidouros e 

respetivas caixas de receção 

Verificar o pavimento das valetas e proceder como no capítulo dos “pavimentos” 

Verificar as grelhas dos sumidouros, reparar e substituir se necessário. 

 

9.5. Pinturas de marcação dos pavimentos 

 Inspeção periódica recomendada: No mínimo 2 vezes ao ano, sendo uma antes e outra após a época das 

chuvas. 

Verificação da pintura e marcação dos pavimentos, repintar todas as zonas que se apresentem mais gastas 

ou que por motivo de reparação, necessitem retoque. 

 

9.6. Candeeiros, colunas de iluminação, postes e outro material elétrico 

Inspeção periódica recomendada: trimestral 

Verificação do estado de funcionamento, substituir lâmpadas, armaduras, globos, difusores e 

aparelhagem de comando que se encontrem danificados por outros novos iguais. 

Verificação do estado de pintura das colunas e candeeiros 

Verificar do estado da pintura das colunas e candeeiros 

Verificar zona de soldaduras, identificar os pontos de ferrugem, reparar, reforçar, tratar e pintar as zonas 

afetadas 

Verificação das colunas e candeeiros, reaperto de parafusos, se tem portinholas fechadas, se tem fios á 

vista, reparar ou substituir se for necessário. 

 

9.7. Bebedouros, bocas de rega e material de canalizações de água, esgotos 

Inspeção periódica recomendada: mensal 

Verificação e reparação local sempre que se detetem fugas 



Verificação e teste de bom funcionamento da aparelhagem de comando (torneira, torneiras de serviço, 

etc.), reajustar, substituir válvulas, peças e/ou o aparelho quando necessário 

Verificação do escoamento da rede de esgoto pluvial ou doméstico, desentupir tubagem e limpar caixas 

sempre que necessário 

 

9.8. Telheiros 

Inspeção periódica recomendada: trimestral, sendo uma delas antes das primeiras chuvas (fim do Verão), 

outras no fim do Outono e a outra após o período das chuvas (Primavera/fim da Primavera). 

9.8.1 Verificação da estrutura de suporte. Se for de alvenaria ou betão, proceder como indicado para 

os muros; se for metálica, inspecionar a pintura e verificar as zonas de soldadura, reajustar os parafusos, 

reparando pontos de ferrugem, reforçando soldaduras, tratar e pintar; se for em madeira ver quais as 

peças podres ou com falhas, substituir e/ou reparar, inspecionar o estado da pintura ou do tratamento e 

pintar as zonas reparadas proceder como indicado em suporte das bancadas. 

9.8.2 Cobertura em fibrocimento ou chapas plásticas 

Limpar a cobertura, removendo pedras, lixo, ervas ou objetos. 

Verificação das chapas e remates, reajustar os parafusos de fiação, substituir os vedantes e/ou anilhas 

vedantes e parafusos ou porcas se necessário, colmatar eventuais pequenos buracos com betume/cola 

apropriado e/ou remendar com tela asfáltica, substituir as chapas e respetivos parafusos e anilhas quando 

estiverem partidas ou danificadas, quando não permita a sua reparação. 

Verificação da zona de remate á parede e rufos, reparando, utilizando mástique ou tela, de forma a 

garantir a sua estanquicidade. 

9.8.3 Cobertura em chapa metálica 

Limpar a cobertura, removendo pedras, lixo, ervas ou objetos. 

Verificação das chapas, remates e rufos, reajustar parafusos de fixação, substituir os vedantes e /ou 

anilhas vedantes se necessário, reparar e desempenar as chapas quando apresentem deformações ou 

substituí-las quando não for possível a sua reparação. 

Verificar e detetar pontos de ferrugem, tratar e pintar essas zonas. 

9.8.4 Cobertura em telha 

Limpar a cobertura, removendo as pedras, ervas, lixos, etc. 

Verificar se há telhas partidas ou fissuradas e substituir por outras novas iguais. 

Verificar as zonas de remate e cumeeira, reparando e/ou remendando com tela, de forma a garantir a 

estanquicidade. 

9.8.5 Cobertura em terraço 

Limpar a cobertura, removendo as pedras, ervas, lixos, sacos de plástico, folhas, bolas, etc. 

Limpar e desentupir as caldeiras de recolha de águas e os tubos de queda, de forma a garantir o 

escoamento de águas. 



Verificar o estado das telas, remendar os pontos em que apresentem buracos ou danificação da superfície. 

Verificar as zonas de colagem, recolar, reforçando se necessário. 

Verificar as zonas de remate aos tubos de queda e às paredes e rufos, reparando, reforçando e recolando 

se necessário. 

9.8.6 Caldeiras, tubos de queda e rufos 

Limpar, remover pedras, ervas, folhas, lixos, etc, de forma a garantir bom escoamento das águas. 

Verificar os suportes da caleira, reparando os apoios, reforçar ou substituir os mesmos, de forma a 

garantir a sua fixação. 

Detetar pontos de ferrugem, tratar e pintar essas zonas. 

Verificar as uniões entre peças, recolando ou soldando se necessário. 

Substitui todas as peças danificadas ou partidas por outras novas iguais. 

 

10. Recomendações para a intervenção na manutenção de relvados sintéticos desportivos 
 

10 - O objeto das intervenções a realizar pelos meios da Junta de Freguesia ou por empresa 

especializada, compreende: 

10.1. Com recurso a meios da Junta de Freguesia:  

10.1.1. Varreduras de lixos e detritos estranhos ao relvado (1x por semana ou após cada jogo oficial). 

10.2. Com recurso a empresa especializada: 

10.2.1. Descompactação/aspiração/homogeneização da superfície relvada para boa distribuição dos 

grânulos de areia e dos grânulos de borracha (1x por semestre). 

10.2.2 Recarga dos grânulos de areia e dos grânulos de borracha (1x de 2 em 2 anos ou quando a altura 

da camada de borracha seja inferior a 15mm). 

 10.2.3. Monitorização (1x por semana) e ainda reparação das junções do tapete (1x por semestre ou 

sempre que necessário). 

10.2.4. Tratamento antifúngico e sempre que necessário tratamento anti herbicida (1X por ano). 

10.2.5. Rega do relvado (antes de cada jogo nos períodos secos) preferencialmente por aspersão 

automatizada. 



ANEXO VI

Assegurar a manutenção, conservação e gestão de recintos desportivos municipais

Fórmula de cálculo: (n.º de pares de balizas)*0,75%*30,00€*área do recinto

(n.º de pares de tabelas de basquetebol)*0,75%*30,00€*área do recinto

(vedação) 2,5%*30,00€*área do recinto

(piso betuminoso) 2%*30,00€*área do recinto

(piso mosaico) 1,5%*30,00€*área do recinto

(piso relvado sintetico) 4%*30,00€*área do recinto

(iluminação) 2%*30,00€*área do recinto

(balneários) 1,5%*30,00€*área do recinto

(bancada) 1,5%*30,00€*área do recinto

(ÁREA =< 800m2) 1%*30,00€*área do recinto

(ÁREA > 800m2) 3,5%*30,00€*área do recinto

Designação Morada
Valor a transferir 

anualmente

Polidesportivo de Vila de Rei Largo de João Raimundo, Vila de Rei 3.000,00 €

Valor a transferir 3.000,00 €

Freguesia de Bucelas



ANEXO VI

Assegurar a manutenção, conservação e gestão de recintos desportivos municipais

Fórmula de cálculo: (n.º de pares de balizas)*0,75%*30,00€*área do recinto

(n.º de pares de tabelas de basquetebol)*0,75%*30,00€*área do recinto

(vedação) 2,5%*30,00€*área do recinto

(piso betuminoso) 2%*30,00€*área do recinto

(piso mosaico) 1,5%*30,00€*área do recinto

(piso relvado sintetico) 4%*30,00€*área do recinto

(iluminação) 2%*30,00€*área do recinto

(balneários) 1,5%*30,00€*área do recinto

(bancada) 1,5%*30,00€*área do recinto

(ÁREA =< 800m2) 1%*30,00€*área do recinto

(ÁREA > 800m2) 3,5%*30,00€*área do recinto

Designação Morada
Valor a transferir 

anualmente

Mini-campo da Apelação R. das Escolas - Apelação 752,40 €

Mini-campo da Apelação - Moínho de Vento R. Soeiro Pereira Gomes - Apelação 752,40 €

Polidesportivo da Qt.ª da Fonte B.º da Quinta da Fonte - Apelação 578,12 €

Polidesportivo do Parque Desportivo de Camarate R. Natália Correia - Camarate 3.180,00 €

Campo de Ténis do Parque Desportivo de Camarate R. Natália Correia - Camarate 1.920,00 €

Campo de Ténis do Parque Desportivo de Camarate R. Natália Correia - Camarate 1.920,00 €

Circuito de Manutenção do Parque Desportivo de Camarate R. Natália Correia - Camarate 27.945,00 €

Campo de Futebol do Parque Desportivo 1º de Maio Av. das Forças Armadas, Catujal 2.047,95 €

Polidesportivo do Parque Desportivo 1º de Maio Av. das Forças Armadas, Catujal 3.646,43 €

Valor a transferir 42.742,30 €

Freguesia de Camarate, Unhos e Apelação



ANEXO VI

Assegurar a manutenção, conservação e gestão de recintos desportivos municipais

Freguesia de Fanhões

NÃO SE APLICA ESTA COMPETÊNCIA



ANEXO VI

Assegurar a manutenção, conservação e gestão de recintos desportivos municipais

Fórmula de cálculo: (n.º de pares de balizas)*0,75%*30,00€*área do recinto

(n.º de pares de tabelas de basquetebol)*0,75%*30,00€*área do recinto

(vedação) 2,5%*30,00€*área do recinto

(piso betuminoso) 2%*30,00€*área do recinto

(piso mosaico) 1,5%*30,00€*área do recinto

(piso relvado sintetico) 4%*30,00€*área do recinto

(iluminação) 2%*30,00€*área do recinto

(balneários) 1,5%*30,00€*área do recinto

(bancada) 1,5%*30,00€*área do recinto

(ÁREA =< 800m2) 1%*30,00€*área do recinto

(ÁREA > 800m2) 3,5%*30,00€*área do recinto

Designação Morada
Valor a transferir 

anualmente

Polidesportivo de S. Sebastião de Guerreiros S. Sebastião de Guerreiros 3.398,05 €

Campo de Jogos do Parque das Sapateiras R. Maria Lamas, Qt.ª Sapateiras 930,08 €

Circuito de Manutenção do Infantado R. Pedro Álvares Cabral, Urbanização do Infantado 90,00 €

Mini-campo de basquetebol da Urbanização do Infantado R. Pedro Álvares Cabral, Urbanização do Infantado 195,08 €

Ginásio ao ar livre da Urbanização do Infantado R. Pedro Álvares Cabral, Urbanização do Infantado 210,00 €

Valor a transferir 4.823,21 €

Freguesia de Loures



ANEXO VI

Assegurar a manutenção, conservação e gestão de recintos desportivos municipais

Freguesia de Lousa

NÃO SE APLICA ESTA COMPETÊNCIA



ANEXO VI

Assegurar a manutenção, conservação e gestão de recintos desportivos municipais

Fórmula de cálculo: (n.º de pares de balizas)*0,75%*30,00€*área do recinto

(n.º de pares de tabelas de basquetebol)*0,75%*30,00€*área do recinto

(vedação) 2,5%*30,00€*área do recinto

(piso betuminoso) 2%*30,00€*área do recinto

(piso mosaico) 1,5%*30,00€*área do recinto

(piso relvado sintetico) 4%*30,00€*área do recinto

(iluminação) 2%*30,00€*área do recinto

(balneários) 1,5%*30,00€*área do recinto

(bancada) 1,5%*30,00€*área do recinto

(ÁREA =< 800m2) 1%*30,00€*área do recinto

(ÁREA > 800m2) 3,5%*30,00€*área do recinto

Designação Morada
Valor a transferir 

anualmente

Ginásio de Ar Livre do Parque Augusto Gouveia Avenida dos Descobrimentos - Portela 270,00 €

Ginásio de Ar Livre da Azinhaga do Jogo da Bola Moscavide 270,00 €

Campo de Jogos do Parque Augusto Gouveia Avenida dos Descobrimentos - Portela 1.197,00 €

Percurso de Marcha e Corrida do Parque Augusto Gouveia Avenida dos Descobrimentos - Portela 270,00 €

Valor a transferir 2.007,00 €

Freguesia de Moscavide e Portela



ANEXO VI

Assegurar a manutenção, conservação e gestão de recintos desportivos municipais

Fórmula de cálculo: (n.º de pares de balizas)*0,75%*30,00€*área do recinto

(n.º de pares de tabelas de basquetebol)*0,75%*30,00€*área do recinto

(vedação) 2,5%*30,00€*área do recinto

(piso betuminoso) 2%*30,00€*área do recinto

(piso mosaico) 1,5%*30,00€*área do recinto

(piso relvado sintetico) 4%*30,00€*área do recinto

(iluminação) 2%*30,00€*área do recinto

(balneários) 1,5%*30,00€*área do recinto

(bancada) 1,5%*30,00€*área do recinto

(ÁREA =< 800m2) 1%*30,00€*área do recinto

(ÁREA > 800m2) 3,5%*30,00€*área do recinto

Designação Morada
Valor a transferir 

anualmente

Polidesportivo da Urb. Terraços da Ponte Urb. Terraços da Ponte - Sacavém 3.240,00 €

Mini-campo da Urbanização Terraços da Ponte Qt.ª Mocho - Sacavém 752,40 €

Ringue 1 - Urb. Terraços da Ponte R. Ant.º José de Almeida, Urb. Terraços da Ponte 518,40 €

Ringue 2 - Urb. Terraços da Ponte R. Domingos Leite Pereira, Urb. Terraços da Ponte - Sacavém 518,40 €

Polidesportivo 25 de Abril - Courela do Foguete Courela do Foguete 947,63 €

Campo de Jogos do B.º de St.º Ant.º R. Bissau - Prior Velho 1.398,60 €

Campo de Jogos Maestro Lopes Graça R. Maestro Lopes Graça - Prior Velho (Junto à EB1 Prior Velho) 1.665,00 €

Ginásio do Centro de Actividades do Prior Velho Qt.ª St.º Ant.º da Serra 13.110,00 €

Valor a transferir 22.150,43 €

Freguesia de Sacavém e Prior Velho



ANEXO VI

Assegurar a manutenção, conservação e gestão de recintos desportivos municipais

Fórmula de cálculo: (n.º de pares de balizas)*0,75%*30,00€*área do recinto

(n.º de pares de tabelas de basquetebol)*0,75%*30,00€*área do recinto

(vedação) 2,5%*30,00€*área do recinto

(piso betuminoso) 2%*30,00€*área do recinto

(piso mosaico) 1,5%*30,00€*área do recinto

(piso relvado sintetico) 4%*30,00€*área do recinto

(iluminação) 2%*30,00€*área do recinto

(balneários) 1,5%*30,00€*área do recinto

(bancada) 1,5%*30,00€*área do recinto

(ÁREA =< 800m2) 1%*30,00€*área do recinto

(ÁREA > 800m2) 3,5%*30,00€*área do recinto

Designação Morada
Valor a transferir 

anualmente

Polidesportivo do Parque Desportivo Municipal de Bobadela Rua das Giestas - Bobadela 2.576,78 €

Campo de Ténis do Parque Desportivo Municipal de Bobadela Rua das Giestas - Bobadela 1.803,60 €

Campo de Futebol do Parque Desportivo Municipal de Bobadela Rua das Giestas - Bobadela 27.945,00 €

Polidesportivo Municipal da Bobadela Praceta Ary dos Santos - Bobadela 2.552,10 €

Campo de Jogos Bento Jesus Caraça R. Bento Jesus Caraça - Bobadela 751,28 €

Campo de Ténis do Complexo Desportivo Henrique Fernando Pinheiro Lopes Rua do Olival, Via Rara 1.708,80 €

Campo de Ténis do Complexo Desportivo Henrique Fernando Pinheiro Lopes Rua do Olival, Via Rara 1.708,80 €

Polidesportivo do Complexo Desportivo Henrique Fernando Pinheiro Lopes Rua do Olival, Via Rara 3.405,15 €

Equipamento Especial - EJR/Ginásio de Ar Livre Rua do Olival, Via Rara

Polidesportivo da Portela de Azóia R. Rosa Branco, Portela da Azóia 3.197,18 €

Campo de Ténis Ant.º Pereira Júnior Rua do Castelo, St.ª Iria de Azóia 1.346,40 €

Campo de Jogos de Pirescouxe R. Ilha da Madeira, Pirescouxe 827,50 €

Ginásio de Ar Livre do Jardim do Castelo de Pirescouxe Castelo de Pirescouxe

Campo de Jogos do B.º dos Monjões B.º dos Monjões

Espaço Verde e de Lazer Belo Horizonte R. Fernando Namora/R. Vasco de Lima; B.º do Belo Horizonte

Campo de Ténis de Vale Figueira Vale Figueira, S. João da Talha 1.851,30 €

Polidesportivo de Vale Figueira Vale Figueira, S. João da Talha 2.100,00 €

Campo de Jogos do Ecoparque de São João da Talha Vale Figueira, S. João da Talha 2.460,00 €

Ginásio de Ar Livre do Ecoparque de S. João da Talha Vale Figueira, S. João da Talha 300,00 €

Circuito de Manutenção do Ecoparque de S. João da Talha Vale Figueira, S. João da Talha

Valor a transferir 54.533,89 €

Freguesia de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela



ANEXO VI

Assegurar a manutenção, conservação e gestão de recintos desportivos municipais

Fórmula de cálculo: (n.º de pares de balizas)*0,75%*30,00€*área do recinto

(n.º de pares de tabelas de basquetebol)*0,75%*30,00€*área do recinto

(vedação) 2,5%*30,00€*área do recinto

(piso betuminoso) 2%*30,00€*área do recinto

(piso mosaico) 1,5%*30,00€*área do recinto

(piso relvado sintetico) 4%*30,00€*área do recinto

(iluminação) 2%*30,00€*área do recinto

(balneários) 1,5%*30,00€*área do recinto

(bancada) 1,5%*30,00€*área do recinto

(ÁREA =< 800m2) 1%*30,00€*área do recinto

(ÁREA > 800m2) 3,5%*30,00€*área do recinto

Designação Morada
Valor a transferir 

anualmente

Polidesportivo da Zona de Lazer e Desporto Zona de Lazer e Desporto de Frielas 582,00 €

Campo de Ténis da Flamenga Av. João B. Núncio, Flamenga 518,40 €

Bate-bolas da Flamenga Av. João B. Núncio, Flamenga 129,60 €

Campo de Jogos do Parque da Romeira Praceta da Romeira, Ponte de Frielas 491,40 €

Polidesportivo da Quinta das Flores Urb. de St.º André - Quinta das Flores 1.239,30 €

Valor a transferir 2.960,70 €

Freguesia de Santo António dos Cavaleiros e Frielas



ANEXO VI

Assegurar a manutenção, conservação e gestão de recintos desportivos municipais

Fórmula de cálculo: (n.º de pares de balizas)*0,75%*30,00€*área do recinto

(n.º de pares de tabelas de basquetebol)*0,75%*30,00€*área do recinto

(vedação) 2,5%*30,00€*área do recinto

(piso betuminoso) 2%*30,00€*área do recinto

(piso mosaico) 1,5%*30,00€*área do recinto

(piso relvado sintetico) 4%*30,00€*área do recinto

(iluminação) 2%*30,00€*área do recinto

(balneários) 1,5%*30,00€*área do recinto

(bancada) 1,5%*30,00€*área do recinto

(ÁREA =< 800m2) 1%*30,00€*área do recinto

(ÁREA > 800m2) 3,5%*30,00€*área do recinto

Designação Morada
Valor a transferir 

anualmente

Campo de Futebol do Parque Desportivo do Tojal Rua 25 de Abril, St.º Antão do Tojal 25.781,85 €

Polidesportivo do Jardim Joaquim Dias de Sousa Ribeiro Lg. Francisco Maria Borges - St.º Antão do Tojal 1.702,80 €

Polidesportivo de A-das-Lebres R. Adriano Correia de Oliveira, A-das-Lebres 2.820,00 €

Campo de Futebol do Zambujalense Futebol Clube Rua Alves Redol, Zambujal 29.559,60 €

Polidesportivo Coberto de S. Julião do Tojal R. Alves Redol, S. Julião Tojal 3.819,98 €

Valor a transferir 63.684,23 €

Freguesia de Santo Antão do Tojal e São Julião do Tojal



Assegurar a manutenção, conservação e gestão de recintos desportivos municipais

Fórmula de cálculo: (n.º de pares de balizas)*0,75%*30,00€*área do recinto

(n.º de pares de tabelas de basquetebol)*0,75%*30,00€*área do recinto

(vedação) 2,5%*30,00€*área do recinto

(piso betuminoso) 2%*30,00€*área do recinto

(piso mosaico) 1,5%*30,00€*área do recinto

(piso relvado sintetico) 4%*30,00€*área do recinto

(iluminação) 2%*30,00€*área do recinto

(balneários) 1,5%*30,00€*área do recinto

(bancada) 1,5%*30,00€*área do recinto

(ÁREA =< 800m2) 1%*30,00€*área do recinto

(ÁREA > 800m2) 3,5%*30,00€*área do recinto

Proposta de valor a transferir

Bucelas 3.000,00 €

UF Camarate, Unhos e Apelação 42.742,30 €

Fanhões #REF!

