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CAPÍTULO 1 - CLÁUSULAS JURÍDICAS 

CLÁUSULA 1º. - OBJETO 

1. O objeto do presente Contrato consiste, de acordo com as condições técnicas 

especiais descritas neste Caderno de Encargos, na aquisição de serviços de 

manutenção e conservação dos Espaços Verdes e Arvoredo, bem como de serviços 

de deservagem mecânica das áreas pavimentadas de caminhos pedonais, incluindo 

os lancis e zona de estacionamento, na Freguesia de Olivais, doravante designada 

por FO, pelo período de 12 meses. 

2. O Prestador de serviços, deverá assegurar a correta gestão e manutenção de 

espaços verdes numa área total (AT) de 645.066 m2, no locais e periodicidade 

indicados nos Anexos I, II e III sendo que: 

a) Área regada, com periodicidade quinzenal, numa área de 121.375,60 m2; 

b) Área de sequeiro, com periodicidade mensal, numa área de 523.690,40 m2. 

3. Não sendo possível realizar intervenção quinzenal, deverá ser assegurado uma área 

mínima de manutenção mensal (AMM) a que corresponde a área de 645.066 m2. 

4. A Junta de Freguesia de Olivais (JFO), reserva-se ao direito de alterar os locais de 

manutenção quinzenal, em caso de necessidade, até ao limite máximo da alínea b), 

do número anterior. 

5. Manutenção e abate dos elementos arbóreos existentes nos espaços verdes identificados 

nos anexos I e II e nas árvores de alinhamento dos arruamentos da freguesia constantes 

nos anexos V e VI, em 7 (sete) escolas básicas da freguesia, bem como nos espaços 

exteriores da Biblioteca dos Olivais. 

6. O Prestador de serviços deverá assegurar ainda a deservagem mecânica de 

caminhos pedonais numa área total (AT) de 2.425.248 m2, sendo que: 
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a) Os trabalhos devem ser realizados nos locais identificados no Anexo V e VI; 

b) Deve ser efetuada uma área de 606 312,00 m2 com periodicidade trimestral, de 

acordo com o plano anual de deservagem mecânica (Anexo VII); 

7. Os espaços verdes e caminhos pedonais mencionados nos Anexos I, II, III, V e VI do 

presente Caderno de Encargos podem ser alterados, a qualquer momento e durante 

a pendência do presente contrato, por determinação da JFO, aplicando-se com as 

devidas adaptações o disposto nas Cláusulas 4.ª e 5.ª do presente Caderno de 

encargos, não havendo lugar ao pagamento de qualquer indemnização ao Prestador 

de Serviços. 

CLÁUSULA 2º. - PREVALÊNCIA 

1. O Contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus Anexos. 

2. O Contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos: 

a) Os suprimentos dos erros e das omissões do Caderno de Encargos identificados 

pelo prestador de serviços, desde que esses erros e omissões tenham sido 

expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão de contratar; 

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao Caderno de Encargos; 

c) O presente Caderno de Encargos; 

d) A proposta adjudicada; 

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo prestador de 

serviços. 

3. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a 

respetiva prevalência é determinada pela ordem pela qual aí são indicados. 

4. Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 e o clausulado do 
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Contrato e seus Anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos 

propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º do Código dos Contratos Públicos 

e aceites pelo Prestador de serviços nos termos do disposto no artigo 101.º desse 

mesmo diploma legal. 

CLÁUSULA 3º. - PRAZO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

1. O prazo de execução do supramencionado contrato será de 12 meses, a contar da 

data do início da sua execução, renovável por iguais períodos até ao máximo de 36 

meses. 

CLÁUSULA 4º. - PREÇO BASE 

1. O Preço máximo que a JFO se dispõe a pagar pela execução dos serviços a contratar 

previstos no presente caderno de encargos, é de 1.246.305,25 € (um milhão, 

duzentos e quarenta e seis mil trezentos e cinco euros e vinte e cinco cêntimos)/ano, 

não incluindo o Imposto sobre o Valor Acrescentado. 

2. O preço contratual inclui todos os custos, encargos e despesas para a realização das 

prestações contratadas (incluindo as despesas de alojamento, se aplicável, 

alimentação e deslocação de meios humanos, despesas de aquisição, transporte, 

armazenamento e manutenção de meios materiais, bem como quaisquer encargos 

decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou licenças). 

3. O Prestador de serviços deverá ter capacidade de armazenamento no local da sua 

empresa, sendo que a JFO poderá, caso assim o entenda, disponibilizar espaços 

para o devido efeito. 

4. Serão deduzidas, nos pagamentos a fazer pela JFO ao prestador de serviços, as 

importâncias correspondentes às penalidades que tenham sido aplicadas, no âmbito 

do Contrato. 
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5. Não há lugar a revisão ou atualização do preço nem a adiantamentos de preço. 

CLÁUSULA 5º. - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

1. O pagamento dos serviços realizados, em cada período de 30 dias, será efetuado 

com base nos autos de medições dos trabalhos apurados pela JFO e respetiva fatura 

apresentada no final desse período, tendo por base o preço total adjudicado dividido 

pelo prazo de execução e de acordo com o teor os relatórios mensais, sem prejuízo 

do disposto nos nºs.2 a 6 infra. 

2. As faturas deverão ser enviadas para a JFO, após a emissão do auto de medição de 

trabalhos e após o vencimento da obrigação respetiva. 

3. Para os efeitos do número anterior, a obrigação considera-se vencida com a 

realização dos trabalhos desenvolvidos pelo prestador de serviços, ao abrigo do 

Contrato, reconhecida após assinatura do respetivo auto de receção mensal. 

4. Em caso de discordância por parte da JFO, quanto aos valores indicados nas faturas, 

deve esta comunicar ao Prestador de serviços, por escrito, os respetivos 

fundamentos, ficando o Prestador de serviços obrigado a prestar os esclarecimentos 

necessários ou proceder à emissão de nova fatura corrigida. 

5. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto nos nºs.2 a 4, as faturas 

são pagas, no prazo de 60 dias, a contar da data da receção das mesmas, através 

de transferência bancária para a conta do Prestador de serviços através do NIB a 

fornecer por este e/ou cheque. 

6. Será deduzido ao preço mensal da prestação dos serviços, o valor das áreas que a 

JFO entenda retirar da prestação de serviços, nos termos e para os efeitos do nº 5. 

da Cláusula 6ª deste Caderno de Encargos, sendo o valor da dedução calculado por 

cada área. 
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CLÁUSULA 6º. - LOCAL DO FORNECIMENTO 

1. Os serviços serão prestados na Freguesia de Olivais, Concelho de Lisboa. 

2. A descrição pormenorizada dos trabalhos, nomeadamente quanto à sua espécie e 

condições técnicas de execução, encontra-se feita no presente Caderno de 

Encargos. 

3. No que concerne ao volume e natureza dos trabalhos a executar, deverá o Prestador 

de serviços inteirar-se nos locais das prestações dos trabalhos. 

4. Não serão atendidas quaisquer reclamações baseadas no desconhecimento dos 

trabalhos e na falta de previsão. 

5. Os espaços verdes e percursos pedonais mencionados anteriormente no presente 

Caderno de Encargos podem ser reduzidos com a respetiva dedução do preço 

mensal, assim como o decréscimo proporcional do número de trabalhadores de 

acordo com a proposta adjudicada, mediante decisão fundamentada em 

conveniência da JFO, comunicada com uma antecedência de 60 dias. 
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CAPÍTULO 2 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

 

CLÁUSULA 7º. - OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS 

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, o prestador de 

serviços está sujeito às obrigações do presente Caderno de Encargos e Cláusulas 

contratuais resultantes da celebração do contrato. 

CLÁUSULA 8º. - SIGILO 

1. O Prestador de serviços deve guardar sigilo sobre toda a informação e 

documentação, técnica e não técnica, comercial ou outra, relativa à JFO, de que 

possa ter conhecimento ao abrigo ou em relação com a execução do Contrato. 

1. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser 

transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que 

não o destinado direta e exclusivamente à execução do Contrato. 

2. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que Fossem 

comprovadamente do domínio público à data da respetiva obtenção pelo Prestador 

de serviços ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de 

processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades 

administrativas competentes. 

CLÁUSULA 9º. - PRAZO DO DEVER DE SIGILO 

1. O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 2 (dois) anos a contar 

do cumprimento ou renovações ou, cessação, por qualquer causa, do Contrato, sem 

prejuízo da sujeição subsequente a quaisquer deveres legais relativos, 

designadamente, à proteção de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestígio 
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ou da confiança devidos às pessoas coletivas. 

CLÁUSULA 10º. - CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL 

1. O Prestador de serviços não poderá ceder a sua posição contratual ou qualquer dos 

direitos e obrigações decorrentes do Contrato sem prévia autorização da JFO. 

2. Para efeitos da autorização prevista no número anterior, deve: 

a) Ser apresentada pelo Cessionário toda a documentação exigida ao Prestador 

de serviços no presente procedimento; 

b) A JFO apreciar, designadamente, se o Cessionário não se encontra em 

nenhuma das situações previstas no artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, 

de 29 de janeiro, na redação atualizada pela retificação n.º 25/2021 de 21/07, 

e se tem capacidade técnica e financeira para assegurar o exato e pontual 

cumprimento do Contrato. 

CLÁUSULA 11º. - PENALIDADES 

1. No caso de incumprimento dos prazos fixados no contrato ou cumprimento 

defeituoso, e por causa imputável ao Prestador de serviços, poderá ser aplicada uma 

penalidade nas seguintes condições: 

a) Se for cumprida a área mínima de corte mensal, definida no nº 3, da cláusula 

1.ª é calculada de acordo com a seguinte fórmula: 

VPF = PM x PAT 

Onde, VPF - Valor da Penalização Final PM- Prestação Mensal 

PAT - Penalização da Avaliação dos Trabalhos 

b) Se não for cumprida a área mínima de corte mensal, definida no nº 3 da 

cláusula 1ª, a penalização é calculada de acordo com a fórmula:  
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VPF = [(AMM-AIE) *(PM/AT)] + (PM x PAT) onde: 

VPF - Valor da Penalização Final 

AMM- Área mínima de manutenção 

AIE- Área de intervenção efetuada no mês PM- Prestação Mensal 

AT - Área total 

PAT - Penalização da Avaliação dos Trabalhos 

2. As penalidades serão notificadas ao Prestador de serviços por escrito, via fax, correio 

eletrónico ou carta registada, com indicação do incumprimento contratual ou 

cumprimento defeituoso e do montante da penalidade. 

3. Quando qualquer penalidade, ou o somatório das penalidades aplicadas, atingir um 

montante igual a 20% (vinte por cento) do valor contratual global da prestação de 

serviços, a JFO reserva-se no direito de optar, em qualquer momento, pela resolução 

do contrato, nos termos e para os efeitos do presente Caderno de Encargos. 

4. O Prestador de serviços será o único responsável pelos prejuízos causados pelo 

incumprimento defeituoso da prestação de serviços, bem como pelas indemnizações 

que, por esse facto, venham a ser devidas a terceiros. 

5. A qualidade de todos os trabalhos efetuados no âmbito da prestação de serviços será 

avaliada pela JFO, tendo como padrão os níveis de perfeição e de eficiência exigíveis 

a um prestador de serviços altamente qualificado, competente, eficaz e responsável. 

6. As deficiências detetadas nos trabalhos executados devem ser corrigidas no prazo 

para o efeito marcado pela JFO. 

7. A aplicação das penalidades efetuar-se-á mediante dedução do respetivo valor na 

fatura relativa ao período em que se tenha verificado a ocorrência do facto. 
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8. A aplicação das penalidades previstas nos números anteriores não prejudica o 

exercício, pela JFO, do direito à indemnização pelos prejuízos que o incumprimento 

da prestação de serviços e/ou o cumprimento defeituoso lhe vier a causar. 

9. Toda e qualquer intervenção do Prestador de serviços na execução dos trabalhos da 

prestação de serviços que, por incúria ou não cumprimento do contrato e Caderno de 

Encargos, cause prejuízos a terceiros, será da sua inteira e exclusiva 

responsabilidade. 

CLÁUSULA 12º. - OUTROS ENCARGOS 

1. Qualquer encargo exigível pelas autoridades competentes em relação à execução 

constante deste procedimento será da responsabilidade e por conta do prestador de 

serviços. 

2. Todas as autorizações, emolumentos e quaisquer outras importâncias exigidas pelas 

autoridades competentes relativamente ao objeto do fornecimento e do contrato são 

por conta do prestador de serviços. 

3. Todos os encargos envolvidos pelo transporte e provas de receção, designadamente 

com mão-de-obra, equipamentos, instrumentos, combustível e outros materiais de 

consumo, são da responsabilidade do prestador de serviços. 

4. As despesas e encargos inerentes à redução do contrato a escrito são da 

responsabilidade da JFO, com exceção dos impostos legalmente devidos pelo 

prestador de serviços. 

5. Todas as despesas derivadas da prestação de cauções são da responsabilidade do 

Prestador de serviços. 
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CLÁUSULA 13º. - RESOLUÇÃO DE CONTRATO 

1. A JFO poderá resolver o contrato a título sancionatório, nomeadamente: 

a) No caso de o Prestador de serviços ser declarado interdito, inabilitado ou 

insolvente; 

b) Entrar em situação de incumprimento perante a administração tributária ou 

segurança social. 

2. Sem prejuízo das normas constantes na legislação aplicável e no presente Caderno 

de Encargos, a JFO pode resolver o contrato a título sancionatório em caso de 

violação pelo Prestador de serviços, dos deveres resultantes do Contrato, sem 

prejuízo do direito a indemnização nos termos gerais. 

3. Para além do disposto no presente Caderno de Encargos, a JFO, reserva-se o direito 

de resolver o contrato, com um aviso prévio de 15 (quinze) dias, se se verificar o 

incumprimento contratual por facto imputável ao Prestador de serviços ou 

cumprimento defeituoso na execução do contrato, após advertência e notificação por 

escrito da JFO. 

4. Para efeitos da presente cláusula, considera-se incumprimento definitivo quando 

houver atraso por período superior a 15 (quinze) dias, na prestação dos serviços ou 

cumprimento defeituoso. 

CLÁUSULA 14º. - CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR 

1. Não podem ser impostas penalidades ao Prestador de serviços, nem é havida como 

incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de 

qualquer das partes que resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as 

circunstâncias que impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade da parte 

faltosa, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração do Contrato e 

cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar. 
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2. Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, 

designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, 

embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e 

determinações governamentais ou administrativas injuntivas. 

3. Não constituem força maior, designadamente: 

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do 

Prestador de serviços, na parte em que intervenham; 

b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do Prestador de serviços 

ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades 

ou grupos de sociedades dos seus subcontratados; 

c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza 

sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo fornecedor 

de bens de deveres ou ónus que sobre ele recaiam; 

d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo Prestador de 

serviços de normas legais; 

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do Prestador de 

serviços cuja causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou 

negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança; 

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do fornecedor de bens não 

devidas a sabotagem; 

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros. 

4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior 

deve ser imediatamente comunicada à outra parte. 

5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações 

contratuais afetadas, pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao 

impedimento resultante da força maior. 
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CLÁUSULA 15º. - PATENTES, LICENÇAS E MARCAS REGISTADAS 

1. São da responsabilidade do Prestador de serviços quaisquer encargos decorrentes 

da utilização, no fornecimento, de marcas registadas, patentes registadas ou 

licenças. 

2. Caso a JFO venha a ser demandada por ter infringido, na execução do Contrato, 

qualquer dos direitos mencionados no número anterior, o Prestador de serviços 

indemniza-o de todas as despesas que, em consequência, haja de fazer e de todas 

as quantias que tenha de pagar seja a que título for. 

CLÁUSULA 16º. - COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e 

comunicações entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do 

Código dos Contratos Públicos, para o domicílio ou sede contratual de cada uma, 

identificados no Contrato. 

2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do Contrato deve ser 

comunicada à outra parte. 

CLÁUSULA 17º. - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

1. Em tudo o omisso no presente procedimento, observar-se-á o disposto no Código dos 

Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº. 18/2008, de 29 de janeiro na 

redação atualizada pela retificação n.º 25/2021 de 21/07. 

CLÁUSULA 18º. - FORO COMPETENTE 

1. Para todas as questões emergentes do Contrato será competente o Tribunal 

Administrativo do Círculo de Lisboa. 
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CAPÍTULO 3 - CLÁUSULAS TÉCNICAS 

1. As qualidades e especificações técnicas dos serviços que se pretendem adquirir 

descrevem-se nos artigos seguintes. 

CLÁUSULA 19º. - OBJETO DO CONTRATO 

1. O contrato tem por objeto a aquisição de serviços, com uma periodicidade diária (8 

horas de trabalho, de segunda a sexta), para a manutenção, conservação, tratamento 

e eventual manutenção corretiva dos espaços verdes e arvoredo, bem como da 

deservagem dos caminhos pedonais, nos locais indicados nas plantas. 

2. No que concerne ao volume e natureza dos trabalhos a executar, deverá o prestador 

de serviços inteirar-se no local da prestação dos trabalhos e junto da JFO. Não serão 

atendidas quaisquer reclamações, baseadas no desconhecimento dos trabalhos e na 

sua falta de previsão. 

3. A área de intervenção poderá ser reduzida ou aumentada até 20%, com o respetivo 

ajuste no valor mensal e número de trabalhadores de acordo com a proposta 

vencedora. 

4. Toda a área de intervenção que não esteja a ser mantida por orientação da JFO, 

poderá ser trocada por outra área, cujo valor de manutenção em função da sua 

tipologia, seja equivalente. 

5. O valor correspondente das áreas não mantidas por orientação da JFO e que não 

tenha sido reduzido ao contrato ou trocado por outra área equivalente, poderá ser 

utilizado para a execução de trabalhos de requalificação ou manutenção corretiva, 

previstos no presente caderno de encargos. 

6. Quaisquer alterações a realizar nos termos dos números anteriores, não poderão 

resultar, em circunstância alguma num aumento do valor anual a pagar, constante na 

proposta vencedora. 
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CLÁUSULA 20ª - PESSOAL 

1. O grupo de trabalhadores a afetar pelo prestador de serviços à execução do contrato 

deve incluir, pelo menos: 

• ESPAÇOS VERDES 

Categoria/função Quantidade trabalhadores e 

tempo de afetação 
a Jardineiros 35 (permanente) 

b Encarregado operacional 

exclusivo ao contrato 

1 (permanente) 

c Podadores 5 (permanente) 

d Escaladores 1 (permanente) 

e Canalizador 1 (permanente) 

f Ajudante de Canalizador 1 (permanente) 

g Recolha de resíduos 6 (permanente) 

h Gestor de contrato 1 (regular) 

• DESERVAGEM  

Categoria/função 
Quantidade trabalhadores e 

tempo de afetação 

a Cantoneiro (operador de roçadora) 6 (permanente) 

b Cantoneiro (utilização de placa de proteção) 6 (permanente) 

c Cantoneiro (varredura) 6 (permanente) 

d Gestor de contrato 1 (regular) 

2. No caso de faltas, férias ou impedimentos dos trabalhadores permanentemente 

afetos ao contrato de prestação de serviços deverá o prestador de serviços promover 

as respetivas substituições garantido que o número de elementos são o referido na 

alínea a) e b) do número anterior. 
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3. O incumprimento das obrigações de pagamento de remuneração constitui causa de 

resolução contratual por incumprimento definitivo. 

4. Sempre que a JFO o solicitar, deverá o Prestador de serviços apresentar as apólices 

de seguro contra acidentes de trabalho, de todos os trabalhadores afetos à prestação 

de serviços, assim como o seguro de responsabilidade civil da empresa. 

5. O pessoal operacional deverá ter robustez física necessária para a realização das 

diferentes tarefas que lhe estão acometidas, devendo ainda possuir os 

conhecimentos necessários para o desempenho das suas funções. 

6. Sempre que solicitado pela JFO, deverá o Prestador de serviços apresentar as fichas 

de aptidão de todos os colaboradores afetos ao contrato (Medicina no trabalho). 

7. Os trabalhadores que trabalhem em atividades com riscos especiais, deverão 

possuir, quando aplicável, o respetivo CAP - Certidão de Aptidão Profissional. 

8. A hora de início e fim do trabalho terá lugar nos locais de intervenção desta prestação 

de serviços, e não nas instalações do Prestador de serviços. 

CLÁUSULA 20º. - BOA CONDUTA PROFISSIONAL 

1. O Prestador de serviços é obrigado a manter nos locais da prestação de serviço, a 

disciplina e a boa ordem do pessoal contratado, conforme as instruções de conduta 

institucionalizadas pela JFO. 

