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CONSULTA PRÉVIA 

(Regime Geral) 
CONVITE 

Proc.º 09-CPV-APV-2020 

. 
Convite para apresentação de propostas nos termos previstos no artigo 11 5. º do 

Decreto-Lei n. º 18/2008, de 29 de janeiro. na redaç~o do Decreto-Lei n. 0 111-

8/2017. de 31 de agosto. para "TRABALHOS DE LIMPEZA DE BERMAS E REMOÇÃO DE 
ELEMENTOS RESIDUAIS" 

1 - Objeto do procedimento: 

Prestação de serviço para a tarefa de corte e ceifa de matos nas bermas das estradas e 

caminhos municipais, numa extensão de +/- 49, 70km, preconiza-se uma largura média 

de trabalho de 2,00m para além do limite do da plataforma ou da berma asfaltada de 
acordo com as especificações técnicas indicada nos Anexos A a D. 

Obs: A prestação tem que ser efetuada obrigatoriamente em simultâneo por 2 

tratores e 2 limpa bermas. 

2 - Local de execução dos trabalhos: 
Os trabalhos do presente procedimento serão efetuados nos locais acima indicados no 

Anexos 1, 2 e 3. 

3 - Prazo de execuç~o: 
A prestação do serviço do presente procedimento será efetuada até um prazo máximo 

de 45 dias. 

4 - Condições de pagamento: 
No prazo de 30 di as, após a receção pelo Município de Reguengos de Monsaraz da 

respetiva fatura, a qual deve ser emitida no final dos trabalhos. 

5 - Entidade adjudicante: 
A entidade pública contratante é o Município de Reguengos de Monsaraz, Praça da 

Liberdade, 7200-370 Reguengos de. Monsaraz, telefone 266 508 040/ 266 508 046, 
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telefax n.º 266 508 059 e com o seguinte horário de funcionamento: das 9:00h às 12:30h 

e das 14:00h às 17:30h. 

6 - Órgão que tomou a decisão de contratar: 

A decisão de contratar foi tomada pelo Presidente da Câmara Municipal de Reguengos 

de Monsaraz, ao abrigo da alinea a), do n. º 1 do artigo 18. 0 do Decreto-Lei 197/99, de 8 

de junho, em articulação com o estabelecido no n.0 1 do artigo 36.º do Código dos 

Contratos Públicos (CCP). 

7 - Fundamento da escolha do procedimento de consulta prévia: 
De acordo com as disposições conjugadas do artigo 18.º e do artigo 20.º, n.º 1, alínea c), 

do CCP, a escolha do procedimento de consulta prévia é feita tendo por base o valor do 

contrato. 

8 - Documentos da proposta: 
A proposta é constituída pelos seguintes documentos, de acordo com o artigo 57. 0 do 

CCP: 

a) Declaração do concorrente de aceitação do conteúdo do caderno de encargos, 
elaborada em conformidade com o Anexo I do Decreto-Lei n. º 18/4008, de 29 de 

janeiro, na redação do Decreto-Lei n.º 111-8/2017, de 31 de agosto, anexo Ia 

este convite; 

b) Declaração do concorrente, devidamente assinada, com indicação do preço total 

da execução dos trabalhos, não incluindo o IVA, mencionando expressamente a 
sua não inclusão, e que ao preço acresce aquele imposto à taxa legal em vigor à 
data da respetiva liquidação, caso seja aplicado; 

c) Nota justificativa do proposto. 

9 - Idioma dos documentos da proposta: 

Os documentos que constituem a proposta são obrigatoriamente redigidos em língua 

portuguesa, de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 58.º do CCP. 

1 O - Prazo e modo de apresentação das propostas: 
Os documentos que constituem a proposta devem ser apresentados até às 17:00 horas 

do dia 28 de maio de 2020, na subunidade orgânica de Aprovisionamento do Município 
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de Reguengos de Monsaraz, através de qualquer meio eletrónico: fax 266 508 059 ou e-
mail propostas. aprovisionamento@cm-reguengos-monsaraz.pt . 

11 - Prazo da obrigação de manutenção das propostas: 

De acordo com o disposto no artigo 65.0 do CCP, os concorrentes são obrigados a manter 
as respetivas propostas pelo prazo de 66 dias, contados da data do termo do prazo 
fixado para a apresentação das propostas. 

12 - Modo de prestação da caução ou os termos em que não seja exigida essa 
prestação de acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 88. º: 
De acordo com o disposto na alínea a), do n.0 2 do artigo 88. º do Código .dos Contratos 
Públicos, não será exigida a prestação de caução. 

13 - Negociação 

O presente procedimento não será sujeito a negociação. 

14 - Critério de adjudicação e os eventuais fatores e subfactores 

1 - O critério de adjudicação será o da proposta economicamente mais vantajosa, tendo 
por base a avaliação do preço ou custo enquanto único aspeto da execução do contrato 
a celebrar, nos termos do previsto na alínea b) do n. º 1 e n. º 3 do artigo 74. 0 do CCP. 
2 - Nos termos do disposto nos n. os 4 e 5 do artigo 74.º do CCP, estabelece-se como 
critério de desempate, o da proposta que tiver sido apresentada por empresas sociais ou 
por pequenas e médias empresas, por ordem crescente da categoria das empresas e, 
caso, ainda assim, se mantenha o empate, será realizado um sorteio entre as propostas 
empatadas, o qual determinará qual será o adjudicatário. 

1 5 - Contrato 

De acordo com o n. º 1 do artigo 94. º do Código dos Contratos Públicos, será exigida a 
redução do contrato a escrito. 

16 - Documentos de habilitação 

Para celebração do respetivo contrato, o adjudicatário deverá apresentar os seguintes 
documentos, redigidos em língua portuguesa: 
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a) Certidões do registo criminal da pessoa coletiva e dos titulares dos respetivos 

órgãos sociais de administração, direção ou gerência, que se encontram em 

efetividade de funções, e que comprove todas as situações descritas na alínea h) 
do artigo 55. º do CCP; 

b) Indicação no número de identificação civil e número de contribuinte de pessoas 

ou pessoas constantes da sociedade autorizadas a assinar o contrato; 

c) Declaração do Anexo li, a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 81. º do 
CCP; 

d) Documento comprovativo de que tem a sua situação regularizada relativamente 
a contribuições para a segurança social em Portugal, ou respetivo código de 
acesso para consulta; 

e) Documento comprovativo de que tem a sua situação regularizada relativamente 

a impostos devidos em Portugal, ou respetivo código de acesso para consulta; 

f) Certidão do registo comercial ou respetivo código de acesso para consulta; 

g) Endereço eletrónico e número de fax da(s) pessoa(s) constantes ·da sociedade 
autorizada(s) a assinar o contrato. 

17 - Preço Base 

O preço base do procedimento é de €20.145,00 (vinte mil cento e quarenta e tr~s . . 
euros cêntimos), acrescido de LV.A. à data da respetiva liquidação, ou no caso de 

existir qualquer isenção prevista no CIVA (Código do Imposto Sobre o Valor 
Acrescentado) a mesma terá de ser mencionada. 

18 - Legislação aplicável 

Em tudo o não esteja previsto no presente Convite e no Caderno de Encargos aplica-se o 

disposto no Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na redação em vigor e demais 
legislação aplicável. 