Loures 4.823,21 €

Lousa #REF!

UF Moscavide e Portela 2.007,00 €

UF Sacavém e Prior Velho 22.150,43 €

UF Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela 54.533,89 €

UF Santo António dos Cavaleiros e Frielas 2.960,70 €

UF Tojais 63.684,23 €

Total_EQ. Desportivos_CI #REF!



Freguesia Nome T_Grupo DESIGNAÇÃO COMP. LARG. ALT. Á.ÚTIL MODALIDADE
BALIZAS
N.º

TABELAS
N.º

ILUMINAÇÃO

Bucelas Polidesportivo de Vila de Rei
Pequeno Campo de Jogos ou 
Polidesportivo

Polidesportivo de Vila de Rei 40,00 20,00 n.a. 800 2 4 N

Fanhões (NENHUM)  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----

Loures
Polidesportivo de S. Sebastião de 
Guerreiros

Pequeno Campo de Jogos ou 
Polidesportivo

Polidesportivo de S. Sebastião de 
Guerreiros

40,66 20,26 n.a. 823,77 Futsal 2 0 S

Loures Parque das Sapateiras
Pequeno Campo de Jogos ou 
Polidesportivo

Campo de Jogos do Parque das 
Sapateiras

30,00 15,31 n.a. 459,30 Futsal 2 0 N

Loures Circuito de Manutenção do Infantado Equipamentos Especiais Circuito de Manutenção do Infantado n.a. n.a. Circuito de manutenção 3 estações 0 N

Loures Parque das Sapateiras Equipamentos Especiais
Pista de Skate e Patins em Linha do 
Parque das Sapateiras

n.a. Skate e patins 0 0 N

Loures
Mini-campo de basquetebol da 
Urbanização do Infantado

Pequeno Campo de Jogos ou 
Polidesportivo

Mini-campo de basquetebol da 
Urbanização do Infantado

17,00 9,00 n.a. 153,00 Basquetebol 0 2 N

Loures
Ginásio ao ar livre da Urbanização do 
Infantado

Equipamentos Especiais
Ginásio ao ar livre da Urbanização do 
Infantado

n.a. Ginásio de Ar Livre 7 estações 0 N

Lousa (NENHUM)  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----

Apelação
Pista de Skate e Patins em Linha da 
Apelação

Equipamentos Especiais Pista de Skate da Apelação - 1/4 Pipe n.a. Skate e patins 0 0 N

Apelação Mini-campo de Jogos
Pequeno Campo de Jogos ou 
Polidesportivo

Mini-campo da Apelação 22,00 12,00 n.a. 264,00
Andebol, Basquetebol, 
Futsal

0 2 N

Apelação Mini-campo de Jogos
Pequeno Campo de Jogos ou 
Polidesportivo

Mini-campo da Apelação - Moínho de 
Vento

22,00 12,00 n.a. 264,00
Andebol, Basquetebol, 
Futsal, Voleibol

0 2 N

Camarate Parque Desportivo de Camarate
Pequeno Campo de Jogos ou 
Polidesportivo

Polidesportivo do Parque Desportivo de 
Camarate

44,00 26,00 n.a. 1.144,00
Andebol, Basquetebol, 
Futsal, Voleibol

2 4 SIM

Camarate Parque Desportivo de Camarate
Pequeno Campo de Jogos ou 
Polidesportivo

Campo de Ténis do Parque Desportivo 
de Camarate

36,59 18,27 n.a. 668,50 Ténis 0 0 SIM

Camarate Parque Desportivo de Camarate
Pequeno Campo de Jogos ou 
Polidesportivo

Campo de Ténis do Parque Desportivo 
de Camarate

36,59 18,27 n.a. 668,50 Ténis 0 0 SIM

Camarate Parque Desportivo de Camarate Equipamentos Especiais
Circuito de Manutenção do Parque 
Desportivo de Camarate

n.a. Circuito de Manutenção 9 estações 0 N

Unhos Parque Desportivo 1º de Maio Grande Campo de Jogos
Campo de Futebol do Parque 
Desportivo 1º de Maio

100,00 54,00 n.a. 5.400,00 Futebol 2 0 S

Unhos Parque Desportivo 1º de Maio
Pequeno Campo de Jogos ou 
Polidesportivo

Polidesportivo do Parque Desportivo 1º 
de Maio

37,00 18,00 n.a. 666,00 Andebol, Futsal 2 0 SIM

Apelação Parque Desportivo da Quinta da Fonte
Pequeno Campo de Jogos ou 
Polidesportivo

Polidesportivo da Qt.ª da Fonte 44,34 21,93 n.a. 972,38
Andebol, Futsal, 
Basquetebol, Voleibol

2 1 S

Apelação Parque Desportivo da Quinta da Fonte Street Basket
Campo de Street Basket da Qt.ª da 
Fonte

17,25 16,55 n.a. 285,49 Street Basket 0 1 N

Apelação Parque Desportivo da Quinta da Fonte Equipamentos Especiais
Parede de Escalada Artificial da Quinta 
da Fonte

Escalada 0 0 N

Apelação Parque Desportivo da Quinta da Fonte Equipamentos Especiais
Pista de Skate e Patins em Linha da 
Qt.ª da Fonte

n.a. Skate e patins 0 0 S

Portela Parque Augusto Gouveia Equipamentos Especiais
Ginásio de Ar Livre do Parque Augusto 
Gouveia

n.a. 9 estações

Portela Parque Augusto Gouveia
Pequeno Campo de Jogos ou 
Polidesportivo

Campo de Jogos do Parque Augusto 
Gouveia

28,00 15,00 n.a. 420,00
Futebol, Basquetebol, 
Voleibol

2 2 N

Portela Parque Augusto Gouveia Percurso de Marcha e Corrida
Percurso de Marcha e Corrida do 
Parque Augusto Gouveia

n.a. Marcha e corrida N N N

Frielas Centro Comunitário de Frielas Sala de Desporto
Ginásio do Centro Comunitário de 
Frielas

14,54 8,94 5,47 129,98 Ginástica, TaeKwonDo N N 1

Frielas Espaço Verde de Frielas
Pequeno Campo de Jogos ou 
Polidesportivo

Polidesportivo da Zona de Lazer e 
Desporto

25,38 15,27 n.a. 387,55
Futebol, Basquetebol, 
Voleibol, Ténis

2 2 N

Santo António dos Cavaleiros Campo de Jogos da Paradela Espaços Informais Campo de Jogos B.º da Paradela 53,54 42,72 n.a. 2.287,23 Futebol 7 2 0 N

Santo António dos Cavaleiros Parque António Gonçalves da Costa
Pequeno Campo de Jogos ou 
Polidesportivo

Campo de Jogos do Parque António 
Gonçalves da Costa

20,00 14,00 n.a. 280,00 0 0 N

Santo António dos Cavaleiros Campo de Ténis da Flamenga
Pequeno Campo de Jogos ou 
Polidesportivo

Campo de Ténis da Flamenga 24,94 16,69 n.a. 288,00 Ténis 0 0 N

Santo António dos Cavaleiros Bate-bolas da Flamenga
Pequeno Campo de Jogos ou 
Polidesportivo

Bate-bolas da Flamenga 12,00 6,00 n.a. 72,00 Ténis 0 0 N

Santo António dos Cavaleiros Parque da Romeira
Pequeno Campo de Jogos ou 
Polidesportivo

Campo de Jogos do Parque da Romeira 21,00 13,00 n.a. 273,00 Patins, Bolas 0 0 N

Santo António dos Cavaleiros Polidesportivo da Quinta das Flores
Pequeno Campo de Jogos ou 
Polidesportivo

Polidesportivo da Quinta das Flores 36,70 16,67 n.a. 611,77 Futebol 0 0 N

Sacavém
Polidesportivo da Urbanização Terraços 
da Ponte

Pequeno Campo de Jogos ou 
Polidesportivo

Polidesportivo da Urb. Terraços da 
Ponte

44,40 22,20 n.a. 985,68 Futebol, Basquetebol 2 4 S

Sacavém
Mini Campo da Urbanização Terraços da 
Ponte

Pequeno Campo de Jogos ou 
Polidesportivo

Mini-campo da Urbanização Terraços 
da Ponte (Quinta do Mocho)

n.a. 2 0 N

Sacavém
Campo de Jogos da Urb. Terraços da 
Ponte

Pequeno Campo de Jogos ou 
Polidesportivo

Campo de Jogos - Urb. Terraços da 
Ponte 

n.a. Patins, Bolas 0 0 N

Prior Velho
Campo de Jogos do Bairro do B.º de 
Santo António

Pequeno Campo de Jogos ou 
Polidesportivo

Campo de Jogos do B.º de St.º Ant.º 30,00 20,00 n.a. 600,00 Fubebol, Andebol 2 0 0

Prior Velho
Campo de Jogos da Quinta de Santo 
António da Serra

Pequeno Campo de Jogos ou 
Polidesportivo

Campo de Jogos da Quinta de St.º 
Ant.º da Serra

30,00 20,00 n.a. 600,00 Futebol, Andebol 2 0 1

Prior Velho Centro de Actividades do Prior Velho Sala de Desporto
Ginásio do Centro de Actividades do 
Prior Velho

27,33 16,00 7,00 437,34 Futsal, Act. Gímnicas 2 0 1

Sacavém Polidesportivo 25 de Abril
Pequeno Campo de Jogos ou 
Polidesportivo

Polidesportivo 25 de Abril - Courela do 
Foguete

25,87 13,96 n.a. 361,15 Futsal 2 0 N

DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE

EQ. INTEGRADOS NO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - DCDJ

CARTA DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

DIVISÃO DE DESPORTO ACTUALIZAÇÃO dezembro 2017
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VEDAÇÃO TIPO DE PISO BALNEÁRIOS BANCADA MORADA GESTOR PROTOCOLO/GESTÃO
DATA DE 

CONSTRUÇÃO
CONSERVAÇÃO VALOR A TRANSFERIR (€)

VALOR A TRANSFERIR (€)
por JF/UF

S Betuminoso S S
Largo de João Raimundo, Vila de 
Rei

CIA - UNIÃO DE FREGUESIAS Razoável 3.000,00 3.000,00

 -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  ----- 0,00

S Betuminoso S S S. Sebastião de Guerreiros CMLoures CIA - UNIÃO DE FREGUESIAS Bom 3.398,05

N Betuminoso N N R. Maria Lamas, Qt.ª Sapateiras CMLoures CIA - UNIÃO DE FREGUESIAS Mau 930,08

N Relvado N N
R. Pedro Álvares Cabral, 
Urbanização do Infantado

CMLoures CIA - UNIÃO DE FREGUESIAS Muito mau

N Betuminoso N N R. Maria Lamas, Qt.ª Sapateiras CMLoures RETIRAR DO CI (DESATIVADO)
RETIRAR DO CI 
(DESATIVADO)

N Betuminoso N N
R. Pedro Álvares Cabral, 
Urbanização do Infantado

CMLoures INCLUIR NO CI - NOVO 195,08

N Brita N N
R. Pedro Álvares Cabral, 
Urbanização do Infantado

CMLoures INCLUIR NO CI - NOVO 4.523,21

 -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----

N Betuminoso N N Praceta Luís de Camões JF
RETIRAR DO CI (MUITO MÁ 
ACESSIBILIDADE; NÃO É UTILIZADO)

N Relva sintética N N R. das Escolas CIA - UNIÃO DE FREGUESIAS 752,40

N Relva sintética N N R. Soeiro Pereira Gomes CIA - UNIÃO DE FREGUESIAS 752,40

S Betuminoso S S R. Natália Correia CMLoures CIA - UNIÃO DE FREGUESIAS 3.180,00

S Betuminoso N N R. Natália Correia JF CIA - UNIÃO DE FREGUESIAS 1.920,00

S Betuminoso N N R. Natália Correia JF CIA - UNIÃO DE FREGUESIAS 1.920,00

S Betuminoso N N R. Natália Correia INCLUIR CI 27.945,00

S Relva sintética S S Av. das Forças Armadas, Catujal CIA - UNIÃO DE FREGUESIAS 2.047,95

S Betuminoso N S Av. das Forças Armadas, Catujal CIA - UNIÃO DE FREGUESIAS 3.646,43

S Betuminoso S S B.º da Quinta da Fonte CMLoures
ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DA 
APELAÇÃO - DCSH

578,12

S Betuminoso N N B.º da Quinta da Fonte CMLoures
ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DA 
APELAÇÃO - DCSH

N Betuminoso N N B.º da Quinta da Fonte CMLoures
ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DA 
APELAÇÃO - DCSH

N Betuminoso N N B.º da Quinta da Fonte CMLoures
ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DA 
APELAÇÃO - DCSH

42.742,30

Avenida dos Descobrimentos CMLoures CIA - UNIÃO DE FREGUESIAS

S Betuminoso N N Avenida dos Descobrimentos CIA - UNIÃO DE FREGUESIAS 1.197,00

N Betuminoso N N Avenida dos Descobrimentos CIA - UNIÃO DE FREGUESIAS 1.197,00

N Madeira R. 28 de Setembro JF CIA - UNIÃO DE FREGUESIAS 3.900,00

N Betuminoso N N Zona de Lazer e Desporto de Frielas CMLoures CIA - UNIÃO DE FREGUESIAS 2005 582,00

S Terra batida N N Rua José Joaquim Veiga, 2660 SAC CMLoures
RETIRAR DI CI (DESATIVADO; EM 
MUITO MAU ESTADO)

S Betuminoso N N
Praceta Marquês de Castelo Melhor, 
2660 SAC

?
RETIRAR DO CI (DESATIVADO; EM 
MUITO MAU ESTADO)

S Betuminoso N N
Av. João B. Núncio, Flamenga, 2670-
095 SAC

JF CIA - UNIÃO DE FREGUESIAS 518,40

S Betuminoso N N
Av. João B. Núncio, Flamenga, 2670-
095 SAC

JF CIA - UNIÃO DE FREGUESIAS 129,60

S Betuminoso N N
Praceta da Romeira, Ponte de 
Frielas

JF CIA - UNIÃO DE FREGUESIAS 491,40

S Betuminoso N N
Urb. de St.º André - Quinta das 
Flores

JF CIA - UNIÃO DE FREGUESIAS 1.239,30 6.860,70

S Betuminoso N S
Urb. Terraços da Ponte, Qt.ª Nova, 
Sacavém

CMLoures ASSOCIAÇÃO UNIDA E CULTURAL 3.240,00

S Betuminoso N N CIA - UNIÃO DE FREGUESIAS

S Betuminoso N N
R. Ant.º José de Almeida, Urb. 
Terraços da Ponte

??
INCLUIR NO CI / VERIFICAR 
TITULARIDADE

S Betuminoso N N R. Bissau, 2685-511 Prior Velho CMLoures
INCLUIR NO CI / VERIFICAR 
TITULARIDADE

1.398,60

S Betuminoso N N
R. Maestro Lopes Graça, Prior 
Velho, Junto à EB1 Prior Velho

CMLoures 1.665,00

S Sintético Qt.ª St.º Ant.º da Serra JF CIA - UNIÃO DE FREGUESIAS 13.110,00

S Mosaico N N Courela do Foguete JF CIA - UNIÃO DE FREGUESIAS 947,63 20.361,23
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Freguesia Nome T_Grupo DESIGNAÇÃO COMP. LARG. ALT. Á.ÚTIL MODALIDADE
BALIZAS
N.º

TABELAS
N.º

ILUMINAÇÃO

DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE CARTA DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

DIVISÃO DE DESPORTO ACTUALIZAÇÃO dezembro 2017

Bobadela Parque Desportivo Municipal da Bobadela
Pequeno Campo de Jogos ou 
Polidesportivo

Polidesportivo do Parque Desportivo 
Municipal de Bobadela

40,00 19,98 n.a. 799,20 Futsal 2 0 S

Bobadela Parque Desportivo Municipal da Bobadela
Pequeno Campo de Jogos ou 
Polidesportivo

Campo de Ténis do Parque Desportivo 
Municipal de Bobadela

36,59 18,27 n.a. 668,50 Ténis 0 0 S

Bobadela Parque Desportivo Municipal da Bobadela Grande Campo de Jogos
Campo de Futebol do Parque 
Desportivo Municipal de Bobadela

100,00 54,00 n.a. 5.400,00 Futebol 2 0 S

Bobadela Espaço Verde do Bairro Petrogal Equipamentos Especiais Espaço Verde do Bairro Petrogal n.a. Circuito de Manutenção 0 0 N

Bobadela Polidesportivo Municipal da Bobadela
Pequeno Campo de Jogos ou 
Polidesportivo

Polidesportivo Municipal da Bobadela 36,00 20,11 n.a. 723,96 Futsal 2 0 S

Bobadela Ringue Bento Jesus Caraça
Pequeno Campo de Jogos ou 
Polidesportivo

Campo de Jogos Bento Jesus Caraça 26,50 14,00 n.a. 371,00 Basquetebol e Futsal 2 0 N

Santa Iria de Azóia
Complexo Desportivo Henrique Fernando 
Pinheiro Lopes

Pequeno Campo de Jogos ou 
Polidesportivo

Campo de Ténis do Complexo 
Desportivo Henrique Fernando Pinheiro 

39,56 18,00 n.a. 712,08 0 0 S

Santa Iria de Azóia
Complexo Desportivo Henrique Fernando 
Pinheiro Lopes

Pequeno Campo de Jogos ou 
Polidesportivo

Campo de Ténis do Complexo 
Desportivo Henrique Fernando Pinheiro 

39,56 18,00 n.a. 712,08 0 0 S

Santa Iria de Azóia
Complexo Desportivo Henrique Fernando 
Pinheiro Lopes

Pequeno Campo de Jogos ou 
Polidesportivo

Polidesportivo do Complexo Desportivo 
Henrique Fernando Pinheiro Lopes

42,00 23,00 n.a. 966,00
Andebol, Basquetebol, 
Voleibol

2 0 S

Santa Iria de Azóia
Complexo Desportivo Henrique Fernando 
Pinheiro Lopes

Equipamentos Especiais
Equipamento Especial - EJR/Ginásio de 
Ar Livre

n.a. Ginásio de Ar Livre

Santa Iria de Azóia Polidesportivo da Portela de Azóia
Pequeno Campo de Jogos ou 
Polidesportivo

Polidesportivo da Portela de Azóia 41,80 21,70 n.a. 907,06 Futebol 2 0 S

Santa Iria de Azóia Campo de Ténis António Pereira Júnior
Pequeno Campo de Jogos ou 
Polidesportivo

Campo de Ténis Ant.º Pereira Júnior 33,00 17,00 n.a. 561,00 Ténis 0 0 S

Santa Iria de Azóia Jardim de Pirescouxe
Pequeno Campo de Jogos ou 
Polidesportivo

Campo de Jogos de Pirescouxe 24,75 12,75 n.a. 315,56 Futsal, Basquetebol 2 0 S

Santa Iria de Azóia Jardim do Castelo de Pirescouxe Equipamentos Especiais
Ginásio de Ar Livre do Jardim do 
Castelo de Pirescouxe

n.a. Ginásio de Ar Livre

Santa Iria de Azóia Campo de Jogos do Bairro dos Monjões
Pequeno Campo de Jogos ou 
Polidesportivo

