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Acordo de Execução  

Relativo à Delegação Legal de Competências  

Do Município do Barreiro na União de Freguesias/Freguesia….  

 

 

Entre, 

O Município do Barreiro, com sede na Rua Miguel Bombarda, Paços do Concelho, pessoa coletiva nº 506 673 

626, adiante designado por 1º outorgante, neste ato representado pelo seu Presidente, Carlos Humberto 

Palácios Pinheiro de Carvalho,  

 

E, 

 

A União de Freguesias/Freguesia ………., com sede ………, pessoa coletiva nº ……., adiante designada por 2º 

outorgante, e, aqui representada pelo seu Presidente ………………… 

 

Considerando que, 

 

A entrada em vigor da Lei nº 75/2013 de 12/09, que estabelece o regime jurídico das Autarquias Locais, alterou 

de forma significativa o quadro de competências, tanto próprias como delegadas, das Freguesias e das suas 

Uniões. 

Entre as novidades introduzidas, com maior ou menor sucesso, conta-se a inesperada delegação legal de 

competências do Município na Freguesia. 

Situada num campo híbrido, que não é o da transferência de competências mas que também se afasta da 

delegação voluntária que conhecemos, a delegação legal vem, fugindo de alguma forma à vontade dos 

intervenientes, criar um espaço de intervenção das Freguesias sobre competências e atribuições Municipais que, 

claramente, importa esclarecer. 

O Acordo de Execução que agora se aprova resulta, em partes iguais, da experiência longa e intensa de muitos 

anos de delegação voluntária de competências do Município nas Freguesias e, simultaneamente, de uma 

discussão, profunda mas ainda não fechada, sobre o novo modelo encontrado pelo legislador. 

Destes dois elementos – experiência e estudo – resulta um acordo de execução que, globalmente, nos parece 

bom, e que, na esteira do trabalho anteriormente desenvolvido, cria as condições de exercício pela Freguesia da 

esmagadora maioria das competências legalmente delegadas. 
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Em rigor, apenas uma das competências legalmente delegadas não se encontra abrangida pelo presente acordo 

de execução, continuando, para já, a ser integralmente assumida pelo Município: a gestão, limpeza e 

manutenção dos mercados cobertos. 

O motivo é simples. 

Estes mercados cobertos, ao contrário do que sucede com as feiras, possuem uma dimensão e acarretam, hoje, 

um conjunto de encargos e obrigações a que, numa primeira análise, julgamos que uma gestão que beneficie 

das vantagens duma economia de escala pode fazer face de forma financeiramente racional e gestionáriamente 

eficiente e eficaz. 

De fato, e caso não se empreenda um percurso prévio de análise e intervenção sobre a realidade identificada, os 

instrumentos financeiros, bem como os recursos humanos cuja transferência para a Freguesia se mostraria 

necessária para fazer face às obrigações decorrentes do exercício da competência legalmente delegada, 

excedem, largamente, aqueles de que o Município carece, fruto da sua dimensão, para alcançar iguais 

resultados. Sucede assim, por exemplo, com os recursos humanos ou com a gestão dos contratos de seguro, 

higiene e limpeza. 

Aliás, as mesmas razões aplicam-se ao Mercado de Levante do Barreiro o qual, ainda que a céu aberto, possui 

dimensões, características e exigências que o aproximam, neste particular, dos mercados cobertos. 

Decidimos assim, num primeiro momento e assumindo que este não é um assunto definitivamente encerrado, 

beneficiar da possibilidade conferida pelo número 1 do artigo 133º da Lei em referência e, no caso concreto e 

tendo em conta o interesse público numa gestão ponderada e racional dos recursos financeiros disponíveis, ter 

esta competência em concreto como não delegada. 

Acreditamos, quanto ao mais, que este continuará – ainda que através de uma fórmula legal diferente e, parece-

nos, desnecessariamente pior – a constituir um caminho de sucesso na aproximação, no Município do Barreiro, 

dos caminhos da gestão autárquica aos cidadãos e às populações. 

As competências legalmente delegadas estão, no essencial, voluntariamente delegadas há muitos anos. 

Este é, como sempre foi, um caminho que Município e Freguesias querem continuar a aprofundar. 

 

É, livremente e de boa-fé, celebrado o presente Acordo de Execução (doravante denominado Acordo) que se 

rege pelos artigos seguintes.  

 

 

Artigo 1º 

(Objeto) 
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O Acordo tem por objeto, nos termos da delegação de competências legalmente operada, a fixação das 

condições e a identificação dos recursos humanos, patrimoniais e financeiros necessários e suficientes ao 

exercício pela segunda outorgante das seguintes competências: 

(1) Limpeza de vias, espaços públicos, sarjetas e sumidouros; 

(2) Gestão, manutenção, conservação e limpeza de espaços verdes; 

(3) Manutenção e conservação dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo 

do ensino básico e respetivo espaço envolvente. 

(4) Manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no espaço público, com 

exceção daquele que seja objeto de concessão; 

(5) Gestão e manutenção corrente de feiras e mercados de levante. 

 

Artigo 2º  

(Exercício das competências) 

1. O exercício das competências delegadas compreende a prática de todos os atos necessários à integral 

consecução das mesmas, regendo-se pelos princípios do interesse público, da igualdade, da não 

discriminação, da estabilidade, da continuidade da prestação do serviço público e da necessidade e 

suficiência dos recursos. 

2. O exercício das competências delegadas realiza-se nos limites e condições específicas impostas por lei ou 

fixadas pelo primeiro outorgante, desde logo os identificados no Acordo e seus Anexos, bem como em 

quaisquer outras disposições e orientações técnicas ou regulamentares. 

3. A segunda outorgante é diretamente responsável pelos danos emergentes e pelos lucros cessantes 

decorrentes do exercício das competências identificadas no Acordo.  

 

Artigo 3º  

(Limpeza das vias, espaços públicos, sarjetas e sumidouros) 

1. São espaços públicos:  

(1) Os passeios, arruamentos, pracetas, caminhos, logradouros requalificados, bermas, valetas, 

sarjetas e sumidouros;  

2. A limpeza de espaços públicos inclui:   

(1) Varredura; 

(2) Limpeza; 

(3) Limpeza e recolha de papeleiras; 
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(4) Corte de ervas nos passeios, incluindo as caldeiras das árvores de arruamento, e demais espaços 

públicos; 

(5) Colocação de monda química (herbicida) nos passeios e demais espaços públicos; 

(6) Limpeza superficial de sumidouros e sarjetas; 

3. O primeiro outorgante cede à segunda sacões de 1m3 de capacidade, os quais se destinam, exclusivamente, 

à colocação de resíduos de limpeza, estando vedada a sua cedência a terceiros. 

4. Os sacões a que alude o número anterior são solicitados previamente pela segunda outorgante, 

incumbindo ao primeiro, apurado o número total de sacões disponíveis e o número global solicitado por 

todos os requerentes no mesmo período, proceder à sua distribuição.  

 

Artigo 4º  

(Gestão, manutenção, conservação e limpeza de espaços verdes) 

1. São espaços verdes: 

(1) Pracetas; 

(2) Largos; 

(3) Áreas ajardinadas, ou verdes, de enquadramento (urbanizações, ruas e avenidas, etc.); 

(4) Jardins. 