2. Os trabalhadores contratados deverão ter uma conduta adequada à função e ao bom-

nome do Prestador de serviços e da JFO. 

3. A JFO reserva-se o direito de exigir a substituição de determinado trabalhador afeto 

ao contrato, quando a sua presença se revele prejudicial à execução do contrato ou 

à boa ordem, por motivos de natureza profissional e/ou disciplinar. 

4. A exigência referida no número anterior será efetuada pela JFO através da 
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apresentação de um relatório escrito que fundamente a referida exigência. O pedido 

de substituição não poderá, em caso algum, ser contestado pelo Prestador de 

serviços, e a substituição terá de ser efetuada no prazo que vier a ser imposto pela 

JFO. 

5. O Prestador de serviços é obrigado a notificar a JFO da sua intenção de demitir ou 

transferir qualquer trabalhador que desempenhe tarefas de responsabilidade na 

execução do Contrato. 

6. A substituição deverá ser feita por um elemento da mesma categoria e classe 

profissional e experiência equivalente ou superior, devendo a admissão do novo 

elemento ter o acordo prévio da JFO e não apresentar qualquer encargo adicional 

para a JFO. 

CLÁUSULA 21º. - VESTUÁRIO DE TRABALHO 

1. O pessoal do Prestador de serviços adstrito à execução do Contrato deverá 

apresentar-se uniformemente fardado, devidamente identificado e com o logótipo da 

empresa. Deverá constar da sua farda a indicação: Ao Serviço da Junta de Freguesia 

de Olivais. 

2. O Prestador de serviços será responsável por fornecer ao seu pessoal, todos os EPI- 

Equipamentos de Proteção Individual (óculos, mascaras, capacetes, cinto de 

segurança, luvas, entre outros), assim como fazer cumprir o uso dos mesmos, 

necessários para realização das diversas tarefas e que devem estar de acordo com 

as Leis em vigor. 

3. O uniforme de trabalho, a ser usado pelos trabalhadores na execução do Contrato, 

será da responsabilidade do Prestador de serviços, bem como a "placa" identificativa 

do seu nome e com o descrito no número 1da presente cláusula. 
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CLÁUSULA 22º. - SINALIZAÇÃO VIÁRIA TEMPORÁRIA 

1. O Prestador de serviços deverá dispor de material de sinalização e proteção, tais 

como barreiras de desvio de tráfego temporário, pinos ou cones de demarcação, fita 

de delimitação e estacas, sendo que tal material deverá ser em número suficiente 

para uma correta sinalização. 

2. Nesta matéria, o Prestador de serviços deverá cumprir com o estipulado nos 

Regulamentos de Sinalização de Trânsito que se encontrem em vigor. 

3. Qualquer encargo associado aos condicionalismos de trânsito necessários para o 

correto desenvolvi mento dos trabalhos é da responsabilidade do prestador de 

serviços. 

CLÁUSULA 23º. - FISCALIZAÇÃO 

1. A JFO reserva-se o direito de durante e após a execução dos trabalhos estabelecidos 

no contrato e, sempre que o entender, realizar vistorias aos locais da prestação dos 

serviços, a fim de verificar o exato cumprimento do estipulado pelo Caderno de 

Encargos. 

2. A qualquer momento a fiscalização poderá incluir novos trabalhos. 

Independentemente dos trabalhos inscritos na ficha de fiscalização, os trabalhos a 

desenvolver terão de cumprir o estipulado nas especificações técnicas do presente 

caderno de encargos. 

3. No final de cada período/ mês, o Serviço responsável procederá à conclusão do 

preenchimento da respetiva Ficha de Fiscalização, através da avaliação dos 

trabalhos estabelecidos para esse período e mediante a atribuição de uma 

classificação, de acordo com a seguinte escala: 

    1-lnsuficiente 2 - Suficiente 3 - Bom 
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4. Desta classificação resultará um valor médio para a avaliação dos trabalhos - Média 

da Avaliação Mensal. 

5. A penalização prevista na cláusula 11.ª será determinada em função deste valor, 

mediante a atribuição de uma percentagem, de acordo com a tabela que se segue: 

 

Média da Avaliação Mensal Penalização 

2,6 a 3 0% 

2 a< 2,6 5% 

1,5 a < 2 10% 

1a< 1,5 15% 

<1 20% 

6. Assim, caso se verifique que a avaliação mensal resulta numa média compreendida 

entre 2 e 2.6 (valor arredondado às décimas), é determinada uma penalização de 5%; 

em casos mais gravosos em que, a média esteja compreendida entre 1,5 e 2 e 1 a 

1,5 as penalizações serão de 10% e 15% respetivamente; caso a média seja inferior 

a 1, a penalização será de 20%. 

7. Todos os meses, em data a definir por ambas as partes, a JFO enviará ao prestador 

de serviços a Ficha de Fiscalização (Anexo IV e XI) correspondente ao mês anterior, 

devidamente preenchida com a respetiva avaliação. 

CLÁUSULA 24º. - RESPONSABILIDADE POR DANOS MATERIAIS E HUMANOS 

1. O Prestador de serviços será responsável por todos os danos causados pelo seu 

pessoal no âmbito do Contrato, devendo reparar o dano no mais curto espaço de 

tempo. 

2. O Prestador de serviços deverá dar conhecimento imediato e por escrito à JFO, de 

todos os danos causados, assim como da sua resolução. 
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3. Os danos resultantes de trabalhos em curso, aos quais o Prestador de serviços seja 

alheio, como a reparação ou instalação de infraestruturas gerais que envolvam 

abertura de valas, deverão ser igualmente comunicados por escrito à JFO 

(acompanhado de fotografia digital), devendo fazer prova da sua não 

responsabilidade, a fim de a JFO tomar as medidas necessárias, conducentes à 

reposição da situação inicial. 

4. As reparações de mobiliário urbano que não estejam diretamente relacionadas com 

os trabalhos previstos no Contrato, e cuja deterioração não se fique a dever a facto 

imputável ao Prestador de serviços ou quaisquer trabalhadores ao seu serviço, serão 

integralmente da responsabilidade da JFO (ex. equipamento de jardins, bancos, 

bebedouros, entre outros). 

5. A reparação de situações que estejam diretamente relacionadas com ocorrência de 

acidentes e/ou atos de vanda lismo, serão integralmente da responsabilidade do 

Prestador de serviços (ex. sistemas de rega danificados, zonas de relvados, arbustos, 

herbáceas e/ou de sequeiro danificadas devido a uso indevido por Munícipes, entre 

outros). 

6. A reposição de situações, no âmbito da manutenção, em áreas afetas diretamente ao 

contrato será da responsabilidade do prestador de serviços incluindo fornecimento de 

sementes, tapete de relva, terra vegetal, casca de pinheiro, inertes e equipamentos 

de rega. 

7. Em qualquer dos casos, o Prestador de serviços deverá realizar todos os trabalhos 

de manutenção previstos no Contrato, sem qualquer quebra de continuidade ou 

qualidade na execução dos mesmos. 

8. A responsabilidade proveniente de acidentes de trabalho pertence exclusivamente ao 

Prestador de serviços. 
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9. Sempre que o Prestador de serviços considere impeditiva uma correta salvaguarda 

do equipamento ou instalação, ou da manutenção do espaço, objeto deste Contrato, 

segundo os moldes especificados no presente procedimento, deverá com 

antecedência ser transmitida à JFO, para que esta indique que medidas deverá a 

empresa adotar com vista à resolução das situações. 

10. No que se refere ao cumprimento das leis vigentes ou às determinações das 

entidades públicas ou dos corpos administrativos, todas as sanções pecuniárias 

resultantes da responsabilidade dos trabalhos, pertence, exclusivamente ao 

Prestador de serviços. 

CLÁUSULA 25º. - RESPONSABILIDADE POR EQUIPAMENTOS E JFORNECIMENTOS 

1. É da responsabilidade do Prestador de serviços o fornecimento de todas as 

máquinas, ferramentas, equipamentos, bens consumíveis, bem como quaisquer 

outros utensílios ou bens necessários à boa execução do Contrato. 

2. Compete, igualmente, ao Prestador de serviços no âmbito da execução do Contrato, 

o fornecimento de terra vegetal, sementes, tapete de relva, casca de pinheiro ou outro 

tipo de cobertura do solo, inertes, equipamento de rega, fertilizantes, corretivos, 

compostos produtos fitossanitários, herbicidas, tutores, atilhos, cadeados, sacos para 

recolha de resíduos de jardim, das papeleiras, bem como outros que se verifiquem 

necessários a uma correta, eficaz e prudente realização do trabalho. 

3. No que respeita aos fertilizantes, corretivos, produtos fitofármacos, entre outros, 

poderá a JFO exigir ao Prestador de serviços prova de autenticidade dos mesmos e 

das quantidades aplicadas, designadamente, através da apresentação de guias de 

remessa ou outra forma que julgue apropriada. 

4. O fornecimento de material vegetal para retanchas e substituições, cuja morte ou 

danificação tenha por origem uma deficiente manutenção, será integralmente da 
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responsabilidade do Prestador de serviços, devendo este indemnizar a JFO num 

valor igual a uma vez e meia ao do prejuízo causado a fim de ser reposta a situação 

inicial. 

5. A situação referida no número anterior, considera-se regularizada quando o Prestador 

de serviços notificar, por escrito, a JFO, da data da regularização da situação e, após 

verificação conjunta, do Prestador de serviços e da JFO, ser constatado esse facto. 

6. Será da responsabilidade do prestador de serviços o fornecimento de material 

vegetal, árvores, arbustos, herbáceas e plantas de época em retanchas e renovação 

de canteiros. No caso das herbáceas, o fornecimento de material vegetal para 

retanchas e substituições que sejam inerentes à manutenção das espécies, poderá 

ser obtido por estacaria de material vegetal nas áreas verdes que lhe estão 

acometidas. 

7. No caso de o Prestador de serviços fornecer o material vegetal e este não 

corresponder às características, em quantidade ou qualidade, exigidas pela JFO, o 

Prestador de serviços será obrigado a repor novas plantas em prazo a definir pela 

JFO. 

8. O Prestador de serviços não pode, sob forma alguma, usar a área de intervenção 

como zona de viveiro ou de multiplicação de plantas, pelo que, não poderá haver 

transporte de material vegetal proveniente da área de intervenção para fora desta. 

9. A JFO reserva-se o direito de proceder à obtenção de material para estacaria nos 

locais afetos à prestação dos serviços. 

10. Verificando-se o previsto no número anterior, a JFO deverá comunicar, com 

antecedência, ao Prestador de serviços, podendo a recolha de material vegetal ser 

efetuada sob vigilância do Prestador de serviços. A recolha de material será efetuada 

em período próprio e de modo a não prejudicar a manutenção pelo Prestador de 
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serviços, nem a imagem da área afeta à presente prestação dos serviços. 

11. É da responsabilidade do Prestador de serviços, o fornecimento de material de rega 

necessário aos locais afetos à prestação dos serviços, nomeadamente, aspersores, 

pulverizadores, tubagem gota-a-gota, solenoides, electroválvulas, programadores, 

elementos filtrantes, pilhas, entre outros. 

12. É da responsabilidade do Prestador de serviços o fornecimento de gravilha, saibro ou 

outros inertes, para reposição nos locais afetos à prestação dos serviços e sempre 

que se verifiquem falhas ou situações anómalas. 

CLÁUSULA 26º. - VEÍCULOS 

1. Todos os veículos para o transporte de pessoas ou bens, que se destinem à execução 

do Contrato, serão por conta e responsabilidade do Prestador de serviços. 

2. O Prestador de serviços deverá descrever detalhadamente as características dos 

veículos que colocará à disposição da prestação de serviços, não só em termos da 

funcionalidade dos mesmos, mas também referindo os aspetos ambientais e de 

acessibilidade, e que sejam coerentes com o programa de trabalhos. 

3. Não será requisito imprescindível que a totalidade dos veículos a utilizar na prestação 

de serviços, sejam novos, mas não serão admitidos veículos que apresentem um 

deficiente estado de conservação, mau funcionamento e que não respondam às 

expectativas geradas, tanto no início, como durante o desenrolar do Contrato. 

4. O Prestador de serviços deverá colocar no Plano Mensal de Atividades, a matrícula 

de todos os veículos utilizados na prestação dos serviços. Da mesma forma, deverá 

possuir as viaturas em bom estado de conservação e limpeza, assim como terá que 

possuir atualizados os procedimentos de revisões e/ou reparações, inspeções, entre 

outros, sem que ponha, em quaisquer circunstâncias, o risco de acidentes dos 

próprios utilizadores, população em geral ou o meio ambiente. 
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5. Deverão os condutores dos veículos desligar o motor dos mesmos, sempre que se 

prevejam paragens superiores a um minuto. 

6. Os veículos deverão apresentar em local bem visível uma placa onde se leia "AO 

SERVIÇO DA JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVAIS". Esta placa deverá incluir os 

logotipos da JFO e a sua execução será da inteira responsabilidade do prestador de 

serviços, após aprovação por parte da JFO. 

7. No final de cada dia de trabalho, os veículos deverão ficar estacionados em insta 

lações adequadas e em nenhuma ocasião, poderão permanecer na via pública. 

CLÁUSULA 27º. - ESTALEIRO 

1. As instalações do estaleiro quer sociais quer para a guarda de máquinas e 

ferramentas são da inteira responsabilidade do prestador de serviços. 
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CAPÍTULO 4 - OBRIGAÇÕES DE NATUREZA TÉCNICA ESPECIAL - EXECUÇÃO DOS 

TRABALHOS DE LIMPEZA E CORTE DE ESPAÇOS VERDES, REGA, PODAS DE PEQUENO 

PORTE E TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO 

CLÁUSULA 28º. - NORMAS GERAIS 

1. No âmbito da presente prestação de serviços, deverá o Prestador de serviços 

promover e implementar na execução do Contrato, soluções ambientalmente 

corretas. Para o efeito, o Prestador de serviços deverá optar por soluções técnicas, 

tecnologicamente atuais e inovadoras, que promovam o equilíbrio das diversas 

componentes ambientais, nomeadamente, ao nível da qualidade da água, do ar, do 

ruído, do solo, entre outros, de forma a gerar menos impactos negativos e maximizar 

os impactos positivos decorrentes da prestação dos serviços. 

2. O Prestador de serviços deve, ainda, promover a correta gestão dos recursos hídricos 

decorrente das operações de rega, optar pela utilização de produtos não ofensivos 

para o meio ambiente e promover a utilização de técnicas operacionais adequadas. 

3. Não obstante o referido nos números anteriores, o Prestador de serviços poderá e 

deverá propor à JFO a adoção de medidas que considere adequadas para garantir 

uma atividade ambientalmente correta. 

4. As obrigações a cargo do Prestador de serviços relativas à retancha, ou seja, à 

reposição de todas as plantas danificadas e mortas no decurso de uma deficiente 

manutenção, entram em vigor no momento em que as lacunas existentes nos 

ajardinamentos à data deste contrato estejam preenchidas. 

5. Na eventualidade de surgir a necessidade de execução de tarefas não previstas na 

prestação dos serviços, objeto do presente Caderno de Encargos, a JFO reserva-se 

o direito de determinar um prazo para cumprimento das tarefas previstas ou de outras, 

incluídas no âmbito dos trabalhos de manutenção. 
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CLÁUSULA 29º. - LIMPEZA GERAL, REMOÇÃO DE RESÍDUOS E LIMPEZA DE 

MOBILIÁRIO URBANO 

1. É da responsabilidade do Prestador de serviços a remoção e limpeza de resíduos nas 

zonas incluídas nas zonas de prestação de serviços, devendo observar-se, 

nomeadamente, o seguinte: 

a) Relvados e Prados 

A remoção de resíduos resultantes das ações de limpeza e corte de relvados e prados 

no momento da sua produção, a expensas suas e para local adequado. 

Os monos depositados nestes espaços deverão ser retirados de imediato para JFOra 

do mesmo e deverá o Prestador de serviços conjugar a sua remoção com os serviços 

de higiene urbana da CML. 

O lixo indiferenciado deverá ser colocado nos contentores existentes na via pública 

para o efeito. 

b) Árvores e arbustos 

Os resíduos resultantes de podas e abates devem ser imediatamente 

acondicionados. Quando finalizados os trabalhos os resíduos devem ser removidos 

e o espaço será deixado limpo e varrido. 

c) Parque Infantis 

É da responsabilidade do Prestador de serviços a limpeza semanal dos parques 

infantis identificados no Anexo III, a mesma compreende: Lavagem e limpeza do 

pavimento. 

Limpeza dos equipamentos com recurso a detergente Fornecido pelo Prestador de 

serviços por indicação da JFO. 

Remoção de resíduos e lavagem de papeleiras com produtos fornecidos pelo 
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Prestador de serviços por indicação da JFO. 

d) Papeleiras 

Compete ao Prestador de serviços forrar com sacos de plásticos adequados a cada 

papeleira, fornecidos por si e efetuar o despejo regular e periódico. 

e) Áreas pavimentadas, caminhos, gravilhas ou saibros e outras estruturas 

Proceder à limpeza, varredura e remoção de detritos. 

Eliminar as ervas daninhas com recurso a meios químicos ou mecânicos: 

2. Os produtos fitossanitários a aplicar deverão ser homologados e os mais indicados 

em cada situação, devendo os produtos a utilizar ser previamente submetidos à 

aprovação da JFO. Na aplicação de produtos de monda química serão respeitadas 

as normas de segurança, nomeadamente, no que diz respeito à dosagem, à época 

de aplicação, ao estado do tempo, ao modo de aplicação, e demais fatores. As zonas 

ajardinadas não deverão sofrer por erros na aplicação de herbicidas, sendo o 

Prestador de serviços responsável por quaisquer danos causados. 

a) Deverá o Prestador de serviços proceder à colocação de avisos informativos, 

de acordo com o referido no presente caderno de encargos. 

b) A JFO deverá ser informada antecipadamente {48 horas), por escrito, antes 

da execução de cada tratamento, dos locais, datas e produtos a aplicar em 

cada caso. 

3. Proceder a trabalhos de manutenção dos caminhos em saibro, gravilha, calçada ou 

outros inertes dinâmicos, incluindo o fornecimento e colocação de material original, 

nivelamentos, regras, compactações e crivagens, garantindo uma imagem de 

continuidade e estabilidade do pavimento existente, utilizando as técnicas de 

reposição utilizadas, originalmente, ou segundo a indicação da JFO. 
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4. Obriga-se o Prestador de serviços ainda a realização da limpeza do mobiliário urbano. 

5. Toda a remoção de resíduos resultantes da atividade do presente procedimento é da 

responsabilidade do Prestador de Serviços, estando este obrigado a cumprir a 

Legislação em Vigor. O Prestador de serviços deve enviar à JFO fotocópias dos 

comprovativos do cumprimento da legislação para o efeito que cumpra as normas 

ambientais em vigor, a expensas do prestador de serviços. 

6. É proibido ao Prestador de serviços a queima de resíduos. 

7. Poderão ser aplicadas penalidades nos seguintes termos: 

a) Em caso de não cumprimento dos trabalhos de limpeza geral e remoção dos 

resíduos, o Prestador de serviços será advertido, e será estipulado um prazo 

para a regularização do incumprimento. 

b) O incumprimento dos trabalhos de limpeza geral e remoção de resíduos, por 

período superior a 8 {oito) dias, constitui motivo de resolução do contrato, sem 

prejuízo da penalização de acordo com as regras estabelecidas. 

CLÁUSULA 30º. - FERTILIZAÇÃO 

1. O plano de fertilização proposto pelo Prestador de serviços, o tipo de adubo a utilizar, 

as doses, épocas e formas de aplicação, assim como os meios utilizados para a 

correta incorporação no solo, deverá ter em conta as necessidades das plantas, 

sendo que nos espaços de maiores dimensões, deverá o Prestador de serviços 

efetuar análises de solo às suas expensas. 

2. Do mesmo modo, e no caso do aparecimento de alguma carência, deverá o Prestador 

de serviços efetuar análises foliares, de forma a ajustar os níveis de macro e/ou 

micronutrientes, assim como o PH do solo, que deverá ser mantido entre os 6 e os 7. 

3. Deverá evitar-se a aplicação de adubos azotados no Outono e Inverno, sendo que o 
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adubo a utilizar, deverá ser de libertação lenta, evitando a contaminação das águas 

subterrâneas e reduzindo as necessidades hídricas das plantas. 

4. Na ausência de dados sobre a fertilidade do solo, deverá seguir-se o seguinte plano 

de fertilização: 

a) Relvados/Prados regados 

Anualmente, deverão ser efetuadas pelo menos duas adubações, utilizando um 

adubo composto, sendo que uma deverá ser realizada no início da Primavera (março) 

e outra no início do Outono (outubro). 