Reguengos de Monsaraz, 14 de maio de 2020 ~.___ C0 -
O Presidente da Câmara Municipal, 

José Gabriel Paixão Calixto 
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ANEXO 1 

Modelo de declaração 

[a que se refere a alínea a) do n. º 1 do artigo 57. º] 

1 - ... (nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de 

representante legal de (1) ... (firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso 

de agrupamento concorrente, firmas, números de identificação fiscal e sedes), tendo 

tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo à execução do 

contrato a celebrar na sequência do procedimento de ... (designação ou referência ao 
procedimento em causa), e, se for o caso, do caderno de encargos do acordo-quadro 

aplicável ao procedimento, declara, sob compromisso de honra, que a sua. representada 

(2) se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o conteúdo do 

mencionado caderno de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, 

todas as suas cláusulas. 
2 - Declara também que executará o referido contrato nos termos previstos nos 

seguintes documentos, que junta em anexo (3): 
a) .. . 

b) . . . 

3 - Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à 
execução do referido contrato, ao disposto na legislação portuguesa aplicável. 

4 - Mais declara, sob compromisso de honra, que não se encontra em nenhuma das 
situações previstas no n.º 1 do artigo 55. º do Código dos Contratos Públicos. 
5 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de fals.as declarações 
implica, consoante o caso, a exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da 
adjudicação que eventualmente sobre ela recaia e constitui contraordenação muito 

grave, nos termos do artigo 456. º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode 

determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como 

candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou 
concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação de contratos 
públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de 

procedimento criminal. 
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6 - Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do 
disposto no artigo 81. º do Código dos Contratos Públicos, a apresentar a d_eclaração que 
constitui o anexo li do referido Código, bem como os documentos comprovativos de que 
não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do n. º 1 do artigo 55. º 
do referido Código. 
7 - O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos 
documentos solicitados nos termos do número anterior, por motivo que lhe seja 
imputável, determina a caducidade da adjudicação que eventualmente recaia sobre a 
proposta apresentada e constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo 
456. º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção 
acessória de privação do direito de participar, corno candidato, como concorrente ou 
como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento 
adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à 
entidade competente para efeitos de procedimento criminal. 

... (local), ... (data), ... [assinatura (4)]. 

(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas. 
(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada». 
(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaração, nos termos do 
disposto nas alíneas b), c) e d) do n.º 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo 57. º 
(4) Nos termos do disposto nos n. 0s 4 e 5 do artigo 57.º 
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ANEXO A 

MODELO DA PROPOSTA 

( empresa e sede), representada pelo seu 

gerente/ administrador/ procurador .....................(nome, estado civil, n.º B. I / Cartão 

Cidadão), tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do Caderno de Encargos e 

Convite .. . (designação ou referência ao procedimento em causas), a que se refere o 

oficio datado de ... , obriga-se a executar o referido fornecimento/serviço, de harmonia 

com o caderno de encargos, pela quantia de ... (por extenso e por algarismos), que não 
inclui o imposto sobre o valor acrescentado, conforme a lista de preços unitários apensa 

a esta proposta e que dela faz parte integrante. 

Á quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor. 
Mais se informa que o preço unitários dos bens a fornecer é o seguinte: 

Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à 
execução o seu contrato, ao que se achar prescrito na legislação portuguesa em_vigor. 

Validade da proposta: 66 dias 

Data . .. 
(Assinatura) 

e:::::: Gw-.------~ 
Convite 1 "TRABALHOS DE U MPEZA DE BERMAS E REMOÇÃO DE ELEMENTOS RESIDUAISH 



REGUENG0S 
DE MONSARAZ 

UNIDADE ORGÂNICA DE GESTÃO FINANCEIRA E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 
SUBUNIDADE ORGÂNICA DE APROVISIONAMENTO - APV 

ANEXO li 
Modelo de declaração 

[ a que se refere a alínea a) do n. 0 1 do artigo 81. º) 

1 - (nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de 

representante legal de (1) ... (firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso 

de agrupamento concorrente, firmas, números de identificação fiscal e sedes), 

adjudicatário(a) no procedimento de ... (designação ou referência ao procedimento em 

causa), declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) não se encontra 

em nenhuma das situações previstas no n. º 1 do artigo 55. º do Código dos Contratos 

Públicos: 
2- O declarante junta em anexo [ou indica ... como endereço do sitio da Internet onde 

podem ser consultados (3)] os documentos comprovativos de que a sua representada (4) 

não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do n.º 1·do artigo 55.º 
do Código dos Contratos Públicos. 

3 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações 

implica a caducidade da adjudicação e constitui contraordenação muito grave, nos 
termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode . determinar a 
aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como candidato, 

como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em 
qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da 

participação à entidade competente para efeitos de procedimento crimina.l. 

(local), ... (data), ... [assinatura (5)] 

(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas. 
(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada ... 
(3) Acrescentar as informações necessárias à consulta, se for o caso. 
(4) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada... 
(5) Nos termos do disposto nos n. ºs 4 e 5 do artigo 57. 0 

• 
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ANEXO 1 
Estradas e Caminhos Municipais 

Ceifa e Limpeza de Bermas 
Ano2020 

Art. Designação dos Trabalhos 

NOTAS: 

1) A presente lista de medições não constitui- uma descrição exaustiva das condições em que os 
fornecimentos e trabalhos deverão ser executados, e deverão ser lidas em conjunto com o 
Dicionário de Rubricas e Critérios de Medição e com as Especificações Técnicas do Caderno de 
Encargos (Metodos Construtivos) 

2) Esta incluído no custo da proposta todas actividades necessarlas, inerentes e complementares para 
a sua correcta execução, salientando-se: 

3) O planeamento da intervenção e as datas de execução dos trabalhos serão definidas de acordo 
com orientações do Serviço Municipal de Proteção Civil. 

- Fornecimentos e execução, de acordo com os elementos desenhados e o Caderno de Encargos 
(C.E.) e todos os trabalhos e materiais necessários e complementares, de: -1 T1 CM532 Cumeada/Campinho 

1.1 Atividades ambientais 

1.1.1 Conservação de Zonas Verdes 

1.1.1.1 Ceifa e Corte de Vegetação Herbácea, incluindo limpezas 

1.1.1.2 Controlo químico seletivo da vegetação, incluindo limpezas 

1.1.1.3 Corte de vegetação arbórea, arbustiva e subarbustiva, incluindo limpezas 

TOTAL T1 CM532 Cumeada/Camplnho -

Un 

km 

km 

m2 

Valores Estimados 
Quantidade Preço Unitári< Total 

- ·~ 

3,70 

3,70 

3 700,00 

0,001 

2 

2.1 

2.1.1 

2.1.1 .1 

2.1.1.2 

2.1 .1.3 

- -T2 CM1129 S. Marcos do Campo/Camplnho 
Atividades ambientais 

Conservação de Zonas Verdes 

Ceifa e Corte de Vegetação Herbácea, incluindo limpezas 

Controlo químico seletivo da vegetação, incluindo limpezas 

Corte de vegetação arbórea, arbustiva e subarbustiva 
- - -TOTAL T2 CM1129 S. Marcos do Campo/Camplnho 

km 

km 

m2 

3.70 

3,70 

3 700,00 
-

- --
-

o,ooc 

-

3 

3.1 

3.1.1 

3.1.1.1 

3.1.1.2 

3.1.1.3 

- T3 ER255 Reguengos de Monsaraz/S. Marcos do Campo 
Atividades ambientais 

Conservação de Zonas Verdes 

Ceifa e Corte de Vegetação Herbácea, incluindo limpezas 

Controlo químico seletivo da vegetação, incluindo limpezas 

Corte de vegetação arbórea, arbustiva e subarbustiva, incluindo limpezas 

TOTAL T3 ER255 Reguengos de Monsaraz/S. Marcos do Campo 

km 

km 

m2 

9,10 

9,10 

9100,00 

·-

0,00( 

4 
4.1 

4.1.1 

4.1.1.1 

4.1.1.2 

4.1.1.3 

·- T4 CM1125 Motrinos/Barrada 
Atividades ambientais 

-- - --

Conservação de Zonas Verdes 

Ceifa e Corte de Vegetação Herbácea, incluindo limpezas 

Controlo quimico seletivo da vegetação, incluindo limpezas 

Corte de vegetação arbórea, arbustiva e subarbustiva, incluindo limpezas 

TOTAL T4 CM1125 Motrinos/Barrada -

-- ., - - -
-~ 

km 

km 

m2 

·-

1,20 

1,20 

1 200,00 

O,OOC 

5 T5 CM1125 Barrada/Outeiro 
5.1 Atividades ambientais 

51 .1 Conservação de Zonas Verdes 

5.1.1.1 Ceifa e Corte de Vegetação Herbácea, incluindo limpezas km 1,40 

5 11.2 Controlo químico seletivo da vegetação, incluindo limpezas km 1,40 



- -

5.1.1.3 

7 
- - ,.·· ' T7 EM514 Reguengos de Monsaraz/Cruzamento EN256 - .. 