2. A gestão, manutenção, limpeza e conservação dos espaços verdes inclui: 

(1) Conservação e manutenção dos sistemas de rega; 

(2) Manutenção de relvado ou prados; 

(3) Mondas; 

(4) Fertilizações; 

(5) Plantações e sementeiras  

(6) Corte de sebes; 

(7) Podas arbustivas; 

(8) Tratamentos fitossanitários; 

(9) Retanchas várias; 

(10) Limpeza geral do espaço; 

(11) Limpeza de pavimentos; 

(12) Limpeza de sarjetas e sumidouros; 

3. As retanchas devem cumprir os planos de plantações e sementeiras originais dos respetivos projetos, 

quando existam. 
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4. Depende de parecer prévio, vinculativo, do primeiro outorgante: 

(1) A substituição de espécies por razões técnicas ou de inexistência no mercado; 

(2) A alteração às zonas verdes e espaços ajardinados, nomeadamente a poda e abate de árvores;  

(3) A plantação de árvores em espaços verdes ou em arruamento;  

5. Numa situação de perda total dos espaços verdes e zonas ajardinadas, em que seja comprovada a falta de 

manutenção, negligência ou abandono, serão as mesmas reabilitadas e custeadas pela segunda outorgante, 

sob orientação técnica do primeiro.  

 

Artigo 5º  

 (Manutenção e conservação dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico) 

1. A manutenção e conservação dos edifícios do ensino pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico existentes 

na área da freguesia incide sobre: 

(1) Paredes; 

(2) Coberturas (inclinadas e em terraço); 

(3) Planos interiores e exteriores dos tetos dos edifícios; 

(4) Equipamentos de cozinha e sanitários; 

(5) Componentes de carpintaria, serralharia, alumínios, estores, vidros e vãos; 

(6) Redes prediais de água e esgotos e respetivos acessórios, incluindo os elementos de drenagem 

de águas pluviais (algerozes e sumidouros, p.e.);  

(7) Pavimentos; 

(8) Acessórios da rede elétrica.  

2. Dependem de parecer prévio, vinculativo, do primeiro outorgante: 

(1) Quaisquer intervenções não descritas nas Normas Técnicas; 

(2) As alterações às condições originais dos edifícios 

3. Cada estabelecimento de ensino dispõe de um livro de manutenção cujo original se encontra na posse do 

primeiro outorgante. 
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4. A segunda outorgante registará na minuta relevante para o efeito constante no anexo VI, todas as 

intervenções de conservação e manutenção realizadas, procedendo mensalmente ao seu envio. 

 

Artigo 6º 

(Manutenção e conservação dos espaços envolventes dos estabelecimentos   

de educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico) 

 

1. É espaço envolvente dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico a área 

compreendida entre o edifício e o perímetro de proteção escolar, inclusive.  

2. A manutenção e conservação dos espaços envolventes dos estabelecimentos do ensino pré-escolar e do 1º 

ciclo do ensino básico existentes na área da freguesia incluem: 

(1) Muros em alvenaria, vedações metálicas e todos os elementos exteriores que façam parte do 

equipamento e sejam de uso do mesmo, tais como candeeiros, caixa do correio, campainha 

entre outros; 

(2) Acessórios necessários ao funcionamento e utilização do equipamento escolar; 

(3) Pavimentos em calçadas, lajetas em cimento, terra batida, lancis e demais materiais; 

(4) Elementos urbanos tais como canteiros, escadas, telheiros, etc.; 

(5) Equipamentos urbanos existentes na zona do recreio tais como bancos, mesas, papeleiras, 

bebedouros, brinquedos e ringues. 

(6) Limpeza e conservação das áreas verdes; 

3. Cada estabelecimento de ensino dispõe de um livro de manutenção cujo original se encontra na posse do 

primeiro outorgante. 

4. A segunda outorgante registará na minuta relevante para o efeito constante no anexo VI, todas as 

intervenções de conservação e manutenção realizadas, procedendo mensalmente ao seu envio.  

5. Qualquer alteração às condições originais do espaço envolvente carece de parecer prévio, vinculativo, do 

primeiro outorgante. 
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Artigo 7º 

(Planeamento) 

Os outorgantes reúnem nos meses de janeiro, maio e setembro de cada ano, para estudo, 

acompanhamento, balanço e planificação das intervenções necessárias nos estabelecimentos de educação 

pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, bem como das respetivas áreas envolventes.  

 

Artigo 8º 

(Manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no espaço público) 

1. É mobiliário urbano todo o elemento ou conjunto de elementos que, mediante instalação total ou parcial 

na via pública, por si ou instrumentalmente, se destinem a satisfazer diversos propósitos de uso dos 

cidadãos ou como suporte às redes urbanas, designadamente:  

(1) Bancos; 

(2) Mesas; 

(3) Papeleiras; 

(4) Pilaretes; 

(5) Floreiras;          

2. Excluem-se da competência de manutenção, reparação e substituição do mobiliário os elementos ou 

conjuntos objeto de concessão. 

3. A colocação de novo mobiliário urbano no espaço público carece de parecer prévio, vinculativo, e 

acompanhamento técnico do primeiro outorgante. 

 

Artigo 9º  

(Gestão e manutenção corrente de feiras e mercados de levante) 

1. São feiras e mercados de levante, os mercados públicos, realizados ao ar livre, em dias ou épocas fixas e em 

lugares determinados. 

2. A gestão e manutenção corrente de feiras e mercados de levante inclui: 

(1) Licenciamento; 

(2) Aplicação dos regulamentos de funcionamento; 
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(3) Limpeza e manutenção do espaço e sanitários; 

(4) Vedações. 

3. O licenciamento de feiras e mercados de levante não existentes à data da celebração do Acordo carece de 

parecer prévio, vinculativo, do primeiro outorgante. 

 

Artigo 10º  

(Anexos) 

São parte integrante do Acordo: 

(1) Listagem de espaços e equipamentos (Anexo I); 

(2) Critérios de multiplicação (Anexo II); 

(3) Quadros financeiros (Anexo III); 

(4) Normas Técnicas (Anexo IV); 

(5) Manual de Procedimentos (Anexo V); 

(6) Minutas (Anexo VI). 

 

Artigo 11º  

(Recursos Humanos) 

1. A delegação das competências previstas no Acordo é acompanhada dos recursos humanos necessários à 

sua prossecução.  

2. Incumbe ao primeiro outorgante, sem prejuízo dos direitos e regalias dos trabalhadores abrangidos:  

(1) Dotar a segunda dos recursos humanos necessários à execução do Acordo; 

(2) Suportar as remunerações devidas aos trabalhadores abrangidos pelo Acordo; 

(3) Assumir a prestação do serviço de medicina no trabalho aos trabalhadores abrangidos pelo 

Acordo. 

3. Incumbe à segunda outorgante, relativamente aos trabalhadores abrangidos: 

(1) Proceder à sua avaliação; 
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(2) Exercer os poderes decorrentes da relação hierárquica e funcional; 

(3) Exercer o poder disciplinar, exceto quando esteja em causa a aplicação de pena disciplinar 

expulsiva; 

(4) Justificar e injustificar as suas ausências; 

(5) Aprovar os horários de trabalho; 

(6) Aprovar os mapas de férias; 

(7) Conceder tolerâncias de ponto; 

(8) Fornecer fardamento e identificação; 

(9) Fornecer equipamento de proteção individual adequado às funções desempenhadas; 

(10)Cumprir e fazer cumprir as disposições relativas a higiene, segurança e saúde no trabalho. 