Campo de Jogos do B.º dos Monjões n.a. Futebol 2 0 N

Santa Iria de Azóia
Campo de Jogos do B.º do Belo 
Horizonte

Pequeno Campo de Jogos ou 
Polidesportivo

Espaço Verde e de Lazer Belo 
Horizonte

n.a. Futebol 2 0 N

Santa Iria de Azóia Campo de Jogos do B.º das Fontes Campo de jogos informal Campo de Jogos do B.º das Fontes n.a. Futebol 2 0 N

Santa Iria de Azóia Campo de Jogos do B.º da Vista Alegre Campo de jogos informal Campo de Jogos do B.º da Vista Alegre n.a. Futebol 2 0 N

São João da Talha Parque Desportivo de Vale Figueira
Pequeno Campo de Jogos ou 
Polidesportivo

Campo de Ténis de Vale Figueira 33,00 17,00 n.a. 561,00 Ténis 0 0 S

São João da Talha Parque Desportivo de Vale Figueira
Pequeno Campo de Jogos ou 
Polidesportivo

Polidesportivo de Vale Figueira 40,00 20,00 n.a. 800,00 Futebol 2 0 S

São João da Talha
Polidesportivo do Ecoparque de São João 
da Talha

Pequeno Campo de Jogos ou 
Polidesportivo

Campo de Jogos do Ecoparque de São 
João da Talha

40,00 20,00 n.a. 800,00 Futebol de praia 2 0 S

São João da Talha
Ecogym do Ecoparque de São João da 
Talha

Equipamentos Especiais
Ginásio de Ar Livre do Ecoparque de S. 
João da Talha

n.a. Ginásio de Ar Livre 10 estações 0 0

São João da Talha
Circuito de Manutenção do Ecoparque de 
São João da Talha

Equipamentos Especiais
Circuito de Manutenção do Ecoparque 
de S. João da Talha

n.a. Circuito de Manutenção 0

Santo Antão do Tojal Parque Desportivo do Tojal Grande Campo de Jogos Campo de Futebol do Parque Desportivo do Tojal94,00 53,00 n.a. 4982,00 Futebol, Futebol 7 6 0 S

Santo Antão do Tojal Jardim Joaquim Dias de Sousa Ribeiro
Pequeno Campo de Jogos ou 
Polidesportivo

Polidesportivo do Jardim Joaquim Dias de Sousa Ribeiro29,83 15,85 n.a. 472,81 Patinagem, Bolas 2 1 S

Santo Antão do Tojal Parque Desportivo de A-das-Lebres
Pequeno Campo de Jogos ou 
Polidesportivo

Polidesportivo de A-das-Lebres 40,00 20,00 n.a. 800,00
Andebol, Basquetebol, 
Futsal

2 0 S

Santo Antão do Tojal
Campo de Futebol do Zambujalense 
Futebol Clube

Grande Campo de Jogos Campo de Futebol do Zambujalense Futebol Clube95,00 60,13 n.a. 5712,35 Futebol 6 0 S

São Julião do Tojal
Polidesportivo Coberto de São Julião do 
Tojal

Pequeno Campo de Jogos ou 
Polidesportivo

Polidesportivo Coberto de S. Julião do Tojal 43,96 21,87 n.a. 961,45
Hóquei em Patins, 
Patinagem

2 0 1

Eq atualiza GIL CONCELHO_altera janeiro 2018 14/21



VEDAÇÃO TIPO DE PISO BALNEÁRIOS BANCADA MORADA GESTOR PROTOCOLO/GESTÃO
DATA DE 

CONSTRUÇÃO
CONSERVAÇÃO VALOR A TRANSFERIR (€)

VALOR A TRANSFERIR (€)
por JF/UF

S Mosaico N N Rua das Giestas, 2685 Bobadela CMLoures CIA - UNIÃO DE FREGUESIAS 2.576,78

S Betuminoso N N Rua das Giestas, 2685 Bobadela CMLoures CIA - UNIÃO DE FREGUESIAS 1.803,60

S Relva sintética S S Rua das Giestas, 2685 Bobadela CMLoures CIA - UNIÃO DE FREGUESIAS 27.945,00

N Terra batida N N Rua das Giestas, 2685 Bobadela CMLoures Retirar - não existe

S Betuminoso S S Praceta Ary dos Santos CMLoures CIA - UNIÃO DE FREGUESIAS 2.552,10

S Betuminoso N N R. Bento Jesus Caraça JF CIA - UNIÃO DE FREGUESIAS 751,28

S Betuminoso N N Rua do Olival, Via Rara JF CIA - UNIÃO DE FREGUESIAS 1.708,80

S Betuminoso N N Rua do Olival, Via Rara JF CIA - UNIÃO DE FREGUESIAS 1.708,80

S Betuminoso S S Rua do Olival, Via Rara CMLoures CIA - UNIÃO DE FREGUESIAS 3.405,15

Rua do Olival, Via Rara CMLoures Incluir no CI

S Betuminoso S S R. Rosa Branco, Portela da Azóia CMLoures CIA - UNIÃO DE FREGUESIAS 3.197,18

S Betuminoso N N Rua do Castelo, St.ª Iria de Azóia CMLoures CIA - UNIÃO DE FREGUESIAS 1.346,40

S Betuminoso N N R. Ilha da Madeira, Pirescouxe JF CIA - UNIÃO DE FREGUESIAS 827,50

Castelo de Pirescouxe JF
INCLUIR NO CI / VERIFICAR 
TITULARIDADE

Instalados pela JF

S TERRA N N JF
VERIFICAR TITULARIDADE --> 
manter NO CI

S Betuminoso N N
R. Fernando Namora/
R. Vasco de Lima; B.º do Belo 

JF A INCLUIR NO CI - NOVO

N TERRA N N B.º das Fontes JF
A EQUACIONAR --> não tem 
condições de uso --> não incluir

N TERRA N N
R. de Altamira/
R. José Gomes Ferreira; Bº da Vista 

JF
A EQUACIONAR --> não tem 
condições de uso --> não incluir

S Betuminoso S S Vale Figueira, S. João da Talha CMLoures CIA - UNIÃO DE FREGUESIAS 1.851,30

S Betuminoso N N Vale Figueira, S. João da Talha CMLoures CIA - UNIÃO DE FREGUESIAS 2.100,00

S Areia S N Vale Figueira, S. João da Talha CMLoures CIA - UNIÃO DE FREGUESIAS 2.460,00

Vale Figueira, S. João da Talha CMLoures CIA - UNIÃO DE FREGUESIAS

Vale Figueira, S. João da Talha CMLoures CIA - UNIÃO DE FREGUESIAS 54.233,89

S Relva sintética S S Rua 25 de Abril, St.º Antão do Tojal Associação CIA - UNIÃO DE FREGUESIAS 25.781,85

S Mosaico S S
Lg. Francisco Maria Borges - 2670-
813 St.º Antão do Tojal

JF CIA - UNIÃO DE FREGUESIAS 1.702,80

S Betuminoso S S
R. Adriano Correia de Oliveira, A-
das-Lebres, St.º Antão Tojal

CMLoures CIA - UNIÃO DE FREGUESIAS 2001 2.820,00

S Relva sintética S S
Rua Alves Redol, Zambujal, S. 
Julião do Tojal

Associação CIA - UNIÃO DE FREGUESIAS 29.559,60

S Betuminoso S S R. Alves Redol, S. Julião Tojal CMLoures CIA - UNIÃO DE FREGUESIAS 3.819,98 63.684,23

196.602,56 196.602,56
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30,00 €

índice fórmula valor

0,75% (n.º de pares de balizas)*0,75%*30,00€*área do recinto 180,00 €
0,75% (n.º de pares de tabelas de basquetebol)*0,75%*30,00€*área do recinto 180,00 €
2,5% 2,5%*30,00€*área do recinto 600,00 €
2,0% 2%*30,00€*área do recinto 480,00 €
1,5% 1,5%*30,00€*área do recinto
4,0% 4%*30,00€*área do recinto
2,0% 2%*30,00€*área do recinto 480,00 €
1,5% 1,5%*30,00€*área do recinto 360,00 €
1,5% 1,5%*30,00€*área do recinto 360,00 €
1,5% 1%*30,00€*área do recinto 360,00 €
3,5% 3,5%*30,00€*área do recinto

total 3.000,00 €

Exemplo p/ Polidesportivo de Vila de Rei:
1 par de balizas
2 pares de tabelas
vedação
piso - betuminoso
iluminação
balneários
bancada
área=< 800 m2

BANCADA
ÁREA =< 800m2

ÁREA > 800m2

VEDAÇÃO
PISO - BETUMINOSO
PISO - MOSAICO
PISO - RELVADO SINTÉTICO
ILUMINAÇÃO
BALNEÁRIOS

PAR DE TABELAS

DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE |  DIVISÃO DE DESPORTO

Contrato inter-administrativo - proposta de valores a transferir/ano - fórmula de cálculo

Valor base p/ conservação e manutenção/m2 =

PAR DE BALIZAS
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área
# 972,38

índice fórmula valor

0,75% (n.º de pares de balizas)*0,75%*30,00218,79 €
0,75% (n.º de pares de tabelas de basquetebol)*0,75%*30,00218,79 €
2,5% 2,5%*30,00729,29 €
2,0% 2%*30,00583,43 €
1,5% 1,5%*30,000,00 €
4,0% 4%*30,00 0,00 €
2,0% 2%*30,00583,43 €
1,5% 1,5%*30,00437,57 €
1,5% 1,5%*30,00437,57 €
1,5% 1%*30,00437,57 €
3,5% 3,5%*30,000,00 €

total 3.646,43 €

PAR DE TABELAS

DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE |  DIVISÃO 
DE DESPORTO

Contrato inter-administrativo - proposta de valores a transferir/ano - 

Valor base p/ conservação e manutenção/m2 =

PAR DE BALIZAS

BANCADA
ÁREA =< 800m2

ÁREA > 800m2

VEDAÇÃO
PISO - BETUMINOSO
PISO - MOSAICO
PISO - RELVADO SINTÉTICO
ILUMINAÇÃO
BALNEÁRIOS
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Freguesia DESIGNAÇÃO

Bucelas Polidesportivo de Vila de Rei

Loures Polidesportivo de S. Sebastião de Guerreiros

Loures Campo de Jogos do Parque das Sapateiras

Loures Circuito de Manutenção do Infantado

Loures Mini-campo de basquetebol da Urbanização do Infantado

Loures Ginásio ao ar livre da Urbanização do Infantado

Apelação Mini-campo da Apelação

Apelação Mini-campo da Apelação - Moínho de Vento

Camarate Polidesportivo do Parque Desportivo de Camarate

Camarate Campo de Ténis do Parque Desportivo de Camarate

Camarate Campo de Ténis do Parque Desportivo de Camarate

Camarate Circuito de Manutenção do Parque Desportivo de Camarate

Unhos Campo de Futebol do Parque Desportivo 1º de Maio

Unhos Polidesportivo do Parque Desportivo 1º de Maio

Apelação Polidesportivo da Qt.ª da Fonte

Portela Ginásio de Ar Livre do Parque Augusto Gouveia

Portela Campo de Jogos do Parque Augusto Gouveia

Portela Percurso de Marcha e Corrida do Parque Augusto Gouveia

Frielas Polidesportivo da Zona de Lazer e Desporto

Santo António dos Cavaleiros Campo de Ténis da Flamenga

Santo António dos Cavaleiros Bate-bolas da Flamenga

Santo António dos Cavaleiros Campo de Jogos do Parque da Romeira

Santo António dos Cavaleiros Polidesportivo da Quinta das Flores

Sacavém Polidesportivo da Urb. Terraços da Ponte

Sacavém Mini-campo da Urbanização Terraços da Ponte (Quinta do Mocho)

Sacavém Campo de Jogos - Urb. Terraços da Ponte 

Sacavém Polidesportivo 25 de Abril - Courela do Foguete

Prior Velho Campo de Jogos do B.º de St.º Ant.º

Prior Velho Campo de Jogos Maestro Lopes Graça

Prior Velho Ginásio do Centro de Actividades do Prior Velho



Bobadela Polidesportivo do Parque Desportivo Municipal de Bobadela

Bobadela Campo de Ténis do Parque Desportivo Municipal de Bobadela

Bobadela Campo de Futebol do Parque Desportivo Municipal de Bobadela

Bobadela Polidesportivo Municipal da Bobadela

Bobadela Campo de Jogos Bento Jesus Caraça

Santa Iria de Azóia
Campo de Ténis do Complexo Desportivo Henrique Fernando Pinheiro 

Lopes

Santa Iria de Azóia
Campo de Ténis do Complexo Desportivo Henrique Fernando Pinheiro 

Lopes

Santa Iria de Azóia
Polidesportivo do Complexo Desportivo Henrique Fernando Pinheiro 

Lopes

Santa Iria de Azóia Equipamento Especial - EJR/Ginásio de Ar Livre

Santa Iria de Azóia Polidesportivo da Portela de Azóia

Santa Iria de Azóia Campo de Ténis Ant.º Pereira Júnior

Santa Iria de Azóia Campo de Jogos de Pirescouxe

Santa Iria de Azóia Ginásio de Ar Livre do Jardim do Castelo de Pirescouxe

Santa Iria de Azóia Campo de Jogos do B.º dos Monjões

Santa Iria de Azóia Espaço Verde e de Lazer Belo Horizonte

São João da Talha Campo de Ténis de Vale Figueira

São João da Talha Polidesportivo de Vale Figueira

São João da Talha Campo de Jogos do Ecoparque de São João da Talha

São João da Talha Ginásio de Ar Livre do Ecoparque de S. João da Talha

São João da Talha Circuito de Manutenção do Ecoparque de S. João da Talha

Santo Antão do Tojal Campo de Futebol do Parque Desportivo do Tojal

Santo Antão do Tojal Polidesportivo do Jardim Joaquim Dias de Sousa Ribeiro

Santo Antão do Tojal Polidesportivo de A-das-Lebres

Santo Antão do Tojal Campo de Futebol do Zambujalense Futebol Clube

São Julião do Tojal Polidesportivo Coberto de S. Julião do Tojal



MORADA VALOR A TRANSFERIR (€)

Largo de João Raimundo, Vila de Rei 3.000,00

S. Sebastião de Guerreiros 3.398,05

R. Maria Lamas, Qt.ª Sapateiras 930,08

R. Pedro Álvares Cabral, Urbanização do 

Infantado
90,00

R. Pedro Álvares Cabral, Urbanização do 

Infantado
195,08

R. Pedro Álvares Cabral, Urbanização do 

Infantado
210,00

R. das Escolas - Apelação 752,40

R. Soeiro Pereira Gomes - Apelação 752,40

R. Natália Correia - Camarate 3.180,00

R. Natália Correia - Camarate 1.920,00

R. Natália Correia - Camarate 1.920,00

R. Natália Correia - Camarate 27.945,00

Av. das Forças Armadas, Catujal 2.047,95

Av. das Forças Armadas, Catujal 3.646,43

B.º da Quinta da Fonte - Apelação 578,12

Avenida dos Descobrimentos - Portela 270,00

Avenida dos Descobrimentos - Portela 1.197,00

Avenida dos Descobrimentos - Portela

Zona de Lazer e Desporto de Frielas 582,00

Av. João B. Núncio, Flamenga 518,40

Av. João B. Núncio, Flamenga 129,60

Praceta da Romeira, Ponte de Frielas 491,40

Urb. de St.º André - Quinta das Flores 1.239,30

Urb. Terraços da Ponte - Sacavém 3.240,00

Qt.ª Mocho - Sacavém 752,40

R. Ant.º José de Almeida, Urb. Terraços 

da Ponte
518,40

Courela do Foguete 947,63

R. Bissau - Prior Velho 1.398,60

R. Maestro Lopes Graça - Prior Velho 

(Junto à EB1 Prior Velho)
1.665,00

Qt.ª St.º Ant.º da Serra 13.110,00



Rua das Giestas - Bobadela 2.576,78

Rua das Giestas - Bobadela 1.803,60

Rua das Giestas - Bobadela 27.945,00

Praceta Ary dos Santos - Bobadela 2.552,10

R. Bento Jesus Caraça - Bobadela 751,28

Rua do Olival, Via Rara 1.708,80

Rua do Olival, Via Rara 1.708,80

Rua do Olival, Via Rara 3.405,15

Rua do Olival, Via Rara

R. Rosa Branco, Portela da Azóia 3.197,18

Rua do Castelo, St.ª Iria de Azóia 1.346,40

R. Ilha da Madeira, Pirescouxe 827,50

Castelo de Pirescouxe

B.º dos Monjões

R. Fernando Namora/

R. Vasco de Lima; B.º do Belo Horizonte

Vale Figueira, S. João da Talha 1.851,30

Vale Figueira, S. João da Talha 2.100,00

Vale Figueira, S. João da Talha 2.460,00

Vale Figueira, S. João da Talha 300,00

Vale Figueira, S. João da Talha

Rua 25 de Abril, St.º Antão do Tojal 25.781,85

Lg. Francisco Maria Borges - St.º Antão 

do Tojal
1.702,80

R. Adriano Correia de Oliveira, A-das-

Lebres
2.820,00

Rua Alves Redol, Zambujal 29.559,60

R. Alves Redol, S. Julião Tojal 3.819,98

194.843,36



ANEXO VII 

CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA DOS ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO 

 

1. Os trabalhos de inspeção dos equipamentos infantis e superfícies de impacto implicam as seguintes 

tarefas: 

a) inspeção das distâncias livres dos equipamentos e respeito pela sua área de segurança 

b) inspeção do nível de profundidade de camada de amortecimento e/ou desgaste dos 

pavimentos 

c) verificação do nível de exposição e/integridade estrutural das fundações 

d) inspeção de elementos de ligação 

e) inspeção das caixas de areia 

f) inspeção de todos os elementos sujeito a desgaste e identificação de peças danificadas e/ou em 

falta. 

g) inspeção de eventuais formações de ângulos, aberturas ou fissuras perigosas devido a atos de 

vandalismo ou uso indevido dos equipamentos  

h) inspeção de todos os elementos sujeitos ao desgaste e identificação das peças danificadas 

i) inspeção da estabilidade do equipamento, nomeadamente, através de inspeção das suas 

fixações 

j) inspeção de elementos de ligação e reajuste se necessário 

k) inspeção de rede e cordas para apertar e esticar a identificação de partes danificadas 

l) inspeção de superfícies de madeira 

São, portanto, excluídas as obras de grande dimensão que resultarão da eventual substituição de um 

equipamento, reabilitação total do espaço e/ou mudança de uso. 

 

2. Plano de Inspeções  

As inspeções implicam inspeção visual de rotina; inspeção funcional; manutenção preventiva; 

manutenção corretiva. 

Inspeção principal anual. 

O Plano de inspeções tem de ser estruturado de acordo com a parte 7 da norma NP EN 1176:2010, 

nomeadamente:  

• Inspeção visual de rotina - frequência quinzenal  

• Inspeção operacional ou funcional - frequência mensal  

• Inspeção principal anual - frequência anual  

2.1 Inspeção visual de rotina  

A inspeção regular visa a identificação dos perigos óbvios que podem resultar de vandalismo, utilização 

ou condições meteorológicas. 



Esta tipologia de inspeção tem particular incidência na identificação de: 

a) Peças cortadas ou em falta,  

b) Limpeza, garrafas partidas;  

c) Distâncias livres dos equipamentos ao solo; 

d) Acabamentos dos pavimentos; 

e) Fundações expostas; 

f) Arestas cortantes  

A periodicidade deverá ser definida em função da sua utilização, podendo em casos de utilização 

excessiva necessitar de inspeções diárias. 

2.2 Inspeção operacional ou funcional  

Esta inspeção mais pormenorizada que a visual de rotina, destina-se a verificar o funcionamento, 

estabilidade e desgaste dos equipamentos.  

A periodicidade será a referida no plano de serviços (ou de acordo com as instruções do fabricante).  

Esta inspeção terá como foco: 

a) Limpeza; 

b) Distâncias livres dos equipamentos ao solo; 

c) Peças permanentemente seladas (soldaduras, juntas);  

d) Acabamentos dos pavimentos; 

e) Fundações expostas;  

f) Arestas cortantes;   

g) Peças em falta. 

2.3 Inspeção principal anual 

A inspeção principal é realizada uma vez por ano efetuada com o objetivo de verificar o nível geral de 

segurança do equipamento (incluindo fundações e superfícies de amortecimento de impacto e queda) em 

conformidade com as partes relevantes da norma NP EN 1176:2010. 