-
-
- -

7,1 

7,1.1 

7.1. 1 1 

71 .1,2 

7.1,1.3 

7.1.1.4 

7,1.1 .5 

Atividades ambientais 

Conservação de Zonas Verdes 

Ceifa e Corte de Vegetação Herbácea, 1nclu ndo limpezas 

Controlo qu m co se'ehvo da vegetação, incluindo limpezas 

Corte de vegetação arbórea, arbustiva e subarbusllva. Incluindo rimpezas 

Podas de árvores, de limpeza e manutenção 

Elim nação de espécies Invasoras 

km 

km 

m2 

un 

m2 

18.50 

18,50 

18 500,00 

15,00 

500,00 

TOTAL T7 EM514 Reguengos de Monsaraz/Cruzamento EN256 - - -.0,00( 

Corte de vegetação arbórea, arbustiva e subarbustiva, inclundo limpezas m2 1400,00 

TOTAL T5 CM1125 Barrada/Outeiro 0,00€ 

-

6 -T6 CM1125 OutelrolTelhelro - -- --
6.1 

6.1.1 

6.1.1.1 

6.1.1.2 

6.1.1.3 

Atividades ambientais 

Conservação de Zonas Verdes 

Ceifa e Corte de Vegetação Herbácea, incluindo limpezas 

Controlo quimico seletivo da vegetação, incluindo limpezas 

Corte de vegetação arbórea, arbustiva e subarbustiva, incluindo limpezas 

km 

km 

m2 

1,30 

1,30 

1 300,00 
-· TOTAL T6 CM1125 Outeirofrelheiro - 0,00€ -

8 -TS Motrlnos/S. António do Baldio - - --
8.1 

8.1.1 

8.1.1.1 

8.1.1.2 

8 .1.1.3 

8 .1.1.4 

Atividades ambientais 

Conservação de Zonas Verdes 

Ceifa e Corte de Vegetação Herbácea, incluindo limpezas 

Controlo quimico seletivo da vegetação, incluindo limpezas 

Corte de vegetação arbórea, arbustiva e subarbustiva. incluindo limpezas 

Podas de árvores, de limpeza e manutenção 

km 

km 

m2 

un 

5,40 

5,40 

5400,00 

10,00 

L 

TOTAL TB Motrlnos/S. António do Baldio 0,00( 

--~ 9 
... 

T9 CM1114 Motrinos/Limtta concelho Alandroal -· --
9.1 

9.1.1 

9.1.1.1 

9.1.1.2 

9.1.1.3 

Atividades ambientais 

Conservação de Zonas Verdes 

Ceifa e Corte de Vegetação Herbácea, incluindo limpezas 

Controlo químico seletivo da vegetação, incluindo limpezas 

Corte de vegetação arbórea, arbustiva e subarbusliva, incluindo limpezas 

km 

km 

m2 

4,00 

4,00 

4 000,00 

- TOTAL T9 CM1114 Motrfnos/Llmlta concelho Alandroal 0,00€ 

10 _..,._---- T10 CM1125 Motrlnos/Cruzamento EM514 -

10.1 

10.1.1 

10.1.1.1 

10.1.1.2 

10.1.1.3 

Atividades ambientais 

Conservação de Zonas Verdes 

Ceifa e Corte de Vegetação Herbácea, incluindo limpezas 

Controlo químico seletivo da vegetação, incluindo limpezas 

Corte de vegetação arbórea, arbustiva e subarbustiva, incluindo ~mpezas 
-

km 

km 

m2 

1,40 

1.40 

1400,00 

TOTAL T10 CM1125 Motrinos/Cruzamento EM514 -
- - 0,00( 

- - .. -= 11 11 DIVERSOS I• 

Fornecimento de projetos de sinalização temporária das frentes de trabalhos, de acordo com o 
Decreto Regulamentar nº 22-A/98,de 1 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto- Vg 1,0011.1 Regulamentar nº 41/2002, de 20 de Agosto e ainda aditado pelo Decreto-Regulamentar nº 1312003 

de 26 de junho, incluindo a sua implementação em obra e mobilização de policiamento. 

Vg 1,00 Implementação do Plano de Segurança e Saúde em Obra11.2 

Vg 1,00Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e Demolição11.3 

Vg 1,00Montagem e desmontagem de estaleiro e arranjo paisaglstico da área envolvida. 11.4 
o,oocTOTAL DIVERSOS 

= - TOTAL DA PRESTAÇAO DE SERVICOS -
e 

0.00€-

e::::::: 
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ANEX04 
MÉTODOS CONSTRUTIVOS 

Para além dos objetivos de natureza geral, e considerações de natureza similar, que são 

produzidas neste Capítulo, que têm uma função informativa e auxiliar para ajudar o 

Empreiteiro a cumprir adequadamente as suas obrigações, sempre que se descreva um 

método construtivo este é de respeito obrigatório na execução dos trabalhos, sob pena 

de violação contratual grave. 

Caso o Empreiteiro pretenda seguir outra metodologia tem de recolher previamente a 

autorização do Dono da Obra, e não pode iniciar ou continuar a execução de trabalhos 

em termos diversos daqueles que estão descritos neste Capítulo, sem obter essa 

autorização. 

Toda a troca de informação que esteja envolvida na alteração de métodos construtivos 

tem de ser feita por escrito, por qualquer das partes, em pleno respeito pelo disposto 

no Código dos Contratos Públicos. 

A presente empreitada tem como objetivo principal promover uma estratégia de 

conservação, de forma a garantir ao utente condições de circulação e segurança 

rodoviária. 

Durante o decurso da empreitada, o Empreiteiro deverá nortear-se por princípios 

subjacentes à perfeita e atempada execução dos trabalhos, de forma a satisfazer o 

principal objetivo da Infraestrutura, que é, servir o utente e manter o património 

rodoviário, objeto do presente contrato, em perfeito estado de conservação. 

Na execução de todos os trabalhos, os locais de atuação deverão ser previamente e 

devidamente sinalizados defendendo as equipas de trabalho e alertando o utente para 

a necessidade de circular com precaução, demarcando as zonas de trabalhos das zonas 

de circulação, no cumprimento das regras do Decreto-Lei nº 22-A/98, de 1 de Outubro 

com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 41/2002, de 20 de Agosto, do 

"TRABALHOS DE LIMPEZA DE BERMAS EREMOÇÃO DE ELEMENTOS RESIDUAIS"l 

.., 



REGUENG0S 
DE MONSARAZ 

Manual de Sinalização Temporária da IP, SA ou da legislação que os venha a revogar e 

substituir, ou completar o quadro atualmente vigente. 