A seguir à primeira adubação 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. As aplicações far-se-ão alguns dias após o corte dos relvados, 

sendo que o espalhamento deverá ser efetuado com o recurso a um distribuidor de 

adubo. 

Sempre que a JFO o entender, deverá o Prestador de serviços proceder a adubações 

para além daquelas mencionadas anteriormente e cuja formulação e doses serão as 

indicadas pela JFO. 

b) Herbáceas e Arbustos 

Far-se-ão duas adubações de cobertura com adubo composto, a ter lugar no início 

da Primavera e do Outono. Após a monda e a sacha do terreno, a incorporação do 

adubo far-se-á por distribuição superficial com rega imediatamente posterior ou por 

distribuição direta junto à terra, entre os pés do material vegetal. 

Em zonas muito secas e pobres em matéria orgânica e sempre que a JFO o 

determinar, far-se-á uma adubação orgânica em fevereiro/março (um mês e meio 

antes, da fertilização química) com composto orgânico, que será incorporado no 

terreno por cava. Relativamente às sebes podadas, deverá o Prestador de serviços 
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promover a aplicação de duas adubações foliares anuais. 

c) Árvores em caldeiras 

Devem ser feitas duas fertilizações anuais com composto orgânico em fevereiro, à 

razão de 1,5 kg/caldeira e outra química após mês e meio a dois meses (março / 

abril), com adubo composto, à razão de 1kg/caldeira. A adubação deverá ser feita à 

plantação e nos três primeiros anos. 

Após este período, caso sejam diagnosticadas carências pelo Prestador de serviços, 

o mesmo é responsável pela fertilização segundo a carência identificada. 

d) Prados de sequeiro/floridos 

Todos os anos serão efetuadas duas adubações com adubo composto, à razão de 

50g/m2, uma no início da Primavera (março) e outra no início do Outono (outubro). 

A seguir à primeira adubação, 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 30g/m2 da mistura. A aplicação far-se-á alguns dias 

após corte. 

CLÁUSULA 31º. - SACHAS E MONDAS 

1. Deverão realizar-se periodicamente, sobretudo durante a Primavera e Outono, nas 

superfícies que assim requeiram, para que não existam infestantes e se mantenha 

uma boa estrutura do solo. 

2. Não é permitido a existência de infestantes numa percentagem superior a 5%/m2. 

3. Deverá ter-se especial cuidado por baixo de mobiliário urbano e zonas confinantes 

com espaços verdes a tratar. 

4. Após a realização desta operação deverá o Prestador de serviços alisar o solo e 

retirar os elementos estranhos que possam existir. 
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5. Não é permitido o uso de herbicidas em canteiros de herbáceas. 

6. Deve ser executada de forma a evitar danificar o sistema radicular das plantas. 

7. Sempre que se proceder à monda de infestantes far-se-á uma mobilização superficial. 

Esta operação deverá ser antecedida de remoção de revestimento que deverá ser 

imediatamente reposto uma vez esta operação terminada. 

CLÁUSULA 32º. - MANUTENÇÃO DE ARVOREDO DE PEQUENO PORTE 

8. A manutenção dos elementos arbóreos existentes nos espaços verdes identificados nos 

anexos I e II e árvores de alinhamento dos arruamentos da freguesia constantes nos 

anexos V e VI, em 7 (sete) escolas básicas da freguesia, bem como nos espaços 

exteriores da Biblioteca dos Olivais, é da responsabilidade do prestador de serviços. 

9. Nas podas e abates serão ponderadas as seguintes regras: 

a) É responsabilidade do prestador de serviços, após indicação da JFO, as 

seguintes intervenções: 

i. Remoção de árvores caídas. 

ii. Remoção de ramos caídos. 

iii. Manutenção e abate de árvores de pequeno porte (até 6m). 

iv. Abate de árvores em perigo eminente de queda (até 6m).. 

10. As intervenções supramencionadas carecem de autorização prévia da JFO. 

11. O Prestador de serviços deverá apresentar previamente (com antecedência mínima 

de 5 dias úteis), um plano de intervenção a executar no arvoredo, especificando os 

locais e respetivos trabalhos que deverão ser realizados apenas após devida 

autorização da JFO. 

12. O Prestador de serviços deve utilizar técnicas de desmontagem e retenção das peças 
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cortadas para evitar qualquer dano na envolvência. 

13. As podas deverão respeitar as boas práticas: 

a) Anualmente, sob orientação da JFO, preferencialmente no período de repouso 

vegetativo, poderá ser realizada uma poda nas árvores, para redução da copa 

e de forma a diminuir o volume da árvore. 

b) O encurtamento dos ramos deverá ser efetuado na axila de um ramo lateral 

que desempenhará o papel de "tira seiva". O corte deverá realizar-se 

paralelamente à ruga da casca, na proximidade imediata desta, do lado a 

remover, evitando tocar a ruga. Na eliminação de um ramo morto ou de um 

toco, evitar-se-á alterar o anel de cicatrização. 

c) Os cortes deverão ser efetuados com firmeza e de forma limpa, orientados de 

modo a evitar a estagnação de água e situados no plano que une o exterior 

da ruga da casca e a extremidade superior do colo do ramo, não deixando 

cotos. 

d) Na presença de "bens a conservar na proximidade das árvores", os ramos 

maiores devem ser descidos com o auxílio de cordas, de forma a orientar a 

sua queda. 

e) Para evitar a propagação de doenças, as ferramentas de poda deverão ser 

desinfetadas periodicamente com o produto adequado e antes da deslocação 

para outro local. 

14. A JFO poderá interromper os trabalhos por causas imputáveis exclusivamente ao 

Prestador de serviços ou por não estarem reunidas as condições necessárias para a 

sua execução. 

15. As atividades de proteção do colo deverão observar o seguinte: 
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a) Colocação de protetores de colo: 

v. É da responsabilidade do Prestador de serviços o fornecimento e a colocação 

de protetores no colo das árvores existentes em relvado ou nos prados. 

vi. Os protetores deverão ser em tubo maleável (tipo tubo canelado) de cor verde 

e deverá ter um diâmetro superior em 2 cm, relativamente ao tronco da árvore, 

e uma altura que não poderá exceder os 10 cm, de modo a não estrangular o 

tronco. 

vii. Sempre que esta folga seja eliminada pelo crescimento da árvore, terá de se 

proceder à substituição da proteção para repor a folga necessária. 

viii. Poderão ser utilizados outro tipo de protetores, que se adaptem ao 

crescimento do colo das árvores. 

b) Abertura de caldeira no relvado: 

i. Deve ter um diâmetro 5 (cinco) vezes superior ao diâmetro do tronco da 

árvore. Esta operação carece da autorização prévia da JFO. 

ii. As caldeiras deverão ser limpas manualmente as vezes necessárias, para que 

não apresentem infestantes ou quaisquer resíduos. 

c) Os trabalhos de rega deverão contemplar os seguintes procedimentos: 

i. Garantir a rega nos 3 (três) primeiros anos, após a plantação, no período seco 

do ciclo hidrológico (maio-setembro). 

ii. As árvores em caldeira nos arruamentos e nos espaços verdes sem sistema 

de rega devem ser regadas de forma manual. 

16. O fornecimento de água para a rega das caldeiras é responsabilidade da JFO nos 

seguintes termos: 
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a) Efetuado pelos contadores/caudalímetros instalados pela EPAL. O acesso à 

água é garantido pelas bocas de rega da JFO. Limitado a um consumo médio 

de 60 litros/ (caldeira semana). 

b) A qualquer altura poderá mandar instalar, retirar ou alterar contadores, sendo 

o prestador de serviços informando das referidas alterações. 

c) Para efeitos das alíneas anteriores, a contabilização será efetuada por 

contador de água instalado em função do número de caldeiras regadas por 

cada boca de rega 

17. Compete ao Prestador de serviços: 

a) Efetuar a rega manual, com periodicidade mínima semanal 

b) Deve ser utilizada uma dotação mínima de 50 litros/caldeira. 

c) Apresentar mensalmente à JFO a leitura dos contadores em documento 

próprio acompanhado de imagem, expedido por via eletrónica. A primeira 

leitura deverá ser efetuada no primeiro mês de vigência do presente caderno 

de encargos. 

d) Comunicar à JFO o número de caldeiras regadas por cada boca de rega. 

e) Proceder à rega manual, preferencialmente, durante o início da manhã ou fim 

da tarde, evitando as horas de maior calor. 

f) A manutenção, conservação e reparação das bocas de rega nas áreas de 

intervenção, bem como qualquer tubagem a jusante e do contador ou torneira 

de segurança e ainda, a reposição de pavimentos existentes. 

g) Comunicar à JFO roturas verificadas, procedendo ao fecho imediato de água 

e reparar até ao prazo máximo de 2 (dois) dias, a contar da data de 

conhecimento. 
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h) As expensas do abastecimento de água e meios para efetuar a rega de 

árvores, que não seja possível efetuar através dos sistemas existentes. 

18. Compete ao prestador de serviços efetuar os seguintes trabalhos nas caldeiras: 

a) Durante o período de rega efetuar a preparação da caldeira nos seguintes 

modos: 

iii. Com periodicidade mensal e preferencialmente, no início de cada mês; 

iv. Efetuar a mobilização superficial, com aproximadamente 20 cm de 

profundidade; 

v. Efetuar uma cova circular utilizando parte da terra mobilizada; 

vi. No fim do período de rega a cova deverá ser destruída, repondo-se o nível de 

terra dentro da caldeira. 

vii. Todas as intervenções de limpeza. 

19. Serão especificamente consideradas as seguintes penalidades responsabilizando o 

prestador de serviços: 

b) Seja efetuada qualquer poda da qual resulte um aspeto definitivamente 

mutilado da árvore ou arbusto, deverá replantar um exemplar de idêntica 

dimensão, com base na Norma de Granada. 

c) Se verifiquem consumos anormais de água, que ultrapassem os limites 

definidos, com uma coima equivalente a 1,5€/m3 de água consumida 

excedente aos limites máximos permitidos. 

d) Ocorram danos das espécies vegetais resultantes do não cumprimento da 

operação de rega. As custas de reposição da situação inicial decorrem por 

conta do Prestador de serviços. 
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e) Se comprove, em caso se acidente, que o mesmo ocorreu por o pavimento 

estar sujo ou molhado devido escorrimento superficial de água proveniente da 

rega de caldeiras. Será o Prestador de serviços responsabilizado pelos danos 

provocados a terceiros. 

f) Falta de reparação das bocas de rega no prazo estipulado e que obrigue a 

intervenção da JFO na reparação dos mesmos. Os custos de material e mão-

de-obra serão imputados ao Prestador de serviços. 

g) O surgimento de lesões recentes em qualquer parte da árvore, principalmente 

no colo, que possa condicionar a sua viabilidade de crescimento ou provoque 

a morte da árvore implica a sua substituição, por exemplar da mesma 

variedade e de porte idêntico, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a 

notificação pela JFO. 

CLÁUSULA 33º. - MANUTENÇÃO DE ARBUSTOS E SEBES 

1. As podas seguirão os seguintes procedimentos: 

a) Deve o prestador de serviços realizar as seguintes intervenções: 

i. Remoção de ramos secos ou doentes. 

ii. Remoção de ramos com crescimento desproporcional. 

iii. Manutenção de sebes e arbustos 

iv. Corte de sebes e arbustos. 

v. Poda de arbustos e sebes de flor. 

b) As intervenções devem ser executadas sempre que necessário de acordo com 

as indicações da JFO. 

c) Nunca sem o consentimento da JFO o Prestador de serviços tomará a 
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iniciativa de condução de arbustos. 

CLÁUSULA 34º. - OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO DE RELVADOS E PRADOS 

REGADOS 

1. Compete ao prestador de serviços realizar as seguintes operações e observar as 

seguintes regras na manutenção dos relvados e dos prados regados: 

a) Os cortes cumprirão o seguinte: 

b) Deve ser feito mecanicamente, usando preferencialmente máquinas de 

lâminas helicoidais bem afiadas de forma a executarem um corte de qualidade 

(em que as folhas das plantas cortadas não apresentem fibras de lenhina). 

c) A frequência de corte   depende   sobretudo   das   condições   climatéricas, 

da frequência de rega e de fertilização. No Verão os cortes deverão ser mais 

frequentes, prevendo-se que nesta época se façam cortes semanais. 

d) A relva deverá ser cortada quando as condições do solo permitam a entrada 

de máquinas no relvado, sem que este fique danificado, pelo que se deverá 

prestar uma atenção especial à programação de sistemas de rega automática. 

e) A relva não deverá apresentar uma altura superior a 7 cm e uniformemente 

cortada, devendo possuir uma cor uniforme sem manchas amareladas. 

f) Os prados não deverão apresentar uma altura superior a 15 cm. Na época da 

floração poderá a altura ser maior, de modo a permitir a ressementeira natural 

do prado. A JFO em conjunto com o prestador de serviços definirá a 

periodicidade nestes casos. 

g) No período do outono e da primavera, a altura do corte deverá ser mais baixa, 

pois estimula o crescimento da relva de forma a cobrir o solo. No verão, e 

quando se verificam as temperaturas mais elevadas, época em que a planta 
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está mais sujeita a um stress hídrico, a altura de corte deverá ser mais alta. 

h) Deverá ser efetuado o corte dos rebordos dos relvados/prados regados, para 

evitar a invasão do relvado nos caminhos e canteiros adjacentes. 

i) O abastecimento dos corta-relvas e outras máquinas, deverá ser efetuado de 

modo a evitar derrames acidentais, utilizando material próprio e bacias de 

retenção. 

j) Para evitar danos causados pelas máquinas de corte nas árvores existentes 

nos relvados/prados regados, deverão efetuar-se caldeiras com um diâmetro 

de 5 (cinco) vezes o diâmetro do tronco da árvore. Em alternativa e em árvores 

jovens o colo deverá ser protegido com material próprio. 

2. O controlo de infestantes, pragas e doenças cumprirá o seguinte: 

a) Sempre que necessário, e de acordo com as indicações da JFO, deverá o 

Prestador de serviços proceder à aplicação de herbicidas seletivos ou à 

execução de monda manual. 

b) Nos relvados, o Prestador de serviços deverá remover as manchas de trevo 

ou outras infestantes com uma área superior a 0,50 m2. Posteriormente, estas 

deverão ser mondadas e ressemeadas no prazo máximo de 8 (oito) dias a 

contar da notificação pela JFO para o efeito. 

c) No caso dos prados regados e sempre que se observem as infestantes de 

folha larga deverá o Prestador de serviços removê-las; 

d) Se se verificarem manchas no relvado/prado resultantes de doenças e/ou 

pragas, deverá o Prestador de serviços informar de imediato, por escrito a 

JFO, juntamente com o tratamento preconizado a implementar para a sua 

correção. 
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3. O arejamento, escarificação e rolagem de relvados/prados regados cumprirá o 

seguinte: 

a) Sempre que se verifique que se forma superficialmente uma camada tipo 

feltro, que dificulta a circulação de ar e água esta 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 será 

destruída. 

b) A época ideal para a realização desta operação será na primavera, quando as 

temperaturas estão mais amenas e não poderá ter ocorrido precipitação nas 

últimas 72 horas, podendo ser realizada noutras épocas do ano por indicação 

da JFO. 

c) Será às expensas do prestador de serviços todo o material necessário para 

esta operação, nomeadamente máquinas, areia e sementes, bem como os 

danos que eventualmente possam ocorrer no sistema de rega resultante desta 

operação. 

d) A escarificação do relvado deve ser realizada obrigatoriamente duas vezes 

por ano, uma na primavera e outra no outono. Poderá ser realizada durante 

outras épocas do ano sempre que a JFO considerar necessário. 

e) A determinação da necessidade de se efetuar a rolagem dos relvados/prados 

regados cabe à JFO. De acordo com as indicações da mesma deve o 

Prestador de serviços efetuar esta operação. 

4. As peladas e ressementeiras cumprirão o seguinte: 

a) Não serão admitidas peladas numa área superior a 5% do total, sendo que 

não poderão existir peladas com uma área superior que 0,25 m2. 

b) Qualquer pelada existente no relvado/prado regado deverá ser ressemeada 
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imediatamente após notificação pela JFO, mesmo que resultem de obras nas 

canalizações ou do uso incontrolado dos mesmos (sobrepisoteio). 

c) Para a reparação do dano provocado no relvado, será removido o mais 

pequeno retângulo de relva onde se inclua a porção afetada. Em seguida, 

deverá remexer-se bem a superfície do solo com uma forquilha, aplicar um 

adubo rico em fósforo, adicionar uma porção de terra vegetal de modo a repor 

o nível do terreno, após a compactação (prevendo o abatimento daquela) e, 

em seguida, efetuar a sementeira. Depois do espalhamento das sementes, 

manual ou mecanicamente, seguir-se-á o enterramento das mesmas, que 

pode ser feito picando a superfície do terreno com ancinho, seguida de 

rolagem com rolo normal. 

d) Após a cobertura das sementes terá lugar a primeira rega, devendo a água 

ser bem pulverizada e distribuída com cuidado e uniformemente. 

e) No caso de o relvado apresentar uma pelada cuja área ultrapasse os 50 cm 

de lado, deverá ser reposta com tapete de relva, de modo a abranger toda a 

zona danificada. 

f) A ressementeira dos relvados/ prados regados e/ou a colocação de tapetes 

de relva deve efetuar-se em condições climatéricas frescas ou húmidas, 

devendo o Prestador de serviços garantir as condições de humidade 

necessária à germinação/instalação de tapetes de relva, mesmo que para isso 

se tenha que recorrer à rega manual. 

g) As ressementeiras e/ou a colocação de tapetes de relva, deverão ocorrer logo 

a seguir ao corte da relva. 

h) O lote de sementes a utilizar seguirá o respetivo plano de sementeira, ou na 

ausência deste, segundo a mistura indicada pela JFO, numa densidade de 60 
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g/m2 ou em outra densidade indicada pela JFO. 

5. A rega cumprirá o seguinte: 

a) A operação de rega será efetuada através dos sistemas de rega instalados, 

na época seca do ano hidrológico (maio-setembro). 

b) O fornecimento de água para os sistemas de rega é responsabilidade da JFO 

nos seguintes termos: 

i. Efetuados pelos contadores/caudalímetros instalados pela EPAL.  

ii. Limitado a um consumo médio diário mensal de 10 mm. 

iii. A qualquer altura poderá a JFO mandar instalar, retirar ou alterar contadores, 

sendo o Prestador de serviços informado das referidas alterações. 

iv. Para efeitos do ponto anterior, a contabilização será efetuada por contador de 

água instalado em função da área de espaços verdes regada abrangida pelo 

contador. 

6. Compete ao Prestador de serviços: 

a) Apresentar mensalmente à JFO a leitura dos contadores em documento 

próprio acompanhado de imagem, expedido por via eletrónica 

b) A leitura mensal dos contadores, que mensalmente terá que apresentar à JFO, 

em documento próprio acompanhado de imagem, expedido por via eletrónica. 

A primeira leitura deverá ser efetuada no primeiro mês de vigência do presente 

caderno de encargos. 

c) A verificação da operacionalidade dos sistemas de rega. Os mesmos devem 

ser verificados antes do inico da época seca de forma a que todos os sistemas 

se encontrem operacionais aquando do início da rega. Qualquer anomalia 

deve ser comunicada à JFO e prontamente resolvida pelo Prestador de 
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serviços. 

d) A manutenção, conservação e reparação dos sistemas de rega instalados nas 

áreas de intervenção, a jusante do contador ou torneira de segurança, bem 

como a reposição dos pavimentos existentes. 

e) Sempre que se verifiquem roturas, deve ser comunicado à JFO e proceder-se 

ao fecho imediato de água e efetuar a reparação até ao prazo máximo de 2 

(dois) dias a contar da data de conhecimento. 

f) Tomar todas as medidas necessárias que conduzam à maior eficiência de 

rega, de forma a reduzir as perdas de água e escoamento superficial sobre as 

áreas pavimentadas. 

g) Fechar os sistemas de rega automáticos sempre que se verifique a previsão 

de chuva continuada. 

h) Proceder à operação de rega automática no período noturno ou de 

madrugada. E às operações de rega semiautomática e manual durante o início 

da manhã ou fim de tarde, evitando as horas de maior calor. 