4. A afetação de trabalhadores no âmbito do Acordo vigora pelo tempo de vigência do mesmo sem 

prejuízo da sua cessação, a qualquer momento, por mútuo acordo ou motivo devidamente justificado. 

5. O primeiro outorgante manterá nos seus mapas de pessoal os lugares respeitantes aos números totais 

de trabalhadores abrangidos. 

6. O disposto nos números anteriores não prejudica o exercício de quaisquer direitos adquiridos pelos 

trabalhadores à data de celebração do Acordo nem, bem assim, a aquisição de outros diretamente 

decorrentes da sua relação laboral com o primeiro outorgante. 

 

Artigo 12º 

(Novos Equipamentos e Espaços) 

1. A entrada em funcionamento ou a afetação ao domínio público de novos equipamentos, espaços verdes ou 

outros espaços públicos, dentro das áreas objeto do Acordo, acarretará a imediata sujeição dos mesmos a 

este, formalizada pela assinatura da minuta relevante para o efeito, incluída no Anexo VI, e a consequente 

transferência de meios, a partir da data da referida assinatura, calculados em função dos critérios ali 

estabelecidos.  

2. Os espaços/equipamentos acima referidos devem encontrar-se em boas condições de manutenção, 

conservação e limpeza, permitindo o desempenho das funções para as quais se destinam. 

 

Artigo 13º 
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(Maquinaria/Equipamento) 

1. A segunda outorgante deve possuir, sem prejuízo do disposto nos números seguintes, todos os 

equipamentos necessários ao exercício das competências delegadas. 

2. Sempre que se mostre necessário e o primeiro outorgante tenha disponibilidade, podem ser cedidos à 

segunda as maquinarias/equipamentos e acompanhamento técnico necessários à realização dos trabalhos 

a efetuar no âmbito do Acordo. 

3. Os outorgantes poderão, pontualmente, estabelecer outras formas de colaboração não expressamente 

previstas com vista a colmatar eventuais falhas na maquinaria ou equipamentos necessários. 

 

Artigo 14º 

(Acordos adicionais) 

Os outorgantes poderão, a qualquer momento e desde que o interesse público o justifique, alargar os critérios 

previstos no Acordo, nomeadamente de alocação de recursos humanos, patrimoniais e financeiros, à prática 

pontual de atos ou à prossecução transitória de competências nele não previstas. 

 

Artigo 15º 

(Avaliação) 

1. A avaliação da execução do Acordo é contínua e conjunta, realizando-se, preferencialmente, em reuniões 

periódicas em que participam, sempre que necessário, os técnicos afetos às áreas em análise.  

2. Das reuniões realizadas nos termos do número anterior é elaborada, pelo primeiro outorgante, uma ata. 

3. A segunda outorgante envia ao primeiro, trimestralmente, uma Informação Financeira da qual consta, 

designadamente, indicação dos meios financeiros despendidos nas competências delegadas.  

4. Anualmente é elaborado um relatório global de avaliação da execução do Acordo (Minuta do Anexo VI), o 

qual integra o relatório de avaliação e contas a apresentar aos órgãos executivos e deliberativos. 

 

Artigo 16º 

(Intervenção do primeiro outorgante nas áreas descentralizadas) 

1. A segunda outorgante pode, fundamentadamente, solicitar a intervenção pontual do primeiro em áreas, 

matérias e competências objeto do Acordo. 

2. Os custos decorrentes da intervenção realizada nos termos do número anterior são deduzidos pelo primeiro 

outorgante nas verbas a transferir para a segunda. 
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Artigo 17º 

(Incumprimento e Denúncia) 

1. O primeiro outorgante pode, mediante decisão fundamentada, orientar, intervir ou substituir-se à segunda 

no exercício de qualquer competência sempre que aquela não demonstre capacidade para desenvolvê-la ou, 

pela sua prática ou omissão, incumpra as disposições do Acordo, dos seus Anexos, de qualquer medida 

adicional, bem como de quaisquer outras disposições e orientações técnicas ou regulamentares 

2. Os custos decorrentes da intervenção realizada nos termos do número anterior são deduzidos pelo primeiro 

outorgante nas verbas a transferir para a segunda. 

3. O não cumprimento injustificado de uma ou várias das condições do Acordo, dos seus Anexos, de qualquer 

medida adicional, bem como de quaisquer outras disposições e orientações técnicas ou regulamentares, 

confere aos outorgantes a faculdade de proceder à sua denúncia unilateral. 

4. O direito previsto no número anterior é exercido após a realização de reunião de cuja ordem de trabalho 

consta a análise do ponto ou pontos aptos, alegadamente, a fundamentar a decisão de denúncia. 

5. A denúncia do Acordo, ou parte dele, pelo primeiro outorgante não o desobriga da transferência dos 

instrumentos financeiros e da disponibilização dos recursos humanos correspondentes às competências ou 

atos que, até à data, hajam sido objeto de cumprimento. 

6. A denúncia do Acordo, ou parte dele, pela segunda outorgante não a desobriga da obrigação de assunção 

dos compromissos correspondentes aos instrumentos financeiros entretanto disponibilizados. 

 

Artigo 18º 

(Transferências) 

1. O primeiro outorgante define anualmente, em sede de orçamento, de forma discriminada e por domínio de 

atuação, as verbas globais de financiamento de cada uma das áreas e competências objeto de delegação.  

2. Sem prejuízo da definição de verbas a que alude o número anterior, o primeiro outorgante define ainda, 

anualmente, em sede de orçamento, uma verba adicional destinada a apoiar a gestão organizacional do 

processo de descentralização.  

3. As verbas definidas nos números anteriores resultam da aplicação dos critérios de multiplicação constantes 

no Anexo II. 

4. A base de afetação aos critérios de multiplicação é atualizada anualmente com base na taxa de inflação 

oficial divulgada pelo governo. 
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Artigo 19º 

(Periodicidade de transferências) 

As verbas globais são liquidadas pelo primeiro outorgante, em duodécimos, até ao vigésimo dia de cada mês.  

 

Artigo 20º 

(Avocação) 

4. O primeiro outorgante pode, por deliberação fundamentada e sem prejuízo do disposto nos artigos 16º e 

17º, avocar, a qualquer momento, a parte ou a totalidade das competências delegadas. 

5. À avocação de competências aplica-se o disposto no nº4 do artigo 17º.  

6. Do ato de avocação é dado conhecimento ao órgão deliberativo na reunião seguinte do mesmo. 

 

Artigo 21º 

(Poder Regulamentar) 

O primeiro outorgante é o titular exclusivo do poder regulamentar sobre as matérias abrangidas pelo Acordo. 

 

Artigo 22º 

(Omissões) 

As lacunas e os casos omissos são integrados por decisão conjunta dos outorgantes. 

 

Artigo 23º 

(Vigência) 

Salvaguardadas as exceções previstas, o Acordo é válido pelo tempo de duração do mandato do órgão 

deliberativo do Município.  

 

 

O Acordo foi objeto de deliberação dos órgãos executivos, em ……. e …….. respetivamente, e deliberativos, em 

…… e ………. respetivamente. 