Esta tipologia de inspeção tem particular incidência nas alterações feitas e resultado da avaliação de 

medidas de segurança, efeitos das intempéries, sinais de deterioração ou corrosão, peças 

permanentemente seladas, qualquer alteração ao nível de segurança do equipamento em resultado de 

reparações efetuadas, componentes adicionados ou substituídos. Esta inspeção pode requerer a 

desmontagem de peças ou outras medidas para detetar possíveis deteriorações da estrutura. 

 

3. Serviços de manutenção  

O serviço de manutenção é composto por ações preventivas e ações corretivas.  

As falhas que ocorrem durante o funcionamento do equipamento, e que poem em risco a segurança 

deverão ser corrigidos sem demora. Se tal não for possível, será impedida a utilização do equipamento 

através da sua imobilização ou remoção.  



O serviço de manutenção de espaços de jogo e recreio tem de ser executado por equipas constituídas por 

técnicos habilitados e especializados nos requisitos da NP EN1176:2010-7. 

 

4. Manutenção preventiva  

Após a inspeção visual de rotina a cada parque infantil será emitido um relatório de inspeção que 

identificará as ações de manutenção preventiva realizadas. 

As ações de manutenção preventiva serão realizadas de imediato após a realização da inspeção quinzenal.  

O serviço de manutenção preventiva será executado de acordo com o preconizado na parte 7 da norma 

NP EN 1176:2010 e deve incluir as seguintes ações:  

a) Aperto de ligações  

b) Lubrificação dos rolamentos e fixações de partes móveis  

c) Limpeza do recinto 

d) Manutenção de áreas de espaço livre  

e) Manutenção dos pavimentos de amortecimento de impacto  

f) Verificação do nível da superfície quando o pavimento de amortecimento de impacto é enchimento 

solto 

 g) Nova pintura ou envernizamento pontual 

h) Manutenção dos pavimentos de amortecimento de impacto 

i) Marcação dos equipamentos de forma indicar o nível da superfície quando o pavimento de 

amortecimento de impacto é enchimento solto; 

j) Reconstrução de enchimentos soltos até ao nível correto (excluindo o custo do material) 

l) Manutenção de áreas de espaço livre (remoção de obstáculos) 

Esta tipologia de manutenção visa garantir a segurança básica e normal funcionamento do espaço, 

permitindo igualmente manter a durabilidade espetável dos equipamentos, interrompendo assim 

precocemente um ciclo de degradação acelerada.  

A manutenção regular dos pavimentos soltos em areia ou areão compreende as seguintes operações:  

• Remoção de vidros partidos, beatas e outros detritos ou contaminantes;  

• Acinhagem superficial da caixa de areia ou areão;  

• Espalhamento e reposição até ao nível correto nas zonas de maior arrasto.  

 

5. Registo e Controle 

No decorrer de cada intervenção deverá ser efetuado um registo fotográfico das peças danificadas, ou 

em falta, aspeto geral dos equipamentos, níveis de pintura e outras situações que se considerem 

relevantes. Para cada equipamento deverá ser preenchida uma ficha da qual constará a descrição do 

estado geral do equipamento à data da inspeção com a identificação das peças substituídas e/ou a 

substituir, bem como a necessidade eventual de tratamentos para beneficiação dos equipamentos. 



Estas fichas deverão ser assinadas por ambas as partes, no ato da inspeção e integradas no livro de 

manutenção. 

 

6. Na eventual substituição do equipamento infantil, superfícies de impacto, mobiliário e instalações de 

apoio há que respeitar a qualidade, tipo e localização do equipamento substituído, sendo que na 

impossibilidade do incumprimento do agora referido, a substituição carece de parecer prévio do 

Município. 

 

7. O âmbito do exercício da delegação de competências referente á limpeza das vias e espaços 

públicos, que integrem os próprios Parques Infantis, para além do que esta definido no numero 2 do 

artigo 2º do presente protocolo, compreende a varredura e lavagem manual das vias e espaços 

públicos, incluindo valetas, sarjetas, sumidouros, bermas e caminhos, corte de ervas e remoção de 

terras nas áreas urbanas da freguesia, excluindo a recolha de monos e aparas de jardim, nos termos 

dos regulamentos municipais de resíduos sólidos e limpeza de espaços públicos. 

 

8. Periodicidade das inspeções recomendadas 

A periodicidade ao Parque Infantil deverá ser mediante o tipo de cada ação que ocorrerem, no caso da 

Freguesia não optar por interagir com uma empresa vocacionada para o efeito.   

a) A limpeza de espaço deverá ser semanal 

b) A inspeção visual deverá ser mensal 

c) A inspeção operacional deve ser trimestral 

d) A inspeção anual obrigatória, como o nome indica anual 

e) A intervenção expedita, sempre que necessário 

f) A intervenção programada, sempre que necessário 

g) A desinfeção de areias, deverá ser mensal, se for entre outubro a março e quinzenal, se for entre abril 

a setembro. 

8.1 Estes procedimentos têm um objetivo claro e devem observar-se também factos concretos que serão 

enumerados consoante as alíneas do ponto anterior: 

a) Objetivo: manutenção do espaço em boas condições de higiene 

Deve-se observar: Limpeza de todo o espaço de jogo e recreio e identificação de perigos eminentes 

b) Objetivo: identificar perigos óbvios que podem resultar de vandalismo ou de condições climatéricas 

adversas 

Deve-se observar: 

• Limpeza de todo o espaço de jogo e recreio 



• Distâncias livres dos equipamentos e respeito pela sua área de segurança 

• Nível de profundidade da camada de amortecimento e/ou desgaste dos pavimentos 

• Fundações expostas e integridade estrutural  

• Verificação de elementos de ligação e reajuste se necessário 

• Controlo de todos os elementos sujeitos ao desgaste e identificação de peças danificadas e/ou em falta 

c) Objetivo: verificar o funcionamento e a estabilidade dos equipamentos 

Deve-se observar: 

• Verificação de eventuais formações de ângulos, aberturas ou fissuras perigosas devido a atos de 

vandalismo ou uso indevido de equipamentos 

• Controle de todos os elementos sujeitos ao desgaste e identificação das peças danificadas 

• Controle da estabilidade do equipamento, nomeadamente, através das suas fixações 

• Verificação de elementos de ligação e reajuste se necessário 

• Reposição de eventuais capas de proteção aos parafusos em falta 

• Identificação de peças em falta e/ou partidas 

• Inspeção de redes e cordas para apertar e esticar e identificação de partes danificadas 

• Identificação de eventuais superfícies de madeira com maior desgaste de pintura danificadas 

• Identificação de eventuais superfícies de madeira com maior desgaste de pintura para lixar e pintar 

• Verificação do estado do pavimento sintético e da sua espessura 

d) Objetivo: verificar o nível global dos equipamentos, fundações e pavimentos 

Deve-se observar: 

• Inspeção das estruturas de suporte e fundações 

• Inspeção dos componentes (madeira, cordas, acessórios) 

• Identificar sinais de deterioração ou corrosão 

• Eventual mudança ao nível de segurança dos equipamentos resultante de reparações efetuadas 

ou de componentes adicionadas e/ou substituídas 

• Necessidade de aplicação de novo tratamento da madeira e pintura 

• Capacidade de amortecimento de impacto do pavimento 

e) Objetivo: limpar e desinfetar as areias que servem de piso amortecedor 

Deve-se proceder á: 

• Crivagem manual e/ou mecânica das areias 

• .Desinfeção química com solução iodada de ação bactericida conforme Norma Euroepia 

• Análises químicas para avaliação do teor residual do desinfetante utilizado 

• Análises microbiológicas 

 

 



9. Recomendações para intervenção em Espaços de jogo e recreio de uso coletivo 
 

9.1. Vedações e respetivos portões 

Inspeções periódicas recomendadas: Trimestral 

Verificar: vedações e respetivos portões, incluindo lubrificação, substituição dos puxadores, fechaduras 

e peças móveis, troços de rede ou painéis rígidos e respetivos acessórios, bem como tratamento e 

pintura de zonas afetadas por ferrugem. 

9.1.1 Vedações de painéis rígidos 

Verificação, reapertar parafusos, reajustamento e substituição de todas as peças partidas ou em falta, 

por outras novas iguais, necessárias á fixação dos painéis aos prumos. 

Reparação, desempeno ou substituição de painéis rígidos que se encontrem deteriorados por outros 

novos iguais. 

Verificação do estado da pintura, detectar e reparar os pontos de ferrugem, tratar e pintar essas zonas 

Verificação de zonas de soldadura, reforçando-as se necessário, tratar e pintar essas zonas 

9.1.2 Vedações de rede de malha elástica 

Verificar se está bem tencionada e reajustar se necessário 

Verificação dos esticadores e arames de cosedura e barras de fixação aos prumos, reajustando, 

reparando, reforçando ou substituindo. 

Verificação da rede, sempre que surja um buraco ou corte, substituir o troço danificado entre prumos, 

colocando braçadeiras ou soldando peças para sustentar as barras de fixação, colocar novos esticadores 

e coser a rede nesse troço. 

Verificação do estado da pintura, detetar e reparar os pontos ferrugem, tratar e pintar essas zonas 

Verificação de zonas de soldadura, reforçando-as se necessário, tratar e pintar essas zonas 

9.1.3 Portões 

Afinação e lubrificação de todas as peças móveis 

Reparação e substituição de dobradiças, puxadores, fechaduras, fechos, trancas ou quaisquer outras 

peças partidas ou em falta. 

Reapertar parafusos e proceder á sua substituição se necessário  

Verificar zonas de soldadura, reforçando-as se necessário, tratar e pintar essas zonas. 

Verificar os esticadores, arames de cosedura e barras de fixação se for o caso, reajustando, reparando, 

reforçando ou substituindo. 

9.2.  Pavimentos 

Inspeção periódica recomendada: Trimestral 

Limpar os pavimentos de pedras, lixo, ervas, lamas, etc. 

 

 



9.2.1 Pavimentos betuminosos ou de argamassas cimentícias 

Verificação dos pavimentos betuminosos ou de cimento, se existem buracos, fendas ou fissuras, proceder 

ao seu tratamento e tapamento. Nas zonas onde se formem poças, proceder ao nivelamento. No caso de 

aparecimento de ervas, removê-las, corrigindo essa zona. 

9.2.2 Pavimentos de placas cerâmicas, placas ou peças de betão 

Verificação dos pavimentos cerâmicos ou constituídos por placas ou peças de cimento, reparar e substituir 

todas as peças danificadas por material novo igual. Nas zonas onde se formem poças, proceder ao seu 

levantamento e reposição de forma a solucionar o problema 

9.2.3 Pavimentos de cubos ou placas de pedra 

Verificação dos pavimentos com calçada ou placa de pedra, reparar e proceder á sua reposição quando 

surgem buracos e ao seu levantamento e reposição quando se verifiquem depressões ou elevações 

9.2.4 Pavimentos de betão poroso 

Verificação dos pavimentos em betão grosso, proceder á sua lavagem com máquina de alta pressão, pelo 

menos duas vezes ao ano, sendo uma delas antes das primeiras chuvas 

9.2.5 Pavimento de borracha 

Verificação das condições de resistência, de drenagem adequadas e das características das superfícies de 

impacte concebidas de acordo com a Portaria nº379/98 de 2 de Julho – EN 1177:1997 

9.2.6        Outro tipo de pavimento 

Ver caso a caso. 

9.3. Muros e bancadas 

Inspeção periódica recomendada: Trimestral, sendo uma delas antes das primeiras chuvas (fim do verão), 

outra no fim do Outono e a outra após o período das chuvas (Primavera/Fim da Primavera) 

9.3.1 Muros 

Verificar se existem danos, fissuras ou fendas, limpar, reparar, tratar e pintar 

Verificar juntas de dilatação, reparar, tratar e masticar quando necessário 

Verificar se os bueiros ou zonas de escoamento das águas estão funcionais, limpos de terras, folhas, sem 

ervas, lixos ou qualquer objeto que impeça o fácil escoamento da água 

Se os muros forem forrados ou capeados com outro material, deverá proceder-se á sua reparação ou á 

substituição das peças fissuradas ou danificadas por outras novas iguais. 

9.3.2 Bancadas 

Verificar se nas superfícies de assento existem danos, falhas, fendas ou capeamento partido ou 

danificado, reparar, pintar e substituir as peças danificadas por outras iguais 

Verificar se os canais de escoamento de água estão funcionais, limpos e desimpedidos. 

Suporte de bancadas  

Verificar o suporte de bancadas; se for de alvenaria ou betão, proceder como indicado para os muros; se 

for metálica, inspecionar a pintura e verificar as zonas de soldadura, reajustar os parafusos, reparando 



pontos de ferrugem, reforçando soldaduras, tratar e pintar; se for em madeira ver quais as peças podres 

ou com falhas, substituir e/ou reparar, inspecionar o estado da pintura ou do tratamento e pintar as zonas 

reparadas 

9.4. Equipamento de lazer infantil: 

Inspeção periódica recomendada: Quinzenal 

Verificação do equipamento por forma a evitar: arestas vivas, rebarbas ou superfícies rugosas, lascas, 

pregos, parafusos ou qualquer material pontiagudo,  

Verificação das fixações ao solo salientes e cabos de fixação, cordas, cabos ou correntes deterioradas,  

Verificação de superfícies que possam provocar queimadura,  

Detetar zonas ou peças com falhas ou apodrecidas, lubrificar peças móveis, reajustar parafusos, reparar, 

reforçar, substituir peças danificadas por outras novas iguais, a tratar e pintar as zonas reparadas 

Detetar pontos de ferrugem, reparar, reforçar, tratar e pintar 

Substituir a areia das caixas pelo menos uma vez por ano 

Verificação das tabelas de madeira, reparação, tratamento, pintura e substituição do que é necessário 

Verificação, reparação ou substituição das redes de nylon dos equipamentos desportivos  

9.5. Sumidouros e valetas 

Inspeção periódica recomendada: No mínimo trimestral: 1 antes das primeiras chuvas (fim do Verão), 

uma no fim de Outono e outra após as chuvas (Primavera/fim da Primavera) 

Limpar, remover, pedras, ervas, areia, lama, lixos, etc., de forma a garantir um bom escoamento de águas 

Verificar se os sumidouros apresentam bom escoamento, desentupir a tubagem entre os sumidouros e 

respetivas caixas de receção 

Verificar o pavimento das valetas e proceder como no capítulo dos “pavimentos” 

Verificar as grelhas dos sumidouros, reparar e substituir se necessário 

9.6. Pinturas de marcação dos pavimentos 

 Inspeção periódica recomendada: No mínimo 2 vezes ao ano, sendo uma antes e outra após a época das 

chuvas. 

Verificação da pintura e marcação dos pavimentos, repintar todas as zonas que se apresentem mais gastas 

ou que por motivo de reparação, necessitem retoque. 

9.7. Candeeiros, colunas de iluminação, postes e outro material elétrico 

Inspeção periódica recomendada: Trimestral 

Verificação do estado de funcionamento, substituir lâmpadas, armaduras, globos, difusores e 

aparelhagem de comando que se encontrem danificados por outros novos iguais. 

Verificação do estado de pintura das colunas e candeeiros 

Verificar do estado da pintura das colunas e candeeiros 

Verificar zona de soldaduras, dentificar os pontos de ferrugem, reparar, reforçar, tratar e pintar as zonas 

afetadas 



Verificação das colunas e candeeiros, reaperto de parafusos, se tem portinholas fechadas, se tem fios á 

vista, reparar ou substituir se for necessário 

9.8. Bebedouros, bocas de rega e material de canalizações de água, esgotos 

Inspeção periódica recomendada: Mensal 

Verificação e reparação local sempre que se detetem fugas 

Verificação e teste de bom funcionamento da aparelhagem de comando (torneira, torneiras de serviço, 

etc.), reajustar, substituir válvulas, peças e/ou o aparelho quando necessário 

Verificação do escoamento da rede de esgoto pluvial ou doméstico, desentupir tubagem e limpar caixas 

sempre que necessário 

9.9. Telheiros 

Inspeção periódica recomendada: Trimestral, sendo uma delas antes das primeiras chuvas (fim do Verão), 

outras no fim do Outono e a outra após o período das chuvas (Primavera/fim da Primavera). 

9.9.1 Verificação da estrutura de suporte. Se for de alvenaria ou betão, proceder como indicado para 

os muros; se for metálica, inspecionar a pintura e verificar as zonas de soldadura, reajustar os parafusos, 

reparando pontos de ferrugem, reforçando soldaduras, tratar e pintar; se for em madeira ver quais as 

peças podres ou com falhas, substituir e/ou reparar, inspecionar o estado da pintura ou do tratamento e 

pintar as zonas reparadas proceder como indicado em suporte das bancadas. 

9.9.2 Cobertura em fibrocimento ou chapas plásticas 

Limpar a cobertura, removendo pedras, lixo, ervas ou objetos. 

Verificação das chapas e remates, reajustar os parafusos de fiação, substituir os vedantes e/ou anilhas 

vedantes e parafusos ou porcas se necessário, colmatar eventuais pequenos buracos com betume/cola 

apropriado e/ou remendar com tela asfáltica, substituir as chapas e respetivos parafusos e anilhas quando 

estiverem partidas ou danificadas, quando não permita a sua reparação. 

Verificação da zona de remate á parede e rufos, reparando, utilizando mástique ou tela, de forma a 

garantir a sua estanquicidade. 

9.9.3 Cobertura em chapa metálica 

Limpar a cobertura, removendo pedras, lixo, ervas ou objetos. 

Verificação das chapas, remates e rufos, reajustar parafusos de fixação, substituir os vedantes e /ou 

anilhas vedantes se necessário, reparar e desempenar as chapas quando apresentem deformações ou 

substituí-las quando não for possível a sua reparação. 

Verificar e detetar pontos de ferrugem, tratar e pintar essas zonas. 

9.9.4 Cobertura em telha 

Limpar a cobertura, removendo as pedras, ervas, lixos, etc. 

Verificar se há telhas partidas ou fissuradas e substituir por outras novas iguais. 

Verificar as zonas de remate e cumeeira, reparando e/ou remendando com tela, de forma a garantir a 

estanquicidade. 



9.9.5 Cobertura em terraço 

Limpar a cobertura, removendo as pedras, ervas, lixos, sacos de plástico, folhas, bolas, etc. 

Limpar e desentupir as caldeiras de recolha de águas e os tubos de queda, de forma a garantir o 

escoamento de águas. 

Verificar o estado das telas, remendar os pontos em que apresentem buracos ou danificação da superfície. 

Verificar as zonas de colagem, recolar, reforçando se necessário. 

Verificar as zonas de remate aos tubos de queda e às paredes e rufos, reparando, reforçando e recolando 

se necessário. 

9.9.6 Caldeiras, tubos de queda e rufos 

Limpar, remover pedras, ervas, folhas, lixos, etc, de forma a garantir bom escoamento das águas. 

Verificar os suportes da caleira, reparando os apoios, reforçar ou substituir os mesmos, de forma a 

garantir a sua fixação. 

Detetar pontos de ferrugem, tratar e pintar essas zonas. 

Verificar as uniões entre peças, recolando ou soldando se necessário. 

Substituir todas as peças danificadas ou partidas por outras novas iguais. 