7. Serão observadas as seguintes penalidades específicas: 

a) O prestador de serviços pode ser penalizado sempre que ocorram danos 

irreversíveis, devido ao não cumprimento das operações de corte de relva, por 

facto imputável ao Prestador de serviços, a JFO poderá rescindir o Contrato, 

tendo direito a uma indemnização nos termos gerais de direito, num valor igual 

a uma vez e meia os prejuízos causados. 

b) O Prestador de serviços ficará obrigado, sempre que ocorram danos nas 

árvores que condicionem a sua viabilidade e crescimento, à substituição por 

exemplar da mesma variedade e porte idêntico, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias após a notificação pela JFO. 
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c) Se verifiquem consumos anormais de água, que ultrapassem os limites 

definidos na alínea e), com uma coima equivalente a 5€/m3 de água 

consumida excedente aos limites máximos permitidos. 

d) Ocorram danos das espécies vegetais resultantes do não cumprimento das 

operações de rega. As custas de reposição da situação inicial decorrem por 

conta do Prestador de serviços. 

e) Se comprove, em caso se acidente, que o mesmo ocorreu por o pavimento 

estar sujo ou molhado devido escorrimento superficial de água proveniente 

dos sistemas de rega. Será o Prestador de serviços responsabilizado pelos 

danos provocados a terceiros. 

f) Falta de reparação das bocas de rega no prazo estipulado e que obrigue a 

intervenção da JFO na reparação dos mesmos. Os custos de material e mão-

de-obra serão imputados ao Prestador de serviços. 

CLÁUSULA 35º. - MANUTENÇÃO DE PRADO DE SEQUEIRO/PRADO FLORIDO 

1. É da responsabilidade do Prestador de serviços as ações de limpeza e vigilância geral 

dos elementos arbóreos e arbustivos, de forma regular.  

2. No corte serão observados os seguintes procedimentos: 

a) Prevê-se o corte das áreas de prado de acordo com o Anexo I e II, de forma 

a estimular o afilhamento dos elementos herbáceos e a garantir as condições 

de limpeza e segurança deste espaço; 

b) Nos prados floridos o corte deverá ocorrer após floração, permitindo a 

formação e queda da semente para o solo. 

CLÁUSULA 36º. - RETANCHAS E SUBSTITUIÇÕES 

1. Deve o Prestador de serviços proceder à substituição de plantas que morrem ou 
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percam consideravelmente as suas características botânicas e ornamentais. 

2. Quando as mortes derivem de uma deficiente manutenção deverá o material vegetal 

a substituir ser da responsabilidade do Prestador de serviços. 

3. Poderão ser promovidas ações de plantações de árvores, arbustos, herbáceas e 

plantas de época, na quantidade e número de vezes que a JFO o entenda, sem que 

com isso incorra a qualquer pagamento extra da prestação do serviço. O fornecimento 

de materiais para as operações de requalificação de espaços verdes, está 

devidamente contemplado no presente caderno de encargos. 

4. O material vegetal a repor, será idêntico ao existente, sendo que a JFO definirá o 

calibre, as dimensões e o formato da apresentação das plantas, devendo 

sequencialmente observar-se o seguinte: 

a) Árvores 

i. Em caso de morte de árvores, procede-se ao arranque do exemplar morto, 

tendo o cuidado de não deixar resíduos de raízes no terreno, especialmente 

se a causa da morte tiver sido doença. Caso se justifique, dever-se-á aguardar 

um período de quarentena e proceder a uma desinfestação do local com o 

fitofármaco adequado. Em caso de dúvida sobre a causa da morte deverá ser 

feita uma análise ao solo e restos da planta. Estes procedimentos, caso se 

justifiquem ficam a cargo do Prestador de serviços. 

ii. Para a plantação de uma nova árvore, abrir-se-á uma cova com a 

profundidade e um diâmetro suficiente para a colocação da nova árvore. O 

fundo e os lados das covas deverão ser picados para permitir uma melhor 

aderência da terra de enchimento. 

iii. Segue-se uma fertilização com um adubo composto e de um composto 

orgânico ou estrume, nas doses e quantidades suficientes para um bom 
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desenvolvimento das plantas. Os fertilizantes deverão ser espalhados sobre a 

terra das covas e depois deverão ser bem misturados aquando do enchimento 

das mesmas. O enchimento das covas deverá ter lugar com a terra não 

encharcada nem muito húmida e far-se-á o calcamento a pé à medida que se 

procede ao seu enchimento. Depois das covas cheias com a terra fertilizada 

e devidamente compactada, abrem-se pequenas covas de plantação, centrais 

relativamente à caldeira, à medida do torrão ou do sistema radicular das 

plantas de raiz nua, e procede-se à plantação propriamente dita, tendo o 

cuidado de deixar o colo da planta à superfície do terreno para evitar 

problemas de asfixia radicular. 

iv. Após a plantação deverá abrir-se uma pequena caldeira para a primeira rega, 

que deverá fazer-se de imediato à plantação, para melhor compactação e 

aderência da planta. 

v. Depois da primeira rega, deverá ligar-se a planta ao tutor, tendo o cuidado de 

proteger o local da ligadura com serapilheira ou qualquer outro material 

apropriado para evitar ferimentos. Os tutores serão aplicados e cravados no 

terreno natural, bem fixos e a prumo, numa posição quase central na caldeira, 

antes do enchimento da cova com a terra fertilizada, tendo em atenção os 

ventos dominantes de forma a minimizar os riscos de formação de feridas. 

Dever-se-á colocar 3 tutores em tripeça, formando triângulos em cujo centro 

será plantada a árvore. 

vi. A JFO poderá solicitar a substituição de tutores, nomeadamente, quando 

estão danificados ou quando são simples e a planta necessita de tutores em 

tripeça. A substituição de tutores em árvores que se substituírem, serão a 

cargo do Prestador de serviços. No caso da plantação de novas árvores, serão 

a cargo da JFO. O Prestador de serviços poderá utilizar tutores de árvores em 
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que já não sejam necessários. 

vii. Salvo indicação em contrário, as árvores em espaço verde terão tutores únicos 

e as plantadas em caldeira (arruamentos) tutores em tripeça e respetivas 

travessas. 

b) Arbustos 

i. Após o arranque do arbusto morto e respeitadas as necessárias medidas 

cautelares, proceder-se-á à abertura de uma cova com uma profundidade e 

largura ou diâmetro suficiente para a colocação das plantas seguindo-se todos 

os cuidados referidos para a plantação das árvores, no que respeita à 

fertilização, profundidade de plantação, primeira rega e tutoragem, se 

necessário. 

c) Herbáceas vivazes 

i. Antes da reposição das herbáceas, deverá ter lugar uma mobilização 

superficial do terreno e uma ancinhagem para a retirada de torrões e 

pequenas pedras, bem como a regularização do terreno. 

ii. Segue-se uma fertilização com um adubo composto e/ou a utilização de um 

composto orgânico, nas doses e quantidades suficientes para um bom 

desenvolvimento das plantas. Os fertilizantes serão espalhados 

uniformemente à superfície do terreno e incorporados por meio de uma cava. 

As plantas deverão ser dispostas segundo a espécie e o tamanho a colocar, 

ou segundo indicações da JFO. Quanto à profundidade da plantação, facto 

importante no êxito desta operação, deverão ser acautelados cuidados e 

exigências próprios de cada espécie. 

iii. Seguir-se-á a primeira rega, com distribuição de água bem pulverizada e 

uniforme. Quando o terreno se apresentar muito seco, sobretudo durante a 
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época seca poderá ser necessário fazer uma rega antes da plantação. Deverá 

limpar-se a toda a zona envolvente desta operação, recolhendo todos os 

resíduos gerados, como sejam os restos de plantas, vasos e bandejas de 

cuvetes, entre outros. 

iv. A JFO pode determinar a necessidade de levantar manchas inteiras de 

herbáceas e proceder de novo à sua plantação, efetuando a mobilização e 

regulação do terreno, adubação e plantação, segundo os preceitos anteriores 

descritos para a plantação, para aumentar o vigor das mesmas. Em caso de 

necessidade este procedimento ocorrerá com frequência anual. 

v. Dependendo da espécie, pode ser necessário aparar e condicionar o 

crescimento desmesurado ou intensificar a floração daquelas. Sempre que tal 

se verifique deve o Prestador de serviços informar a JFO das suas intenções, 

para que esta aprove a atuação preconizada. 

d) Plantas de época 

i. Após retirar-se as plantas existentes e antes da colocação das novas plantas, 

deverá o Prestador de serviços proceder a uma mobilização do solo e a uma 

ancinhagem para a retirada de torrões e pequenas pedras, bem como para a 

regularização do terreno. Sempre que seja necessário deverá o Prestador de 

serviços acrescentar terra vegetal. 

ii. Segue-se uma fertilização com um adubo composto e/ou a utilização de um 

composto orgânico, nas doses e quantidades suficientes para um bom 

desenvolvimento das plantas. Os fertilizantes serão espalhados 

uniformemente à superfície do terreno e incorporados por meio de uma cava. 

As plantas deverão ser dispostas segundo a espécie e o tamanho a colocar, 

ou segundo indicações da JFO. A profundidade da plantação, facto importante 

no êxito desta operação, deverão ser tomados os cuidados e exigências 
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próprios de cada espécie. 

iii. Seguir-se-á a primeira rega, com distribuição de água bem pulverizada e 

uniforme. Deverá limpar-se a toda a zona envolvente desta operação, 

recolhendo todos os resíduos gerados, como sejam os restos de plantas, 

vasos e bandejas de cuvetes, entre outros. 

iv. A JFO pode determinar a necessidade de levantar manchas inteiras de plantas 

de época e proceder de novo à sua instalação, efetuando a mobilização e 

regulação do terreno, adubação e plantação, segundo os preceitos anteriores 

descritos para a plantação, para aumentar o vigor das mesmas. Este 

procedimento poderá ocorrer diversas vezes por ano, para cada mancha, 

sendo que a sua ocorrência será determinada pela JFO. Sempre que a JFO 

assim o determine, deve o Prestador de serviços proceder ao levantamento 

das plantas e efetuar o procedimento de substituição das plantas de época. 

CLÁUSULA 37º. - REPOSIÇÃO DE CASCA DE PINHEIRO OU OUTROS ELEMENTOS 

SEMELHANTES 

1. É da responsabilidade do Prestador de serviços a eliminação de ervas daninhas dos 

canteiros cujo revestimento é feito com casca de pinheiro ou outro inerte. 

2. Sempre que necessário deverá o Prestador de serviços proceder à reposição da 

cobertura de solo utilizada, mantendo uma camada de no mínimo de 5 cm, sendo que 

o material a utilizar, deverá ser da mesma natureza que o previamente existente. 

3. Esta operação constituirá na restituição da capa superficial, em consequência do 

arrastamento provocado pelas precipitações, desgaste por circulação de veículos ou 

pessoal, operações de manutenção, limpezas e contaminações causadas por outros 

materiais. 
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CLÁUSULA 38º. - TRATAMENTOS FITOSSANITÁRIOS 

1. O uso dos produtos Fitofármacos pode provocar efeitos nocivos indesejáveis a 

diversos organismos, nomeadamente ao Homem, bem como ao meio ambiente. Na 

Legislação em vigor (Decreto de Lei n.º 26/2013 de 11de abril e Decreto de Lei n.º 

35/2017 de 24 de março),são estabelecidas condicionantes na aplicação dos 

produtos fitofarmacêuticos, com carater proibitivo, salvaguardando o bem-estar dos 

munícipes e também do ambiente. Por este motivo, deverá o Prestador de serviços 

promover todas as técnicas de redução da aplicação dos produtos fitofármacos nos 

espaços verdes e fomentar a utilização de outras medidas compatíveis com uma 

manutenção sustentável, como por exemplo, o desenvolvimento de métodos 

preventivos de forma a minimizar a presença e propagação de pragas e doenças nas 

espécies vegetais, limpeza adequada das ferramentas de trabalho, potenciar a luta 

biológica, utilização de produtos com matérias ativas ecológicas ou matérias ativas 

do tipo hormonal ou orgânico, entre outros. 

2. O Prestador de serviços deverá estar legalmente habilitado para o desempenho das 

suas funções, nomeadamente no que se refere à Lei n.º 26/2013 de 11de abril, 

alterado pelo Decreto de Lei n.º 35/2017 de 24 de março, que regula a atividade de 

distribuição, venda e aplicação de produtos fitofarmacêuticos para uso profissional. 

Deverá o prestador de serviços, em sede de proposta, fazer prova de que se encontra 

habilitado para o efeito ou que recorrerá a entidade devidamente habilitada para o 

efeito. 

3. Nos casos em que seja absolutamente necessária a aplicação, deverá o Prestador 

de serviços consultar a JFO, que terá a decisão final relativamente à mesma, tendo 

em consideração o espaço em causa, a finalidade do tratamento e o produto 

fitofarmacêutico a aplicar. Caso seja dada autorização, deverá proceder-se 

obrigatoriamente à colocação de avisos informativos, previamente aprovados pela 

mailto:geral@jf-olivais.pt


 

 
 
 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVAIS 
  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Contribuinte: 507 00 14 60 – Rua General Silva Freire, Lote C, 1849-029 Olivais, Lisboa 

TeleJFOne 218 540 690 – Fax 218 520 687 – E-mail geral@jf-olivais.pt 

 
 

Página 53 de 87  

JFO e de acordo com a legislação em vigor que deverão manter-se no local durante 

o período de reentrada específico para cada produto. No caso do período de 

reentrada não ser explícito deverá ser assumido um período mínimo de 24 horas, 

após o qual podem ser retirados os avisos. 

4. As doses a aplicar serão as adequadas à superfície a tratar e o tipo de equipamento 

a utilizar (atomizadores, equipamentos de alta e baixa pressão, pulverizadores de 

dorso, entre outros), sempre em cumprimento com o estipulado no rótulo. Todos os 

produtos fitofarmacêuticos considerados para aplicação, deverão estar homologados 

para o efeito, de acordo com o estipulado pela Direção Geral de Alimentação e 

Veterinária (DGAV). 

5. A aplicação dos produtos realizar-se-á de forma uniforme em toda a superfície a 

tratar, utilizando o tamanho do bico recomendável e em função das doses por hectare 

e a velocidade de trabalho, assim como uma adequada pressão. 

6. Todos os meios humanos, materiais e equipamentos a utilizar, bem como as doses, 

requisitos de aplicação e outros, deverão estar em consonância com o estabelecido 

por Lei. 

7. O Prestador de serviços não poderá efetuar quaisquer tratamentos fitossanitários 

sem conhecimento e consentimento da JFO. 

8. Sempre que estes se tornem necessários, o Prestador de serviços dará 

conhecimento imediato e verbal à JFO indicando qual o tratamento que se propõe 

efetuar. Posteriormente, comunicará, por escrito, identificando o problema, 

descriminando o local, o tipo de tratamento a efetuar e alertando para situações 

específicas relevantes 

9. Situações relacionadas com saúde pública, nomeadamente a praga da lagarta do 

pinheiro, deve ser tratada ainda com maior rigor. A ação a tomar estará dependente 
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da fase de desenvolvimento do inseto. As ações assim como custos associados ao 

combate destas situações são da responsabilidade do prestador de serviços. Nesta 

situação em particular, deverá o Prestador de serviços, optar pelos tratamentos 

preventivos, com recurso preferencial à microinjeção. 

10. A JFO deverá ser informada antecipadamente (5 dias úteis), por escrito, antes da 

execução de cada tratamento, dos locais, datas e produtos a aplicar em cada caso. 

11. Caso seja necessário, deverá o Prestador de serviços efetuar a lavagem da copa das 

árvores ou de arbustos, com um detergente apropriado, principalmente nos meses 

de maio a agosto, ou noutros meses, caso se justifique. Estes trabalhos poderão ser 

recomendados pelo Prestador de serviços, ou solicitados pela JFO. 

12. Na utilização de produtos fitofarmacêuticos deverá sempre privilegiar-se o recurso de 

soluções biológicas. Caso se verifique a falta de eficácia, deverá sempre optar-se 

pelo uso de produtos fitofarmacêuticos isentos de toxicidade. Poderão ser 

considerados a aplicação dos diferentes tipos de produtos fitofarmacêuticos, tais 

como herbicidas (seletivos e não seletivos), fungicidas e inseticidas, de acordo com 

a sintomatologia apresentada. 

13. A legislação referida nos números anteriores, referente à aplicação dos produtos 

fitofarmacêuticos, deverá ser sempre observada, bem como todas as alterações à 

mesma que eventualmente ocorram durante a vigência do contrato. 

CLÁUSULA 39º. - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE LAGOS OU OUTROS ELEMENTOS DE 

ÁGUA 

1. As operações de limpeza dos lagos terão duas formas distintas: limpeza diária e 

limpeza profunda. 

2. Na limpeza diária, prevê-se a remoção dos detritos e lixos, que se tenham acumulado 

desde o dia anterior, à superfície ou no fundo, para que o lago apresente um aspeto 
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limpo e cuidado. 

3. Na limpeza profunda, a executar 2 (duas) a 4 (quatro) vezes ao ano, ou segundo a 

indicação da JFO, os lagos deverão ser limpos com despejo, raspagem do fundo e 

remoção de limos e inertes. 

4. Durante a limpeza dos lagos ou outros elementos de água, os animais aí residentes 

(peixes, aves, tartarugas, entre outros), deverão ser acondicionados devidamente, 

segundo orientações da JFO, de forma a evitar qualquer dano físico, sendo o 

Prestador de serviços obrigado a repor qualquer animal que morra ou fique lesado. 

CLÁUSULA 40º. - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE BOMBAGEM DE LAGOS E REGA 

1. A manutenção dos sistemas de bombagem de água para rega e de circulação dos 

lagos não estão incluídas no presente contrato. 
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CAPÍTULO 5 - OBRIGAÇÕES DE NATUREZA TÉCNICA ESPECIAL - EXECUÇÃO DE 

TRABALHOS DE PODA, REMOÇÃO DE CEPOS E ABATES EM ARVOREDO DE GRANDE 

PORTE 

1. Os procedimentos a utilizar devem ser os previstos no regulamento municipal do arvoredo 

de Lisboa. 

2. Em caso de ser necessário uma poda profunda, deverá o/a prestador de serviços/a sempre 

informar a Junta de Freguesia de Olivais, sendo a operação efetuada apenas segundo 

ordem ou permissão da mesma. 

3. Se o Prestador de serviços efetuar qualquer poda que resulte um aspeto definitivamente 

mutilado da árvore, deverá ser avaliado o dano e ser paga uma coima consoante o valor 

calculado (com aplicação de fórmulas especificas, como por exemplo as definidas na 

Norma de Granada). 

4. Os serviços objeto do contrato compreendem as seguintes fases: 

a. O prestador de serviços deverá realizar de avaliação fitossanitária do arvoredo, 

aplicando a metodologia de Visual Tree Assesment (VTA). 

b. No decorrer da reunião mensal o prestador de serviços deve submeter o relatório 

das atividades realizadas no mês anterior – Relatório Mensal de Atividades de 

arvoredo (RMA) (anexo XII) . Um plano com as necessidades de intervenção 

identificadas – Plano mensal de Atividades de arvoredo (PMA) (anexo XIII). O 

relatório deverá ser acompanhado do ficheiro shapefile (anexo XIV), da zona 

avaliada, o modelo de parecer de abate (Anexo XV) e relatório fitossanitário dos 

elementos que necessitem de intervenção de abate. A JFO deve apresentar a 

avaliação de fiscalização mensal e respetiva penalização se aplicável. 

5. Execução das intervenções. 

6. Preferencialmente será realizada uma visita semanal de acompanhamento técnico da JFO 
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com o elemento representante do prestador de serviços e respetivo encarregado aos 

espaços da Freguesia.  

CLÁUSULA 41º. - NORMAS GERAIS DE INTERVENÇÕES DE PODA, REMOÇÃO DE 

CEPOS E ABATES EM ARVOREDO DE GRANDE PORTE 

1. O/a prestador de serviços/a não pode queimar na área de intervenção troncos, ramos ou 

folhagens, que deverão ser sempre removidos, sob pena de incorrer numa penalização de 

valor igual ao do Salário Mínimo Nacional Mensal.  

2. Qualquer reincidência do ponto anterior, determinará a rescisão imediata do contrato de 

prestação de serviços. 

CLÁUSULA 42º. - PROTEÇÃO DA VEGETAÇÃO E EQUIPAMENTOS 

1. O prestador de serviços deverá proteger toda a vegetação arbustiva, herbácea e arbórea, 

relvados e equipamentos (sistemas de rega, bancos, bebedouros, candeeiros, etc.) 

existentes nas imediações dos exemplares a intervir, de modo a não ser afetada com os 

trabalhos, depósitos de materiais, ou com o movimento de máquinas e viaturas, ou outros. 