 

 

Barreiro, …. de 20… 

O Presidente da Câmara Municipal do Barreiro 
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__________________________________________ 

(Carlos Humberto Palácios Pinheiro de Carvalho) 

 

O Presidente da Junta de Freguesia d…… 

 

________________________________________ 

(………) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

Listagem de espaços e equipamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inclui: 

1. Minuta do Relatório Global da Avaliação da Execução do Acordo; 

2. Minuta do Relatório das intervenções nos estabelecimentos de ensino e espaço envolvente; 

3. Minuta do Relatório de avaliação da limpeza de vias e espaços públicos; 

4. Minuta do Relatório de avaliação da manutenção e conservação dos espaços verdes; 

5. Minuta de Entrega de novos espaços/equipamentos; 

6. Minuta de Informação Financeira Trimestral 



   Excetuando, as seguintes áreas

Misericórdia 5,91

Escola Quinta Nova da Telha 3,76

LISTAGEM DE EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DAS COMPETÊNCIAS DELEGADAS 

DAS JUNTAS DE FREGUESIA

União de Freguesias de

Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena

LIMPEZA DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Identificação Área (ha) Notas

Totalidade da União de Freguesias de

Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena
515,26

Quinta da Amoreira 4,29

Escola Augusto Cabrita e Pd Abílio Mendes 5,24

9,82
Expansão Nascente (entre Recheio, Bairro 

Alfredo da Silva, Rua Cap. Abril)

CHBM - Hospital Nossa Srª Rosário 12,38

Depósito Alto da Paiva 2,28

Parque dos Casquilhos 14,91

Escola Secundária Casquilhos 4,20

Escola Secundária de Santo André 3,95

 Quinta das Canas 11,95

Grupo Escolar do Alto da Paiva 5,13

Complexo Desp. Quinta Lomba 2,31

Quinta do Onofre (Equip. Escolar) 2,21

Parque Recreativo da Cidade 88,08

Vale Romão 17,12

Mercado Abastecedor 3,33

Zona Industrial Sete Portais 8,21

   Total a considerar delegado 310,18



   ZONAS PRIORITÁRIAS DE VARRIÇÃO:



   ZONAS PRIORITÁRIAS DE VARRIÇÃO:

Rua Doutor Manuel Pacheco Nobre

Rua Padre Abel Varzim (até Igreja)

Rotunda do Fuzileiro

Zona Envolvente ao Continente

Avenida D. João I

Rua Cândido Oliveira

Rua Caloust Gulbenkian

Rua Almeida Garret

Avenida Bocage entre Av. MFA e Avenida D. Afonso Henriques

Rua Nuno Tristão

Av. Movi. das Forças Armadas até Av. Bocage (inc estacionamento junto Notário)

Avenida Afonso Henriques entre Av. Bocage e D. Nuno Álvares Pereira

Rua D. Nuno Álvares Pereira entre a Av. D. Afonso Henriques e Rua M. Bombarda

Praceta Vicente Augusto Bolina

Rua da Recosta

Largo 3 de Maio

Rua João de Deus (entre Pacheco Nobre e Voz Operário)

Rua Voz do Operário (entre João de Deus e Bartolomeu Dias)

Rua Bartolomeu Dias (entre Pacheco Nobre e Voz do Operário)

Rua José Augusto Pimenta (entre Pacheco Nobre e Avenida S. Maria

Rua Ferreira Soares (em frente à escola e todo o estacionamento)

Rua Quinta dos Arcos

Rua Cap. Tenente Oliveira e Carmo (entre Av. Esc. F. Navais e Rua da Paz)

Rua Afonso de Albuquerque em toda a extensão

Rua Miguel Bombarda (dois lados em toda a extenção, incluindo túnel)

Envolvente ao Tribunal

Rua de Mormugão

Praça Vasco da Gama

Rua Jornal Heraldo

Rua António da Silveira (em frente à EB1)

Rua Diogo Cão entre Jardim Infância e Avenida Bocage

Avenida Santa Maria

Zona do Bonanza (R. Piloto N. Costa, R. Almirante J.M.Cabeçadas, J.Regras e Júlio Diniz

Praça São Francisco Xavier

Rua Lopo Soares de Albergaria

Rua 20 de Abril entre a Rua da Recosta e a frente do Tágides

Rua Armindo de Almeida entre R. 20 Abril e Escola

Terminal

Avenida Esc. Fuzileiros Navais (entre entrada P.Cidade e Rua Cap. Abril)

Rua Capitães de Abril

Rua Cap. Abril (entre Av. Esc. Fuz. Navais e Rua José Ant. Cab. Batista)



Parque Paz e Amizade 580

Urbanização de Sete Portais 15.400

Quinta da Vinha Grande 2.900

Quinta Francisco Rodrigues e Cap Abril 2.570 Galitos

Urb. Alto da Telha 2.050 Alto Residence

Urb. Alto do Romão 3.130

Rua Cidade da Praia 2.180 Talude

Urb. Parque Paz e Amizade 940 Pta Corticeiros

Avenida Escola Fuzileiros Navais 2.010 Parque

MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE ESPAÇOS VERDES

Identificação Área (m
2
) Notas

Totalidade de espaços verdes da União de 

Freguesias de A.Seixalinho, S.André 

e Verderena

77.765

Rua de Cabinda 340

Rua do Emigrante 980

550

Rua Cap. Tenente Oliveira e Carmo 250

Rua Fernando Dinis 1.250

Mercado Santo André 330

Rua Cidade da Praia 535

1.015 Esc. Sto André

Urbanização Barroso Sul / Luís de Sá 2.400

Avenida Escola Fuzileiros Navais 385 Junto ao Reguilas

Bairro 1º Maio (R. Pedro Soares e R. Fratern.) 1.130

Avenida Escola Fuzileiros Navais

Rua de Nampula 120

Centro de Saúde Q Lomba 1.300

Bairro Quinta Marques da Costa 1.500 Comissão Moradores

415

Praceta do Lobito 695

Rua Laura Ayres

Praça São Francisco Xavier 485

Rua de Luanda / Rua de Bissau

Logradouro Rua Damão 160

Quinta das Moças / Rua Horácio Alves 730

Rua São Tomé e Príncipe

Rua da Resistência ao Fascismo 860

Avenida Parque da Cidade 1.080

Logradouro D. Nuno da Cunha 310

705

Bairro 25 Abril 1.000

Praceta Agostinho Neto 300



Praceta das Pátrias Livres 375 Alto dos Silveiros

Praceta Frei Luís de Sousa 130

Avenida Bocage (via Europa + Oculista) 100

Igreja Santa Maria 200 Espaços Exteriores

Rua Cap. Av. F Carvalho 300 (Santa Maria)

