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MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

 

ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 

LIMPEZA DE BERMAS E REMOÇÃO DE ELEMENTOS RESIDUAIS 

 

O corte e ceifa de matos nas bermas das estradas e caminhos municipais é uma 

operação/tarefa de rotina anual que assegura as questões relacionadas com a segurança 

rodoviária e, simultaneamente, reduz o risco associado à ignição de incêndios florestais e 

agrícolas. 

O corte e a ceifa de matos são operações realizadas mecanicamente que originam grande 

quantidade de elementos residuais que ficam depositados diretamente na zona intervencionada 

(berma), expondo os mesmos a um processo natural de decomposição orgânica, fator que 

potencia a fertilidade do solo e consequentemente a germinação e aparecimento de novas 

plantas infestantes.  

As operações repetitivas de corte e ceifa que ocorrem anualmente aumentam e agravam o 

processo de deposição e acumulação dos referidos resíduos. 

Mais, os referidos elementos residuais acumulados nas bermas originam problemas ao nível da 

drenagem na plataforma asfáltica, impedindo o escoamento transversal das águas pluviais que, 

em muitos casos, poderão comprometer a normal circulação rodoviária e, eventualmente, a 

própria segurança rodoviária. 

Atendendo a este facto, consideramos profícuo proceder a um conjunto de trabalhos nas 

estradas e caminhos municipais, removendo os elementos residuais existentes nas bermas e 

valetas para, posteriormente, realizar todos os trabalhos necessários para estabilizar 

estruturalmente as bermas, valetas e taludes. 

No âmbito territorial do concelho existe uma rede de caminhos e estradas municipais com uma 

extensão de ± 80 km. 
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Não existindo uma tipologia (dimensão, forma,..) standard para as bermas e valetas dos 

diferentes troços, preconiza-se uma largura média de berma de 0,50 m para além do limite do 

asfalto e valeta de secção triangular. 

Assim, proponho que seja efetuada a consulta de preço/orçamento para a realização das 

operações descritas no mapa de quantidades. 

Previsivelmente a realização dos trabalhos deverá ser realizada num período de 3 meses. 

O encargo do Município na realização desta tarefa rondará os € 90 546.65 (noventa mil e 

quinhentos e quarenta euros e sessenta e cinco cêntimos), acrescido de IVA à taxa em vigor. 
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