2. Para evitar possíveis danos mecânicos como golpes, feridas ou outras agressões no tronco 

e ramos produzidos por veículos, maquinaria ou por ações de tipo laboral, o prestador de 

serviços deverá ser atar os ramos mais baixos e os pontos de atadura devem ser protegidos 

com materiais adequados para não provocarem danos às pernadas e tronco. 

3. Se for caso disso, o tronco deverá ser protegido através da colocação de tábuas em redor 

deste, para evitar o esgaçamento do tronco e a formação de feridas. A utilização de 

materiais à base de borracha, entre a árvore e as tábuas aumenta a proteção. 

4. De modo algum será permitido na base de troncos ou nas áreas de vegetação o derrame 

de caldas, diluentes, ácidos, óleos, graxas, cal, detergente, lixiviados ou outros produtos 

tóxicos, suscetíveis de causar a morte por asfixia radicular. 
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5. Todas as operações necessárias para proteger os exemplares arbóreos e as áreas verdes, 

de acordo com as indicações deste caderno técnico de encargos e da fiscalização, 

consideram-se incluídas nos gastos gerais do contrato, e não serão objeto de pagamento 

independente. 

6. Acresce referir que deverão ser aplicadas todas as normas expressas nos regulamentos 

em vigor. 

CLÁUSULA 43º. - PROCEDIMENTOS – TRABALHOS PREPARATÓRIOS 

1. Antes de serem realizadas operações de poda, devem ser asseguradas todas as condições 

para a boa execução dos trabalhos. 

Deve o prestador de serviços tomar as seguintes providências: 

a) 10 dias antes da operação, compete ao prestador de serviços/a informar os utentes da via, 

através da colocação de avisos/panfletos em locais visíveis, para informar a população da 

realização dos trabalhos. Nestes panfletos constará o dia da realização do trabalho, o tipo 

de trabalho e os cortes de trânsito ou estacionamento necessários. Os avisos / panfletos 

serão fornecidos pela Junta de Freguesia de Olivais. 

b) Compete ao prestador de serviços/a cumprir as medidas necessárias e contactando as 

autoridades locais, sempre que o trabalho envolva a queda de ramos ou troncos de grande 

dimensão. Nestes casos deve ser impedida a passagem / estacionamento de automóveis 

e peões na zona circundante, através da colocação pelo/a prestador de serviços/a de fitas 

marcadoras, baias a delimitar as zonas interditas as veículos e/ou peões. 

c) Se for caso disso, o/a prestador de serviços/a também deverá colocar sinalização 

apropriada, pinos, placas, etc., nas vias de acesso, na área envolvente aos trabalhos e em 

todos os pontos em que se considere necessário, de forma a alertar os utentes para a 

existência de perigos potenciais. 

d) Caso seja necessário o corte do trânsito de uma faixa de rodagem, via pedonal ou o 

condicionamento de parqueamento em locais pagos, deverá ser previsto antecipadamente 
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e informado o adjudicante. Todas as diligências, custas destas ações de acompanhamento 

ficarão a cargo do/a prestador de serviços. As entidades envolvidas e que deverão ser 

contactadas pelo prestador de serviços, serão a Direção Municipal de Mobilidade e 

Transportes (CML) e/ou a Polícia Municipal / Divisão de transito da PSP. 

CLÁUSULA 44º. - LOGÍSTICA DE APOIO À SEGURANÇA 

1. Na zona de projeção das copas deverá ser impedido o acesso ou passagem de peões enquanto 

decorrem os trabalhos de preparação e poda, os trabalhos deverão ser acompanhados por um 

Agente da Polícia Municipal ou Polícia de Segurança Pública, no controlo do trânsito.  

CLÁUSULA 45º. - PODAS 

1. O prestador de serviços deverá realizar intervenções de poda quando seja necessária e de 

acordo com o solicitado pela JJFO, para ajudar a árvore ou arbusto, a conservar a sua forma 

natural adaptada ao espaço, ou favorecer a floração, tendo sempre em consideração as 

seguintes orientações técnicas: 

a) As árvores resinosas de folha persistente só se devem podar nas pontas dos ramos ou, 

em casos excecionais, suprimir ramos muito jovens. 

b) No geral, as árvores e arbustos deverão ser podados no Outono/Inverno, sendo os 

arbustos de folhagem ornamental apenas podados no Outono. 

c) Os rebentos ladrões devem ser retirados. Os pimpolhos, nomeadamente dos choupos e 

tílias devem ser retirados sempre que apareçam, sobretudo se se tornam invasores dos 

relvados. 

d) No caso das palmeiras a poda limita-se geralmente a supressão de folhas, devendo 

conservar-se todas as folhas verdes e em bom estado, e apenas cortar-se aquelas que se 

apresentem total ou parcialmente secas; o corte da folha seca devera deixar no espique 

uma porção do pecíolo suficiente para “alicerçar” a folha verde seguinte (cerca de 10cm). 
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CLÁUSULA 46º. - EXECUÇÃO DOS TRABALHOS - PODA DE MANUTENÇÃO 

1. O prestador de serviços deve realizar o corte 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 da ruga do ramo até à parte superior do colo do mesmo (ver Figura 1). 

 

 

Figura 1 - Esquema de um corte correto 

2. O corte realizado pelo prestador de serviços 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Quando se pretende eliminar um ramo de maior porte, este deve ser seccionado tantas vezes 

quantas as necessárias até ao plano de corte final, para não ocorrer esgaçamento da casca do 

tronco. 
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CLÁUSULA 47º. - MEDIDAS PREVENTIVAS 

1. A boa execução dos cortes, ou a limpeza das feridas devem ser garantidas pelo prestador de 

serviços, tendo em conta que são imprescindíveis para a saúde das árvores. 

2. Para evitar a propagação de doenças, as ferramentas de poda serão tratadas por um produto 

desinfetante, que tenha sido submetido a aprovação da JJFO. 

3. O prestador de serviços deverá proceder à desinfeção periódica dos materiais e ferramentas, 

antes da deslocação para outro local. 

4. Nas zonas de elevado risco de contaminação, serão tomadas precauções particulares, sendo 

obrigatória a desinfeção do material antes de começar o serviço noutra árvore. 

5. Sempre que seja necessário proceder à poda e/ou abate de árvores com recurso a escaladores, 

o prestador de serviços deverá assegurar estes serviços de acordo com as boas práticas de 

maneio de arvoredo, segundo as normas e os equipamentos de segurança para os serviços 

em altura, bem como o respeito pela integridade das árvores. 

6. Na execução das atividades de poda de árvores ou limpeza de palmeiras deverá ser considerar 

a forma de queda dos elementos a remover (tronco/ramos ou folhas respetivamente), de forma 

a não danificar as restantes árvores e arbustos nem a vegetação herbácea existente. 

CLÁUSULA 48º. - PODA DE JFORMAÇÃO 

1. Realiza-se nas árvores jovens e recém-plantadas até se conseguir o porte e a forma desejada 

para a planta adulta. 

2. Compreende dois tipos de intervenção: formação da estrutura principal da árvore e 

levantamento da copa. 

3. Na formação da estrutura pretende-se que a árvore adquira, dentro da forma natural da espécie, 

uma estrutura equilibrada. Deve-se privilegiar 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. 
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4. As forquilhas devem ser eliminadas. 

5. O levantamento da copa deve ser efetuado até as seguintes alturas: 

a) Árvores em jardim ou zonas pedestres – 2,5m. 

b) A retirada dos ramos baixos para o levantamento da copa não deve exceder 1/3 da altura 

total da arvore e não devem ser retirados em mais do que 1,5m em altura de cada vez. Esta 

operação não deve ser efetuada nas espécies cuja forma seja caracteristicamente com 

revestimento desde a base. 

c) A poda de formação será anual ou bianual consoante o crescimento e desenvolvimento da 

arvore. 

CLÁUSULA 49º. - PODA DE MANUTENÇÃO 

1. A poda de manutenção deve ser realizada pelo prestador de serviços com o objetivo de 

proporcionar à planta adulta boas condições que favoreçam a sobrevivência das suas 

qualidades físicas e estéticas. Compreende três tipos de intervenção: eliminação de ramos 

secos e pernadas em risco de rotura, aclaramento e redução de copa. 

2. A eliminação de ramos mortos far-se-á sempre que estes surjam dado o perigo que 

representam para pessoas e bens. 

3. O aclaramento consiste na eliminação de ramos na parte interna da copa sem alterar a silhueta 

e volumetria desta. Tem o objetivo de proporcionar um maior arejamento e penetração dos raios 

solares na parte interna da copa. Não deve ser retirado, de cada vez, mais do que 20 a 30% do 

volume inicial da copa, devendo-se evitar o mais possível retirar ramos da periferia da copa. 

4. A redução de copa consiste em reduzir a volumetria da copa sem alterar a sua forma inicial. 

Deve ser feita à custa de atarraques junto de um tira-seivas de grossura nunca inferior a 2/3 do 

ramo atarracado. Este é um tipo de poda que só será feita excecionalmente e por causas bem 

determinadas. 

5. As sebes e trepadeiras serão podadas sempre que necessário de modo a adquirirem o porte e 
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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. 

CLÁUSULA 50º. - PODA DE REJUVENESCIMENTO 

1. O prestador de serviços deverá proceder às podas de rejuvenescimento nas árvores e arbustos 

que rebentam com facilidade, suprimindo no todo ou em parte a copa da planta (rolamento), 

com o objetivo de se Formar uma nova parte aérea mais vigorosa. 

2. Em árvores ou arbustos de maior porte, a poda de rejuvenescimento obriga a intervenções 

anuais durante vários anos, até se obter de novo uma copa equilibrada. 

3. Não é permitido o corte da guia terminal das árvores, assim como não será aceite o corte das 

ramagens inferiores. O arvoredo deverá manter-se com as suas formas naturais. 

4. Anualmente, sob a orientação da JFO e, durante o período de repouso vegetativo, serão 

suprimidos os ramos que ameacem desequilibrar o normal desenvolvimento da planta, de modo 

a manter-se a sua silhueta natural. 

5. Excetuando a operação anteriormente descrita que dependerá da JFO, será proibido qualquer 

corte do arvoredo, a não ser de ramos secos e restos de ramos secos, ou anteriormente 

quebrados. 

6. Relativamente a arbustos, deverá o prestador de serviços executar limpezas de ramos secos 

ou doentes, e de ramos com crescimento desproporcional com o fim de conduzir o exemplar 

segundo a sua forma natural, e fazer a manutenção das sebes existentes. Os arbustos de flor 

deverão ser podados de acordo com a sua natureza e especificidade, no sentido de produzirem 

floração mais intensa e vistosa. 

7. Nunca sem o consentimento da JFO, o prestador de serviços tomará iniciativas de condução 

de arbustos sob uma forma artificial, quer seja para formação de sebes, quer seja para 
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aproximação a formas arbóreas, com risco de incorrer em penalidades. 

8. Se o prestador de serviços efetuar qualquer poda da qual resulte um aspeto definitivamente 

mutilado da arvore ou arbusto, deverá replantar um exemplar de idêntica dimensão. 

CLÁUSULA 51º. - ABATES 

1. De acordo com indicação da JJFO e o respetivo acompanhamento, poderão ser eliminadas 

total ou parcialmente árvores doentes, secas ou que se encontrem em risco de queda. 

2. Na prestação dos serviços deverá considerar-se a forma de queda da arvore a abater, de forma 

a não danificar as restantes árvores e demais vegetação existente, pavimentos, equipamentos 

e edifícios. A operação de abate de elementos arbóreos inclui o arranque de cepos com 

reposição de terra vegetal na cova e caso existam danos estes deverão ser reparados. 

3. Abate de árvores de médio/grande porte 

4. Método de execução: 

a) O abate das árvores deverá ser feito com todas as regras de segurança e para o efeito só 

deverão ser efetuados com o auxílio de uma plataforma elevatória com alcance superior a 

20 m de altura ou por trepa; 

b) O abate deverá ser executado seccionando a madeira em trocos não superiores a 1m, 

com retenção; 

c) Antes de se iniciarem os serviços de abate a zona de intervenção deverá ser vedada; 

d) Após o abate as lenhas deverão ser removidas a vazadouro. 

e) Reparação de danos: os materiais removidos (cubos de vidraço, terras, mobiliário) deverão 

ser acondicionados no local, com vista a sua posterior reposição de situação inicial. 

f) Medidas cautelares: os locais de serviço deverão ser devidamente sinalizados e 

delimitados, criando todas as condições de segurança para peões, veículos e outros bens. 

O prestador de serviços só poderá dar início aos serviços depois de acautelar os possíveis 
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danos no arvoredo a manter, nas infraestruturas instaladas no subsolo, mobiliário, entre 

outros. 

5. Arranque do material lenhoso, remoção de terras e colocação de terras de plantação: 

g) Estas operações deverão ser executadas em sequência, decorrendo o menor intervalo de 

tempo possível entre elas; 

h) O arranque do material lenhoso deverá ser efetuado de modo a se evitar danos tanto no 

pavimento como noutros elementos; 

i) Após o arranque do material lenhoso, o mesmo deve ser de imediato removido do local, 

assim como as terras sobrantes; 

j) A esta operação seguir-se-á o enchimento com terra de plantação, de toda a cavidade 

deixada, pelo arranque do material lenhoso, para além da cova de 1 m3 acima referida. 

Deverá ser assegurada uma ligeira compactação da terreno e a respetiva sementeira. 

CLÁUSULA 52º. - LIMPEZA DO LOCAL E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS 

1. A remoção de resíduos das operações efetuadas, deverá ser efetuada pelo/a prestador de 

serviços/a no seguimento imediato ao da sua produção/obtenção, sendo imediatamente 

acondicionados, de modo a permitir a circulação pedonal, viária e o estacionamento. No fim de 

cada dia de trabalho, o local deverá ficar completamente limpo e varrido. O transporte dos 

resíduos far-se-á às custas do/a prestador de serviços/a e serão transportadas para local 

próprio, vazadouro ou aterro sanitário. O transporte de resíduos obedecerá às normas vigentes 

de transporte de materiais.  

CLÁUSULA 53º. - INSPEÇÕES FITOSSANITÁRIAS 

1. O Prestador de serviços deve efetuar Inspeções Técnicas periódicas nos locais entregues. O 

objetivo de uma inspeção técnica a um exemplar arbóreo consiste em: 

2. Detetar possíveis perigos que o exemplar possa representar; 

3. Detetar possíveis patologias; 
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4. Identificar as operações necessárias para o tratamento ou manutenção;  

5. O prestador de serviços deve realizar uma verificação visual, de acordo com o método de Visual 

Tree Assessment (VTA) (Mattheck e Breloer, 1994) e Análise de Risco (AR) (Matheny e Clark, 

1994). 

6. Sempre que seja detetado um problema fitossanitário, o prestador de serviços deverá dar 

conhecimento da sua existência e do tratamento proposto para o solucionar, que será sujeito à 

avaliação e aprovação da fiscalização. 

7. Deve ser apresentada sob a JFOrma de relatório escrito, acompanhado de ficheiro informático, 

em formato shapefile. 
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CAPÍTULO 6 – NATUREZA DOS MATERIAIS 

CLÁUSULA 54º. - GERAL 

1. Os materiais a fornecer necessários à manutenção preventiva e curativa das zonas 

verdes, nomeadamente, retanchas, ressementeiras e tratamentos fitossanitários são 

da responsabilidade do prestador de serviços. 

2. Em qualquer dos casos os materiais a fornecer deverão cumprir as normas 

estabelecidas no presente caderno de encargos. 

3. A JFO reserva-se o direito de adquirir materiais da mesma natureza dos descritos no 

caderno de encargos e mandar aplicar pelo prestador de serviços. 

CLÁUSULA 55º. - TERRA VEGETAL 

1. A terra a usar em reparações de zonas verdes, retanchas, ressementeiras e 

requalificações deve ser proveniente da camada superficial de terrenos de mata, 

resultante da decomposição de restos vegetais, ou da camada arável de terrenos 

agrícolas. 

2. A terra deverá ser isenta de pedras, torrões, raízes e de materiais estranhos 

provenientes da incorporação de lixos. A quantidade admissível de pedra miúda 

(diâmetro de 50 mm) não deverá exceder 10% do volume da terra, de composição 

uniforme, sem qualquer incorporação do subsolo. Deve ainda apresentar as 

seguintes características: 

a) PH: deve situar-se entre 5,0 e 7,0; 

b) condutividade elétrica:deve ser inferior a 1500 micromhs por cm num extrato 

de solo:água de  1:2; 

c) azoto (N):não deve ser inferior a 0,2%; 
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d) fósforo disponível (P): não deve ser inferior a 70 ppm quando extraído com 

4,2% de NaHC03 ao ph 8,5; 

e) potássio disponível (K): não inferior a 300 ppm quando extraído com 8% de 

nitrato de amónia; 

f) textura franca -10 a 30% de argila;25 a 50% de areia;30 a 50% de limo; 

g) fertilidade média - 3 a 5% de matéria orgânica. 

3. Deve ser colocada uma camada com uma espessura mínima de 10 cm, ou outra 

espessura, segundo indicação da JFO. 

4. Deverá ser apresentada uma amostra de cada lote, para aprovação pela fiscalização.  

5. A unidade de medida deste material é o metro cúbico. 

CLÁUSULA 56º. - FERTILIZANTES, CORRETIVOS E COMPOSTOS 

1. Definem-se como adubos, os produtos que proporcionem ao solo, um ou mais 

elementos fertilizantes (macro e/ou micronutrientes). Os adubos a utilizar, deverão 

ser de libertação lenta, e os que melhor se adaptem para cada situação. 

2. Os corretivos orgânicos são as substâncias orgânicas cuja decomposição, causada 

pela ação dos microrganismos do solo, resulte num aumento de húmus e uma 

melhora na estrutura do solo. Os corretivos orgânicos a utilizar, deverão ser os que 

melhor se adaptem para as diferentes situações. 

3. O composto é um produto orgânico e cuja matéria foi estabilizada até se transformar 

num produto parecido com as substâncias húmicas do solo, estando livre de agentes 

patogénicos e de sementes de infestantes, que não atraia insetos vetores, que poderá 

ser manipulado ou armazenado sem causar problemas e que é benéfico para o solo 

e para o desenvolvimento das plantas. O composto a aplicar nos espaços verdes não 

poderá conter impurezas, nem inertes, tais como pedras, gravilhas, metais, vidro ou 
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plástico. Para além destes parâmetros, deverão ser ainda respeitados os parâmetros 

de quantidade microbiana existente no composto, devendo o Prestador de serviços 

garantir que não efetuará aplicações que por em causa a saúde publico. 

CLÁUSULA 57º. - TUTORES 

1. Os tutores para as árvores e arbustos serão de madeira (castanho, pinho ou outras 

espécies) direitos, silos, secos, descascados e limpos de nós, com altura suficiente 

para suportar o peso da árvore, grossura (mínimo de 6 cm de diâmetro) e resistência 

proporcionais às plantas a que se destinam, sendo que devem ser tratados por 

imersão em solução de sulfato de cobre a 5%, durante pelo menos 2 horas. 

2. Deverão ser de acordo com as necessidades da planta. Os tutores poderão ser 

únicos, duplos ou em tripé conforme a indicação da fiscalização. As varas deverão 

ser enterradas 1m no solo, ficando 1,5 m desde o colo da árvore ao ponto de 

amarração sendo depois ligadas entre si com traves de 0,40 a 0,60 m de 

comprimento. O tronco nunca deverá ficar em contacto direto com as traves de 

fixação dos tutores, de forma a não provocar feridas na árvore. 

3. Serão colocados ou substituídos os tutores que se mostrem necessários ao bom 

desenvolvimento da vegetação instalada. 

4. Os atilhos a empregar nos tutores deverão ter a qualidade estética, durabilidade e 

elasticidade necessárias à função a que se destinam e não deverão causar lesões na 

zona de contacto com a planta. Devem banir-se os atilhos de fios de PVC, metálicos, 

entre outros, e utilizar-se de preferência atilhos ajustáveis de borracha adequada. 

5. A medição deste material é a unidade. 

CLÁUSULA 58º. - MATERIAL INERTE 

1. Os materiais inertes a utilizar nas zonas de intervenção, deverão respeitar a 
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granulometria e dimensão dos originalmente utilizados, assim como a natureza 

pedagógica, textura e cor original, ou segundo a indicação da JFO. 

2. Os materiais inertes a utilizar, devem estar limpos e isentos de outras matérias que 

não sejam o material a empregar. 

3. A medição deste material é por metro cúbico. 

CLÁUSULA 59º. - CASCA DE PINHEIRO E/OU OUTROS ELEMENTOS DE 

REVESTIMENTO 

1. A casca de Pinheiro a utilizar como cobertura de solo, deverá ser tratada e 

combustada, para que não contenham bactérias nocivas, toxinas, pragas ou doenças. 