155 Edifício Bocage

Infantário Casal Barbeiro

Rua da Guiné 190

300

Rua Abreu Moreira 200

Externato Dom Manuel de Mello 75 Exterior 

Avenida Bocage

Urb. Alto da Santa (R. Prof. J. Rita Seixas) 665

Rua 28 de Setembro de 1974 175

Praceta Tomás da Anunciação 30

Rua Maria Judite Carvalho 190

Praceta da Verderena 205

50

370

395

480

Rua Poeta Sebastião da Gama 1.330

Urbanização Ribeira das Naus 415

Torres do Herold / Francisco Casal

Avenida Dom João I

Avenida Dom Afonso Henriques

Rua Dom João IV

420

435

615

Rua Júlio Dinis 80

Rua Armindo de Almeida

Rua Jacinto Nicola

120

240

245

Rua Joaquim Miquelino da Silva 50

Pta Frei Francisco do Rosário 70

Rua Jornal Heraldo 110

Rua da Recosta

Praceta Poeta Afonso Lopes Vieira

Praceta Vicente Bolina

Est. Elevatória130

Praceta Fialho de Almeida

Av. Bocage / Afonso Henriques

Rua Francisco Casal

215

180

Rua Prof. Joaquim Vicente França

255

300

Av. D. Afonso Henriques / 1º Dezembro 90

Rua P. Nasc. Costa / Júlio Dinis

Largo da Quinta Grande

Rua António Pinto Ferreira 80

505

Rua Alfredo Figueiras



Escola Mendonça Furtado

Escola Quinta Nova da Telha

EB1 n.º 9 Barreiro

EB1 n.º 4 Barreiro + JI 661

EB1 n.º 6 Barreiro 1.229

Praceta Planalto dos Casquilhos 450

Largo Gomes Teixeira 20

Urb. Quinta do Convento 445

Bloco Alferrarede / Mirandela 1.425

Urb. Quinta da Vinha Grande 1.700

Urb. Quinta da Maceda 2.085

Avenida Movimento das Forças Armadas/ Rua 

São João Batista Ajudá
445

Rua Caloust Gulbenkian / Casquilhos 955

Rua Almeida Garret 700

Rua Diogo Cão / Gonçalves Zarco 330

Praça Paulo VI 845

Rua 5 de Outubro 710

Rua Júlia Franco 410

Praceta Filinto Elísio 475

Rua Fernão Magalhães 350

Rua Caetano Ferreira 545

Rua Doutor Manuel Pacheco Nobre 440

Avenida Bocage 510 Junto à antiga PT

Rua Padre Abel Varzim 1.600 Blocos D, E e F

Bloco Mirandela / Soure 1.350

Bairro Alfredo da Silva/Av. M. Forças Armadas 920

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESTABELECIMENTOS 1ºCICLO E PRÉ-ESC

Identificação Área (m
2
) Notas

Estabelecimentos de ensino do 1º ciclo e pré-

escolar da União de Freguesias de Alto do 

Seixalinho, Santo André e Verderena

11.425 1.177 alunos

EB1 n.º 5 Barreiro + JI 824

EB1 n.º 3 Barreiro 686

JI n.º 3 Alto do Seixalinho 373

2.048

EB1 n.º 8 Barreiro + JI 1.601

192 4 Salas

192 4 salas

JI n.º 2 Verderena (Tágides) 740

EB1 n.º 7 Barreiro + JI 1.110



EB1 n.º 9 Barreiro

Todo o mobiliário urbano, não concessionado, 

existente na área urbanizada na freguesia à data 

da assinatura do Acordo de Execução.

MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO

Identificação Valor Notas

1.248

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ENVOLVENTE ESTAB. 1ºCICLO E PRÉ-ESC

Identificação Área (m
2
) Notas

EB1 Telha Nova + JI

339JI Bairro 25 Abril

Espaço envolvente dos estabelecimentos de 

ensino do 1º ciclo e pré-escolar da União de 

Freguesias A.Seixalinho,S.André e Verderena

29.823

EB1 n.º 3 Barreiro 1.128

EB1 n.º 4 Barreiro + JI 958

722

EB1 n.º 7 Barreiro + JI 4.114

EB1 n.º 6 Barreiro 3.854

JI n.º 2 Verderena (Tágides)

EB1 n.º 8 Barreiro + JI 4.666

EB1 n.º 5 Barreiro + JI 1.116

JI n.º 3 Alto do Seixalinho 802

Escola Mendonça Furtado

Escola Quinta Nova da Telha

(Incluídos os equipamentos instalados no espaço envolvente)

5.756

EB1 Telha Nova + JI 5.945

JI Bairro 25 Abril 762



   Excetuando, as seguintes áreas

Alburrica 32,74

LISTAGEM DE EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DAS COMPETÊNCIAS DELEGADAS 

DAS JUNTAS DE FREGUESIA

União de Freguesias de

Barreiro e Lavradio

LIMPEZA DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Identificação Área (ha) Notas

Totalidade da União de Freguesias de

Barreiro e Lavradio
584,50

Quimiparque 284,28

Grupo Escolar Norte (Esc. Alfredo Silva) 2,96

Oficinas EMEF 9,10

Oficinas TCB 3,97

Móveis Baía 3,83

Quinta Braancamp 7,37

Escola Álvaro Velho 3,37

Quinta da Várzea 4,16

Marinhas dos Lóios / Industria 2,74

Quinta do Facho 1,04

Fabrica Barreiras 1,26 (entre TCB e Quimip.)

Cemitério do Lavradio 1,40

Complexo Desportivo Qt Gatos 17,68

   Total a considerar delegado 208,60

   ZONAS PRIORITÁRIAS DE VARRIÇÃO:





   ZONAS PRIORITÁRIAS DE VARRIÇÃO:

Rua Stara Zagora

Rua Dom Manuel de Mello

Avenida Alfredo da Silva

Rua Miguel Bombarda (incluindo túnel)

Avenida da República (entre R. Miguel Bombarda e R. Elias Garcia)

Rua Elias Garcia (entre R. José Magro e Av. Alfredo da Silva)

Rua Egas Moniz [Barreiro] (entre Av. Alfredo Silva e R. Henriqueta Gomes Araújo)

Rua Vasco da Gama (entre Av. Alfredo Silva e R. Joaquim da Silva Simplicio)

Rua Eça de Queirós (entre Av. Alfredo Silva e R. Henriqueta Gomes Araújo)

Rua Doutor Câmara Pestana

Largo do Mercado 1º Maio

Avenida Henrique Galvão

Rua do Instituto dos Ferroviários

Rua da Bandeira até Palácio do Coimbra e Frente à Biblioteca Municipal

Rua Miguel Pais

Avenida da República (entre R. Heliodoro Salgado e R. Miguel Pais)

Rua Aguiar (entre Tv Figueira e Tv Santa Cruz)

Rua Serpa Pinto

Avenida Joaquim José Fernandes

Rua Adelina Abranches

Rua Silva Cristino em frente à EB1 n.º 1 Lavradio

Rua Dom Luís Furtado de Albuquerque (entre JJFernandes e Rua Grão Vasco)

Rua Cândido Manuel Pereira (entre Av. JJ Fernandes e Urbanização Lóios)

Envolvente ao Mercado Municipal Lavradio e Piscina

Zona do Cemitério (paragens autocarro) e Lóios (frente lojas)

Rua Cárcamo Lobo (frente C.Saúde e R. Industria frente C.Saúde)

Avenida Mestre Manuel Cabanas (entre cuzamento B.Banheira e R. Franceses)

Rua SDUB Os Franceses

Rua João Azevedo do Carmo (desde Pt Santoantoniense FC até rotunda)

Rua Francisco Horta Raposo

Rua Américo da Silva Marinho (desde EB1 até Pta SFUA 1º Dezembro)



MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE ESPAÇOS VERDES

Identificação Área (m
2
) Notas

Totalidade de espaços verdes da União de 

Freguesias de A.Seixalinho, S.André 

e Verderena

49.642

Rua Palmira Bastos 77 Parque Infantil

Travessa Herculano Marinho 111

Rua da Industria 141

Praça 5 de Outubro 188

Travessa Rafael Oliveira 213

Rua Miguel Bombarda 489

Urbanização dos Gatos 898

Rua Grão Vasco 1.049

Urb. Marinha dos Loios 245

Pta Maria Machado 700

Envolvente à Piscina 867

Centro de Dia do Lavradio 983

Rua Silva Cristino (Trv, Adelina Abranches) 788

Cercimb 812 Espaço envolvente

Largo Óscar Romero 1.355

Praceta José Malhoa 1.300

Urbanização Marinha dos Loios 2.407 Intermarché

Jardim da Estrela 2.272

Centro de Saúde do Lavradio 1.900

Urb. Loios 4.390

Rua Resistentes Anti Fascistas 4.633

Logradouros da Av. JJ Fernandes 4.424

Rua José Gomes Ferreira 5.967

Urbanização dos Fidalguinhos 9.531

Rua São João de Brito 14

Rua Egas Moniz 30

Bairro das Palmeiras 342

Rua José Magro 50

Palácio do Coimbra 538

Praceta Zamenhoff 2.928



MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESTABELECIMENTOS 1ºCICLO E PRÉ-ESC