Quanto à quantificação dos trabalhos a realizar para cada uma das estradas, definem-se 

como limites de intervenções para, os casos dos Nós e de intersecções (cruzamentos e 

entroncamentos} com outras estradas classificadas ou não no PRN (Plano Rodoviário 

Nacional), ou com outro tipo de via: 

- Até à tangente exterior da intersecção com a via que entronca na estrada em causa; 

- Até à tangente exterior de qualquer ramo do Nó com a via que cruza superior ou 

inferiormente a estrada em causa (i.e., na área interior do Nó com essa via}'. Inclui-se a 

berma e os taludes exteriores dos ramos exteriores do Nó. 

Nos casos em que o Dono da Obra pretenda adotar um procedimento diferente ao trás 
descrito será o mesmo identificado quer no projeto quer neste documento. 

O Empreiteiro deverá possuir todo o equipamento necessário, suficiente e apropriado 

para a execução de todos os trabalhos deste Cadernos de Encargos, por forma a que 

sejam cumpridos todos os procedimentos e métodos construtivos nele previstos, 

garantindo que a qualidade final está de acordo com o desempenho exigido para todas 

as componentes da infraestrutura rodoviária. 

Esse equipamento deve estar em boas condições de serviço e ser submetido 

previamente à apreciação da Fiscalização, acompanhado de documentos comprovativos 

da última revisão e inspeção efetuada. 

O pessoal que irá manusear esse equipamento deve estar devidamente habilitado e em 

número suficiente para a realização dos trabalhos previstos executar. 

Consideram-se incluídos nos preços unitários das diferentes rubricas, todos os materiais 

(exceto naquelas em que for referido o contrário}, equipamentos e acessórios, mão-de-

obra, transportes e outros encargos necessários à correta execução dos trabalhos. 

Consideram-se incluídos nos preços unitários das diferentes rubricas a carga e 

transporte do material sobrante a destino final adequado conforme legislação vigente 

em matéria de gestão de resíduos e disposições ambientais em vigor. 

"TRABALHOS DE LIMPEZA DE BERMAS E REMOÇÃO DE ELEMENTOS RESIDUAIS"2 



REGUENG®S 
DE MONSARAZ 

Const itui obrigação do Adjudicatário mobilizar as forças policiais em todas as at ividades 

que impliquem a restrição de vias de circulação. O custo decorrente desta obrigação 

deverá estar refletido nos preços unitários dos trabalhos do contrato. 

1-ATIVIOAOESAMBIENTAIS 

As atividades contempladas neste capítulo visam a manutenção das condições 

adequadas ao cumprimento das principais funcionalidades das vias e que se enquadram 

no âmbito da integração paisagística, nomeadamente: controlo da erosão hídrica e 

eólica dos taludes e estabilidade destes; manutenção dos sistemas de drenagem; 

valorização da estrada e da paisagem; valorização ecológica do meio envolvente; 

proteção das margens dos cursos de água situados nas proximidades da via; melhoria 

da qualidade do ar e melhoria das condições de segurança rodoviária e aumento do 

conforto para os utentes. 

Os trabalhos de manutenção do âmbito da Integração Paisagística aplicam-se a toda a 

área do domínio rodoviário. 

1.1 - Conservação de zonas verdes 

Embora o indicado para cada atividade tenha por base princípios gerais aplicáveis à 

maioria das situações, a época e a frequência de realização dos trabalhos devem ter em 

conta, a localização da obra, as condições climáticas verificadas, as espécies existentes, 

a fase de desenvolvimento das plantas e a eventual existência de situações particulares 

na própria obra. 

O método de trabalho deverá ser o seguinte: 

1 - Há que sinalizar devidamente o troço onde decorrem os trabalhos, garantir que as 

viaturas de apoio ou máquinas estacionadas ou em circulação estejam devidamente 

sinalizadas, e ter em atenção as regras de segurança no trabalho, oorigando os 
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trabalhadores a utilizarem o equipamento de proteção e sinalização individual adaptado 

a cada caso. 

2 - Os trabalhos mecânicos deverão ser completados manualmente até à sua perfeita 

regularização. 

3 - Finalizados os trabalhos, e retirados os recursos humanos e o equipamento, deverá 
ser retirada toda a sinalização temporária. 

A triagem, transporte e encaminhamento dos produtos sobrantes/resíduos 

provenientes dos trabalhos de conservação de zonas verdes para destinos autorizados 

são por conta do adjudicatário e serão obrigatoriamente realizados até ao 3º dia útil 

seguinte à realização da atividade, sendo que terão, necessariamente de ser 

salvaguardadas as condições de segurança para a circulação de veículos e peões 

durante o tempo que decorrer entre a atividade e o encaminhamento dos 

materiais/ resíduos. 

Em caso algum será permitida a realização de queimas na zona da estrada. 

1.1.1 - Ceifa e corte de vegetação herbácea, incluindo limpezas 

Elementos interessados 

Todas as áreas onde ocorra vegetação espontânea cujo crescimento importa controlar 

e/ou onde se encontrem depositados materiais que importe limpar, tais como: bermas, 

concordância bermas/valetas, valetas (revestidas e sem ser revestidas), passeios, 

taludes da estrada, zonas envolventes das obras de arte, zonas envolventes dos 

sistemas de emergência SOS, sinalização vertical e zonas envolventes dos fontanários. 

Procedimento 

Pretende-se com a presente atividade ceifar e cortar a vegetação, contendo a evolução 

natural, sem danificar o processo de regeneração e a auto-sementeira das áreas com 

"TRABALHOS DE LIMPEZA DE BERMAS E REMOÇÃO DE ELEMENTOS RESIDUAIS"4 
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revestimento herbáceo, dando às envolventes da estrada um aspeto verde, tornando os 

troços sempre mais agradáveis à vista, bem como proceder à remoção dos resíduos 

dispersos na envolvente da estrada. 

A ceifa e corte, incluindo as respetivas limpezas, serão executados nos loca.is definidos 

pelo Dono da Obra, sendo necessariamente, considerados os seguintes: 

- Bermas, valetas e concordâncias respetivas; 

- A ceifa e corte, incluindo as respetivas limpezas, serão executadas obrigatoriamente 

numa largura média de 2 m, desde o limit.e da faixa de rodagem; 

- Sempre que existam guardas de segurança rígidas do Upo New-Jersey, com dispositivo 

inferior de drenagem, a limpeza incluirá a desobstrução total desse dispositivo; 

- Zonas envolventes das obras de arte, incluindo os seus acessos, zonas dos cones de 

aterro e talude sob a obra de arte, dentro de um perímetro de 1,5 m ao longo de todo o 

desenvolvimento dos paramentos dos seus encontros, muros ala, muros avenida e 

muros tímpanos, qualquer que seja o seu tipo incluindo os encontros perdidos. Nas 

zonas em que se pretenda efetuar limpeza, mas que se encontrem fora destes 

parâmetros, aplica-se a rubrica 1.1.3 - Corte de vegetação arbórea, arbustiva e 

subarbustiva, incluindo limpezas"; 

- Zonas envolventes aos fontanários existentes na zona da estrada, num raio de 1,5 m 

destes. 

A presente atividade envolve ainda o corte e remoção da vegetação arbustiva e arbórea 

(DAP até 0,15 m) sem interesse paisagístico, bem como de outras plantas, sem 

interesse paisagístico, que surjam espontaneamente nos locais acima definidos. 

Incluem-se ainda nesta atividade, a remoção de arbustos secos, pequenas árvores (DAP 

até 0,15 m) caídas e ramos caídos e outros resíduos similares. 

Estes trabalhos devem ser feitos por meios manuais ou mecânicos, sem recurso a 

queimadas e/ou herbicidas e sem afetar as funções ornamentais da vegetação plantada 

e semeada. 