ANEXO VII

Assegurar a conservação, manutenção, reparação e limpeza dos espaços de jogo e recreio (Parques Infantis)

Fórmula de cálculo:  5 €/m2 

Designação Morada Localidade Área de Construção (m2) Valor a transferir anualmente

Parque Infantil Bucelas Largo do Espírito Santo Bucelas 200,00 1.000,00 €

Parque Infantil Caracol Rua da Capela Bemposta 140,00 700,00 €

Parque Infantil do Freixial Largo do Chafariz Freixial 223,00 1.115,00 €

Parque Infantil Solcasa Rua Dr. Zeca Afonso, Urb. Solcasa Bucelas 120,00 600,00 €

Parque Infantil de Vila Nova Rua do Nascente Vila Nova 210,00 1.050,00 €

Parque Infantil do JI da Chamboeira Azinhaga da Fonte Chamboeira 180,00 900,00 €

Proposta de valor a transferir 5.365,00 €

Freguesia de Bucelas



ANEXO VII

Assegurar a conservação, manutenção, reparação e limpeza dos espaços de jogo e recreio (Parques Infantis)

Fórmula de cálculo: 5 €/m2 

Designação Morada Localidade
Área de Construção 

(m2)

Valor a transferir 

anualmente

Parque Infantil Apelação Largo 25 Abril Apelação 101,00 505,00 €

Parque Infantil Bº São José Rua António Aleixo Bº São José, Camarate 157,10 785,50 €

Parque Infantil Bº S. Francisco  Rua Gago Coutinho Bº S. Francisco, Camarate 1.898,00 9.490,00 €

Parque Infantil Bº São Lourenço Rua D. Nuno Álvares Pereira Bº São Lourenço, Camarate 234,00 1.170,00 €

Parque Infantil do Bairro de Santiago Estrada militar B.º Santiago, Camarate 59,00 295,00 €

Parque Infantil Bº Santo António  Rua Associação de Moradores Força do Povo Bº Santo António, Camarate 900,00 4.500,00 €

Parque Infantil do Parque do Grilo B.º do Grilo, Camarate B.º do Grilo, Camarate 150,00 750,00 €

Parque Infantil Bairro Josipal Rua 5 de Outubro B.º Josipal, Unhos 250,00 1.250,00 €

Parque Infantil Casa Multiusos Largo Raúl Otero Salgado    Unhos 105,00 525,00 €

Parque Infantil dos Galvões Rua dos Galvões Unhos 750,00 3.750,00 €

Proposta de valor a transferir 23.020,50 €

Freguesia de Camarate, Unhos e Apelação



ANEXO VII

Assegurar a conservação, manutenção, reparação e limpeza dos espaços de jogo e recreio (Parques Infantis)

Fórmula de cálculo: 5 €/m2 

Designação Morada Localidade
Área de Construção 

(m2)

Valor a transferir 

anualmente

Parque Infantil Paraíso dos pequeninos Rua Francisco Mateus Germano Fanhões 68,00 340,00 €

Parque Infantil Casainhos  Rua da Pateira Casaínhos 168,00 840,00 €

Parque Infantil Ribas de Cima  Rua da Esperança Ribas de Cima  130,00 650,00 €

Proposta de valor a transferir 1.830,00 €

Freguesia de Fanhões



ANEXO VII

Assegurar a conservação, manutenção, reparação e limpeza dos espaços de jogo e recreio (Parques Infantis)

Fórmula de cálculo: 5 €/m2 

Designação Morada Localidade
Área de Construção 

(m2)

Valor a transferir 

anualmente

Parque Infantil Fanqueiro Rua Anselmo Brancamp Freire Fanqueiro 665,00 3.325,00 €

Parque Infantil Mealhada Rua da Calheta Mealhada 300,00 1.500,00 €

Parque Infantil  Fernão de Magalhães Rua Fernão de Magalhães Infantado 351,00 1.755,00 €

Parque Infantil  Infante D. Henrique Praça Infante D. Henrique Infantado 650,00 3.250,00 €

Parque Infantil da Murteira Rua da Escola Primária       Murteira 60,00 300,00 €

Parque Infantil Fonte Santa Praceta Nossa Senhora da Assunção        Fonte Santa 457,00 2.285,00 €

Parque Infantil  dos Trotes PI  dos Trotes Torre dos trotes 35,00 175,00 €

Parque Infantil Quinta da Peça Rua das Glicinias Quinta da Peça 191,00 955,00 €

Parque Infantil de Guerreiros Rua Gonçalo Mendes da Maia      Guerreiros 140,00 700,00 €

Parque Infantil Casal do Covão Rua Álvaro Barreirinhas Cunhal      Urb. Casal do Covão 115,00 575,00 €

Parque Infantil de Guerreiros 2 Rua Martim Moniz Guerreiros 150,00 750,00 €

Parque Infantil Sapateiras Rua Maria Lamas Sapateiras 3.300,00 16.500,00 €

Proposta de valor a transferir 21.940,00 €

Freguesia de Loures



ANEXO VII

Assegurar a conservação, manutenção, reparação e limpeza dos espaços de jogo e recreio (Parques Infantis)

Fórmula de cálculo: 5 €/m2 

Designação Morada Localidade
Área de Construção 

(m2)

Valor a transferir 

anualmente

Parque Infantil de Salemas Rua da Escola Salemas 125,00 625,00 €

Parque Infantil do Jardim Publico de Lousa Rua Herois do Ultramar Lousa 142,00 710,00 €

Proposta de valor a transferir 1.335,00 €

Freguesia de Lousa



ANEXO VII

Assegurar a conservação, manutenção, reparação e limpeza dos espaços de jogo e recreio (Parques Infantis)

Fórmula de cálculo: 5 €/m2 

Designação Morada Localidade
Área de Construção 

(m2)

Valor a transferir 

anualmente

Parque Infantil Jardim Público de Moscavide Rua Artur Ferreira da Silva Moscavide 435,45 2.177,25 €

Parque Infantil Praceta José Augusto Gouveia Praceta José Augusto Gouveia Moscavide 200,00 1.000,00 €

Parque Infantil Almeida Garrett Av. dos Descobrimentos Portela 530,00 2.650,00 €

Parque Infantil Parque Urbano Portela Av. dos Descobrimentos Portela 401,97 2.009,85 €

Parque Infantil Cristo Rei 1 Rua Doutor João António Gonçalves Amaral      Moscavide 461,22 2.306,10 €

Parque Infantil Cristo Rei 2 Rua Doutor Professor António Luciano Pacheco de Sousa Franco           Moscavide 485,00 2.425,00 €

Proposta de valor a transferir 12.568,20 €

Freguesia de Moscavide e Portela



ANEXO VII

Assegurar a conservação, manutenção, reparação e limpeza dos espaços de jogo e recreio (Parques Infantis)

Fórmula de cálculo:  5 €/m2 

Designação Morada Localidade
Área de Construção 

(m2)

Valor a transferir 

anualmente

Parque Infantil Praceta D. Fernando I Praceta D. Fernando I Sacavém 223,30 1.116,50 €

Parque Infantil 25 de Abril Rua Courela do Foguete Courela do Foguete 275,00 1.375,00 €

Parque Infantil Urbanização Real Forte Rua Fábrica da Loiça Sacavém Sacavém 288,00 1.440,00 €

Parque Infantil Praceta Mestre Ferreira da Graça Praceta Mestre Ferreira da Graça Sacavém 105,00 525,00 €

Parque Infantil Fonte Pêrra Rua Luis de Camões B.º da Fonte Pêrra 270,00 1.350,00 €

Parque Infantil da Quinta do Património Rua Cooperativa A Sacavenense Quinta do Património 215,00 1.075,00 €

Parque Infantil Quinta do Mocho 1 Rua Agostinho Neto Quinta do Mocho 301,00 1.505,00 €

Parque Infantil Quinta do Mocho 2 Largo dos Lusíadas     Quinta do Mocho 407,00 2.035,00 €

Parque Infantil Estado da India Rua Doutor Gabriel Spínola Sacavém 75,00 375,00 €

Parque Infantil Fernando Marcos Rua Bento Jesus Caraça Sacavém 160,00 800,00 €

Parque Infantil Terraços da Ponte 1 Rua Marechal Spinola Terraços da Ponte 287,00 1.435,00 €

Parque Infantil Terraços da Ponte 2 Rua Antonio Maria Baptista Terraços da Ponte 337,00 1.685,00 €

Parque Infantil Terraços da Ponte 3 Rua Marechal Costa Gomes      Terraços da Ponte 60,00 300,00 €

Parque Infantil do Centro de Actividades Rua Joaquim Silva Nogueira Prior Velho 300,00 1.500,00 €

Parque Infantil Maestro Lopes Graça Rua Bissau, Qta. das Pretas Prior Velho 75,00 375,00 €

Proposta de valor a transferir 16.891,50 €

Freguesia de Sacavém e Prior Velho



ANEXO VII

Assegurar a conservação, manutenção, reparação e limpeza dos espaços de jogo e recreio (Parques Infantis)

Fórmula de cálculo:  5 €/m2 

Designação Morada Localidade
Área de Construção 

(m2)

Valor a transferir 

anualmente

Parque Infantil das Adegas  Rua Herculano Rodrigues Bobadela 530,00 2.650,00 €

Parque Infantil O sonho da Criança Rua Professora Egas Moniz Bobadela 993,17 4.965,85 €

Parque Infantil Praceta Ary dos Santos Praceta Ary dos Santos Bobadela 552,00 2.760,00 €

Parque Infantil Quinta da Parreirinha Praceta Condes de Mendia Bobadela 450,00 2.250,00 €

Parque Infantil da Bobadela Travessa Afonso Duarte     Bobadela 840,00 4.200,00 €

Parque Infantil Rua Deputado Pedro Botelho Neves Rua Deputado Pedro Botelho Neves São João da Talha 1.100,00 5.500,00 €

Parque Infantil Bairro da Castelhana Rua Câmara Pestana   Bairro da Castelhana 100,00 500,00 €

Parque Infantil da Praceta Capitães de Abril Praceta Capitães de Abril       São João da Talha 581,00 2.905,00 €

Parque Infantil Eco Parque Rua Alfredo Vitorino Costa São João da Talha 1.675,00 8.375,00 €

Parque Infantil Urb. Vilas São Francisco Rua São Miguel Arcanjo São João da Talha 225,00 1.125,00 €

Parque Infantil Bº S. Vicente Rua Vale de Lide  Bº S. Vicente 93,00 465,00 €

Parque Infantil do Belo Horizonte Rua Doutor Fernando Namora    B.º do Belo Horizonte 45,00 225,00 €

Parque Infantil Jardim Álvaro Roxo Rua Álvaro Manuel Roxo        Vale Figueira 230,00 1.150,00 €

Parque Infantil do B.º das Cachoeiras Rua dos Prazeres B.º das Cachoeiras 225,00 1.125,00 €

Parque Infantil Rua de Goa Rua de Goa Santa Iria de Azóia 145,00 725,00 €

Parque infantil do Jardim de Piriscoxe Largo de Piriscoxe        Piriscoxe      36,00 180,00 €

Parque Infantil Praceta Aviador Plácido Abreu Praceta Aviador Plácido Abreu Santa Iria de Azóia 178,00 890,00 €

Parque Infantil Rainha Dona Leonor Rua Rainha Dona Leonor B.º da Areóla 113,00 565,00 €

Parque Infantil Bº das Figueiras Rua da Unidade B.º das Figueiras 85,00 425,00 €

Parque Infantil Parque Urbano de Via Rara Rua do Olival Via Rara 640,00 3.200,00 €

Parque Infantil B. Covina Rua 18 de Janeiro B.º da Covina 51,00 255,00 €

Parque Infantil Praça Visconde de Castelo Branco Praça Visconde de Castelo Branco Santa Iria de Azóia 175,00 875,00 €

Parque Infantil do B.º  da Salvação Rua Miradouro da Serra B.º  da Salvação 100,00 500,00 €

Parque Infantil da Urb. do Alto dos Mealheiros Praça Amália Rodrigues Urb. do Alto dos Mealheiros 135,00 675,00 €

Parque Infantil da Courela da Bica Travessa do Miradouro   Urb. Courela da Bica 370,00 1.850,00 €

Parque Infantil do Largo Senhora de Almortão Largo Senhora de Almortão (junto ao LIDL) Santa Iria de Azóia 195,00 975,00 €

Proposta de valor a transferir 49.310,85 €

Freguesia de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela



ANEXO VII

Assegurar a conservação, manutenção, reparação e limpeza dos espaços de jogo e recreio (Parques Infantis)

Fórmula de cálculo: 5 €/m2 

Designação Morada Localidade
Área de Construção 

(m2)

Valor a transferir 

anualmente

Parque Infantil de Frielas Rua Dom Dinis        Frielas 325,00 1.625,00 €

Parque Infantil do Espaço Verde de Frielas Azinhaga da Alfarrobeira        Frielas 92,00 460,00 €

Parque Infantil da Quinta das Flores Praceta José Augusto Gouveia        Flamenga 124,00 620,00 €

Parque Infantil Pedro Galego Rua Pedro Galego Santo António dos Cavaleiros 181,00 905,00 €

Parque Infantil das Torres da Bela Vista Rua José Afonso        Torres da Bela Vista 242,00 1.210,00 €

Parque Infantil  Manuel Fialho Praceta Manuel Fialho Flamenga 195,00 975,00 €

Parque Infantil de Santo António dos Cavaleiros Rua Avelar Brotero Cidade Nova 242,00 1.210,00 €

Parque Infantil do Largo Tristão Vaz Teixeira Largo Tristão Vaz Teixeira    Almirante 302,00 1.510,00 €

Parque Infantil Miradouro Rua do Miradouro Santo António dos Cavaleiros 180,00 900,00 €

Proposta de valor a transferir 9.415,00 €

Freguesia de Santo António dos Cavaleiros e Frielas



ANEXO VII

Assegurar a conservação, manutenção, reparação e limpeza dos espaços de jogo e recreio (Parques Infantis)

Fórmula de cálculo:  5 €/m2 

Designação Morada Localidade
Área de Construção 

(m2)

Valor a transferir 

anualmente

Parque Infantil  da Manjoeira Rua 1º de Maio Manjoeira 335,00 1.675,00 €

Parque Infantil Aqueduto Urbanização do Aqueduto Santo Antão do Tojal 425,00 2.125,00 €

Parque Infantil Jardim Dias de Sousa Largo Francisco Maria Borges Santo Antão do Tojal 200,00 1.000,00 €

Parque Infantil Parque desportivo À-da-Lebres Rua Adriano Correia de Oliveira A-das-Lebres 127,35 636,75 €

Parque Infantil de À-das-Lebres Rua Jose Carlos Ary dos Santos A-das-Lebres 315,25 1.576,25 €

Parque Infantil Agostinho Duarte Turras Rua Dr. Agostinho Duarte Turras Zambujal 86,50 432,50 €

Parque Infantil do Parque Urbano do Zambujal Rua dos Jasmins      Zambujal 340,00 1.700,00 €

Parque de Jogos e Recreio do Bairro CAR Rua José Carlos Ary dos Santos      Bairro CAR 105,00 525,00 €

Parque Infantil São Julião do Tojal Rua Alves Redol São Julião do Tojal 240,00 1.200,00 €

Parque Infantil Bairro da Junqueira Rua do Parque Bairro da Junqueira 768,00 3.840,00 €

Parque Infantil Bairro do Tazim Rua Cristóvão Colombo Bº Tazim 196,40 982,00 €

Parque Infantil Bairro do Olival Queimado Rua Sacadura Cabral     Bairro do Olival Queimado 120,00 600,00 €

Proposta de valor a transferir 16.292,50 €

Freguesia de Santo Antão do Tojal e São Julião do Tojal



Assegurar a conservação, manutenção, reparação e limpeza dos espaços de jogo e recreio (Parques Infantis)

Fórmula de cálculo:

Proposta de valor a transferir

Bucelas 5.365,00 €

UF Camarate, Unhos e Apelação 23.020,50 €

Fanhões 1.830,00 €

Loures 21.940,00 €

Lousa 1.335,00 €

UF Moscavide e Portela 12.568,20 €

UF Sacavém e Prior Velho 16.891,50 €

UF Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela 49.310,85 €

UF Santo António dos Cavaleiros e Frielas 9.415,00 €

UF Tojais 16.292,50 €

Total_Parques Infantis_CI 157.968,55 €

5 €/m2 



ANEXO VIII 

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES MECÂNICAS DOS LAGOS E FONTES 

 

Compete à Freguesia 

Assegurar a execução da manutenção planeada, preferencialmente através de uma empresa da 

especialidade. Devendo exigir sempre uma guia por cada manutenção, que faça prova do trabalho 

executado, onde deverá contemplar as seguintes ações (Ver os Anexos A, B e C): 

I. Inspeção Visual e Auditiva: 

a. Verificação de corrosões, pintura, isolamentos, amortecedores e ancoragem; 

b. Verificação de ruídos e vibrações anómalas; 

c. Verificação de fugas de água e do enchimento automático; 

d. Verificação do descalcificador, dureza da água; 

e. Verificação UV; 

f. Verificação do estado de conservação das redes de tubagens; 

g. Verificação da quantidade de líquido desinfetante, no sistema de tratamento de água; 

h. Verificação de bombas doseadoras (Casa das máquinas); 

i. Verificação do estado de funcionamento de injetores de água e do anemómetro; 

j. Verificação do nível da água (a); 

k. Verificação de infiltrações (Casa das máquinas); 

l. Verificação de fixações, orientação, estanquicidade e funcionamento dos projetores de 

iluminação; 

m. Verificação do funcionamento dos projetores de iluminação; 

n. Verificação do funcionamento e do estado de conservação do quadro elétrico. 

 

II. Ações de Manutenção: 

a. Limpeza em Tanques e Lagos, com substituição da água existente (b); 

b. Limpeza de grelhas, bicos entupidos; 

c. Limpeza dos projetores de iluminação (c); 

d. Limpeza dos interruptores de nível; 

e. Limpeza dos poços e ou depósitos; 

f. Limpeza da casa das máquinas, é executada mais cedo só se for necessário; 

g. Arranque automático/manual do sistema de bombagem da Fonte ou Lago (Quadro 

elétrico); 

h. Verificação de fusíveis (Quadro elétrico); 



i. Verificação/teste do comutador de nível de vento (anemómetro) e dos jogos de água (a 

verificar no Quadro elétrico); 

j. Verificação/teste dos disjuntores e das electroválvulas (Quadro elétrico); 

k. Verificação/teste dos relés térmicos e vigilantes (Quadro elétrico); 

l. Verificação do estado das proteções elétricas, contactores, relés, fusíveis, pressostato 

térmico (Quadro elétrico); 

m. Verificação do estado das lâmpadas/leds/display (Quadro Elétrico); 

n. Verificação e limpeza do sistema de filtragem (c); 

o. Reposição/aplicação de todos os produtos químicos necessários (d); 

p. Verificação de bombas, ventilação e válvulas motorizadas (casa das máquinas); 

q. Verificação das funções da instalação (arranque e paragem automática, funcionamento 

em cascata e em alternância, alarme de nível alto e ou de avaria, filtragem, bomba 

doseadora, interruptor horário, anemómetro, quadro elétrico); 

r. Realização de manobras de válvulas de comando, (manobras de abertura/fecho e 

verificação da sua estanquicidade); 

s. Verificação das funções de válvulas de retenção; 

t. Verificação das funções do caudalímetro e anemómetro; 

u. Verificação do funcionamento dos gongos elétricos; 

v. Verificação do funcionamento do sistema de enchimento das cisternas (e); 

w. Verificação, revisão e lubrificação do eixo transmissor e rolamentos (eletrobombas) 

funcionamento dos gongos elétricos (g); 

x. Alinhamento entre bomba e motor (eletrobombas de superfície) (g); 

y. Desmontagem das eletrobombas, beneficiação externa e montagem (f); 

z. Reaperto de fixação de projetores de iluminação, ou sempre que necessário. 

 

III. Ações de medição: 

a. Verificação e registo dos consumos dos equipamentos (e). 

 

IV. Aferição do estado do equipamento: 

a. Funcionamento geral do equipamento – dando a classificação de mau, médio ou bom; 

b. Conservação geral do equipamento – dando a classificação de mau, médio ou bom. 

 

V. Notas: 

(a) Com a respetiva reposição de caudais, se necessário, além de regular, orientar e repartir os 

caudais de água e manter a estanquicidade do sistema de bombagem por inteiro. 



(b) A limpeza da água de lagos e fontes, com periodicidade semestral, prevê o cumprimento do 

teor acima descrito e que a empresa de manutenção utilize, no decurso desta manutenção 

planeada, todos os meios necessários na remoção prévia: do lixo existente na água, da fauna 

existente (ex. peixes, etc) e devidamente acondicionada até à sua reposição após a conclusão 

dos trabalhos, sem qualquer custo adicional ao contrato vigente. 

 

(c) A limpeza terá uma periodicidade precoce ao indicada caso o nível de sujidade assim o 

justificar. 

 

(d) Produtos químicos adequados (para: limpeza/desinfeção, algicida, desbacterizante e de 

controlo do PH) necessários ao controlo do nível de qualidade da água mantendo-a limpa e 

transparente em fontes e lagos, sem que se propicie o ataque químico e subsequente 

detioração de materiais ou órgãos da instalação de mecânica especial de bombagem e sem 

custos adicionais à manutenção planeada do contrato vigente. No caso de lagos naturais ou 

lagos artificiais com fauna animal, aplicar produtos químicos (para a limpeza/desinfeção, 

algicida, desbacterizante e de controlo do PH) sem que mate a fauna animal existente. E, sem 

quaisquer custos adicionais ao contrato vigente. 