Identificação Área (m
2
) Notas

Estabelecimentos de ensino do 1º ciclo e pré-

escolar da União de Freguesias de 

Barreiro e Lavradio

7.126 1.119 alunos

EB1 Prof. José J. Rita Seixas 1.765

1.881

EB1 n.º Fidalguinhos + JI 2.044

CAIC 85

EB1 n.º 1 Lavradio + JI 1.351

EB1 n.º 2 Lavradio + JI

Identificação Valor Notas

Todo o mobiliário urbano, não concessionado, 

existente na área urbanizada na freguesia à data 

da assinatura do Acordo de Execução.

EB1 n.º 2 Lavradio + JI 5.668

Identificação Área (m
2
) Notas

Espaço envolvente dos estabelecimentos de 

ensino do 1º ciclo e pré-escolar da União de 

Freguesias de Barreiro e Lavradio

14.579

MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO

EB1 Prof. José J. Rita Seixas 754

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ENVOLVENTE ESTAB. 1ºCICLO E PRÉ-ESC

CAIC

(Incluídos os equipamentos instalados no espaço envolvente)

361

EB1 n.º 1 Lavradio + JI 3.892

EB1 n.º Fidalguinhos + JI 3.904



Sacoto 30,12

Mata Nacional da Machada 7,43 A nascente do IC21

Quinta Dr. Canário - Fonte do Feto Sul 41,15

Sítio Café Asturiano 26,70

   Total a considerar delegado 364,70

Bairro dos Marineiros/ Qt Caldeiras / Tostão 33,10

Barra Cheia 36,49

Vale do Amassador 27,46

Fonte do Feto 36,27

Rabicha / Cabeço Verde 23,11

Z. I. Quinta do Abrantes 5,41

Grupo Escolar de Santo António 3,80

Quinta do Gerardo e do Catarino 19,13

Z. I. Quinta da Graciosa 3,88

Pinhal da Graciosa 1,01

Vale da Mina 16,47

Quinta da Migalha 70,10

   Excetuando, as seguintes áreas

Escola Secundária de Santo António 3,37

Cemitério da Vila Chã 4,74

Totalidade da Freguesia de

Santo António da Charneca
754,44

LISTAGEM DE EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DAS COMPETÊNCIAS DELEGADAS 

DAS JUNTAS DE FREGUESIA

Freguesia de

Santo António da Charneca

LIMPEZA DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Identificação Área (ha) Notas



Rua Henrique Andrade Evans

Rua Manuel Martins Gomes Júnior

Rua Vasco da Gama

Estrada Municipal 510 (em frente à Urb 3 Oliveiras, dos dois lados)

Rua 6 da Cidade Sol (em frente à zona Comercial)

Rua 4 da Cidade Sol (em frente às Escolas)

Rua 5 da Cidade Sol (até à Rua 3)

Rua 3 da Cidade Sol (até à Rua 6)

Rua António Aleixo (desde frente Esc. Secundária até Rua 6)

Estrada Municipal 510 - Zona Comercial (Nortejo, Pingo Doce, etc)

   ZONAS PRIORITÁRIAS DE VARRIÇÃO:



EM 510 Fte Zona Comercial 920

Urbanização Gago Coutinho 540

Alto do Trabuco 1.430

Cidade Sol 18.292

Largo do Rosmaninho

Parque Quinta da Mina 0

Urbanização Três Oliveiras 9.300

Urbanização Pinhal da Vila Chã 5.710

Casas de Santo António 6.800

Loteamento Vale Trabuco 775

EM 510 / Manuel Carrapeto 3.430

Parque Infantil Cidade Sol 680

Rua Trás-os-montes 2.135

Pavilhão Luís de Carvalho 470

Depósito Vila Chã 1.585

Penalva 1.265 Igreja

Penalva 285 Triângulo

Rua do Minho 1.665

Rua da Primavera 1.200

Quinta da Graciosa 1.000

Vilas da Serra 800

Manuel M. Junior 100

Quinta da Mina 940 Zona das vivendas

Largo 25 de Abril 300

Largo Egas Moniz 300

Quinta do Zé Rita 450

Cruzamento EM510 / 15Agosto 980

Cabeço Verde (Largo dos Caçadores) 300

Urbanização Alto da Vila 560

Rua do Alentejo 270

Rua da Estremadura 285

Largo Soeiro Pereira Gomes 65

Rua das Beiras 1.530

Totalidade de espaços verdes da Freguesia de 

Santo António da Charneca
64.362

MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE ESPAÇOS VERDES

Identificação Área (m
2
) Notas



MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO

Identificação Valor Notas

Todo o mobiliário urbano, não concessionado, 

existente na área urbanizada na freguesia à data 

da assinatura do Acordo de Execução.

EB1 Penalva + JI 2.420

EB1 Vila Chã 4.535

EB1 n.º 2 Santo António da Charneca + JI 6.203

EB1 Fonte Feto + JI 1.438

EB1 n.º 1 Santo António da Charneca + JI 1.259

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ENVOLVENTE ESTAB. 1ºCICLO E PRÉ-ESC

Identificação Área (m
2
) Notas

Espaço envolvente dos estabelecimentos de 

ensino do 1º ciclo e pré-escolar da Freguesia de 

Santo António da Charneca

15.855

EB1 Penalva + JI 977

EB1 Vila Chã 2.069

EB1 n.º 2 Santo António da Charneca + JI 2.244 Cidade Sol

EB1 Fonte Feto + JI 315

EB1 n.º 1 Santo António da Charneca + JI 652 Junto Igreja

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESTABELECIMENTOS 1ºCICLO E PRÉ-ESC

Identificação Área (m
2
) Notas

Estabelecimentos de ensino do 1º ciclo e pré-

escolar da Freguesia de 

Santo António da Charneca

6.257 741 alunos



1.278,62

LIMPEZA DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Totalidade da União de Freguesias de

Palhais e Coina

Romagem 8,23

Quinta dos Moinhos 5,91

   Excetuando, as seguintes áreas

Mata Nacional da Machada 232,32

LISTAGEM DE EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DAS COMPETÊNCIAS DELEGADAS 