"TRABALHOS DE LIMPEZA DE BERMAS E REMOÇÃO DE ELEMENTOS RESIDUAIS"~ 
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Quando se efetuem cortes ou ceifas junto a maciços arbustivos, exemplares arbóreos 

ou outros elementos a preservar, estes deverão ser devidamente salvaguardados, 

devendo o trabalho ser finalizado por meio manual ou com moto roçadora, de forma a 

não afetar os elementos em causa. 

Estão contabilizados na presente rubrica todos os trabalhos de limpeza de 

resíduos/lixos/materiais, quer sejam resultantes do próprio trabalho quer sejam os que 

já existiam previamente ao mesmo, de todos os componentes e de toda a área 

intervencionada, bem como os existentes em toda a zona da estrada, nomeadamente, 

na faixa de rodagem, bermas e valetas. 

Todos os resíduos produzidos, incluindo resíduos/lixos/materiais pré-existentes, 

deverão ser triadas e encaminhados a destino final adequado de acordo com o prevlsto 

na legislação de resíduos e disposições ambientais em vigor. 

Sem prejuízo do referido, deverá em todos os casos privilegiar-se a seleção do destino 

final conferido aos resíduos verdes oriundos desta atividade, em função da sua 

valorização ambiental, em termos de reciclagem, compostagem, valorização energética 

ou outra. Para tal, será aconselhável a trituração destes resíduos verdes in situ, com 

vantagens ainda ao nível da redução do volume no respetivo transporte. Para o efeito, 

caberá ao Adjudicatário proceder à apresentação prévia do operador de resíduos 

selecionado para o efeito, para respetiva aprovação pelo Dono da Obra. Apenas será 

admitida exceção ao destino final indicado, em situação devidamente justificada e 

aceite pelo Dono da Obra. 

Sem prejuízo de outros equipamentos necessários à boa execução deste tipo de 

trabalho, é obrigatório alocar também o seguinte: 

- Aspirador manual 

- Triturador de resíduos 
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1.1.2 - Controlo químico seletivo da vegetação, incluindo limpezas 

Elementos interessados 

Todas as áreas onde ocorra vegetação espontânea cujo crescimento importa controlar 

e/ou onde se encontrem depositados materiais que importe limpar, tais como: bermas, 

concordância bermas/valetas, valetas (revestidas e sem ser revestidas), passeios, 

taludes da estrada, zonas envolventes das obras de arte, sinalização vertical e zonas 

envolventes dos fontanários. 

Procedimento 

Pretende-se com a presente atividade controlar o crescimento da vegetação herbácea 

e/ou arbustiva através da utilização de fitocida sistémico não residual. Assim, preconiza-

se a aplicação deste produto duas vezes por ano nas épocas de maior crescimento 

vegetativo (primavera e outono) de forma a impedir o desenvolvimento excessivo da 

vegetação indesejável, sem que, contudo, resulte destas aplicações um aspeto 

queimado das áreas intervencionadas. 

A·primeira ação de controlo químico seletivo deverá ser precedida de uma intervenção 

de "ceifa e corte de vegetação herbácea, incluindo limpezas", ao abrigo da rúbrica 1.1.1. 

Antes da respetiva execução, deverá o responsável técnico por esta atividade preencher 

a "Ficha de Campo - Controlo Químico Seletivo de Vegetação", de acordo co~ o projeto 

e encaminhá-la ao Dono da Obra. Após a realização da ceifa, dá-se início à primeira 

aplicação de fitocida, que deverá ocorrer nas semanas seguintes, quando as plantas 

atingirem cerca de 0,15 m de altura. 

"TRABALHOS DE LIMPEZA DE BERMAS E REMOÇÃO DE ELEMENTOS RE~UAIS":}:: 
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As intervenções seguintes consistirão apenas na aplicação do fitocida referido, nos 

mesmos locais, devendo proceder-se ao corte mecânico, ao abrigo da rúbrica 1.1.1., 

apenas em situações pontuais onde se mostre necessário, a definir pelo Dono de Obra. 

As aplicações de fitocida serão bianuais, sendo realizadas na primavera e no outono, 

quando a maior parte das espécies características da época e do local tenham emergido 

e apresentem um crescimento adequado (cerca de 0,15 m de altura). Para tal, antes de 

cada aplicação, o Adjudicatário deverá realizar uma análise das características da 

vegetação a intervencionar de modo a definir os produtos e concentrações a utilizar nas 

misturas a aplicar. Para este efeito, deverá o responsável técnico por esta atividade 

preencher a "Ficha de Campo - Controlo Químico Seletivo de Vegetação" e encaminhá-

la ao Dono da Obra, juntamente com a proposta da mistura a utilizar, com uma 

antecedência de 10 dias úteis face à data prevista da realização do tratamento. O Dono 

da Obra por sua vez informará o Adjudicatário da aprovação, 5 dias úteis após a receção 

dos documentos acima referidos. 

Toda a informação sobre o decorrer da aplicação do fitocida terá de ser facultada ao 

Dono da Obra que irá monitorizar os resultados. Neste âmbito, caso os resultados não 

se tenham mostrado os mais adequados, caberá ao Adjudicatário propor ajustes às 

misturas, a validar pelo Dono da Obra, em prol da boa execução pretendida na presente 

rúbrica, para aplicação nas intervenções subsequentes. 

A aplicação de fitocida deverá obedecer aos seguintes princípios gerais: 

O Adjudicatário deverá efetuar um reconhecimento prévio das características da 

vegetação e das restantes condições dos locais em causa, de modo a determinar 

previamente que tipo de equipamentos e produtos irá necessitar, em função da 

vegetação a tratar, da vegetação a preservar e das características e ocupação das áreas 

confinantes. 

Os fitocidas a utilizar deverão ser sistémicos, não residuais, com a classificação 

toxicológica: "Isento". Os mesmos terão de ser homologados em Portugal PE:la entidade 

competente na matéria. 
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Sem prejuízo do acima referido deverá privilegiar-se a escolha dos produtos menos 

agressivos para o ambiente, sempre que estes cumpram os mesmos níveis de eficácia. 

O produto fitocida deverá ser misturado com um adjuvante de forma a aumentar a 

eficácia da absorção foliar do primeiro. 

O Adjudicatário deverá apresentar à fiscalização toda a informação relevante acerca de 

todos os produtos a aplicar, nomeadamente as fichas técnicas e de segurança de cada 

produto a utilizar, devendo os mesmos ser validados pela fiscalização. 

Os trabalhadores que irão proceder à aplicação destes produtos deverão dispor de 

certificado de frequência com aproveitamento da ação de formação sobre a aplicação 

de produtos fitofarmacêuticos, reconhecida pela entidade competente na matéria, 

conforme legislação em vigor. 

Na aplicação de fitocida deverão seguir-se rigorosamente as normas indicadas nos 

rótulos dos produtos, bem como deverão ser respeitadas as quantidades e 

recomendações expressas no rótulo do produto. 

Exige-se o máximo cuidado de forma a evitar a pulverização acidental em árvores e 

arbustos provenientes de regeneração natural e no caso de, acidentalmente, uma 

planta que não seja alvo de tratamento, ser atingida com herbicida deverão 

imediatamente ser arrancadas as folhas ou ramos atingidos pelo produto, impedindo 

assim a entrada do herbicida na circulação da planta. 

Os trabalhos de pulverização foliar só podem ser realizados: 

o Em dias de vento com velocidades inferiores a 10 Km/hora; 

o Com temperatura entre os 1s2c e os 202c; 

o Em dias de ausência de precipitação. 