 

(e) Colocar os registos dos consumos energéticos nominais (de corrente e de tensão) referentes 

aos motores das bombas e dos consumos de água nas observações e ou no verso da ficha de 

controlo. 

 

(f) Aplicável a todos os sistemas de bombagem e sem custos adicionais à manutenção planeada 

do contrato vigente. 

Entende-se por beneficiação externa os seguintes trabalhos: 

- Limpeza da voluta e do impulsor. 

- Rever a zona de maior desgaste do impulsor, se necessário. 

- Pintar com tinta hammerite à cor do equipamento, todo o corpo da bomba se houver corrosão. 

(g) A manutenção planeada, com periodicidade semestral, que inclui o cumprimento do teor 

acima descrito e todo o tipo de ações que o Técnico achar por bem realizar; prevê ainda a remoção 

e desmontagem de bombas das diversas instalações mecânicas especiais de bombagem 

contempladas no contrato vigente para a realização anual das seguintes ações: alinhamento do 

veio (caso necessário), mudança de óleos, mudança de empanques, mudança de rolamentos, 

mudança de vedantes, rebobinagem e envernizamento do motor e sua posterior remontagem 

sem qualquer custo adicional. 

Assegurar a execução da manutenção não planeada, através de uma empresa da especialidade, 

sempre que justifique, de modo a repor-se o funcionamento e conservação normais das 



instalações mecânicas especiais de bombagem. Devendo exigir sempre uma guia de manutenção 

que faça prova do trabalho executado. 

 

Compete ao Município 

Dar apoio técnico à Freguesia, sempre que esta o solicite. 

Realizar, pelo menos, uma visita de inspeção anual conjunta entre a Freguesia e o Município 



ANEXO VIII

Assegurar a reparação, conservação, manutenção das instalações mecânicas dos Lagos e Fontes

Designação do Equipamento Morada Àrea Total em m2
Proposta de Valor 
Anual a Transferir

Lago ornamental Praceta José Augusto Gouveia, Moscavide (+/-) 50 3.250,00 €
Lago ornamental Jardim Almeida Garrett, Portela (+/-) 110 3.250,00 €
Lago ornamental Jardim público de Moscavide  3.250,00 €

Freguesia de Moscavide e Portela

FÓRMULA DE CÁLCULO

€ 3.250,00 por equipamento



ANEXO VIII

Assegurar a reparação, conservação, manutenção das instalações mecânicas dos Lagos e Fontes

Designação do Equipamento Morada Àrea Total em m2
Proposta de 

Valor Anual a 
Transferir

Lago ornamental
Praça Manuel Joaquim Afonso (junto ao museu municipal da 

cerâmica),Urbanização do Real Forte, Sacavém
(+/-) 50 3.250,00 €

Lago ornamental Jardim municipal da Praça da República, Sacavém (+/-) 110 3.250,00 €

Freguesia de Sacavém e Prior Velho

FÓRMULA DE CÁLCULO

€ 3.250,00 por equipamento



ANEXO VIII

Assegurar a reparação, conservação, manutenção das instalações mecânicas dos Lagos e Fontes

Designação do Equipamento Morada Àrea Total em m2
Proposta de Valor 
Anual a Transferir

Fonte ornamental
Rotunda (junto ao Largo Infante Dom Henrique), 

Bobadela
(+/-) 190 3.250,00 €

Fonte ornamental
Ecoparque de São João da Talha, Póvoa de 

Santa Iria, São João da Talha
(+/-) 70 3.250,00 €

Lago ornamental
 Parque Urbano Dr. José Isidro Santos Júnior, 

Via Rara, Santa Iria de Azóia
(+/-) 50 3.250,00 €

Lago ornamental
Jardim Ary dos Santos (entre a Rua Dom João 

de Castro e a Rua São Francisco Xavier), Santa 
Iria de Azóia

(+/-) 110 3.250,00 €

Freguesia de Santa Iria, São João e Bobadela

FÓRMULA DE CÁLCULO

€ 3.250,00 por equipamento



ANEXO VIII

Assegurar a reparação, conservação, manutenção das instalações mecânicas dos Lagos e Fontes

Designação do Equipamento Morada Àrea Total em m2
Proposta de Valor 
Anual a Transferir

Chafariz monumental
Praça Monumental (junto à igreja matriz), 

Santo Antão do Tojal
(+/-) 15 3.250,00 €

Freguesia de Santo Antão e São Julião do Tojal

FÓRMULA DE CÁLCULO

€ 3.250,00 por equipamento



ANEXO VIII

Assegurar a reparação, conservação, manutenção das instalações mecânicas dos Lagos e Fontes

Designação do Equipamento Morada Àrea Total em m2
Proposta de Valor 
Anual a Transferir

Espelho d'água
Jardim Major Rosa Bastos (junto à EN 8 e à 

Avenida Major Rosa Bastos 17A), Loures
(+/-) 160 3.250,00 €

Freguesia de Loures

FÓRMULA DE CÁLCULO

€ 3.250,00 por equipamento



ANEXO VIII

Assegurar a reparação, conservação, manutenção das instalações mecânicas dos Lagos e Fontes

Designação do Equipamento Morada Àrea Total em m2
Proposta de Valor 
Anual a Transferir

Notas

Lago ornamental
Avenida Marques de Marialva (junto à 

rotunda), Santo António dos Cavaleiros
(+/-) 1500 6.500,00 € a)

Lago ornamental
Praceta Dom Miguel I, Santo António dos 

Cavaleiros
(+/-) 1,5 3.250,00 €  

Fonte ornamental
Rua Quinta do Pinto (junto à escola 

primária), Frielas
(+/-) 160 3.250,00 €

Freguesia de Santo António dos Cavaleiros e Frielas

FÓRMULA DE CÁLCULO

Observações

Pelas caracteristicas e para efeitos de calculo é considerado como 
2 equipamentos

Notas

a)

€ 3.250,00 por equipamento



Total de custos S/IVA

3.250,00 €

#REF!

6.500,00 €

3.250,00 €

#REF!

#REF!

3.250,00 €

3.250,00 €

#REF!

#REF!

#REF!



ANEXO VIII

Assegurar a reparação, conservação, manutenção das instalações mecânicas dos Lagos e Fontes

Freguesia de Lousa

NÃO SE APLICA ESTA COMPETÊNCIA



ANEXO VIII

Assegurar a reparação, conservação, manutenção das instalações mecânicas dos Lagos e Fontes

Freguesia de Camarate

NÃO SE APLICA ESTA COMPETÊNCIA



ANEXO VIII

Assegurar a reparação, conservação, manutenção das instalações mecânicas dos Lagos e Fontes

Freguesia de Fanhões

NÃO SE APLICA ESTA COMPETÊNCIA



ANEXO VIII

Assegurar a reparação, conservação, manutenção das instalações mecânicas dos Lagos e Fontes

Freguesia de Bucelas

NÃO SE APLICA ESTA COMPETÊNCIA



 

ANEXO IX 

ASSEGURAR A LIMPEZA E O CONTROLO DA VEGETAÇÃO EM TERRENOS MUNICIPAIS E EM ÁREAS DE 

CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO 

 

1. Enquadramento geral 

O presente anexo pressupõe a manutenção de áreas, classificadas como de tipologia “E”, correspondendo 

a terrenos municipais expectantes, cedências expectáveis em AUGIS e espaços de enquadramento 

paisagístico pelas Juntas / Uniões de Freguesia.  

A manutenção dos terrenos urbanos não ocupados com construções e/ou equipamentos é prioritária para 

a prevenção de situações de insalubridade e de risco de incêndio. 

2. Condições técnicas gerais 

2.1. Compete à Junta de Freguesia: 

a) garantir o controlo de vegetação dos terrenos descentralizados, efetuando um corte no período 

primaveril por forma a reduzir a carga combustível durante a época mais propícia a incêndios; 

b) assegurar uma adequada biomassa durante todo o ano, realizando cortes suplementares se 

necessário; 

c) efetuar o controlo de infestantes, particularmente canas;  

d) assumir a total responsabilidade da execução de todos os trabalhos de limpeza, em harmonia com 

os regulamentos e normas em vigor e com o estabelecido no presente Anexo, assegurando o 

cumprimento das recomendações dadas pelo Município. 

e) informar por escrito o Município sempre que a Junta de Freguesia sofra atrasos na execução dos 

trabalhos, em virtude de qualquer fato imputável a terceiros, a fim de o Município ficar habilitada a tomar 

providências que estejam ao seu alcance; 

f) comunicar ao Município, devendo fazer prova da sua não responsabilidade, quaisquer danos 

resultantes de trabalhos em curso, de acidentes naturais ou de atos de vandalismo, aos quais a Junta de 

Freguesia seja alheia. 



 

g) sempre que a Junta de Freguesia detete uma situação irregular, praticada por munícipes ou 

empresas, como por exemplo o depósito ilegal de resíduos, deverá participar aos serviços do Município 

(Policia Municipal), indicando a data e hora da ocorrência e identificando, dentro do possível, quem 

procedeu à infração e quem presenciou os factos; 

h) assumir a reparação e a indeminização de todos os prejuízos, de natureza humana ou material, 

decorrentes das operações de limpeza dos terrenos, por motivos imputáveis à Junta de Freguesia e que 

resultem da própria natureza dos trabalhos, devendo a Junta de Freguesia efetuar a reparação necessária 

com urgência, se aplicável, ou assumir a responsabilidade civil por estes; 

i) fornecer todo o equipamento, máquinas, combustíveis, lubrificantes, ferramentas e utensílios 

necessários à boa execução dos trabalhos. Compete-lhe igualmente o fornecimento de consumíveis, 

produtos fitossanitários e outros. 

 

2.2. Compete ao Município: 

a) proceder à avaliação do trabalho desempenhado pela Junta de Freguesia, através da análise dos 

relatórios rececionados, visitas de campo e reuniões de coordenação; 

b) promover reuniões de trabalho, em data a acordar entre as partes.  

c) prestar o acompanhamento técnico que se afigure necessário. 

d) colaborar na recolha de resíduos existentes nos terrenos, com exceção dos provenientes da 

atividade de controlo de vegetação. 

e) vedar os terrenos, se justificável. 

 

2.3. Listagens de terrenos 

Nos terrenos marcados com base na cartografia digital disponível no Município, nomeadamente a rede 

viária, o apuramento das metragens é efetuado por planimetria, independentemente do relevo. 

Será cedido às Juntas de Freguesia, cartografia temática identificando os terrenos, incluindo a informação 

das faixas de gestão de combustível da responsabilidade direta do município que se sobreponham a estes 

terrenos. 



 

É apenas contabilizada a área efetiva a manter, pelo que poderão via a existir variações, positivas ou 

negativas, de áreas ao longo da duração deste Contrato devido a, por exemplo, implantação/desocupação 

de hortas em parte de um terreno.  

O Município procederá à atualização semestral dos terrenos a serem alvo intervenção.  

3. Condições técnicas especiais de controlo de vegetação em terrenos municipais 

 

3.1 Corte de vegetação herbácea e arbustiva 

Os terrenos constantes da listagem e cartografia fornecidas pelo Município, deverão ser anualmente alvo 

de corte de vegetação no período primaveril, até 31 de maio ou, no caso de terrenos integrados em Faixas 

de Gestão de Combustíveis definidas no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, outra 

data que derive de alteração legislativa. 

Se necessário serão realizados cortes suplementares na totalidade ou em zonas específicas do terreno 

por forma a garantir uma adequada altura de vegetação em consonância com o artigo 28º do 

Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização – RMEU. 

O material vegetal poderá ser estilhaçado e espalhado no local ou em alternativa ser recolhido e 

encaminhado pelas Juntas de Freguesia para operador licenciado de resíduos. 

3.2 Intervenções em árvores 

 

Poderá ser necessária a intervenção em árvores, nomeadamente ao nível de podas ou abates por razões 

fitossanitárias ou ainda para controlo de pragas associadas a este tipo de vegetação. 

 

As operações a efetuar estão descritas no anexo da gestão e manutenção de espaços verdes. 

 

3.3 Controlo de infestantes 

O controlo de infestantes poderá ser feito mediante métodos mecânicos (por exemplo através de 

motorroçadora ou remoção de raízes), físicos (por exemplo através de calor seco ou vapor de água) ou 

químicos (através da utilização de fitofármacos ou outros produtos alternativos como por exemplo sal ou 

vinagre).  

As ações de controlo de vegetação deverão ser ajustadas, em função das condições meteorológicas e em 

consonância com os níveis do Índice diário de Risco de Incêndio. 



 

3.3.1 - Aplicação de fitofármacos 

A aplicação de produtos fitofarmacêuticos homologados, preferencialmente de baixo risco para a saúde 

humana e animal e para o ambiente, deve ser efetuada em combinações e dosagem criteriosamente 

adequada, dando cumprimento à legislação ou normas em vigor, ao tipo de vegetação, características do 

solo, efeito desejado, época do ano, condições climatéricas ou meio ambiente.  

É da exclusiva responsabilidade da Junta de Freguesia, o uso, manuseamento, e aplicação das substâncias 

químicas, bem assim como qualquer dano que daí resulte. 

Não deverá ser realizada monda química na vegetação que tiver uma função decorativa, considerada de 

interesse pelo Município. 

As embalagens de produtos fitofarmacêuticos deverão ser devolvidas às empresas que procederam à sua 

venda ou em alternativa nos centros de receção de resíduos de embalagens de produtos 

fitofarmacêuticos. 

 

3.4 Resíduos  

Os resíduos verdes poderão ser estilhaçados no local, devendo nesse caso serem devidamente 

espalhados, garantindo uma distância de segurança às linhas de água, via pública e outros terrenos. Caso, 

das ações de manutenção, resultem resíduos verdes não estilhaçados ou não espalhados, estes deverão 

ser removidos pela Junta de Freguesia no momento da sua produção a expensas suas e para operador 

licenciado, devendo o respetivo transporte obedecer às normas vigentes de transporte de resíduos.  

Caso existam resíduos volumosos (RCD, monos, eletrodomésticos ou pneus) depositados ilegalmente no 

espaço por munícipes ou empresas, a Junta de Freguesia deverá participar aos serviços do Município, 

indicando o local, data e hora da ocorrência e identificando, dentro do possível, quem procedeu à infração 

e quem presenciou os factos. 

As pequenas quantidades de resíduos, considerados como resíduos indiferenciados, deverão ser 

colocadas nos contentores existentes na via pública para o efeito, assegurando sempre que permanece 

volume suficiente no contentor para as normais deposições da população, ou enviados para destino final 

adequado. 

Sempre que viável, os resíduos recicláveis deverão ser colocados nos ecopontos existentes na via pública, 

assegurando sempre que permanece volume suficiente no contentor para as normais deposições da 

população, ou enviados para destino final adequado.  

Em situações específicas que venham a ser identificadas será acordada com o Município a sua resolução. 

 



 

3.5 Vedação de terrenos 

Dependendo da sua localização e função, os terrenos alvo desta manutenção pelas Juntas de Freguesia 

poderão ser vedados. 

Caso a Junta de Freguesia considere necessário vedar o terreno, poderá propor, com a devida justificação, 

esta intervenção para análise dos serviços do Município. 



Área Valor

#REF! #REF!

17824 3.070,10 €

459807 91.961,40 €

0 0,00 €

0 1.060,00 €

0 0,00 €

6920 1.384,00 €

93248 18.649,60 €

93938 18.787,60 €

313974 62.794,80 €

TOTAL #REF! #REF!

União Freg. Santo António Cavaleiros e Frielas

Loures

Lousa

União Freg. Moscavide e Portela

União Freg. Sacavém e Prior Velho

União Freg. Santo Antão e São Julião do Tojal

Freguesia

União Freg. Bobadela, Stª Iria e São João da Talha

Bucelas

União Freg. Camarate, Apelação e Unhos

Fanhões



ANEXO IX

Formula de calculo: € 0,20 / m2

Identificação Código Localidade Morada Total da área do terreno em m2 Proposta de valor a transferir

PR1032 Vila Rei Sem toponímia atribuida 3.334                                               666,80 €

PR1489 Urb. Solcasa R. dos Moinhos 1.501                                               300,20 €

PR1724 Chamboeira R. Romão dos Reis 15                                                     3,00 €

PR34140/05_A Vila Rei R. Movimento das Forças Armadas 478                                                   95,60 €

PR39 Vila Rei Sem toponímia atribuida 2.925                                               585,00 €

PR47506/02 Vila Nova R. do Nascente 832                                                   166,40 €

PR795 Urb. Terraços de Bucelas 3.349                                               669,80 €

PR80665/2008 Bucelas R. das Águas Férreas 4.947                                               494,70 €

PR88311/03_A Vila Rei R. Beatriz Costa 443                                                   88,60 €

17824 3.070,10 €TOTAL

Freguesia de Bucelas

Assegurar a limpeza dos terrenos municipais

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO IX

Formula de calculo: € 0,20 / m2

Identificação Código Localidade Morada Total da área do terreno em m2 Proposta de valor a transferir

PR010006_2 Santiago Santiago 25.972                                                5.194,40 €

PR010006_3 Venceslau Venceslau 23.521                                                4.704,20 €

PR010006_4 Olival do Forte Olival do Forte 14.327                                                2.865,40 €

PR010006_6 Cabeço da Aguieira / Quinta do Belo Estrada Militar 32.226                                                6.445,20 €

PR010006_7 Quinta da Ramada Estrada Militar 802                                                     160,40 €

PR010006_9 Mira Loures Estrada Militar 24.511                                                4.902,20 €

PR099202/00_A CAR R. Natália Correia 108.412                                             21.682,40 €

PR099202/00_D CAR R. Natália Correia 34.381                                                6.876,20 €

PR10006_10 Casal dos Cucos Estrada Militar 22.377                                                4.475,40 €

PR10006_5 Coroas A (zona antiga) Estrada Militar 20.516                                                4.103,20 €

PR1375 Urb. Da Quinta da Fonte R. dos Arcos 3.146                                                  629,20 €

PR1603 Machados R. Comandante Sacadura Cabral 110                                                     22,00 €

PR1662 Quinta do Miradouro R. Amália Rodrigues 1.126                                                  225,20 €

PR36 B. Santo António R. de Santo António 23.731                                                4.746,20 €

PR361 Espinhal R. Comandante Ramiro Correia 42                                                       8,40 €

PR44156/04_A3 Quinta de São João das Areias R. do Quinto Centenário 1.058                                                  211,60 €

PR44156/04_B3 Quinta de São João das Areias R. do Quinto Centenário 347                                                     69,40 €

PR44156/04_C3 Quinta de São João das Areias Estrada Militar 694                                                     138,80 €

PR71658/06_ZV10 Urb. Quinta das Mós Estrada Militar 313                                                     62,60 €

PR71658/06_ZV8 Urb. Quinta das Mós R. das Mós 1.812                                                  362,40 €

PR790 Coroas B (zona nova) Av. das Forças Armadas 6.917                                                  1.383,40 €

PR791 Venceslau R. 28 de Setembro 12.215                                                2.443,00 €

PR79283/03 Unhos EM 506 506                                                     101,20 €

PR79283/03_A21 Unhos R. António José Coelho Varela 1.169                                                  233,80 €

Assegurar a limpeza dos terrenos municipais

Freguesia de Camarate, Unhos e Apelação

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO IX

Identificação Código Localidade Morada Total da área do terreno em m2 Proposta de valor a transferir

PR79283/03_B21 Unhos EM 506 570                                                     114,00 €

PR79283/03_C21 Unhos R. António José Coelho Varela 4.706                                                  941,20 €

PR79283/03_D21 Unhos R. António José Coelho Varela 749                                                     149,80 €

PR79283/03_F21 Unhos EM 506 1.752                                                  350,40 €

PR79283/03_G21 Unhos R. António José Coelho Varela 839                                                     167,80 €

PR79283/03_H21 Unhos R. António José Coelho Varela 1.584                                                  316,80 €

PR808 Boavista R. Doutor Francisco Salgado Zenha 31.804                                                6.360,80 €

PR815 Martins do Vale R. Aquilino Ribeiro 4.082                                                  816,40 €

PR823 Boavista R. da Boavista 7.318                                                  1.463,60 €