DAS JUNTAS DE FREGUESIA

União de Freguesias de

Palhais e Coina

Identificação Área (ha) Notas

Escola de Fuzileiros 60,35

Palhais - Expansão Norte/Poente 9,87

Pátio António Pinto da Silva 0,33

Seca do Bacalhau 13,35

Alto do Torrão 4,29

Penalva de Palmela 0,94

Alto do Pacheco 11,35

   Total a considerar delegado 208,08

Loteamento Industrial de Palhais 4,87

Castelo do Outeiro 1,88

Cemitério 3,89

Cinciberlant 151,96

Quinta da Caracusta 52,99

Outeiro 7,45

Quinta da Fidalga 14,37

Coina Expansão Norte (Qt S. Vicente) 137,60

Zona Industrial de Coina 86,40

Quinta da Areia a Sul da Autoestrada A2 21,80

Zona Industrial de Coina a Nascente da N10 12,95

Várzea de Coina 36,43

Zona Industrial Pinhal do Caldas 65,20

Pinhal da Malhada 38,17

Vinha de Coina 36,43

Quinta dos Prazeres 3,62

Sitio dos Pereiros e dos Américos 20,62

Quinta do Holstein 11,70

Alto dos Carvalhais 15,27



   ZONAS PRIORITÁRIAS DE VARRIÇÃO:

Rua Almirante Reis (incluindo a entrada R. Praia até R. Prof. Rosa Pinto)

Envolvente à Igreja

Rua Dom Manuel I (entre Rua Bartolomeu Dias e a Rotunda)

Rua Professora Maria R. Duarte (entre R. Bartolomeu Dias e Tv Liberdade)

Travessa da Liberdade



MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE ESPAÇOS VERDES

Identificação Área (m
2
) Notas

Totalidade de espaços verdes da União de 

Freguesias de Palhais e Coina
33.778

Quinta de São João Norte 3.100

Quinta da Várzea do Outeiro 10.820

Quinta da Hortinha 420

Rua Evans de Carvalho (Escumalha) 230

Largo da Liberdade 215

Largo da Amoreira 45

Canteiros em frente à Escola Palhais 330

Junta de Freguesia Palhais (canteiros) 40

Rua Camilo Castelo Branco 210

Largo 25 de Abril 392

Zona da Igreja 335

Quinta do Torrão 541

Quinta de São João Sul 3.200

Rua Dom Manuel I 55 Junto Igreja

Praceta das Descobertas 600 Junto Mercado

Rua Bartolomeu Dias 195 Junto ao Catica

N 10-3 615 Após ponte

Estrada Covas Coina 950 Rotunda

Urbanização Alto da Malhada 3.115

570Estrada Coina (Rua Prof. Maria Amaro Duarte) Junto à Escola

Loteamento Quinta do Peliche 6.600

Rua Moinho Alimo 415 Junto Polidesportivo

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESTABELECIMENTOS 1ºCICLO E PRÉ-ESC

Rua Dom Manuel I 540 EEAR

Rua Real Fábrica do vidro 245 Junto C.Saúde

Estabelecimentos de ensino do 1º ciclo e pré-

escolar da União de Freguesias de Palhais e 

Coina

1.531 143 alunos

Identificação Área (m
2
) Notas

Escola de Coina 784

Escola de Palhais 747



Todo o mobiliário urbano, não concessionado, 

existente na área urbanizada na freguesia à data 

da assinatura do Acordo de Execução.

(Incluídos os equipamentos instalados no espaço envolvente)

Escola de Coina 1.266

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ENVOLVENTE ESTAB. 1ºCICLO E PRÉ-ESC

Identificação Área (m
2
) Notas

Espaço envolvente dos estabelecimentos de 

ensino do 1º ciclo e pré-escolar da União de 

Freguesias de Palhais e Coina

4.145

MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO

Identificação Valor Notas

Escola de Palhais 2.879



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

Critérios de multiplicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Zonas Verdes 

Valor a transferir respeitante às zonas verdes (VZV) é dado pela expressão 
seguinte, em que QS diz respeito à Quota de Serviço e QC à Quota de 

Consumíveis. 

��� � �� � ��,   ���� 

�� � 1,30 � ���   �   �� � 0,30 � ��� 

Entende-se por AZV a Área de espaço verde a delegar. 

 

Sempre que existam jardineiros em mobilidade afetos à junta para a qual a 
manutenção e conservação de espaços verdes foi delegada, a parcela 
respeitante a QS é dada por: 

�� � ���� � �º���������� �� ���������� � 4000! � 1,30 

 

2. Limpeza de Vias e Espaços Públicos 

Valor a transferir afeto à Limpeza (VLEP) é dado pela expressão seguinte, 
em que QS diz respeito à Quota de Serviço e QC à Quota de Consumíveis. 

�"#$ � �� � ��,   ���� 

�� � 10 319,12 � �º'�(������ �(���)í���        �    

�� � 400 � ��º'�(������ �(���)í��� � �º '�(������ �� ����������! 

Ambos os valores incluem verba afeta à remuneração base, subsídio de refeição, 
seguro e segurança social. Após a análise ao valor correspondente a EPI’s. 
fardamento e na área de Higiene e Segurança no trabalho, os valores serão 
atualizados. 

 

3. Estabelecimentos de ensino do 1º Ciclo e Pré-escolar 

Valor a transferir que diz respeito aos Estabelecimentos de ensino supra 
referidos (VEE) é dado pela expressão seguinte, em que QAluno diz respeito 
à Quota de aluno e QArea à Quota da área. 

�## � 0,25 � ��,-./0 � �Á234!,   ���� 

�,-./0 � 0,60 �
147 000

�º ��)�� '�'��7�
� �º ��)�� 8��9)���� 

�Á234 � 0,40 �
147 000

Á��� :��;í'��� ��'���� '�'��7�
� Á��� ���;í'�� ��'���� ;��9)���� 

 

 

 

 



 

 

4. Espaço Envolvente aos estabelecimentos de ensino 1º ciclo e pré-escolar 

Valor a transferir considerado para o Espaço Envolvente aos 
Estabelecimentos de ensino supra referidos (VEEnv) é dado pela expressão 
seguinte, em que QAluno diz respeito à Quota de aluno e QArea à Quota da 
área. 

�##/< � 0,25 � ��,-./0 � �Á234!,   ���� 

�,-./0 � 0,60 �
30 000

�º ��)�� '�'��7�
� �º ��)�� 8��9)���� 

�Á234 � 0,40 �
30 000

Á��� :��;í'��� ��'���� '�'��7�
� Á��� ���;í'�� ��'���� ;��9)���� 

 

5. Mobiliário Urbano 

Valor a transferir afeto ao Mobiliário Urbano (VMUrb) é dado pela expressão 
seguinte, em que QPOP e QAU correspondem à quota da população e quota 
da área urbanizada: 

�=>2? � �$@$ � �,> ,   ���� 

�$@$ � 0,60 �
22 000

A�B)��çã� '�'��7�
� A�B)��çã� �� 8��9)���� 

�,> � 0,40 �
22 000

Á��� )����E��� '�'��7�
� Á��� )����E��� ;��9)���� 

 

 

6. Apoio à descentralização 

Valor a transferir para apoio à descentralização (Vapoio) é dado pela 
expressão seguinte, em que Itrab representa o índice de trabalhador, ou 
seja, o quociente entre os trabalhadores necessários na freguesia e os 
trabalhadores necessários no concelho para efetuar a tarefa delegada. 
Para efeitos da contabilização de trabalhadores consideram-se os afetos à 
limpeza de vias e espaços públicos e à manutenção de espaços verdes. 