2. Outros elementos de revestimento do solo, como por exemplo a estilha de madeira 

poderá ser utilizado em canteiros e jardins, de forma a reincorporar macro e 

micronutrientes no solo, poupando na aquisição de outros materiais, evita o 

crescimento de ervas daninhas, mantendo a humidade do solo, o que reduz a 

necessidade de rega, e a temperatura. 

3. Deve ser colocada uma camada com uma espessura mínima de 10 cm, ou outra 

espessura, segundo indicação da JFO. 

4. A medição deste material é por metro cúbico. 

CLÁUSULA 60º. - MATERIAL VEGETAL PARA RETANCHA 

1. Na utilização do material vegetal para retancha deverão ser observadas as seguintes 

regras: 

a) Árvores, arbustos e herbáceas 

v. Todas as plantas a utilizar deverão ser exemplares novos, fitopatologicamente 

sãos, bem conformados, ramificados desde o colo, sem raízes mortas ou 

mailto:geral@jf-olivais.pt


 

 
 
 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVAIS 
  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Contribuinte: 507 00 14 60 – Rua General Silva Freire, Lote C, 1849-029 Olivais, Lisboa 

TeleJFOne 218 540 690 – Fax 218 520 687 – E-mail geral@jf-olivais.pt 

 
 

Página 71 de 87  

deterioradas, e devem possuir desenvolvimento compatível com a espécie a 

que pertencem. 

vi. As plantas de folha caduca a fornecer em raiz nua, deverão ter o sistema 

radicular bem desenvolvido e com cabelame abundante. As plantas de folha 

perene deverão ser fornecidas em vaso ou torrão suficientemente consistente 

para não se desfazer facilmente. 

vii. As árvores serão de plumagem, com flecha vigorosa com botão terminal em 

bom estado. O caule deve ser bem direito desde o seu início e as raízes bem 

desenvolvidas, estendidas e não espiraladas. A proporção entre a altura e o 

diâmetro da base do colo deve seguir a seguinte fórmula: diâmetro (cm) > 

altura (m). 

viii. A altura das árvores e arbustos não deverá ser inferior aos valores a seguir 

indicados:  

Árvores de folha caduca - altura 3,00 m e PAP 14-16; 

Árvores de folha persistente - altura 250-300 cm;  

Arbustos de folha caduca - 0,90 m; 

Arbustos de folha persistente - 0,70 m. 

ix. No que diz respeito às plantas herbáceas vivazes e plantas de época, estas 

deverão ser fornecidas em tufos bem enraizados ou em estacas bem 

atempadas, de acordo com a espécie a que pertençam. Devem-se encontrar 

corretamente formadas e não apresentar sintomas de envelhecimento. O 

sistema radicular deverá estar suficientemente desenvolvido, equilibrado e 

proporcionado. A planta deverá apresentar um equilíbrio e uma adequada 

proporção entre o tamanho da parte aérea e a zona radicular. 
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x. O substrato das plantas fornecidas, deverá estar isenta de sementes de 

infestantes, doenças e pragas. 

b) Tapete de Relva 

i. Entende-se por tapete de relva, uma porção de substrato coberto por relva pré 

semeado na origem, até ao estado completo de maturação, extraído em 

placas paralelepipédicas ou em rolos, que são transplantados nos espaços 

verdes. 

ii. O tapete de relva a colocar nas reposições de peladas dos relvados tem de 

ser constituído por variedades de natureza idêntica à existente no local de 

forma a minimizar a diferença visual. 

iii. Todo o tapete de relva a utilizar nas zonas de intervenção deve apresentar um 

raizame bem desenvolvido e cor uniforme, de acordo com a espécie de relva, 

sem manchas amareladas devendo estar isento de qualquer doença ou praga. 

Deverão ainda estar isentas de pedras com um calibre superior a 1,5 cm, nem 

restos orgânicos não decompostos. 

iv. O substrato do tapete de relva deverá ser preferencialmente de uma textura 

franco arenosa, contendo uma percentagem de argila de 6-12 %. 

v. A unidade de medida deste material é o metro quadrado. 

c) Sementes 

i. Os lotes de sementes a empregar deverão respeitar as miniaturas 

originalmente utilizadas, ou segundo indicação da JFO, e terão o grau de 

pureza (limpas de infestantes ou outras plantas, materiais inertes, restos de 

frutos, entre outros) e o poder germinativo exigido por Lei, quanto às espécies 

incluídas na Lei. 
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ii. As restantes sementes serão provenientes da colheita, sobre a qual não tenha 

decorrido mais de 10 (dez) meses. 

iii. Se a JFO o exigir, os lotes de sementes deverão ser fornecidos em separado. 

CLÁUSULA 61º. - MATERIAL DE REGA 

1. Na utilização de material de rega deverão ser utilizadas as seguintes regras: 

a) Aspersores e pulverizadores 

i. Os aspersores e pulverizadores deverão possuir as mesmas características 

que os anteriormente instalados. Devem permitir a possibilidade de utilizar 

diferentes tipos de bicos, que permitam variar o alcance e a pluviometria do 

elemento. 

ii. As superfícies dos aspersores e pulverizadores, deverão estar isentas de 

qualquer ponta ou aresta viva, de possa constituir perigo para os 

trabalhadores ou os utilizadores. 

iii. Os componentes e os elementos de plástico expostos à água ou à radiação 

solar deverão ser opacos e resistentes a esta radiação. 

iv. Os componentes e os metálicos deverão ser resistentes à corrosão, desgaste 

e ao envelhecimento. 

v. Os aspersores e pulverizadores utilizados estarão sujeitos aos requisitos e 

exigências de funcionamento segundo as Normas Europeias e ISO existentes 

em vigor. 

b) Tubos gotejadores 

i. O tubo gotejador a utilizar, deverá possuir as mesmas características que os 

anteriormente instalados. De qualquer forma, os gotejadores deverão ser 

incorporados, do tipo autocompensante, autolimpante e antidrenante, sendo 
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que os tubos instalados à superfície deverão ser de cor castanha. 

ii. Os componentes e os elementos de plástico expostos à água ou à radiação 

solar deverão ser opacos e resistentes a esta radiação. 

iii. O Tubo gotejador utilizado estará sujeito aos requisitos e exigências de 

funcionamento segundo as Normas Europeias e ISO existentes em vigor. 

c) Outros elementos de rega - Programadores, válvulas manuais e elétricas, 

caixas de rega, filtros, bocas de rega e hidrantes, entre outros. 

i. Todos os elementos de rega que necessário utilizar na substituição dos 

equipamentos, como sejam, os programadores (centrais), válvulas manuais e 

elétricas, caixas e tampas de rega, filtros, bocas e hidrantes, entre outros, 

deverão possuir as mesmas características que os anteriormente instalados. 

ii. Deverá ser dada informação à fiscalização quando os programadores a pilhas 

tenham necessidade de serem substituídos, no sentido de se proceder a uma 

uniformização gradual do sistema instalado na freguesia. 

iii. Todos estes equipamentos deverão possuir os requisitos e exigências de 

funcionamento segundo as Normas Europeias e ISO existentes em vigor. 
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CAPÍTULO 7 – CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS - DESERVAGEM 

CLÁUSULA 62º. - DESERVAGEM MECÂNICA 

1. A deservagem deverá ser efetuada recorrendo a meios mecânicos; 

2. É responsabilidade do prestador de serviços qualquer dano em bens ou pessoas 

resultantes dos trabalhos; 

3. A limpeza e remoção, diária, dos resíduos produzidos no decorrer dos trabalhos; 

4. A remoção, transporte e gestão dos resíduos, provenientes das atividades são da 

responsabilidade do Prestador de serviços, ficando este obrigado a cumprir a 

Legislação vigente no que respeita à Gestão de Resíduos e transporte dos mesmos; 

5. Quando executados junto a locais de estacionamento, previamente, devem ser 

colocados avisos com a indicação “Informa-se que no próximo dia 

______/______/______, iremos proceder ao corte de ervas nos passeios. Por esse 

motivo agradecemos que não estacione o seu veículo neste local.”, bem como com a 

identificação da entidade responsável; 

6. Os avisos devem ser retirados, assim que for concluída a deservagem do local; 

7. Quando executados juntos às vias principais, não podem causar perturbações à 

circulação normal de veículos e pessoas e devem garantir ainda de um modo geral, 

todas as precauções de forma a não danificar viaturas nem provocar acidentes com 

os utentes. 

8. Caso seja necessário o corte do trânsito de uma faixa de rodagem, via pedonal ou o 

condicionamento de estacionamento, deverá ser previsto antecipadamente e 

informada a JFO. Todas as diligências e custas destas ações de acompanhamento 

ficarão a cargo do prestador de serviços.  
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CLÁUSULA 63º. -  FASES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

A presente prestação de serviços deve seguir e respeitar as seguintes fases: 

1. O prestador de serviços apresenta para validação até ao décimo dia útil do mês, a 

proposta do plano mensal de atividades do mês seguinte para validação da JFO 

(anexo VIII). 

2. A JFO remete o parecer sobre o plano proposto até ao décimo quinto dia útil do mês; 

3. O Prestador de serviços remete no primeiro dia útil da semana seguinte o relatório 

semanal de trabalhos executados na semana anterior (anexo IX); 

4. Durante a semana a JFO realiza a fiscalização aos trabalhos; 

5. No fim de cada mês o prestador de serviços remete o relatório mensal de atividades 

(RMA), com a contabilização das intervenções realizadas, servindo esta 

contabilização para pagamentos dos mesmos (anexo X); 

6. São realizadas reuniões mensais. 

7. No âmbito, Sistema de Gestão da Qualidade do Serviço de Higiene Urbana, 

certificado de acordo com a Norma ISO 9001:2015, a prestação de serviço é 

controlada de forma contínua sendo no final da mesma formalizada a sua avaliação 

de acordo com os critérios definidos na cláusula 15.ª.  

CLÁUSULA 64º. - PLANO MENSAL DE ATIVIDADES DE DESERVAGEM 

1. O Prestador de serviços deverá apresentar o Plano Mensal de Atividades por escrito, 

no qual dará conhecimento à JFO dos trabalhos previstos que se propõe executar no 

mês seguinte, conforme modelo do anexo VIII.  

2. O Plano Mensal de Atividades deve ser apresentado até ao décimo dia útil do mês 

anterior àquele a que disser respeito. 

3. O Plano Mensal de Atividades deve referir a intenção do Prestador de serviços no 

mailto:geral@jf-olivais.pt


 

 
 
 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVAIS 
  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Contribuinte: 507 00 14 60 – Rua General Silva Freire, Lote C, 1849-029 Olivais, Lisboa 

TeleJFOne 218 540 690 – Fax 218 520 687 – E-mail geral@jf-olivais.pt 

 
 

Página 77 de 87  

cumprimento do presente Caderno de Encargos e do Contrato, especificando de 

forma objetiva, clara e percetível a distribuição do efetivo em equipas, e os espaços 

a intervir, em cada dia da semana correspondente. 

4. Qualquer alteração ao plano mensal deverá ser comunicada à JFO, a menos que não 

tenha havido possibilidade de previsão e, nesse caso, deverá ser referida no relatório 

semanal de atividades. 

CLÁUSULA 65º. - RELATÓRIO SEMANAL DE ATIVIDADES DE DESERVAGEM 

1. Deverá o Prestador de serviços apresentar o Relatório Semanal de Atividades por 

escrito, no qual dará conhecimento à JFO dos trabalhos executados, especificando o 

local, assim como todo o tipo de anomalias/incidentes, frequência e número de vezes 

verificadas, as dificuldades que apresentaram no desenvolvimento das operações, 

inutilizações de equipamentos e materiais, atos de vandalismo, entre outros, 

conforme modelo do anexo IX. 

2. O Relatório Semanal de Atividades deverá ser preenchido/apresentado até ao 1.º dia 

útil da semana seguinte. 

3. Todos os acidentes de trabalho devem ser comunicados à JFO, sem prejuízo das 

comunicações legalmente exigidas. 

4. Os Relatórios Semanais de Atividades deverão ser discutidos na reunião mensal 

prevista no presente Caderno de Encargos, mas devem ser enviados à JFO 

semanalmente. 

CLÁUSULA 66º. - RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DE DESERVAGEM 

1. Deverá o Prestador de serviços apresentar o Relatório Mensal de Atividades por 

escrito, no qual dará conhecimento à JFO dos trabalhos executados, especificando o 

local, assim como todo o tipo de anomalias/incidentes, frequência e número de vezes 
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verificadas, as dificuldades que apresentaram no desenvolvimento das operações, 

inutilizações de equipamentos e materiais, atos de vandalismo, entre outros, 

conforme modelo do anexo X. 

2. O Relatório Mensal de Atividades deverá ser preenchido/apresentado até ao 3.º dia 

útil do mês seguinte. 

3. Todos os acidentes de trabalho devem ser comunicados à JFO, sem prejuízo das 

comunicações legalmente exigidas. 

CLÁUSULA 67º. - AVALIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESERVAGEM 

1. Aquando da conclusão do contrato a JFO formaliza a avaliação do desempenho do 

prestador de serviços na prestação de serviços realizada, de acordo com os seguintes 

critérios: 

a) Considerações relativas a Prazos de entrega 

• O Prestador de serviços cumpre os prazos estabelecidos  

• O prestador de serviços satisfaz solicitações urgentes da JFO 

• Em caso de atrasos da responsabilidade do prestador de serviços, 

existe disponibilidade do mesmo para recuperar o atraso verificado 

2. Considerações relativas a faturação 

a) O prestador de serviços procede de acordo com o estabelecido 

contratualmente 

3. Prestação de serviços 

a) Foram executados os trabalhos de acordo com o planeamento estabelecido  

b) Foi disponibiliza em tempo oportuno, mão-de-obra com a qualificação e 

quantidades requeridas/contratadas 
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CLÁUSULA 68º. - HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO 

1. O prestador de serviços é obrigado a assegurar aos trabalhadores condições de 

segurança, higiene e saúde em todos os aspetos relacionados com o serviço. 

2. Compete ao prestador de serviços, prestar informação atualizada aos trabalhadores, 

relativa a: 

a) Riscos para a segurança e saúde, medidas de proteção e prevenção; 

b) Medidas e instruções a adotar em casos de perigo grave iminente; 

c) Medidas de primeiros socorros e combate a incêndios. 

3. O prestador de serviços é responsável disciplinarmente pelo não cumprimento das 

normas legais sobre segurança, higiene e saúde no trabalho. 

4. Constitui obrigação do prestador de serviços, fornecer proteção individual e garantir 

o seu bom funcionamento. 

5. O prestador de serviços deve garantir a existência de sinalização, de segurança e de 

saúde no trabalho, adequada, de acordo com as prescrições deste diploma, sempre 

que esses riscos não puderem ser evitados ou suficientemente diminuídos com meios 

técnicos de proteção coletiva ou com medidas, métodos ou processos de organização 

do serviço. 

6. Máquinas e equipamentos: os equipamentos a utilizar, devem estar abrangidos pela 

Diretiva Máquinas (Diretiva 89/392/CEE) cumprindo as normas de segurança e 

possuir a "Declaração de Conformidade da CE". 

7. Equipamentos de proteção individual (E.P.I.'s): os E.P.I.'s devem ser utilizados 

quando os riscos existentes não puderem ser evitados ou suficientemente limitados 

por meios técnicos de proteção coletiva ou por medidas, métodos ou processos de 

organização de serviço. 
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8. Características dos EPI´s a distribuírem pela Entidade Executante: 

a) Estarem munidos da etiqueta CE; 

b) Serem adequados aos riscos a prevenir e às condições de serviço; 

c) Não deverão implicar um aumento do risco que pretendem minimizar ou provocar 

outro risco; 

d) Estarem de acordo com as normas aplicáveis de segurança e saúde, em termos 

da sua conceção e fabrico; 

e) Atenderem as exigências ergonómicas e de saúde dos trabalhadores; 

f) Serem de uso individual (salvo em casos excecionais, onde se devera garantir a 

salvaguarda das condições de saúde de cada trabalhador); 

g) Caso seja necessária a utilização de mais que um EPI em simultâneo, deve 

garantir-se a sua compatibilidade e eficácia. 

9. Escolha dos EPI´s a distribuir pela Entidade Executante: a escolha dos EPI é feita 

com base na avaliação dos riscos existentes nos postos de serviço. Para facilitar esta 

tarefa está a Portaria nº 988/93 de 6 de Outubro, que permite estabelecer uma 

correlação entre o risco e a parte do corpo potencialmente afetada. O levantamento 

dos riscos existentes será realizado pelas entidades intervenientes no processo, daí 

será necessário proceder à escolha dos Equipamentos de Proteção Individual. 

10. A escolha dos EPI´s mais adequado deve ter em conta os seguintes fatores: 

a) Características do Operador; 

b) Duração do EPI; 

c) Gravidade do risco; 

d) Frequência da exposição ao risco; 
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e) Características do local de serviço. 

11. Implementação de um programa para a utilização de EPI´s (Obrigatório): a utilização 

dos equipamentos de proteção individual e da responsabilidade do prestador de 

serviços. 

12. Definição de responsabilidades: 

a) Encarregado e gestor do contrato: 

• Proporcionar os EPI´s adequados e mantê-los disponíveis para os 

trabalhadores; 

• Assegurar que os trabalhadores têm treino adequado no uso, manutenção e 

limpeza dos mesmos; 

• Garantir o cumprimento do uso e manutenção de EPI´s por parte dos 

trabalhadores; 

b) Trabalhadores: 

• Utilizar os EPI´s adequadamente; 

• Assistir as ações de treino necessárias; 

• Limpar e manter os mesmos conforme necessário; 

• Informar o encarregado da necessidade de reparar ou substituir um EPI. 

13. Equipamentos de Proteção Individual por operações: 

a) Geral: 

• Coletes de sinalização de alta visibilidade para serviços na berma da estrada; 

• Chapéus para o sol; 

• Protetor solar; 
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• Impermeáveis para a chuva; 

• Luvas de proteção mecânica; 

• Botas de sola e biqueira de aço ou Kevlar. 

• b) Remoção de lixos: 

• Farda ou fato de macaco; 

• Pinça mecânica (se aplicável); 

• Luvas de proteção; 

• Botas de sola de aço e biqueira de aço/Kevlar. 

• c) Serviços com roçadora: 

• Jardineira anti-corte ou no mínimo farda ou fato de macaco com plainitos e 

manguitos, em croute ou material similar; 

• Viseira de proteção com rede ou acrílico; 

• Protetores auriculares; 

• Luvas de proteção mecânica; 

• Botas de sola e biqueira de aço ou Kevlar; 

• Será de toda a conveniência a utilização de pranchas laterais de proteção 

por um funcionário auxiliar, nos serviços junto a estrada, a fim de proteger as 

pessoas e os veículos, da projeção de materiais. 

e) Serviços com soprador: 

• Farda ou fato de macaco; 

• Máscara de proteção com filtro em locais particularmente poeirentos; 

mailto:geral@jf-olivais.pt
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• Óculos de proteção anti-embaciamento; 

• Luvas de proteção mecânica; 

• Protetores auriculares; 

• Botas de sola e biqueira de aço/Kevlar; 

• E de aconselhar a utilização de óculos escuros de proteção, para os serviços 

executados ao sol, sobretudo no Verão, a fim de proteger os olhos do 

operador, dos raios UV; bem como um creme e um batom protetores. 
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CAPÍTULO 8 – GESTÃO DE ATIVIDADES 

CLÁUSULA 69º. - VISTORIAS 

1. A JFO reserva-se o direito de, durante e após a execução dos trabalhos, e sempre 

que o entender, levar a efeito vistorias a fim de verificar se a manutenção dos 

espaços, objeto do presente Caderno de Encargos e do Contrato, está a ser feita de 

acordo com o estipulado nos mesmos. 

2. A JFO poderá confirmar se o Prestador de serviços está a cumprir o plano de 

atividades acordado, o número de efetivos no espaço, o horário de trabalho ou o 

método de trabalho. 

3. Quando pela JFO forem detetadas zonas nas quais os trabalhos não são executados 

corretamente, segundo os preceitos técnicos estabelecidos neste Caderno de 

Encargos, no Contrato ou em obediência à JFO, serão sujeitos às penalizações 

contratuais previstas. 

CLÁUSULA 70º. - PLANO MENSAL DE ATIVIDADES 

9. O Prestador de serviços deverá apresentar o Plano Mensal de atividades por escrito, 

no qual dará conhecimento à JFO dos trabalhos previstos que se propõe executar no 

correspondente período de 30 (trinta) dias. 