PR848 Casal dos Machados R. das Forças Armadas 34.284                                                6.856,80 €

PR861 Martins do Vale R. Carvalho Araújo 10.941                                                2.188,20 €

PR94313/05_Arru2 São José R. Santa Clara 127                                                     25,40 €

sem código_63 Camarate R. dos Bombeiros Voluntários 418                                                     83,60 €

sem código_66 Apelação R. de S. Jorge 402                                                     80,40 €

459.807                                             91.961,40 €TOTAL

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO IX

Formula de calculo: € 0,20 / m2

Identificação Código Localidade Morada Total da área do terreno em m2 Proposta de valor a transferir

PR045814/01_PU Casal do Monte R. Augusto Gomes 50.103                                                 10.020,60 €

PR10006_7 Quinta da Ramada Estrada Militar 6.327                                                   1.265,40 €

PR10006_8 Porta da Borralha Estrada Militar 64.967                                                 12.993,40 €

PR1126 Frielas R. Quinta do Caiado 1.774                                                   354,80 €

PR1129 Flamenga Av. Salgado Zenha 1.764                                                   352,80 €

PR1141/2016 Espinhal R. Comandante Ramiro Correia 1.178                                                   235,60 €

PR1150 ZI Frielas R. Cidade de Beja 1.570                                                   314,00 €

PR1385 Urb. Conventinho R. Dom João de Castro 2.749                                                   549,80 €

PR1418/09_ARRU ZI Frielas R. Cidade de Beja 2.217                                                   443,40 €

PR155 Conventinho Av. Bartolomeu Dias 3.686                                                   737,20 €

PR156 Conventinho Av. Bartolomeu Dias 5.160                                                   1.032,00 €

PR1594 Casal da Paradela R. José Pedro Lourenço 3.758                                                   751,60 €

PR1596 Casal da Paradela R. Manuel dos Santos Lourenço 1.305                                                   261,00 €

PR1597 Casal da Paradela R. Augusto César Ferreira Gil 7.283                                                   1.456,60 €

PR1598 Casal da Paradela R. Rosa Lobato Faria 720                                                      144,00 €

PR1599 Casal da Paradela R. Rosa Lobato Faria 9.427                                                   1.885,40 €

PR1600_Z1 Conventinho Av. Bartolomeu Dias 36.916                                                 7.383,20 €

PR1629 Conventinho Av. Bartolomeu Dias 11.775                                                 2.355,00 €

PR410 Cidade Nova R. António Sérgio 36.106                                                 7.221,20 €

PR412 Santo António dos Cavaleiros R. Maria Amália Vaz de Carvalho 7.929                                                   1.585,80 €

PR536 Torres da Bela Vista <null> 18.311                                                 3.662,20 €

PR539 Santo António dos Cavaleiros R. Maria Amália Vaz de Carvalho 1.035                                                   207,00 €

Assegurar a limpeza dos terrenos municipais

Freguesia de Santo António dos Cavaleiros e Frielas

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO IX

Identificação Código Localidade Morada Total da área do terreno em m2 Proposta de valor a transferir

PR540 Cidade Nova Praça Alexandre Herculano 8.461                                                   1.692,20 €

PR649 ZI Frielas R. Cidade de Lisboa 55                                                        11,00 €

PR654 ZI Frielas R. Cidade de Lisboa 57                                                        11,40 €

PR655 ZI Frielas R. Cidade de Lisboa 1.545                                                   309,00 €

PR656 ZI Frielas R. Cidade de Lisboa 1.507                                                   301,40 €

PR657 ZI Frielas R. Cidade de Lisboa 1.643                                                   328,60 €

PR658 ZI Frielas R. Cidade de Lisboa 2.566                                                   513,20 €

PR966 ZI Frielas R. Cidade de Lisboa 1.495                                                   299,00 €

PR967 ZI Frielas R. Cidade de Lisboa 1.663                                                   332,60 €

PR968 ZI Frielas R. Cidade de Lisboa 1.500                                                   300,00 €

PR969 ZI Frielas R. Cidade de Lisboa 1.518                                                   303,60 €

sem código_64 Santo António dos Cavaleiros Av. Salgado Zenha 1.875                                                   375,00 €

sem código_67 Torres da Bela Vista R. José Afonso 13.268                                                 2.653,60 €

sem código_2 Santo António dos Cavaleiros Praça Duque de Cadaval 761                                                      152,20 €

313.974                                              62.794,80 €TOTAL

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO IX

 

Formula de calculo: € 0,20 / m2

Identificação Código Localidade Morada Faixa de Gestão de Combustível  Total da área do terreno em m2 
Proposta de valor a 

transferir
Observações

PR054134/01_P2 Loures Av. Carlos Teixeira 8.757                                              1.751,40 €

PR1030/2012_E Covão R. Álvaro Barreirinhas Cunhal 697                                                 139,40 €

PR104150_7 Loures Av. Professor Doutor Armando dos Santos Ferreira 988                                                 197,60 €

PR1448 Mealhada R. Ilha das Flores 1.021                                              204,20 €

PR1584 Portela das Maunças R. dos Moinhos 858                                                 171,60 €

PR1585 Portela das Maunças R. dos Moinhos 1.024                                              204,80 €

PR1618 S. Sebastião de Guerreiros R. Maria da Fonte 140 12.636                                            2.527,20 €

PR1619 S. Sebastião de Guerreiros R. Maria da Fonte 5.744                                              1.148,80 €

PR1624 Loures R. Professor Doutor Egas Moniz 411                                                 82,20 €

PR1642 Fanqueiro R. São João de Deus 2.370                                              474,00 €

PR1672_1 B. Vitória R. Principal 5.499                                              1.099,80 €

PR1674_C Vitória R. Nova 7.530                                              1.506,00 €

PR1736 Loures R. Jacinto Duarte 556                                                 111,20 €

PR255 S. Sebastião de Guerreiros R. da Fonte de São Sebastião 428                                                 85,60 €

PR325 Urmeiras R. João Abel Manta 13.529                                            2.705,80 €

PR336 Santo António / Quinta das Terras R. do Museu Tauromáquico 21                                                    4,20 €

PR337 Santo António / Quinta das Terras R. do Museu Tauromáquico 22                                                    4,40 €

PR3682/05_I Infantado R. Martim Afonso de Sousa 17.717                                            3.543,40 €

PR3682/05_L Infantado R. Martim Afonso de Sousa 13.648                                            2.729,60 €

PR3682/05_N Infantado R. Martim Afonso de Sousa 6.965                                              1.393,00 €

PR3682/05_X Infantado R. Fernão de Magalhães 2.426                                              485,20 €

PR402/2010 Loures Travessa Casal do Roxo 1.234                                              246,80 €

PR425 S. Sebastião de Guerreiros R. da Fonte de São Sebastião 695                                                 139,00 €

PR444 Loures Travessa do Pinhal 16.012                                            3.202,40 €

PR555/09_A Quinta da Peça R. dos Cravos 4.872                                              974,40 €

PR555/09_C Quinta da Peça R. das Gipsófilas 960                                                 192,00 €

PR555/09_D Quinta da Peça R. das Gipsófilas 2.334                                              466,80 €

PR555/09_E Quinta da Peça R. das Gipsófilas 3.848                                              769,60 €

PR60138/03_B4 Santa Maria / Quinta das Terras R. de Santa Maria 315                                                 63,00 €

PR60138/03_C4 Santa Maria / Quinta das Terras R. da Ponte 3.130                                              626,00 €

PR60138/03_D4 Santa Maria / Quinta das Terras R. Principal 82                                                    16,40 €

PR68958/03 Loures Travessa Barbosa Resende 10.994                                            2.198,80 €

PR714 Milharada R. da República 904                                                 180,80 €

Assegurar a limpeza dos terrenos municipais

Freguesia de Loures

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO IX

Identificação Código Localidade Morada Faixa de Gestão de Combustível  Total da área do terreno em m2 
Proposta de valor a 

transferir
Observações

PR715 Milharada R. da Infância 4.537                                              907,40 €

PR716 Milharada R. da Infância 4.782                                              956,40 €

PR73364/03 Sete Casas Travessa Comandante Carvalho Araújo 912                                                 182,40 €

PR88169/03_E2 Covão R. Álvaro Barreirinhas Cunhal 11.178                                            2.235,60 €

PR88169/03_ZV2 Covão R. Álvaro Barreirinhas Cunhal 5.387                                              1.077,40 €

PR88180_C Murteira Sul R. Guilherme Custódio Lopes 431                                                 86,20 €

PR905 Mealhada R. Michel Giacometti 1.938                                              387,60 €

PR907 Mealhada R. Michel Giacometti 13.609                                            2.721,80 €

PR908 Mealhada R. Michel Giacometti 1.538                                              307,60 €

PR909 Mealhada R. Michel Giacometti 2.142                                              428,40 €

PR95300/05_1 Loures R. Professor Doutor Egas Moniz 1.232                                              246,40 €

PR95300/05_A Loures R. Professor Doutor Egas Moniz 430                                                 86,00 €

PR95300/05_B Loures Sem toponímia atribuida 1.202                                              240,40 €

PR95300/05_ZV Loures Sem toponímia atribuida 2.227                                              445,40 €

sem código_1 Loures R. Jacinto Duarte 940                                                 188,00 €

sem código_62 Loures R. Guilherme Henrique Soromenho 1.060                                              212,00 € antigo LR_027_EV

140                                                      201.772                                          40.354,40 €TOTAL

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO IX

Freguesia de Fanhões

Assegurar a limpeza dos terrenos municipais

NÃO SE APLICA ESTA COMPETÊNCIA

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO IX

Freguesia de Lousa

Assegurar a limpeza dos terrenos municipais

NÃO SE APLICA ESTA COMPETÊNCIA

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO IX

Formula de calculo: € 0,20 / m2

Identificação Código Localidade Morada Total da área do terreno em m2 Proposta de valor a transferir

PR1044 Portela Portela 640 128,00 €

PR1045 Portela Portela 686 137,20 €

PR1046 Portela Portela 925 185,00 €

PR1049 Portela Portela 1424 284,80 €

PR194 Portela Portela 941 188,20 €

PR277 Portela Portela 751 150,20 €

PR73250/04_A Cristo Rei Cristo Rei 1553 310,60 €

6920 1.384,00 €TOTAL

Assegurar a limpeza dos terrenos municipais

Freguesia de Moscavide e Portela

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO IX

Formula de calculo: € 0,20 / m2

Identificação Código Localidade Morada Faixa de Gestão de Combustível  Total da área do terreno em m2 
Proposta de valor a 

transferir

PR042013/03_A Primavera R. das Felícias 653                                                130,60 €

PR042013/03_B Primavera R. das Felícias 573                                                114,60 €

PR042013/03_C Primavera R. das Orquídeas 233                                                46,60 €

PR042013/03_D Primavera R. das Felícias 5.984                                             1.196,80 €

PR042013/03_F Primavera R. das Orquídeas 5.605                                             1.121,00 €

PR046862/01_1 Vinha Grande R. Garrett 3.517                                             703,40 €

PR046862/01_C Vinha Grande Av. Luís de Camões 611                                                122,20 €

PR077477/00_2 São Vicente R. Professor Abel Salazar 223                                                44,60 €

PR082577/00 Soltejo R. Portas do Sol 2.988                                             597,60 €

PR082578/00 Barreiro R. do Jardim 1.241                                             248,20 €

PR1073 Urb. Courelas do Rego R. Alviela 8.816                                             1.763,20 €

PR107476/01 B. Petrogal R. Capitão Salgueiro Maia 292                                                58,40 €

PR1075 Urb. Courelas do Rego Praceta do Campo de Jogos 5.643                                             1.128,60 €

PR1103 Estacal Novo R. Doutor Francisco Sá Carneiro 1.254                                             250,80 €

PR1106 Alto do Mealheiro R. 5 de Outubro 5.011                                             1.002,20 €

PR1189 Troviscais R. Almirante Gago Coutinho 479                                                95,80 €

PR1475 Fraternidade R. do Norte 2.885                                             577,00 €

PR1477 Mariana Gaita R. Maria Machado 286                                                57,20 €

PR1478 Mariana Gaita R. Maria Machado 266                                                53,20 €

PR1630 B. da Covina R. Dom Pedro V 2.644                                             528,80 €

PR1631 B. da Covina R. 18 de Janeiro 1.237                                             247,40 €

PR1632 B. da Covina R. 18 de Janeiro 7.992                                             1.598,40 €

PR1666_2 R. dos Girassois R. dos Girassois 331                                                66,20 €

Assegurar a limpeza dos terrenos municipais

Freguesia de Santa Iria, São João e Bobadela

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO IX

Identificação Código Localidade Morada Faixa de Gestão de Combustível  Total da área do terreno em m2 
Proposta de valor a 

transferir

PR1666_3 B. Petrogal R. dos Jarros 1.003                                             200,60 €

PR1666_A3 B. Petrogal R. das Oliveiras 6.228                                             1.245,60 €

PR1666_A5 B. Petrogal R. dos Eucaliptos 906                                                181,20 €

PR1666_B B. Petrogal R. da Mata 10.349                                           2.069,80 €

PR1666_E1_A B. Petrogal R. dos Girassois 2.697                                             539,40 €

PR1666_E1_C B. Petrogal P. de Goa 919                                                183,80 €

PR1718 Vista Alegre R. José Gomes Ferreira 320                                                64,00 €

PR1719 Vista Alegre R. da Ligação 234                                                46,80 €

PR1720 Vista Alegre R. da Ligação 1.202                                             240,40 €

PR1721 Vista Alegre R. José Gomes Ferreira 4.752                                             950,40 €

PR174 S. Iria de Azoia Apeadeiro 1.518                                             303,60 €

PR1745_1 S. Joao da Talha R. José Afonso 388                                                77,60 €

PR1746 S. Joao da Talha R. José Afonso 458                                                91,60 €

PR1924/2008_A Alto do Convento R. Júlio Dinis 257                                                51,40 €

PR231/2011_UGT16 Portela da Azoia R. de S. Lázaro 167                                                33,40 €

PR388 S. Joao da Talha R. Almada Negreiros 8.603                                             1.720,60 €

PR43550/05_B Duas Portas R. da Palmeira 1.523                                             304,60 €

PR47073/06_B Fontaínhas / Via Rara R. da Concórdia 1.743                                             348,60 €

PR536/07_ZV23 Urb. Aldeião R. Joaquim Crisóstomo 79                                                  15,80 €

PR536/07_ZV24 Urb. Aldeião R. Joaquim Crisóstomo 202                                                40,40 €

PR536/07_ZV25 Urb. Aldeião R. Francisco Dionísio Cândido 2.922                                             584,40 €

PR536/07_ZV26 Urb. Aldeião R. Joaquim Crisóstomo 248                                                49,60 €

PR690/2011 Esperança R da Fé 1.260                                             252,00 €

PR89028/03_E2 Urb. Parreirinha R. D. Manuel I 42.035                                           8.407,00 €

PR89028/03_E3 Urb. Parreirinha R. D. Manuel I 76                                                  15,20 €

PR89028/03_E7 Urb. Parreirinha R. D. Manuel I 8.676                                             1.735,20 €

PR89179/05_LT30 Covões R. General Sarmento Pimentel 388                                                77,60 €

PR89179/05_LT31 Covões R. João Vilaret 239                                                47,80 €

PR89179/05_LT32 Covões R. João Vilaret 242                                                48,40 €

PR89179/05_LT33 Covões R. João Vilaret 224                                                44,80 €

PR89670/05_B Tróia R. Cidade de Rio Maior 1.529                                             305,80 €

PR89670/05_C Tróia R. Cidade de Beja 6.001                                             1.200,20 €

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO IX

Identificação Código Localidade Morada Faixa de Gestão de Combustível  Total da área do terreno em m2 
Proposta de valor a 

transferir

PR95272/05_A Forninhos R. Luís Vaz de Camões 1.767                                             353,40 €

PR95282/05_A Cativo R. do Parque 1.279                                             255,80 €

sem código_10 Fraternidade R. da Aliança 1.106                                             221,20 €

sem código_11 Fraternidade R. do Casarão 918                                                183,60 €

sem código_12 Fraternidade R. do Casarão 28                                                  5,60 €

sem código_13 Fraternidade R. do Casarão 301                                                60,20 €

sem código_14 Fraternidade R. S. Justa 6.323                                             1.264,60 €

sem código_15 Fraternidade R. S. José 4.947                                             989,40 €

sem código_16 Fraternidade R. do Moinho 4.026                                             805,20 €

sem código_17 Fraternidade R. da Encosta 42478 50.317                                           10.063,40 €

sem código_18 Portela da Azoia Av. 25 de Abril 2.301                                             460,20 €

sem código_19 Portela da Azoia R. de São Domingos 8.788                                             1.757,60 €

sem código_20 Portela da Azoia R. da Estação 2.134                                             426,80 €

sem código_21 Portela da Azoia R. da Caneira 2.118                                             423,60 €

sem código_22 Portela da Azoia R. de Santa Catarina 93                                                  18,60 €

sem código_23 Portela da Azoia R. de S. Lázaro 2.567                                             513,40 €

sem código_24 Portela da Azoia Av. Infante Santo 3.951                                             790,20 €

sem código_25 Portela da Azoia Av. Infante Santo 696                                                139,20 €

sem código_26 Portela da Azoia R. Chãos de Santo Amaro 1.052                                             210,40 €

sem código_27 Portela da Azoia Av. Infante Santo 1.659                                             331,80 €

sem código_28 Portela da Azoia R. João de Deus 1.132                                             226,40 €

sem código_29 Portela da Azoia R. da Memória 5.814                                             1.162,80 €

sem código_3 Fraternidade R. S. Justa 1.352                                             270,40 €

sem código_30 Portela da Azoia R. 1º de Janeiro 953                                                190,60 €

sem código_31 Portela da Azoia Av. Infante Santo 1.114                                             222,80 €

sem código_32 Portela da Azoia R. Vasco Santana 8.583                                             1.716,60 €

sem código_33 Portela da Azoia R. 5 de Outubro 1.084                                             216,80 €

sem código_34 Portela da Azoia Av. de. S. Cristóvão 23                                                  4,60 €

sem código_35 Portela da Azoia Av. 25 de Abril 2.392                                             478,40 €

sem código_37 Portela da Azoia R. de S. António 1.031                                             206,20 €

sem código_38 Portela da Azoia Av. Infante D. Henrique 1.790                                             358,00 €

sem código_39 Portela da Azoia Av. Infante D. Henrique 841                                                168,20 €

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO IX

Identificação Código Localidade Morada Faixa de Gestão de Combustível  Total da área do terreno em m2 
Proposta de valor a 

transferir

sem código_4 Fraternidade R. S. Justa 531                                                106,20 €

sem código_40 Portela da Azoia R. da Bela Vista 232                                                46,40 €

sem código_41 Portela da Azoia R. Vasco Santana 195                                                39,00 €

sem código_42 Portela da Azoia R. do Carmo 3.273                                             654,60 €

sem código_43 Portela da Azoia R. de S. Pedro 68                                                  13,60 €

sem código_45 Portela da Azoia Av. 25 de Abril 239                                                47,80 €

sem código_46 Portela da Azoia R. da Escola 497                                                99,40 €

sem código_47 Portela da Azoia R. Chãos de Santo Amaro 6.367                                             1.273,40 €

sem código_48 Portela da Azoia R. D. Carlos I 83.792                                           16.758,40 €

sem código_49 Portela da Azoia R. General Norton de Matos 1.354                                             270,80 €

sem código_5 Fraternidade R. S. Justa 1.941                                             388,20 €

sem código_50 Portela da Azoia R. de São Lázaro 8.453                                             1.690,60 €

sem código_51 Portela da Azoia R, Nossa Senhora da Visitação 515                                                103,00 €

sem código_52 Portela da Azoia R. da Rosa Branca 2.911                                             582,20 €

sem código_53 Portela da Azoia R. José António de Azevedo 819                                                163,80 €

sem código_54 Portela da Azoia R. das Flores 617                                                123,40 €

sem código_56 Portela da Azoia R. Alves Redol 1.029                                             205,80 €

sem código_57 Portela da Azoia R. da Igreja 1.802                                             360,40 €

sem código_58 Portela da Azoia R. General Humberto Delgado 6.585                                             1.317,00 €

sem código_59 Portela da Azoia R. Marquês de Pombal 6.087                                             1.217,40 €

sem código_6 Fraternidade R. da Madalena 1.434                                             286,80 €

sem código_7 Fraternidade R. da Madalena 1.141                                             228,20 €

sem código_8 Fraternidade R. do norte 116                                                23,20 €