Se forem realizadas pulverizações foliares em dias, com condições atmosféricas 

diferentes das referidas, será exigida a repetição da operação, sem enca~gos para o 

Município de Reguengos de M_onsaraz. 

A calda resultante da mistura deverá ser aplicada nos seis dias subsequentes à sua 

elaboração. 

"TRABALHOS DE LIMPEZA DE BERMAS EREMOÇÃO DE ELEMENTOS RESIDUAIS"9 
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Os operadores terão de se encontrar equipados com fatos de proteção, luvas e botas de 

borracha, óculos e máscara respiratória, devendo haver sempre presente uma fonte de 

água para lavagem após contacto acidental com os produtos. As restantes peças de 

vestuário utilizadas pelos operadores deverão ser lavadas diariamente de forma a evitar 

a acumulação de resíduos dos produtos. 

Junto a áreas urbanas, agrícolas e de pastagens, a população deverá ser p_reviamente 

informada desta ação, através da afixação de avisos no local, de acordo com o modelo 

anexo ao projeto. 

Na presente rubrica estão contabilizados todos os trabalhos de limpeza de 

resíduos/lixos/materiais, quer sejam os resultantes do própri<;> trabalho quer sejam os 

que já existiam previamente ao mesmo, de todos os componentes e de toda a área 

intervencionada, bem como os existentes em toda a zona da estrada, nomeadamente, 

na faixa de rodagem, bermas e valetas, incluindo a remoção de arbustos secos, 

pequenas árvores (DAP até 0,15 m) caídas e ramos caídos e outros resíduos similares. 

Todos os resíduos produzidos, incluindo resíduos/lixos/materiais pré-existentes, 

deverão ser triadas e encaminhados a destino final adequado de acordo com o previsto 

na legislação de resíduos e disposições ambientais em vigor. 

Sem prejuízo do referido, deverá em todos os casos privilegiar-se a seleção do destino 

final conferido aos resíduos verdes oriundos desta atividade, em função da sua 

valorização ambiental, em termos de reciclagem, compostagem, valorização energética 

ou outra. Para tal, será aconselhável a trituração destes resíduos verdes in situ, com 

vantagens ainda ao nível da redução do volume no respetivo transporte. Para o efeito, 

caberá ao Adjudicatário proce'der à apresentação prévia do operador de resíduos 

selecionados para o efeito, para respetiva aprovação pelo Dono da Obra. Apenas será 

admitida exceção ao destino final indicado, em situação devidamente justificada e 

aceite pelo Dono da Obra. 

No caso particular dos resíduos decorrentes do uso de fitocidas, incluindo todos os 

contentores, embalagens e recipientes utilizados nas misturas, restos de produtos e 

águas de lavagem de máquinas, deverão ser encaminhados a destino final adequado de 

"TRABALHOS DE LIMPEZA DE BERMAS E REMOÇÃO DE ELEMENTOS~S"l~~ ;-



REGUENG@S 
DE MONSARAZ 

acordo com o previsto na legislação de resíduos e disposições ambientais em vigor, 

nomeadamente no que se refere à gestão de resíduos de produtos fitofarmacêuticos 

constantes no Decreto-lei n2 187/2006, de 19 de Setembro e a Portaria nº 758/2007, de 

3 de Julho. 

Sem prejuízo de outros equipamentos necessários à boa execução deste tipo de 

trabalho, é obrigatório alocar também o seguinte: 

Aspirador manual 

- Triturador de resíduos 

- Veículo de tratamento 

- Pulverizador manual 

1.1.2 - Corte de vegetação arbórea, arbustiva e subarbustiva, incluindo limpezas 

Elementos interessados 

Zonas verdes, excluindo zona de ceifa. 

Procedimento 

Esta atividade consiste em: 

- Corte seletivo da vegetação de porte arbóreo (DAP até 0,15 m), arbustivo, 

subarbustivo e de espécies herbáceas, 

- Desramação de espécies arbóreas, 

em áreas integrantes da zona da estrada, ocupadas com manchas arbóreas ou 

arbustivas ou outra vegetação, que importe limpar, desbastar ou . conter o 

desenvolvimento excessivo. 

Este trabalho desenvolver-se-á nos espaços florestais definidos nos planos municipais 

de defesa da floresta contra incêndios, salvaguardando o disposto na referida 

legislação, numa faixa para além da zona ceifada acima indicada, bem como noutr<?s 

"TRABALHOS DE LIMPEZA DE BERMAS E REMOÇÃO DE ELEMENTOS RESIOUAIS"ll 
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locais indicados pelo Dono da Obra, sempre dentro de área afeta ao Património 

Rodoviário. 

Assim, esta atividade poderá desenvolver-se em duas situações distintas: 

- Áreas que integrem as faixas de gestão de combustível definidas no Decreto-lei nQ 

124/2006 de 28 Junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n_Q 17/2009 de 14 de 

Janeiro, que estabelece as medidas e ações a desenvolver no âmbito do Sistema 

Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, onde a atividade visa o cumprimento 

dos critérios para a gestão do combustível definidos no anexo ao referido Decreto-lei. 

- Outras áreas, tais como manchas arbóreas em taludes e áreas sob obras de arte, não 

integradas nas faixas de gestão de combustível, onde o mesmo trabalho terá como 

objetivo a remoção da vegetação indesejável melhorando as condições de manutenção 

das infraestruturas rodoviárias, de desenvolvimento da vegetação a manter e o · bom 

aspeto dessas áreas. 

Os trabalhos de desramação de espécies arbóreas até 4 m de altura do solo, efetuados 

nas áreas sujeitas a corte seletivo da vegetação arbórea e arbustiva não são 

contabilizados como poda da árvore. 

Estão contabilizados na presente rubrica todos os trabalhos de limpeza de 

resíduos/lixos/materiais, quer sejam os resultantes do próprio trabalho quer sejam os 

que já existiam previamente ao mesmo, em toda a área intervencionada. Incluem-se 

ainda nesta atividade, a remoção de arbustos secos, de árvores caídas e de ramos 

caídos e outros resíduos similares. 

Todos os resíduos produzidos, incluindo resíduos/lixos/materiais pré-existentes, 

deverão ser triadas e encaminhados a destino final adequado de acordo com o previsto 

na legislação de resíduos e disposições ambientais em vigor. 

Sem prejuízo do referido, deverá em todos os casos privilegiar-se a seleção do destino 

final conferido aos resíduos verdes oriundos desta atividade, em função da sua 

valorização ambiental, em termos de reciclagem, compostagem, valorização energética 

ou outra. Para tal, será aconselhável a trituração destes resíduos verdes in situ, com 
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vantagens ainda ·ao nível da redução do volume no respetivo transporte. Para o efeito, 

caberá ao Adjudicatário proceder à apresentação prévia do operador de resíduos 

selecionado para o efeito, para respetiva aprovação pelo Dono de Obra. 

Apenas será admitida exceção ao destino final indicado, em situação devidamente 

justificada e aceite peto Dono da Obra. Sem prejuízo de outros equipamentos 

necessários à boa execução deste tipo de trabalho, é necessário alocar também o 

seguinte: 

Triturador de resíduos 

- Aspirador manual 

1.1.3 - Podas de árvores, de limpeza e manutenção 

Elementos interessados 

Árvores. 

Procedimento 

Esta atividade compreende a execução de podas de árvores indicadas pelo Dono da 

Obra, a executar a uma altura de trabalho máxima da plataforma da via, ou qualquer 

outro acesso que permita alcançar a árvore, igual ou inferior a 15 m, obedecendo aos 

princípios gerais adiante enunciados. 