10. O Plano Mensal de Atividades deve ser apresentado até à penúltima sexta-feira útil 

do mês anterior àquele a que disser respeito, para aprovação. 

11. O Plano Mensal de Atividades deve referir a intenção do Prestador de serviços no 

cumprimento do presente Caderno de Encargos e do Contrato, especificando de 

forma objetiva, clara e percetível a distribuição do efetivo em equipas, os transportes 

a utilizar e os espaços a intervir, bem como as ações de manutenção a efetuar em 

cada semana do mês correspondente. Na proposta, os prestador de serviços deverão 
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apresentar um modelo de relatório mensal de atividades. 

12. Qualquer alteração relativa à distribuição de efetivos em equipas ou nos espaços, nos 

veículos a utilizar ou no parque de máquinas, deverá ser comunicada à JFO no plano 

mensal, a menos que não tenha havido possibilidade de previsão e, nesse caso, 

deverá ser referida no relatório semanal de atividades. 

13. Deverá ainda ser indicado no Plano Mensal de Atividades, o pessoal afeto ao 

Contrato, veículos e referir as tarefas que terão maior incidência no mês seguinte 

(Pode ser excluída, repetida com o número 3). 

14. O Plano Mensal de Atividades deverá ser discutido na reunião mensal prevista nos 

termos do presente Caderno de Encargos. 

CLÁUSULA 71º. - FICHA DE FISCALIZAÇÃO/AVALIAÇÃO 

1. Todos os meses, em data a definir por ambas as partes, a JFO enviará ao prestador 

de serviços a Ficha de Fiscalização correspondente ao mês anterior, devidamente 

preenchida. 

2. A qualquer momento a fiscalização poderá incluir novos trabalhos. 

3. No final de cada período/ mês, o Serviço responsável procederá à conclusão do 

preenchimento da respetiva Ficha de Fiscalização, através da avaliação dos 

trabalhos estabelecidos para esse período e mediante a atribuição de uma 

classificação, de acordo com a seguinte escala: 

1- Insuficiente 

2 – Suficiente 

3 - Bom 

4. Desta classificação resultará um valor médio para a avaliação dos trabalhos - Média 

da Avaliação Mensal. 

mailto:geral@jf-olivais.pt
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5. A penalização será determinada em função deste valor, mediante a atribuição de uma 

percentagem, de acordo com a tabela constante na cláusula 23ª. 

CLÁUSULA 72º. - RELATÓRIO SEMANAL DE ATIVIDADES 

1. Deverá o Prestador de serviços apresentar o Relatório Semanal de Atividades por 

escrito, à JFO dos trabalhos executados, especificando o local, o número de vezes, 

dará conhecimento da periodicidade, os meios envolvidos, assim como todo o tipo de 

anomalias/incidentes, frequência e número de vezes verificadas, as dificuldades que 

apresentaram no desenvolvimento das operações, inutilizações de equipamentos e 

materiais, atos de vandalismo, entre outros. 

2. Os referidos relatórios deverão ainda incluir, o volume e tipo de resíduos produzidos, 

anomalias detetadas em equipamentos e mobiliário existente dentro das áreas do 

contrato. 

3. O Relatório Semanal de Atividades deverá ser preenchido/apresentado até ao 1º dia 

útil da semana seguinte. 

4. Todos os acidentes de trabalho devem ser comunicados à JFO, sem prejuízo das 

comunicações legalmente exigidas. 

5. Os Relatórios Semanais de Atividades deverão ser discutidos na reunião mensal 

prevista no presente Caderno de Encargos, mas devem ser enviados à JFO 

semanalmente. 

CLÁUSULA 73º. - OUTROS RELATÓRIOS 

1. O Prestador de serviços deverá comunicar, de imediato à JFO, por escrito, sempre 

que se verificarem anomalias e falta de condições de segurança, registadas durante 

a prestação dos serviços, explicando os seus motivos. 
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CLÁUSULA 74º. - REUNIÃO MENSAL 

1. Mensalmente será realizada uma reunião entre o/a(s) representante(s) designado 

pelo Prestador de serviços e o/a (s) representantes(s) da Junta de Freguesia de 

Olivais para a monitorização do desenvolvimento dos trabalhos. 

2. A reunião a que se refere o número anterior terá a periodicidade mensal e com prévia 

marcação pela Junta de Freguesia, sendo apresentados e entregues os planos e 

relatórios relativos ao mês anterior, com exceção do primeiro e do último período do 

Contrato. 

3. A reunião mensal não poderá ser invocada como justificativa de não transmissão 

imediata de qualquer informação à JFO. 

4. Sempre que se justifique e que seja solicita do por parte da JFO, serão efetuadas 

reuniões intercalares. 

CLÁUSULA 75º. - ELEMENTO REPRESENTANTE 

1. O Prestador de serviços deverá nomear um elemento que o represente, sendo este 

o elemento de diálogo com a JFO, relativamente aos assuntos da prestação dos 

serviços estabelecida, devendo o Prestador de serviços, em caso da sua substituição 

temporária ou definitiva comunicar à JFO o seu substituto/a. 

2. De igual modo a JFO, em caso de substituição do seu representante, indicará ao 

Prestador de serviços. 
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FREGUESIA DE OLIVAIS

COD_SIG NOME Area_m2 Zona Areas de rega
Periodicidade de 

manutenção

33022 Praça Baden Powell 1 969,62 1 1 969,62 Quinzenal
33345 Av. de Berlim / Rua Américo Jesus Fernandes 1 481,68 1 Mensal
33273 Canal de Alviela, Avenida Marechal Gomes da Costa 2 725,41 1 Mensal

333190 Parada do Cemitério dos Olivais 4 249,72 1 3 073,00 Quinzenal
33111 Urbanização Fábrico do Gelo 2 615,38 1 2 615,38 Quinzenal

333160 R. AMérico de J. Fernandes / Rua Acúrsio Pereira 4 555,79 1 1 200,00 Quinzenal
33040 Rua Acúrsio Pereira / Rua Cândido de Oliveira 17 236,05 1 14 700,00 Quinzenal
33347 Rua de Chibuto 832,28 2 Mensal
33086 Rua do Ibo 149,41 2 Mensal
33556 Rua Almada Negreiros - Lote nº 456 202,65 2 Mensal
33076 Rua de Macia 1 085,45 2 Mensal
33181 Bairro Cidade de Luanda 1 017,66 2 1 017,66 Quinzenal

330820 Rua de Montepuez 1 128,00 2 Mensal
33079 Rua de Manjacaze 1 407,99 2 Mensal
33273 Canal de Alviela, Avenida Marechal Gomes da Costa 10 756,85 2 Mensal
33047 Rua Almada Negreiros - Mercado 2 055,63 2 Mensal

330770 Rua de Manhiça 4 355,27 2 Mensal
33085 Rua do Dondo 4 595,70 2 Mensal

330550 Rua Cidade de Bissau/ Av. Cidade de Luanda 5 449,93 2 4 049,00 Quinzenal
330100 Av. Marechal Gomes da Costa 6 534,59 2 Mensal

33084 Rua de Chibuto 6 284,71 2 Mensal
33080 Rua de Marracuene 11 900,41 2 Mensal
33046 Rua Almada Negreiros 17 677,61 2 Mensal
33283 Rua Cidade de Bissau 304,75 3 Mensal
33150 Praça Cidade de Dili - Frente ao nº1 e 2 162,50 3 Mensal
33067 Rua Cidade de Novo Redondo 279,34 3 Mensal
33074 Rua D. Aleixo Corte Real 326,96 3 Mensal
33101 Rua Vila Bubaque 348,87 3 Mensal
33068 Rua Cidade Porto Alexandre 409,03 3 Mensal
33103 Rua Vila Farim 517,53 3 Mensal
33062 Rua Cidade de Malange 1 557,09 3 Mensal
33024 Praça Cidade de Dili 2 038,94 3 Mensal
33063 Rua Cidade de Moçamedes 2 220,26 3 Mensal
33104 Rua Vila Teixeira Pinto 2 241,46 3 1 846,96 Quinzenal
33020 Largo 1º Tenente João Rodrigues de Moura 2 552,71 3 Mensal
33100 Rua Vila Bissorá 3 362,22 3 Mensal
33058 Rua Cidade de Bolama 3 889,87 3 946,00 Quinzenal
33053 Rua Cidade da Praia 4 149,23 3 Mensal
33102 Rua Vila Catió 4 240,98 3 Mensal
33095 Rua Mamadu Sissé 4 436,30 3 Mensal
33056 Rua Cidade de Bissau Nascente 4 571,00 3 2 587,87 Quinzenal
33026 Praça Cidade de Salazar 5 074,93 3 2 180,32 Quinzenal
33057 Rua Cidade de Bissau - Poente 5 952,66 3 3 399,37 Quinzenal

330100 Av. Marechal Gomes da Costa 9 593,43 3 Mensal
33025 Praça Cidade de São Salvador 7 628,94 3 Mensal
33060 Rua Cidade de Gabela 747,76 4 Mensal
33065 Rua Cidade de Negage 1 023,58 4 Mensal

Anexo I - Lista de espaços verdes



FREGUESIA DE OLIVAIS

COD_SIG NOME Area_m2 Zona Areas de rega
Periodicidade de 

manutenção

33051 Rua Cidade de Carmona 2 525,79 4 Mensal
33059 Rua Cidade de Cabinda 3 406,75 4 Mensal
33072 Rua Cidade do Lobito 5 620,21 4 Mensal
33066 Rua Cidade de Nova Lisboa 16 258,19 4 Mensal
33054 Rua Cidade de Benguela 17 967,08 4 Mensal

330060_B Avenida de Berlim - Nascente 4 193,05 4 Mensal
330040 Avenida Cidade de Luanda 23 457,18 4 17 724,00 Quinzenal

33081 Rua de Matola 1 147,28 5 Mensal
33061 Rua Cidade de João Belo 2 691,05 5 Mensal
33064 Rua Cidade de Nampula 3 228,07 5 Mensal
33070 Rua Cidade de Tete 3 283,09 5 Mensal
33005 Avenida Cidade do Porto 30 581,39 5 Mensal
33030 Praça de Chinde 3 394,15 5 3 394,15 Quinzenal
33078 Rua de Manica 3 413,15 5 Mensal
33083 Rua do Baixo Limpopo 4 420,49 5 Mensal
33029 Praça de Bilene 6 252,68 5 Mensal
33007 Avenida de Berlim Poente 1 145,33 5 Mensal
33069 Rua Cidade de Quelimane 10 102,41 5 Mensal

330100 Av. Marechal Gomes da Costa 13 486,11 5 Mensal
33003 Av. Cidade de Lourenço Marques 10 248,87 5 Mensal
33357 Jardim Maria de Lurdes Sá Teixeira 4 463,30 5 4 463,29 Quinzenal
33071 Rua Cidade de Vila Cabral 13 686,66 5 Mensal
33052 Rua Cidade da Beira 23 556,00 5 Mensal

333440 Rua do Conselheiro Mariano de Carvalho 559,26 A Mensal
330090 Avenida Dr. Francisco Luís Gomes 19 163,31 A Mensal

33042 Rua Alferes Carvalho Pereira 820,63 A Mensal
33073 Rua Contra-Almirante Armando Ferraz 2 418,05 A Mensal
33044 Rua Alferes Santos Sasso 977,20 A Mensal

332850 Avenida de Berlim 3 746,53 A Mensal
33091 Rua Furriel Galrão Nogueira 999,24 A Mensal

330060 Av. de Berlim Nascente 4 435,58 A Mensal
333400 Praça Mota Veiga 1 453,07 A 1 127,97 Quinzenal

33098 Rua Sarg. José Paulo dos Santos 962,46 B Mensal
330490 Rua Capitão Tenente Oliveira e Carmo 1 219,69 B Mensal

33088 Rua dos Lojistas 3 954,19 B 3 954,11 Quinzenal
33035 Rua 1º Cabo José Martins Silvestre 7 360,18 B Mensal
33097 Rua Sargento Armando Monteiro Ferreira 12 737,64 B 2 607,16 Quinzenal

330480 Rua Capitão Santiago de Carvalho 13 752,99 B 1 891,39 Quinzenal
330410 Rua Alferes Barrilaro Ruas 25 958,86 B 3 319,00 Quinzenal
330920 Rua General Silva Freire 53 125,23 B Mensal

33331 Rua Vinte e Quatro 559,16 C Mensal
33028 Praça das Casas Novas 671,96 C 530,00 Quinzenal
33039 Rua Oito 1 061,33 C 1 061,33 Quinzenal

330360 Rua Vinte e Seis 1 344,80 C 1 345,00 Quinzenal
33021 Largo Américo Rosa Guimarães 2 035,50 C Mensal
33108 Quinta na Av. de Berlim 1 654,74 C Mensal
33043 Rua Alferes Mota da Costa 2 289,24 C Mensal
33075 Rua da Quinta da Fonte 2 079,34 C 1 385,87 Quinzenal



FREGUESIA DE OLIVAIS

COD_SIG NOME Area_m2 Zona Areas de rega
Periodicidade de 

manutenção

33094 Rua Major Figueiredo Rodrigues 3 356,60 C Mensal
33002 Alameda da Encarnação 9 980,50 C 9 980,50 Quinzenal
33031 Praça Santo Eugénio 13 721,19 C 13 721,19 Quinzenal
33038 Rua Sete 1 045,58 D 1 045,58 Quinzenal
33037 Rua Vinte e Sete 1 317,92 D 1 317,92 Quinzenal
33032 Praça do Norte 1 855,92 D 1 855,92 Quinzenal
33096 Rua da Quinta de Santa Maria 2 804,72 D 2 804,72 Quinzenal
33093 Rua João de Castro Osório 650,35 E Mensal
33090 Rua Francisco Mantero 893,10 E Mensal
33023 Praça Carlos Ramos 1 245,55 E Mensal
33027 Praça Cottinelli Telmo 2 072,79 E Mensal
33170 Rua Vice Almirante Augusto de Castro Guedes - Frente ao Nº45 e 491 932,69 E Mensal
33089 Rua Dr. José Saraiva 2 359,36 E Mensal
33156 Praça Cottinelli Telmo - Traseiras das torres 2 e 3 2 737,19 E Mensal
33099 Rua Vice-Almirante Augusto de Castro Guedes 4 332,24 E Mensal
33106 Talude das bombas / 2ª Circular 8 438,45 E Mensal
33323 Estrada da Circunvalação - Ao lado do lote 13 412,92 F Mensal
33322 Azinhaga do Casquilho - Frente ao Elo Social 534,68 F Mensal
33321 Av. Dr. Alfredo Bensaúde - R. 1º C. José M. Silvestre 1 560,04 F Mensal
33324 Rua Alberto MacBride  - Frente ao Lote 8A e 9B 1 564,59 F Mensal
33033 Praça José Queirós 3 170,19 F 3 170,19 Quinzenal
33050 Rua Carlos George 381,07 F Mensal

Rua Conselheiro Teles de Vasconcelos (Metro) 2 173,13 F 2173,13 Quinzenal
33045 Rua Alfredo Franco 2 938,02 F 2918 Quinzenal

333170 Avenida Doutor Alfredo Bensaúde/Rua Costa Malheiro 5 841,10 F Mensal
33008 Avenida Dr. Alfredo Bensaúde 15 979,32 F Mensal
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Áreas regadas com sistema de rega instalado

Áreas regadas

JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVAIS
DIVISÃO DE AMBIENTE URBANO
 Rua General Silva Freire, Lote C
 1849-029 Olivais, Lisboa
 Telefone: 218540690
 E-mail: geral@jf-olivais.pt



 

 

 
 
 
 

FREGUESIA DE OLIVAIS 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

Contribuinte: 507 00 14 60 – Rua General Silva Freire, Lote C, 1849-029 Olivais, Lisboa 

Telefone 218 540 690 – Fax 218 520 687 – E-mail geral@jf-olivais.pt 

 

Página 9 de 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona 1 

  

mailto:geral@jf-olivais.pt
















 

 

 
 
 
 

FREGUESIA DE OLIVAIS 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

Contribuinte: 507 00 14 60 – Rua General Silva Freire, Lote C, 1849-029 Olivais, Lisboa 

Telefone 218 540 690 – Fax 218 520 687 – E-mail geral@jf-olivais.pt 

 

Página 10 de 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona 2 

  

mailto:geral@jf-olivais.pt




































 

 

 
 
 
 

FREGUESIA DE OLIVAIS 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

Contribuinte: 507 00 14 60 – Rua General Silva Freire, Lote C, 1849-029 Olivais, Lisboa 

Telefone 218 540 690 – Fax 218 520 687 – E-mail geral@jf-olivais.pt 

 

Página 11 de 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona 3 

  

mailto:geral@jf-olivais.pt












































 

 

 
 
 
 

FREGUESIA DE OLIVAIS 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

Contribuinte: 507 00 14 60 – Rua General Silva Freire, Lote C, 1849-029 Olivais, Lisboa 

Telefone 218 540 690 – Fax 218 520 687 – E-mail geral@jf-olivais.pt 

 

Página 12 de 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona 4 

  

mailto:geral@jf-olivais.pt
















R 
Ci

d 
de

 M
oc

am
ed

es Escola Secundaria Eca de Queiroz

R 
Ci

d 
Lo

bi
to

R Cid Benguela

330720

330720

FREGUESIA DE OLIVAIS

Divisão de
Ambiente Urbano

DAU-SEV-SMEV

U:\Junta Freguesia Olivais\Logotipos\Heráldica_Olivais.TIF

AutoCAD SHX Text
RUA CIDADE DO LOBITO

AutoCAD SHX Text
RUA CIDADE DO LOBITO

AutoCAD SHX Text
LOCALIZAÇÃO DE JARDINS

AutoCAD SHX Text
O TÉCNICO :

AutoCAD SHX Text
ASSUNTO :

AutoCAD SHX Text
DESIGNAÇÃO :

AutoCAD SHX Text
Local:

AutoCAD SHX Text
Toponímia:

AutoCAD SHX Text
Álvaro Gonçalves

AutoCAD SHX Text
Códigol:

AutoCAD SHX Text
Freguesia:

AutoCAD SHX Text
O DESENHADOR :

AutoCAD SHX Text
OLIVAIS

AutoCAD SHX Text
33072

AutoCAD SHX Text
 CAD :

AutoCAD SHX Text
DATA :

AutoCAD SHX Text
JULHO 2015

AutoCAD SHX Text
Jardinscadacess.dwg

AutoCAD SHX Text
 Layout :

AutoCAD SHX Text
ÁREA VERDE

AutoCAD SHX Text
ÁREA TOTAL





 

 

 
 
 
 

FREGUESIA DE OLIVAIS 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

Contribuinte: 507 00 14 60 – Rua General Silva Freire, Lote C, 1849-029 Olivais, Lisboa 

Telefone 218 540 690 – Fax 218 520 687 – E-mail geral@jf-olivais.pt 

 

Página 13 de 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:geral@jf-olivais.pt


































 

 

 
 
 
 

FREGUESIA DE OLIVAIS 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

Contribuinte: 507 00 14 60 – Rua General Silva Freire, Lote C, 1849-029 Olivais, Lisboa 

Telefone 218 540 690 – Fax 218 520 687 – E-mail geral@jf-olivais.pt 

 

Página 2 de 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona A 

  

mailto:geral@jf-olivais.pt




















 

 

 
 
 
 

FREGUESIA DE OLIVAIS 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

Contribuinte: 507 00 14 60 – Rua General Silva Freire, Lote C, 1849-029 Olivais, Lisboa 

Telefone 218 540 690 – Fax 218 520 687 – E-mail geral@jf-olivais.pt 

 

Página 3 de 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona B 

  

mailto:geral@jf-olivais.pt


















 

 

 
 
 
 

FREGUESIA DE OLIVAIS 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

Contribuinte: 507 00 14 60 – Rua General Silva Freire, Lote C, 1849-029 Olivais, Lisboa 

Telefone 218 540 690 – Fax 218 520 687 – E-mail geral@jf-olivais.pt 

 

Página 4 de 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona C 

  

mailto:geral@jf-olivais.pt
























 

 

 
 
 
 

FREGUESIA DE OLIVAIS 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

Contribuinte: 507 00 14 60 – Rua General Silva Freire, Lote C, 1849-029 Olivais, Lisboa 

Telefone 218 540 690 – Fax 218 520 687 – E-mail geral@jf-olivais.pt 

 

Página 5 de 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona D 

  

mailto:geral@jf-olivais.pt










 

 

 
 
 
 

FREGUESIA DE OLIVAIS 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

Contribuinte: 507 00 14 60 – Rua General Silva Freire, Lote C, 1849-029 Olivais, Lisboa 