42.478                                                418.630                                        83.726,00 €TOTAL

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO IX

Formula de calculo: € 0,20 / m2

Identificação Código Localidade Morada Total da área do terreno em m2 Proposta de valor a transferir

PR1018 Urb. Quinta das Pretas 1.579                                                  315,80 €

PR1019 Urb. Quinta das Pretas 299                                                     59,80 €

PR1021 Urb. Quinta das Pretas 9.633                                                  1.926,60 €

PR1022 Urb. Quinta das Pretas 7.262                                                  1.452,40 €

PR1528 Urb. Quinta das Pretas 8.197                                                  1.639,40 €

PR1529 Urb. Quinta das Pretas 1.956                                                  391,20 €

PR1531 Urb. Quinta das Pretas 332                                                     66,40 €

PR1654 Terraços da Ponte 21.197                                                4.239,40 €

PR1663 Figo Maduro 1.310                                                  262,00 €

PR1664 Figo Maduro 254                                                     50,80 €

PR1688 Urb. Quinta das Pretas 2.143                                                  428,60 €

PR1689 Urb. Quinta das Pretas 2.217                                                  443,40 €

PR1691 Urb. Quinta das Pretas 4.529                                                  905,80 €

PR17/2017_A Sacavém R. Salvador Allende 12.467                                                2.493,40 €

PR31429/04_H Terraços da Ponte R. Marechal António de Spínola 4.341                                                  868,20 €

PR31429/04_I Terraços da Ponte R. Marechal António de Spínola 12.467                                                2.493,40 €

PR463 Sacavém 1.340                                                  268,00 €

PR464 Sacavém 1.725                                                  345,00 €

93.248                                                18.649,60 €TOTAL

Assegurar a limpeza dos terrenos municipais

Freguesia de Sacavém e Prior Velho

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO IX

Formula de calculo: € 0,20 / m2

Identificação Código Localidade Morada Total da área do terreno em m2 Proposta de valor a transferir

PR001138/03 ZI Zambujeiro 3.699                                                    739,80 €

PR054187/01 S. Julião do Tojal R. Alfredo Dinis 2.112                                                    422,40 €

PR1027 Moinho do Cantígolas R. dos Arneiros 2.974                                                    594,80 €

PR1124 B. da Junqueira R. Entre Muros 1.487                                                    297,40 €

PR114850/01_1 Zambujal R. Conde de Menda 5.814                                                    1.162,80 €

PR1184 S. Antão do Tojal Via de cintural AMLN 2.100                                                    420,00 €

PR1186 S. Antão do Tojal Via de cintural AMLN 4.581                                                    916,20 €

PR1193 S. Antão do Tojal Via de cintural AMLN 996                                                       199,20 €

PR1202 S. Julião do Tojal Via de cintural AMLN 8.365                                                    1.673,00 €

PR1206 S. Antão do Tojal Via de cintural AMLN 3.283                                                    656,60 €

PR1228 S. Antão do Tojal Via de cintural AMLN 5.520                                                    1.104,00 €

PR1231 S. Antão do Tojal Via de cintural AMLN 479                                                       95,80 €

PR1232 S. Antão do Tojal Via de cintural AMLN 2.213                                                    442,60 €

PR1233 S. Antão do Tojal Via de cintural AMLN 2.893                                                    578,60 €

PR1357 S. Julião do Tojal Via de cintural AMLN 624                                                       124,80 €

PR1447 S. Julião do Tojal Via de cintural AMLN 9.804                                                    1.960,80 €

PR14567/02 B. da Junqueira R. Fernão Lopes 1.648                                                    329,60 €

PR1462 S. Julião do Tojal Via de cintural AMLN 2.151                                                    430,20 €

PR1462 B. Parre Américo R. Padre Américo 3.186                                                    637,20 €

PR153 Pintéus Rua Alfredo Caldeira 1.005                                                    201,00 €

Freguesia de Santo Antão e São Julião Tojal

Assegurar a limpeza dos terrenos municipais

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO IX

Identificação Código Localidade Morada Total da área do terreno em m2 Proposta de valor a transferir

PR1574 PI do Arneiro R. Cidade de Paris 5.422                                                    1.084,40 €

PR1707 PI do Arneiro R. Cidade de Viena 5.700                                                    1.140,00 €

PR1707_1 PI do Arneiro R. Cidade de Paris 6.517                                                    1.303,40 €

PR1774_ZV1 A-das-Lebres R. José Carlos Ary dos Santos 2.134                                                    426,80 €

PR1774_ZV2 A-das-Lebres R. José Carlos Ary dos Santos 2.875                                                    575,00 €

PR207 A-das-Lebres R. José Carlos Ary dos Santos 715                                                       143,00 €

PR3302/07_B B. da Junqueira R. Entre Muros 172                                                       34,40 €

PR665/07 Zambujeiro Rua 25 de Abril 402                                                       80,40 €

PR82101/03 S. Julião do Tojal R. Alfredo Dinis 1.111                                                    222,20 €

PR95266/05_A Courelas do Rego R. Vitorino Nemésio 1.216                                                    243,20 €

sem código_65 São Julião do Tojal R. Doutor AlbertoAlves de Oliveira 2.740                                                    548,00 €

93.938                                                  18.787,60 €TOTAL

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO X

Apoio à contratação de meios mecânicos de lavagem e limpeza urbana

Equipamento Média de dia/mês
Valor a transferir 

anualmente

Lavadoura mecânica 1 vez x € 402,80 4.833,60 €

Varredoura mecânica 1 vez x € 402,80 4.833,60 €

Corta-canas 3 vezes x € 237,44 8.547,87 €

Valor a transferir 18.215,07 €

Freguesia de Bucelas



ANEXO X

Apoio à contratação de meios mecânicos de lavagem e limpeza urbana

Equipamento Média de dia/mês
Valor a transferir 

anualmente

Lavadoura mecânica 5 vezes x € 402,80 24.168,00 €

Varredoura mecânica 5 vezes x € 402,80 24.168,00 €

Corta-canas 5 vezes x € 237,44 14.256,40 €

Valor a transferir 62.592,40 €

Freguesia de Camarate, Unhos e Apelação



ANEXO X

Apoio à contratação de meios mecânicos de lavagem e limpeza urbana

Equipamento Média de dia/mês
Valor a transferir 

anualmente

Lavadoura mecânica 2 vezes x € 402,80 9.667,20 €

Varredoura mecânica 2 vezes x € 402,80 9.667,20 €

Corta-canas 3 vezes x € 237,44 8.547,87 €

Valor a transferir 27.882,27 €

Freguesia de Fanhões



ANEXO X

Apoio à contratação de meios mecânicos de lavagem e limpeza urbana

Equipamento Média de dia/mês
Valor a transferir 

anualmente

Lavadoura mecânica 3 vezes x € 402,80 14.500,80 €

Varredoura mecânica 5 vezes x € 402,80 24.168,00 €

Corta-canas 5 vezes x € 237,44 14.246,40 €

Valor a transferir 52.915,20 €

Freguesia de Loures



ANEXO X

Apoio à contratação de meios mecânicos de lavagem e limpeza urbana

Equipamento Média de dia/mês
Valor a transferir 

anualmente

Lavadoura mecânica 2 vezes x € 402,80 9.667,20 €

Varredoura mecânica 2 vezes x € 402,80 9.667,20 €

Corta-canas 3 vezes x € 237,44 8.547,87 €

Valor a transferir 27.882,27 €

Freguesia de Lousa



ANEXO X

Apoio à contratação de meios mecânicos de lavagem e limpeza urbana

Equipamento Média de dia/mês
Valor a transferir 

anualmente

Lavadoura mecânica 5 vezes x € 402,80 24.168,00 €

Varredoura mecânica 5 vezes x € 402,80 24.168,00 €

Corta-canas 1 vez x € 237,44 2.849,28 €

Valor a transferir 51.185,28 €

Freguesia de Moscavide e Portela



ANEXO X

Apoio à contratação de meios mecânicos de lavagem e limpeza urbana

Equipamento Média de dia/mês
Valor a transferir 

anualmente

Lavadoura mecânica 5 vezes x € 402,80 24.168,00 €

Varredoura mecânica 5 vezes x € 402,80 24.168,00 €

Corta-canas 1 vez x € 237,44 2.849,28 €

Valor a transferir 51.185,28 €

Freguesia de Sacavém e Prior Velho



ANEXO X

Apoio à contratação de meios mecânicos de lavagem e limpeza urbana

Equipamento Média de dia/mês
Valor a transferir 

anualmente

Lavadoura mecânica 5 vezes x € 402,80 24.168,00 €

Varredoura mecânica 5 vezes x € 402,80 24.168,00 €

Corta-canas 5 vezes x € 237,44 14.246,40 €

Valor a transferir 62.582,40 €

Freguesia de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela



ANEXO X

Apoio à contratação de meios mecânicos de lavagem e limpeza urbana

Equipamento Média de dia/mês
Valor a transferir 

anualmente

Lavadoura mecânica 3 vezes x € 402,80 14.500,80 €

Varredoura mecânica 5 vezes x € 402,80 24.168,00 €

Corta-canas 3 vezes x € 237,44 8.547,87 €

Valor a transferir 47.216,67 €

Freguesia de Santo António dos Cavaleiros e Frielas



ANEXO X

Apoio à contratação de meios mecânicos de lavagem e limpeza urbana

Equipamento Média de dia/mês Valor a transferir anualmente

Lavadoura mecânica 3 vezes x € 402,80 14.500,80 €

Varredoura mecânica 5 vezes x € 402,80 24.168,00 €

Corta-canas 5 vezes x € 237,44 14.246,40 €

Valor a transferir 52.915,20 €

Freguesia de Santo Antão do Tojal e São Julião do Tojal



ANEXO XI

Competência Anexo Verba a transferir

Reparação, conservação e manutenção de caminhos e arruamentos I 161.460,00

Reparação, conservação e manutenção de pavimentos pedonais II 55.200,00

Conservação, manutenção e reparação de muros e muretes III 5.000,00

Aquisição, colocação, substituição e limpeza de sinalização vertical IV 6.750,00

Manutenção, conservação, limpeza e execução de sinalização horizontal V 5.110,50

Manutenção, conservação e gestão de recintos desportivos municipais VI 3.000,00

Conservação, manutenção, reparação e limpeza de espaços de jogos e recreio VII 5.365,00

Conservação e manutenção de instalações mecânicas dos lagos e fontes ornamentais VIII 0,00

Assegurar a limpeza e o controlo da vegetação em terrenos municipais IX 3.070,10

Apoio à contratação de meios mecânicos de lavagem e limpeza urbana X 18.215,04

263.170,64TOTAL DA VERBA A TRANSFERIR ANUALMENTE

FREGUESIA DE BUCELAS

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO XI

Competência Anexo Verba a transferir

Reparação, conservação e manutenção de caminhos e arruamentos I 159.720,00

Reparação, conservação e manutenção de pavimentos pedonais II 48.400,00

Conservação, manutenção e reparação de muros e muretes III 18.750,00

Aquisição, colocação, substituição e limpeza de sinalização vertical IV 14.580,00

Manutenção, conservação, limpeza e execução de sinalização horizontal V 41.540,87

Manutenção, conservação e gestão de recintos desportivos municipais VI 42.742,30

Conservação, manutenção, reparação e limpeza de espaços de jogos e recreio VII 23.020,50

Conservação e manutenção de instalações mecânicas dos lagos e fontes ornamentais VIII 0,00

Assegurar a limpeza e o controlo da vegetação em terrenos municipais IX 91.961,40

Apoio à contratação de meios mecânicos de lavagem e limpeza urbana X 62.582,40

Moinho da Apelação  9.746,00

513.043,47

FREGUESIA DE CAMARATE, UNHOS E APELAÇÃO

TOTAL DA VERBA A TRANSFERIR ANUALMENTE

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO XI

Competência Anexo Verba a transferir

Reparação, conservação e manutenção de caminhos e arruamentos I 76.050,00

Reparação, conservação e manutenção de pavimentos pedonais II 26.000,00

Conservação, manutenção e reparação de muros e muretes III 5.000,00

Aquisição, colocação, substituição e limpeza de sinalização vertical IV 2.632,50

Manutenção, conservação, limpeza e execução de sinalização horizontal V 4.012,00

Manutenção, conservação e gestão de recintos desportivos municipais VI 0,00

Conservação, manutenção, reparação e limpeza de espaços de jogos e recreio VII 1.830,00

Conservação e manutenção de instalações mecânicas dos lagos e fontes ornamentais VIII 0,00

Assegurar a limpeza e o controlo da vegetação em terrenos municipais IX 0,00

Apoio à contratação de meios mecânicos de lavagem e limpeza urbana X 27.882,24

143.406,74

FREGUESIA DE FANHÕES

TOTAL DA VERBA A TRANSFERIR ANUALMENTE

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO XI

Competência Anexo Verba a transferir

Reparação, conservação e manutenção de caminhos e arruamentos I 245.520,00

Reparação, conservação e manutenção de pavimentos pedonais II 74.400,00

Conservação, manutenção e reparação de muros e muretes III 20.000,00

Aquisição, colocação, substituição e limpeza de sinalização vertical IV 18.412,50

Manutenção, conservação, limpeza e execução de sinalização horizontal V 86.253,31

Manutenção, conservação e gestão de recintos desportivos municipais VI 4.823,21

Conservação, manutenção, reparação e limpeza de espaços de jogos e recreio VII 21.940,00

Conservação e manutenção de instalações mecânicas dos lagos e fontes ornamentais VIII 3.250,00

Assegurar a limpeza e o controlo da vegetação em terrenos municipais IX 40.354,40

Apoio à contratação de meios mecânicos de lavagem e limpeza urbana X 52.915,20

567.868,62

FREGUESIA DE LOURES

TOTAL DA VERBA A TRANSFERIR ANUALMENTE

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO XI

Competência Anexo Verba a transferir

Reparação, conservação e manutenção de caminhos e arruamentos I 122.850,00

Reparação, conservação e manutenção de pavimentos pedonais II 42.000,00

Conservação, manutenção e reparação de muros e muretes III 5.000,00

Aquisição, colocação, substituição e limpeza de sinalização vertical IV 3.825,00

Manutenção, conservação, limpeza e execução de sinalização horizontal V 4.630,50

Manutenção, conservação e gestão de recintos desportivos municipais VI 0,00

Conservação, manutenção, reparação e limpeza de espaços de jogos e recreio VII 1.335,00

Conservação e manutenção de instalações mecânicas dos lagos e fontes ornamentais VIII 0,00

Assegurar a limpeza e o controlo da vegetação em terrenos municipais IX 0,00

Apoio à contratação de meios mecânicos de lavagem e limpeza urbana X 27.882,24

207.522,74

FREGUESIA DE LOUSA

TOTAL DA VERBA A TRANSFERIR ANUALMENTE

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO XI

Competência Anexo Verba a transferir

Reparação, conservação e manutenção de caminhos e arruamentos I 27.720,00

Reparação, conservação e manutenção de pavimentos pedonais II 8.400,00

Conservação, manutenção e reparação de muros e muretes III 17.500,00

Aquisição, colocação, substituição e limpeza de sinalização vertical IV 8.055,00

Manutenção, conservação, limpeza e execução de sinalização horizontal V 42.294,97

Manutenção, conservação e gestão de recintos desportivos municipais VI 2.007,00

Conservação, manutenção, reparação e limpeza de espaços de jogos e recreio VII 12.568,20

Conservação e manutenção de instalações mecânicas dos lagos e fontes ornamentais VIII 9.750,00

Assegurar a limpeza e o controlo da vegetação em terrenos municipais IX 1.384,00

Apoio à contratação de meios mecânicos de lavagem e limpeza urbana X 51.185,28

Cine Teatro de Moscavide  43.200,00

224.064,45

FREGUESIA DE MOSCAVIDE E PORTELA

TOTAL DA VERBA A TRANSFERIR ANUALMENTE

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO XI

Competência Anexo Verba a transferir

Reparação, conservação e manutenção de caminhos e arruamentos I 62.040,00

Reparação, conservação e manutenção de pavimentos pedonais II 18.800,00

Conservação, manutenção e reparação de muros e muretes III 20.000,00

Aquisição, colocação, substituição e limpeza de sinalização vertical IV 13.462,50

Manutenção, conservação, limpeza e execução de sinalização horizontal V 66.500,63

Manutenção, conservação e gestão de recintos desportivos municipais VI 22.150,43

Conservação, manutenção, reparação e limpeza de espaços de jogos e recreio VII 16.891,50

Conservação e manutenção de instalações mecânicas dos lagos e fontes ornamentais VIII 6.500,00

Assegurar a limpeza e o controlo da vegetação em terrenos municipais IX 18.649,60

Apoio à contratação de meios mecânicos de lavagem e limpeza urbana X 51.185,28

Quinta de S. José  66.885,00

363.064,94

FREGUESIA DE SACAVEM E PRIOR VELHO

TOTAL DA VERBA A TRANSFERIR ANUALMENTE

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO XI

Competência Anexo Verba a transferir

Reparação, conservação e manutenção de caminhos e arruamentos I 232.320,00

Reparação, conservação e manutenção de pavimentos pedonais II 70.400,00

Conservação, manutenção e reparação de muros e muretes III 25.000,00

Aquisição, colocação, substituição e limpeza de sinalização vertical IV 23.925,00

Manutenção, conservação, limpeza e execução de sinalização horizontal V 90.469,82

Manutenção, conservação e gestão de recintos desportivos municipais VI 54.533,89

Conservação, manutenção, reparação e limpeza de espaços de jogos e recreio VII 49.310,85

Conservação e manutenção de instalações mecânicas dos lagos e fontes ornamentais VIII 13.000,00

Assegurar a limpeza e o controlo da vegetação em terrenos municipais IX 83.726,00

Apoio à contratação de meios mecânicos de lavagem e limpeza urbana X 62.582,40

705.267,96

FREGUESIA DE SANTA IRIA, SÃO JOÃO DA TALHA E BOBADELA

TOTAL DA VERBA A TRANSFERIR ANUALMENTE

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO XI

Competência Anexo Verba a transferir

Reparação, conservação e manutenção de caminhos e arruamentos I 159.120,00

Reparação, conservação e manutenção de pavimentos pedonais II 54.400,00

Conservação, manutenção e reparação de muros e muretes III 7.500,00

Aquisição, colocação, substituição e limpeza de sinalização vertical IV 9.315,00

Manutenção, conservação, limpeza e execução de sinalização horizontal V 28.568,00

Manutenção, conservação e gestão de recintos desportivos municipais VI 63.684,23

Conservação, manutenção, reparação e limpeza de espaços de jogos e recreio VII 16.292,50

Conservação e manutenção de instalações mecânicas dos lagos e fontes ornamentais VIII 3.250,00

Assegurar a limpeza e o controlo da vegetação em terrenos municipais IX 18.787,60

Apoio à contratação de meios mecânicos de lavagem e limpeza urbana X 52.915,20

413.832,53

FREGUESIA DE SANTO ANTÃO E SÃO JULIÃO DO TOJAL

TOTAL DA VERBA A TRANSFERIR ANUALMENTE

Gabinete de Intervenção Local (GIL)



ANEXO XI

Competência Anexo Verba a transferir

Reparação, conservação e manutenção de caminhos e arruamentos I 114.840,00

Reparação, conservação e manutenção de pavimentos pedonais II 34.800,00

Conservação, manutenção e reparação de muros e muretes III 25.000,00

Aquisição, colocação, substituição e limpeza de sinalização vertical IV 12.307,50

Manutenção, conservação, limpeza e execução de sinalização horizontal V 49.605,04

Manutenção, conservação e gestão de recintos desportivos municipais VI 2.960,70

Conservação, manutenção, reparação e limpeza de espaços de jogos e recreio VII 9.415,00

Conservação e manutenção de instalações mecânicas dos lagos e fontes ornamentais VIII 13.000,00

Assegurar a limpeza e o controlo da vegetação em terrenos municipais IX 62.794,80

Apoio à contratação de meios mecânicos de lavagem e limpeza urbana X 47.216,64

Centro Comunitário de Frielas  28.800,00

400.739,68

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS E FRIELAS

TOTAL DA VERBA A TRANSFERIR ANUALMENTE

Gabinete de Intervenção Local (GIL)