Princípios gerais: 

Com esta atividade visa-se, através de intervenções estritamente necessárias nos 

exemplares previamente identificados pelo Dono da Obra, garantir o equilíbrio das 

copas, a sanidade das árvores, o gabarit mínimo de 5,50 m, e a segurança de terceiros. 
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Estas intervenções deverão ser executadas de acordo com as técnicas adequadas à 

proteção da sanidade das árvores, uma vez que uma poda mal executada poderá 

resultar em feridas, podridões ou mesmo na morte da árvore. Deste modo haverá que 

respeitar os seguintes princípios gerais: 

- Pretende-se que as árvores ornamentais se apresentem de acordo com a sua 

configuração e porte naturais, pelo que as intervenções deverão cingir-se ao 

estritamente necessário. 

- Qualquer supressão de que resulte uma árvore com aspeto mutilado deve considerar-

se inadmissível. 

- Estas operações compreendem: 

• A supressão dos ramos secos, partidos ou decrépitos e de tocos; 

• A supressão dos ramos vivos que, pela sua inserção, se encontram a prejudicar 

terceiros, a segurança da via ou a sanidade da própria árvore, como seja o caso 

dos ramos-ladrões; 

• O encurtamento dos ramos que, pela sua inserção ou dimensão, se encontram a 

prejudicar terceiros, a segurança da via ou o equilíbrio da copa. 

- Na supressão de ramos, o corte terá de ser efetuado no plano que une a parte 

imediatamente exterior à ruga da casca e a e~tremidade superior do colo do_ramo, sem 

deixar tocas e sem ferir os tecidos do tronco ou ramo onde se insere o ramo a suprimir. 

- Na eliminação de ramos mortos ou tacos, deve evitar-se ferir o anel de cicatrização. 

- No encurtamento de ramos, o corte terá de ser efetuado na axila de um ramo lateral 

ou de um gomo lateral (no caso de um ramo jovem), sem deixar tacos e sem ferir os 

tecidos do ramo ou gomo lateral. 

- Os cortes finais devem ser deixados em condições que permitam o rápido 

desenvolvimento do tecido de cicatrização, pelo que deverão ser lisos e limpos, não 

devendo resultar rasgões, ou quaisquer imperfeições causadoras de danós à árvore, 

nem ficarem faces expostas onde se possa acumular água das chuvas. 

- As ferramentas de corte devem ser afiadas regularmente, para garantir a qualidade do 

trabalho. Deverão ser também desinfetadas antes da deslocação para outro local. 
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Todavia, sempre que se verifique a existência de ramos doentes as ferramentas de 

trabalho deverão ser desinfetadas, de modo a não se propagarem doenças. · 

- Quando da eliminação ou encurtamento de grandes ramos, para evitar que esgalhem, 

dever-se-á cortá. los em secções progressivas. A queda desses troços deve ser orientada 

com o auxílio de cordas. Procedimento idêntico deverá ser adotado nos casos em que 

existirem bens a preservar nas proximidades das árvores. 

- Os trabalhos de poda devem realizar-se durante o período de repouso vegetativo das 

plantas em questão. 

- Estes trabalhos nunca deverão ser realizados em dias com temperaturas máximas 

acima dos 202 C. 

- Excecionalmente, em situações de risco iminente de rutura poderão efetuar-se 

trabalhos de poda em épocas/dias não apropriados. 

O método de execução do trabalho, nomeadamente o modo de acesso às zonas a 

podar, deverá ser proposto pelo Adjudicatário e sujeito à aprovação do Dono da Obra, 

sendo que nos métodos de acesso às árvores a podar é interdito o uso de "esporas". 

Sem prejuízo do referido, deverá em todos os casos privilegiar-se a seleção do destino 

final conferido aos resíduos verdes oriundos desta atividade, em função da sua 

valorização ambiental, em termos de reciclagem, compostagem, valorização. energética 

ou outra. Para tal, será aconselhável a trituração destes resíduos verdes in situ, com 

vantagens ainda ao nível da redução do volume no respetivo transporte. Para o efeito, 

caberá ao Adjudicatário proceder à apresentação prévia do operador de resíduos 

selecionado para o efeito (em consonância com o previsto no capítulo 3 do presente 

Caderno de Encargos), para respetiva aprovação pelo Dono da Obra. Apenas será 

admitida exceção ao destino final indicado, em situação devidamente justificada e 

aceite pelo Dono da Obra. 

Sem prejuízo de 0utros equipamentos necessários à boa execução deste tipo de 

trabalho, é obrigatório alocar também o seguinte: 
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- Veículo com cesto em plataforma elevatória; 

- Triturador de resíduos; 

- A permanência em simultâneo de 2 conjunto Trator/limpa-bermas nas frentes de 

trabalho 

1.1.4 - Eliminação de espécies invasoras 

Elementos interessados 

Áreas ocupadas por espécies de plantas invasoras ou com caráter invasor. 

Procedimento 

Pretende-se com a presente atividade controlar o crescimento de plantas com carácter 

invasor através de controlo mecânico ou recorrendo à utilização de fitocida sistémico 

seletivo não residual, sendo que na maioria dos casos os dois métodos complementam-

se, estando incluído no presente procedimento o abate das espécies em causa. 

Algumas espécies de plantas podem ocupar o território de forma excessiva, em área ou 

número de indivíduos. Quando tal ocorre estamos perante espécies de plantas 

invasoras ou com caráter invasor, tais como Acacia mefanoxylon (Austrália), Acacia 

deafbata (Mimosa), Ailanthus altissima (Ailanto), Arundo donax {Cana), entre outras. 

São estas plantas cujo crescimento importa controlar na zona de estrada. 

Em indivíduos adultos, deverá ser realizado o corte raso, tão rente ao solo quanto 

possível, com posterior aplicação de fitocida através de pincelagem do cepo, na diluição 

recomendada para este tipo de operações. Esta pincelagem terá de ser realizada 

imediatamente após o corte dos indivíduos; o fitocida deve ser aplicado segundos a 

seguir ao corte, para que a planta tenha capacidade de o absorver. A pincelagem deverá 

ser feita de fora para dentro do cepo de forma a garantir um maior sucesso. Após o 

rebentamento das toiças, se o mesmo ocorrer, deverá proceder-se a nova aplicação de 
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fitocida, por pulverização, quando as plantas se apresentarem com uma altura 

compreendida entre 0,15 me 0,30 m. 

Outro método de controlo, que apenas deverá ser realizado por especificação do Dono 

da Obra, é o dano físico (descasque), que passa por danificar as plantas de forma a 

impedir determinadas funções vitais. 

Esta modalidade é normalmente realizada em indivíduos adultos com tronco liso, ou 

com poucas cavidades/pregas, onde se procede à realizaç~o de um corte em torno do 

tronco, a uma altura de cerca 1,30 m, com posterior descasque do mesmo (remoção da 

casca do tronco) até à base do tronco. O objetivo é matar a árvore de pé, podendo este 

processo demorar vários meses; só se deve proceder ao corte final quando a árvore 

estiver totalmente seca, pelo que esta modalidade só deverá ser realizada quando não 

se colocar em risco a segurança de bens e pessoas. 

No caso de plantas jovens, onde o corte e posterior pincelagem do cepo com fitocida 

seria muito difícil de concretizar, o controlo deverá ser realizado com recurso à 

pulverização com fitocida. Este método é efetuado através de pulverização das folhas, 

quando as plantas apresentam entre 0,15 m e 0,30 m de altura, para que a absorção 

foliar do fitocida seja mais eficaz. Este método deve ser evitado em zonas de 

conservação ou junto a linhas de água, visto que o risco de dispersão do químico é 

elevado. 

A aplicação de fitocida deverá obedecer aos princípios gerais enumerados na rubrica de 

"1.1.2 - Controlo químico seletivo da vegetação" naquilo que for aplicável. 