Telefone 218 540 690 – Fax 218 520 687 – E-mail geral@jf-olivais.pt 

 

Página 6 de 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona E 

  

mailto:geral@jf-olivais.pt




















 

 

 
 
 
 

FREGUESIA DE OLIVAIS 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

Contribuinte: 507 00 14 60 – Rua General Silva Freire, Lote C, 1849-029 Olivais, Lisboa 

Telefone 218 540 690 – Fax 218 520 687 – E-mail geral@jf-olivais.pt 

 

Página 7 de 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona F 

  

mailto:geral@jf-olivais.pt










C Â M A R A       M  U N I C I P A L

Divisão de Planeamento, Gestão e
DMEVAE - DEV

Manutenção da Estrutura Verde

Av Dr Alfredo Bensaude

R Dr Alfredo Bensaude

Estr CircunvalacaoR Carlos George

Externato Nacional de Moscavide

330500

330500

AutoCAD SHX Text
RUA CARLOS GEORGE

AutoCAD SHX Text
RUA CARLOS GEORGE

AutoCAD SHX Text
LOCALIZAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES

AutoCAD SHX Text
O TÉCNICO :

AutoCAD SHX Text
ASSUNTO :

AutoCAD SHX Text
DESIGNAÇÃO :

AutoCAD SHX Text
Local:

AutoCAD SHX Text
Toponímia:

AutoCAD SHX Text
JSS

AutoCAD SHX Text
Códigol:

AutoCAD SHX Text
Freguesia:

AutoCAD SHX Text
O DESENHADOR :

AutoCAD SHX Text
OLIVAIS

AutoCAD SHX Text
33050

AutoCAD SHX Text
 CAD :

AutoCAD SHX Text
DATA :

AutoCAD SHX Text
MAIO 2017

AutoCAD SHX Text
SIG_2017.dwg

AutoCAD SHX Text
 Layout :

AutoCAD SHX Text
ÁREA VERDE

AutoCAD SHX Text
ÁREA TOTAL

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
U

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
U

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
JSS



C Â M A R A       M  U N I C I P A L

Divisão de Manutenção
DMAU - DAEP

de Espaços Verdes

R
 C

on
s 

Te
le

s 
de

 V
as

co
nc

el
os

Av Dr Alfredo Bensaude

Estr Circunvalacao

33323

AutoCAD SHX Text
ESTRADA DA CIRCUNVALAÇÃO

AutoCAD SHX Text
ESTRADA DA CIRCUNVALAÇÃO - AO LADO DO LOTE 13

AutoCAD SHX Text
LOCALIZAÇÃO DE JARDINS

AutoCAD SHX Text
O TÉCNICO :

AutoCAD SHX Text
ASSUNTO :

AutoCAD SHX Text
DESIGNAÇÃO :

AutoCAD SHX Text
Local:

AutoCAD SHX Text
Toponímia:

AutoCAD SHX Text
Álvaro Gonçalves

AutoCAD SHX Text
Códigol:

AutoCAD SHX Text
Freguesia:

AutoCAD SHX Text
O DESENHADOR :

AutoCAD SHX Text
33323

AutoCAD SHX Text
 CAD :

AutoCAD SHX Text
DATA :

AutoCAD SHX Text
JUNHO 2013

AutoCAD SHX Text
Jardinscadacess.dwg

AutoCAD SHX Text
 Layout :

AutoCAD SHX Text
ÁREA VERDE

AutoCAD SHX Text
ÁREA TOTAL

AutoCAD SHX Text
S. MARIA DOS OLIVAIS

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
U

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
U

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
O

















 
 
 
 
 
 

FREGUESIA DE OLIVAIS 
 

                                                                                                                             
 

Contribuinte: 507 00 14 60 – Rua General Silva Freire, Lote C, 1849-029 Olivais, Lisboa 

Telefone 218 540 690 – Fax 218 520 687 – E-mail geral@jf-olivais.pt 

 

Página 1 de 2 

 
Espaços de Jogo e Recreio  

 

Referência Designação da Instalação 

EJR_01 Rua Cândido de Oliveira/ Rua Acúrcio Pereira 

EJR_02 Avenida Cidade de Luanda 

EJR_03 Escola Sarah Afonso 

EJR_04 Rua Almada Negreiros (Parque Infantil dos Candeeiros) 

EJR_05 Rua do Dondo 

EJR_06 Rua de Manhiça  

EJR_07 Praça Cidade São Salvador  

EJR_08 Rua Vila de Bissorá 

EJR_09 Escola Adriano Correia de Oliveira 

EJR_10 Escola Arco-íris 

EJR_11 Praça de Bilene 

EJR_13 Rua Cidade de João Belo 

EJR_14 Rua Cidade de Vila Cabral 

EJR_15 Praça Mota Veiga 

EJR_16 Rua Capitão Tenente Oliveira e Carmo 

EJR_17 Jardim de Santo Eugénio  

EJR_18 Rua 8/ Rua 12/ Rua 14  

EJR_19 Escola Paulino Montez 

EJR_20 Rua 7/ Rua 11/Rua 15  

Anexo III - 
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EJR_21 Rua 26/ Rua 8  

EJR_22 Rua 27/ Rua 7  

EJR_23 Praça do Norte (Bairro da Encarnação) 

EJR_24 Rua Alfredo Franco 

EJR_25 Rua Costa Malheiro 
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ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO (EJR) 



JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVAIS
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E-Civitas

0- Não Aplicável 

1- Não Realizado

2- Incompleto ou mal realizado

3- Bem realizado

Ficha de Fiscalização Espaços Verdes

ANEXO VII - Fichas de Fiscalização

Cód. 
SIG
CML

Ruas

E
qu

ip
am

en
to

s 
e 

vi
at

ur
as
Material Vegetal

Arbustos, 
Herbáceas e Sebes

ÁrvoresRelvado e Prados regados
Prado de 
sequeiro

Logística

R
ec

ur
so

s 
H

um
an

os

Empresa Prestadora de Serviço: 
Fiscalização efetuada por: 

C
or

te

Observações

Relvados e 
prados

Mobiliário Urbano

Limpeza geral

Áreas 
pavimentadas 
adjacentes aos 
espaços verdes
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Data:             /                   /

Equipamentos Pavimentos Papeleiras Ocorrências

Cód.SIG 
CML

Parque Infantil
Li
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za

Li
m

pe
za

E-Civitas

0- Não Aplicável 

1- Não Realizado

2- Incompleto ou mal realizado

3- Bem realizado

Ficha de Fiscalização Parques Infantis

Empresa Prestadora de Serviço: 
Fiscalização efetuada por: 

Observações
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FREGUESIA DE OLIVAIS

Ruas

1 Rua Acúrcio Pereira 4545
2 Rua Cândido de Oliveira 16477

Rua Américo Jesus Fernandes
Largo Jaime Carvalho
Rua João Cunha Serra
Rua de Montepuez
Rua do Ibo
Rua de Macia
Rua de Manjacaze
Rua de Vila Alferes Chamusca
Rua Vila Fontes -  parte ( nº 18 ao 24 )
Rua Almada Negreiros  - parte ( lote L ao F )

1 Av. Cidade de Luanda  - parte ( lote 479 ao 485 ) 2272
Av. Cidade de Luanda  - parte ( lote 31 ao 35 )
Rua Eurico da Fonseca

1 Rua Almada de Negreiros  - parte ( nº 460 ao 462 ) ( nº 454 ao 494 ) 4650
Rua Dr. Costa Sacadura
Av. Pádua

1 Rua da Manhiça  - parte ( lote 449 ao 466 ) 9300
Rua Almada Negreiros  - parcial ( lote 470 ao 473 )
Rua de Manhiça  - parcial ( lote 445 ao 450 )
Rua de Manhiça  - parte ( lote 444 )
Rua do Chibuto  - parte ( lote 405 ao 411 )
Rua de Chibuto  - parte ( lote 436 ao 438 )
Rua de Marraquene  - parte ( lote 437 ao 439 )

2 Rua de Marraquene  - parte ( lote 440 ao 451 ) 9300
Rua Vila Fontes  - parte ( nº 2 ao 32 ) ( nº 1 ao 45 )
Rua Vila Sena
Rua Almada Negreiros  - parte ( lote 474 ao lote Q )
Rua Mocimboa da Praia
Rua do Dondo
Rua Almada Negreiros  - parcial ( lote 475 )
Rua Mamadú Sissé
Rua Vila de Bissóra
Rua Cidade da Praia  - parte ( lote 368 ao 371 ) 
Rua Cidade de Bafatá

2 Rua Cidade da Praia   - parte ( lote 362 ao 367 ) 5681
Rua Vila Teixeira Pinto
Rua Vila Farim
Rua Cidade de Dili

1 Rua Cidade de Bolama 728
2 Rua Cidade de Bissau 728

Largo Tenente João Rodrigues de Moura
Rua de Bubaque
Rua de Falacunda
Rua Cidade da Praia  - parte ( lote 345 ao 361 )
Rua Cidade de Margão
Rua de Catió
Rua Aleixo Corte Real

Anexo V - Listagem de Cantões e circuitos de deservagem

10 Cidade da Praia

1 1582

2 3440

3 2160

Z3

8 Bafatá

1 9300

3 11363

Cidade de Bissau

2 4545

7 Mercado Sul
1 11625

2 20454

6 Marracuene

1 4650

3 6975

9659

Z2

2 Almada Negreiros

1 9300

2 18600

3 Av. Cidade 
de Luanda

Z1 1 Acúrcio Pereira
3

5 Manhiça
2 6818

3 4650

2 1136

4 Av. Pádua

Zonas Cantão Área 
estimada 

(M2)
Local Nº Nº2 Designação Circuito Rua
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FREGUESIA DE OLIVAIS

RuasZonas Cantão Área 
estimada 

(M2)
Local Nº Nº2 Designação Circuito Rua

1 Rua Cidade de Benguela  - parte ( lote 334 ao 337 ) 6975
2 Rua Cidade de Benguela  - parte ( nº 66 ao 564 ) 4368

Av. Cidade de Luanda  - parte ( lote 2 ao 339 )
Rua Cidade de Cabinda  - parte ( nº 2 ao 18 )
Rua Cidade de Cabinda  - parte ( nº 26 ao 28 )
Rua Cidade de Gabela  - completa
Rua Cidade de Nova Lisboa  - parte ( nº 1 ao 67 )
Rua Cidade de Negage
Rua Cidade de Carmona  - parte ( até ao lote 240 )

2 Rua Cidade de Carmona  - parte ( nº2 ao nº22 ) 3053
Praça Cidade São Salvador
Rua de Moçãmedes  - parte ( lote 254 ao 256 )
Rua Cidade de Lobito  - parte ( lote 269 ao 282 ) 
Rua Cidade de Lobito  - parte ( lote 268 ao 340 )
Rua Cidade de Benguela  - parte ( lote 70 ao 239 )
Praça Cidade de Salazar
Rua Cidade de Malange  - parte ( pares nº 2 ao 6 ) ( inpares nº  1 ao 3 ) ( lote 180 ao 181 )
Rua Cidade de Malange  - parte ( lote 178 ao 179 )
Rua Cidade de Porto Alexandre
Praça Cidade São Salvador
Praça Cidade do Luso
Rua Cidade Novo Redondo
Rua Cidade de Moçâmedes  - parte ( º 253 ao 249 ) ( nº 266 ao 241 )

2 Rua Cidade de Nova Lisboa  - parte ( lote 219 ao 221 ) 10392
1 Rua Cidade da Beira  -  lado direito (sentido ascendente) 9090
2 Rua Cidade da Beira  -  lado esquerdo (sentido ascendente) 4545
1 Rua Cidade de João Belo 9090
2 Rua Cidade da Beira  - parte ( lote 22 ao 40 ) 11363

Rua de Manica
Rua Cidade da Beira  - parte ( lote 46 ) ( nº 61 )
Rua de Baixo Limpopo
Praça do Chinde
Rua Cidade da Beira  - parte ( nº 73 ao 77 )

1 Av. Cidade de Lourenço Marques  - parte ( praçeta A e B ) ( ao 160 ) 5681
Praça de Bilene
Rua Cidade de Nampula
Rua Cidade de João Belo  - parte ( lote 2 ao 6 )
Rua Cidade da Beira  - parte ( lote 90 ao 502 )
Rua Cidade de Tete
Largo Castro Soromenho
Rua de Matola
Rua Cidade de Porto Amélia
Rua Vila Pery
Rua Cidade de Inhanbane
rua Cidade de Tete  - parte ( Centro desportivo )

1 Rua Cidade Vila Cabral  - parte ( nº 34 ao 36 ) 11363
2 Rua Cidade Vila Cabral  - parte ( lote 46A ) 5681
3 Rua Cidade de Quelimane 4545

Avenidas 23 Av. Cid. Lourenço 
Marques

1 Av. Cidade Lourenço Marques 9300
1

Av. Marechal Gomes da Costa cruzamento com a Avenida Cidade do Porto  até ao 
crruzamento com a Avenida de Berlim

3260
2

Cruzamento Avenida de Berlim com a Avenida Cidade do Porto até ao cruzamento 
com a Avenida Dr. Alfredo Bensaúde

3770

21 Cidade de Tete

1 7954

2 4650

Z5

S

22 Vila  Cabral

Avenidas 24 Cidade do Porto

2 9090

1 13636

2 5681

20 Cidade de Nampula
2 10227

Cidade Nova 
Lisboa

1 18530

17 Beira Norte

18 Beira Sul

19  Chinde

1136

2 9300

13 Cidade de
 Carmona

1 8865

Z4

11 Cidade de
 Benguela

12 Cidade de 
Cabinda

1

14 Cidade de Lobito
1

16

8795

2 6106

15 Cidade de Malange
1 6818

Página 2 de 4



FREGUESIA DE OLIVAIS

RuasZonas Cantão Área 
estimada 

(M2)
Local Nº Nº2 Designação Circuito Rua

A Rua Alferes Santos Sasso

A Rua Furriel Galrrão Nogueira

A Rua Alferes Carvalho Pereira

A Av. Dr. Francisco Luis Gomes - Piscina

A 2 Av. Dr. Francisco Luis Gomes 5812
A Travessa buracos

A Rua conselheiro Mariano de Carvalho

A Rua da courela

A Azinhaga da Quinta das Courelas

A Azinhaga da Alagueza

A Praça Mota Veiga

A Rua Alves Gouveia

A Travessa do Adro

A Calçadinha dos Olivais

A Praça da Viscondessa dos Olivais

A Travessa das Courelas

A Rua Contra Almirante Armando Ferraz

B 1 1º Cabo José Martins Silvestre 9300
B Rua Sargento José Paulo dos Santos

B Rua Furriel João Nunes Redondo

B Rua Alferes Barrilaro Ruas  - parte ( nº 42 ao 48 )

B Rua Alferes Barrilaro Ruas  - parte ( nº 2 ao 50 )

B 1ºCabo José Martins Silvestre  - parte ( blovo 2 ao lote 4 )

B Rua Alferes Barrilaro Ruas  - parte ( nº 1 ao 17 )

B Rua Capitão Tenente Oliveira e Carmo

B Rua Capitão Santiago Carvalho

B Rua Alferes Mota da Costa

B Rua Major Figueiredo Rodrigues

B Largo Americo Rosa Guimarães

B Circular Sul   - parte ( nº 22 ao 30B ) ( lote A ao 11A )

B 1 Rua General Silva Freire -  - parte ( nº 6 ao 20) 6321
B 2 Rua General Silva Freire -  - parte ( lote 19 ao 55 ) 5824
B 3 Rua General Silva Freire  - parte ( lote 130 ) 6818

B 45
Sarg. Arm. M.

 Ferreira
1 Rua Sargento Armando Monteiro Ferreira 10392

C Rua da Portela  - parte ( nº2 ao 40A )

C Rua Quinta da Fonte

C Rua 8  - parte ( nº 38 ao 44 ) ( nº 23 )

C Rua 18 - parte ( nº 6 ao 44 ) ( nº 13 ao 51 )

C Rua 20  - parte ( nº 18 ao 56A ) ( nº 25 ao 63 )

C Rua 22

C Praça das Casas Novas

C Circular Sul

C Rua Quinta do Morgado

C Rua 26

C Rua 28

C Rua 8  - parte ( nº 50 )

C Rua do Mercado  - parte ( nº 26 ao 42 ) ( nº 25 ao 47 )

C Rua 14

C Rua 8  - parte ( nº 1 ao 36 )

C Rua 12  - parte ( nº 1 ao 15 )

C Rua do Mercado  - parte ( nº 2 ao 24 ) ( nº 1 ao 23 )

C Rua 20  - parte (nº 2 ao 16 ) ( nº 1 ao 23 )

C Rua 18  - parte ( nº 1 ) ( nº 2 )

C Rua da Portela  - parte( nº 42 ao 70 )

C Rua da Portela  - parte ( nº 70 ao 98 )

C Rua 2

C Rua 4

C Rua 6

C Rua 10 

C Rua 12  - parte ( nº 2 ao 8 )

C Rua 16

43 Rua da Portela 1 5500

41 Rua 8

1 2272

2 2272

38
Portela Qta da 

Fonte
1 7000

39
Praça Casas 

Novas
1 6818

29
Capitão S. 
Carvalho

1 24412

33 General Silva 
Freire

2 9300

27 Alferes Barrilaro
 Ruas

1 2912

2 2450

N

32 Francisco 
Luis Gomes

25
1º Cabo José 

Martins
 Silvestre

1 5813

37 Olivais Velhos 1 13636
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FREGUESIA DE OLIVAIS

RuasZonas Cantão Área 
estimada 

(M2)
Local Nº Nº2 Designação Circuito Rua

D Rua 1

D Rua 3

D Rua 5

D Rua 9

D Rua 17

D Alameda da Encarnação  - parte ( nº 1 ao Centro de Dia Sta. Casa da Misericordia )

D Rua dos Eucaliptos  - parte ( nº 2 ao 30 )

D Quinta de Santa Maria

D Rua dos Eucaliptos  - parte ( nº 60 ao 98 )

D Rua 19  - parte ( nº 14 ao 52 ) ( nº 5 ao 43 )

D Rua 21  - parte ( nº 16 ao 64 ) ( 17 ao 55 )

D Rua 23 

D Rua 7 -  parte ( nº 33 ao 39 )

D Rua dos Logistas

D Rua 25

D Paulino Montez)

C Rua 24

D Rua dos Eucaliptos  - parte ( nº 32 ao 58 )

D Rua 7

D Rua 11 

D Rua 15

D Rua Poço Coberto

D Rua 21   - parte ( nº 2 ao 24 ) ( nº 1 ao 15A )

D Rua 19  - parte ( nº 2 ao 12 ) ( nº 1 ao 3 )

D Rua das Escolas

D Circular Norte

D Praça do Norte

D Rua 7  - parte ( nº 32A ao lote 39 )

D Rua 27

D Rua 29

E Rua Vice-Almirante Augusto Castro Guedes  - parte ( torre 10/16/20 )

E Rua Dr. José Saraiva  - parte ( nº 24 ao 48 )

E Praça Conttineli

E Rua Dr. José Saraiva  - parte ( nº 54 ao 64 ) ( nº 5 ao 37 )

E Av. Contra-Almirante Augusto Castro Guedes  - parte ( nº11 ao 19 ) 

E Praça Faria da Costa

E Rua João Castro Osório

E Av. Contra-Almirante Augusto Castro Guedes  - parte  ( nº 45 ao 49 )

E Praça Carlos Ramos

E Rua Humberto Madeira

E Rua Francisco Mantero

F Azinhaga do Casquilho

F Av Dr. Alfredo Bensaúde

F 30 Costa Malheiro 1 Rua Costa Malheiro 2365
F Av. Alfredo Bensaude  -parcial

F Praça José Queiros  - entreposto

F Rua Alberto McBride

F Rua Carlos George

F 2 Rua Alfredo Franco 1000
Estrada da Circunvalação
Rua Padre Joaquim Aguiar

Avenidas 47 Av. Berlim 1 I ao lote 3 3500
Avenidas 48

Av. Infante
 D. Henrique

1 Av. Infante Dom Henrique 7000
Avenidas 49 Av. M. Gom. Costa 1 Av. Marechal Gomes da Costa 2325

F 46
Estrada da 
circunvalação

1 4650

4650

2 4650

34 Logistas 1 9300

42 Rua 15 1 4000

31 Eucaliptos

28
Av.Dr. Alfredo 

Bensaúde
1 8137

40 Praça José Queiróz
1 9300

36 Morgado Esquerdo

1 4650

2 4650

44 Rua das Escolas 1 5681

35 Morgado Direito
1

1 3200

2 3200

26 Alameda Rua 5 1 4000
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