Estão contabilizados na presente rubrica todos os trabalhos de limpeza de 

resíduos/lixos/materiais, resultantes do próprio trabalho. Dado tratar-se de espécies 

com carácter invasor, salienta-se a necessidade de remoção de todo o material vegetal 

sobrante desta atividade, salvaguardando-se o transporte dos resíduos e 

encaminhamento a destino final adequado, devidamente acondicionados de forma a 

evitar a dispersão do material vegetal. 
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Todos os resíduos decorrentes do uso de fitofármacos, incluindo todos os contentores, 

embalagens e recipientes utilizados nas misturas, restos de produtos, águas de lavagem 

de máquinas e resíduos/lixos/materiais pré-existentes, deverão ser encaminhados a 

destino final adequado de acordo com o previsto na legislação de resíduos e disposições 

ambientais em vigor, nomeadamente no que refere à gestão de resíduos de produtos 

fitofarmacêuticos constantes no Decreto-lei nº 187 /2006, de 19 de Setembro e a 

Portaria nº 758/2007, de 3 de Julho. 
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ANEXOS 
DICIONÁRIO DE RUBRICAS ECRIT~RIOS DE MEDIÇÃO 

Este capítulo refere-se à Ustagem e definição das rúbricas dos trabalhos de conservação 

de zonas verdes e aos respetivos critérios de medição. 

Definem-se as tarefas inclu fdas em cada uma das rubricas, fixam-se os respetivos 

critérios de medição e estabelecem-se os códigos de referenciação. 

Todos os materiais sobrantes dos diferentes trabalhos, serão carregados e 

transportados a destino final adequado, conforme legislação vigente em matéria de 

gestão de resíduos e disposições ambientais em vigor, a expensas do Empreiteiro. 

Excetuam-se os casos em que é expresso no presente Caderno de Encargos um 

procedimento distinto. 

Salvo quando a remuneração da mobilização de recursos para a realização de trabalhos 

esteja prevista como remunerada autonomamente, entende-se que o pr~ço unitário 

remunera a totalidade de custos e encargos em que o empreiteiro tenha de incorrer, 

sejam quais forem os meios a que recorra, para cumprir o contrato. 

Os trabalhos são medidos e faturados em função das quantidades efetivamente 

executadas. 

1.1.1-Ceifa e corte de vegetação herbácea, incluindo limpezas - (km) 

Descrição: 

Refere-se aos trabalhos de ceifa e corte de vegetação herbácea, nos locais referidos no 

item respetivo do Capítulo dos métodos construtivos, incluindo a l_impeza de 

resíduos/lixos/materiais, quer sejam os resultantes do próprio trabalho quer sejam os 

que já existiam previamente ao mesmo, de todos os componentes e de toda a área 

intervencionada e o seu processamento e encaminhamento a destino final adequado, 
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conforme legislação vigente em matéria de gestão de resíduos e disposições ambientais 

em vigor. 

Critério de Medição: 

Estes trabalhos são medidos por quHómetro (km) de extensão de via efetivamente 

tratada (contempla ambos os lados da plataforma), sendo que quando existam obras de 

arte, será contabi lizada a extensão da via sobre os seus encontros, tendo como limite os 

respetivos paramentos frontais. 

1.1.2 - Controlo químico seletivo de vegetação, incluindo limpezas - (km) 

Descrição: 

Refere-se aos trabalhos de controlo químico seletivo de vegetação, de acordo com o 

definido no Capítulo dos métodos construtivos, nos troços definidos em projeto, 

incluindo a limpeza de resíduos/lixos/materiais, quer sejam os resultantes do próprio 

trabalho quer sejam os que já existiam previamente ao mesmo, de todos os 

componentes e de toda a área intervencionada e o seu processamento e 

encaminhamento a destino final adequado, conforme legislação vigente em matéria de 

gestão de resíduos e disposições ambientais em vigor. 

Critério de Medição: 

Estes trabalhos são medidos por quilómetro {km) de extensão (contempla ambos os 

lados da plataforma) efetivamente tratada em cada aplicação de fitocida. 

1.1.3 - Corte de vegetação arbórea, arbustiva e subarbustiva incluindo limpezas - (m2) 
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Descrição: 

Refere-se a trabalhos que têm como principal objetivo o corte seletivo da vegetação de 

porte arbóreo (DAP até 0,15 m), arbustivo, subarbustivo e de espécies herbáceas, bem 

como a desramação de espécies arbóreas, para além da zona ceifada (nos locais 

referidos no item respetJvo do Capítu lo dos métodos construtivos), compreendendo o 

processamento e encaminhamento dos resíduos resultantes, incluindo 

resíduos/lixos/materiais pré-existentes, a destino final adequado, conforme legislação 

vigente em matéria de gestão de resíduos e disposições ambientais em vigor. 

Se necessário, para avaliação da área tratada, o Empreiteiro apresentará, com suas 

expensas, o levantamento dos perfis transversais. 

Critério de Medição: 

Estes trabalhos são medidos ao metro quadrado m2 de área efetivamente tratada. 

1.1.4-Podas de árvores, de limpeza e manutenção - (un) 

Descrição: 

Refere-se a trabalhos de podas de limpeza, manutenção, formação ou correção de 

árvores e palmeiras indicadas pelo Dono da Obra, a executar a uma altura máxima da 

plataforma da via, ou qualquer outro acesso que permita alcançar a árvore, igual ou 

inferior a 15 m, incluindo o processamento e encaminhamento dos resíduos resultantes 

a destino final adequado, conforme legislação vigente em mátéria de gestão de . 
resíduos e disposições ambientais em vigor 

No caso das árvores multicaule deverá ser contabilizada apenas uma unidade tratada. 
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Critério de Medição: 

Estes trabalhos medem-se por unidade (un) de árvore podada. 

1.1.5-Eliminação de espécies invasoras - (m2) 

Descrição: 

Refere-se ao controlo em áreas infestadas com espécies de plantas de carácter invasor, 

com recurso a meios químicos/mecânicos, incluindo o processamento e 

encaminhamento dos resíduos resu ltantes a destino final adequado, conforme 

legislação vigente. 

Critério de Medição: 

Estes trabalhos são medidos ao metro quadrado (m2) de superfície tratada. 
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FICHA DE CAMPO 

1.1.2 - Controlo Químico Seletivo de vegetação, incluindo limpezas 

(Informação a recolher no terreno 10 dias úteis antes da data prevista de execução do 

tratamento) 

1. Data da observação: 

2. Equipa 

2.1 - Responsável técnico 

Nome: 

Formação: 

3. localização do tratamento 

3.1 - Estrada 

Designação da via: 

Pk inicial: 

Pk final: 

lado: 

3.2 - Tipo de terreno (berma não pavimentada/talude de escavação/talude de 

aterro/separador central/etc) 

3.3 - Caracterização da envolvente (áreas confinantes com a área a tratar: 

habitações, equipamentos sociais, áreas agrícolas (quais as culturas existentes à 

data do tratamento), áreas florestais, etc) 



4. Caracterização da área a tratar 

4.1 - Vegetação a controlar 

1, 

Fase do ciclo 
Tipo de vegetação 

Percentagem de 
Altura média 

vegetativo 1•1cobertura do solo 
dominante 

(%) (cm) 

Monocotiledóneas 

Gramíneas 

Canas/Caníço 

Outras 

Dicotiledóneas 
1 

Herbáceas 

Lenhosas 

-\"j Em crescimento ativo, floraçao, etc 

3.1.1- Espécies invasoras (identificação de espécies invasoras presentes na área a 

tratar) 

3.2- Vegetação a preservar (identificação de exemplares arbustivos e/ou arbóreos a 

preservar na área a tratar) 