�4F0G0 � 25000 � HI24? ,   ���� 

HI24? �
J��� �'���á���� � ;��9)����

J��� �'���á���� � '�'��7�
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

Quadro Financeiro Afeto ao Acordo de Execução 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inclui: 

1. Minuta do Relatório Global da Avaliação da Execução do Acordo; 

2. Minuta do Relatório das intervenções nos estabelecimentos de ensino e espaço envolvente; 

3. Minuta do Relatório de avaliação da limpeza de vias e espaços públicos; 

4. Minuta do Relatório de avaliação da manutenção e conservação dos espaços verdes; 

5. Minuta de Entrega de novos espaços/equipamentos; 

6. Minuta de Informação Financeira Trimestral 



VALOR BASE DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (afetas ao acordo de execução)

Barreiro

Lavradio

A. Seixalinho

Santo André

Verderena

Sto António 12 13 11 2 113.510,32 €             5.200,00 €           118.710,32 €           64362 3 68.070,60 €       19.308,60 €         87.379,20 €          7.580,49 €      1.572,91 €   9.153,40 €      4.883,44 €      5.043,97 €       225.170,33 €       

Palhais

Coina

Totais Parciais 69 77 58 19 598.508,96 €             30.800,00 €         629.308,96 €           225547 14 220.411,10 €     67.664,10 €         288.075,20 €        36.750,00 €    7.500,00 €   44.250,00 €    22.000,00 €    25.000,00 €     1.008.634,16 €    

1.650,77 €      355,59 €      2.006,36 €      2.286,52 €      2.519,25 €       135.890,77 €       75.033,84 €             33778 0 43.911,40 €       10.133,40 €         54.044,80 €          6 7 7 0 72.233,84 €               2.800,00 €           

17.786,39 €    3.717,76 €   21.504,15 €    9.469,83 €      10.719,43 €     432.652,77 €       302.935,36 €           77765 7 64.694,50 €       23.329,50 €         88.024,00 €          30 35 28 7 288.935,36 €             14.000,00 €         

9.732,34 €      1.853,75 €   11.586,09 €    5.360,21 €      6.717,35 €       214.920,29 €       132.629,44 €           49642 4 43.734,60 €       14.892,60 €         58.627,20 €          21 22 12 10 123.829,44 €             8.800,00 €           

VEE [€] VEEnv [€] VESCOLAS [€] VMUrb [€] VApoio [€] VCorrente [€]VLEP [€] m
2 Jardineiros 

Destacados
QS [€] QC [€] VZV [€]

Cantoneiros 

propostos

Cantoneiros 

atribuidos

Cantoneiros

Pagos

Cantoneiros

Destacados
QS [€] QC [€]

Limpeza de Vias e Espaço Público Espaços Verdes Escolas M.Urbano
Verba de 

Apoio
TOTAL
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CAPÍTULO I 

Limpeza das vias e espaços públicos 

 

1. Varredura Manual 

a. A varredura manual efetuar-se-á de acordo com o horário estabelecido pela 

Junta de Freguesia (JF), de acordo com a lei em vigor. 

b. Dentro do horário estabelecido recomendam-se as seguintes 

periodicidades de varrição: 

i. Nas zonas consideradas prioritárias a varrição deve ter uma 

periodicidade diária. 

ii. Nas zonas consideradas intermédias a varrição deve ter uma 

periodicidade de duas a três vezes por semana. 

iii. Nas zonas consideradas não prioritárias a varrição deve ser de uma 

vez por semana 

c. Para efeitos do presente protocolo consideram-se: 

i. Zonas prioritárias, os espaços públicos com grande afluência 

pedonal ou com concentração de comércio e serviços. 

ii. Zonas intermédias, os espaços públicos com grande densidade 

populacional, e/ou com influência de comércio e serviços; 

iii. Zonas não prioritárias, os espaços públicos de zonas 

exclusivamente de uso habitacional com baixa densidade 

populacional, sem influência considerável de comércio e serviços,  

 

2. Limpeza de valetas, bermas e caminhos 

Remoção de resíduos, ervas ou areias de forma a assegurar as perfeitas 

condições de higiene e limpeza bem como o escoamento de águas pluviais. 

 

3. Corte de ervas nos espaços públicos e colocação de monda química 

(herbicida) nos passeios, incluindo as caldeiras das árvores de arruamento 

a. O corte de ervas engloba os seguintes serviços: 
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i. Corte de ervas nos passeios, pracetas e logradouros, com a 

periodicidade necessária para manter as condições de limpeza; 

b. Sempre que os passeios confinem com lotes de terreno não construídos, 

deve ser efetuado o corte de ervas numa faixa de 1,5 metros do terreno 

confinante. 

c. A aplicação de herbicida deve incluir os seguintes serviços: 

i. Aplicação de herbicida sistémico + residual nos passeios, pelo 

menos uma vez no ano, preferencialmente na Primavera.  

ii. Aplicação por um funcionário habilitado, com utilização de 

equipamento de proteção individual apropriado. 

iii. Devem ser cumpridas as normas de segurança e as instruções do 

fabricante. 

iv. A aplicação do herbicida não deve ser efetuada em dias de chuva 

e/ou que se preveja a sua ocorrência nas 48 horas após a 

aplicação. 

v. Devem ser efetuados comunicados á população, a informar o dia da 

aplicação e dos cuidados a ter no caso da aplicação do herbicida 

residual. 

 

4. Limpeza de sarjetas e sumidouros 

a. A limpeza de sarjetas e sumidouros implica a retirada das respetivas 

grelhas e a remoção de areias e resíduos do corpo da sarjeta ou sumidouro 

(caixa de entrada). 

b. A limpeza referida no número anterior deve ser efetuada de forma 

periódica, de forma a manter as condições normais de escoamento de 

águas pluviais. 

c. Nas zonas críticas (zonas que em época de chuva tenham tendência para 

acumulação de água), para além da limpeza periódica, deverá ser efetuada 

uma limpeza preventiva no final do Verão (meses de Setembro, Outubro). 

d. Sempre que se verifique que a sarjeta ou sumidouro se encontre entupido, 

a situação deve ser comunicada aos respetivos serviços da CMB. 
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5. Entrada em aterro de viaturas ao serviço da JF 

a. Nas ações de limpeza promovidas pela JF em que seja necessário a 

entrada em aterro de viaturas, a JF deve comunicar por escrito (fax ou e-

mail) à Divisão de Resíduos (DR), com dois dias úteis de antecedência, o 

tipo de ação a realizar, o tipo de resíduos a enviar para aterro e a matrícula 

da viatura. Deverá ser igualmente indicado o dia de intervenção a realizar 

pela Junta. 
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CAPÍTULO II 

Manutenção, Conservação e Limpeza de Espaços Verdes 

 

Entende-se que os trabalhos inerentes à gestão da manutenção dos espaços verdes e 

zonas ajardinadas visam garantir o bom estado sanitário das plantas e a sua 

conservação, bem como assegurar uma imagem ordenada e cuidada do espaço 

público. 

Os trabalhos assentam essencialmente nas operações recomendadas neste 

documento, onde se incluem todas as ações essenciais para ajudar a vegetação a 

sobreviver, promovendo o seu crescimento e vigor. Considera-se que a limpeza e o 

sistema de rega são indissociáveis da conservação dos espaços verdes.  

 

1. Limpeza de áreas plantadas e espaços adjacentes 

 

A limpeza destas áreas compreenderá a recolha de lixos que nelas se acumulem tais 

como: plásticos, papéis, ramos secos, resíduos vegetais, beatas, dejetos de animais, 

restos de comida, etc. Todos os caminhos deverão ser varridos diariamente e as 

infestantes retiradas sempre que emerjam.  

 

a. Deverá assegurar-se a manutenção das zonas pedonais que inclui todas 

as operações necessárias à completa limpeza e remoção de detritos 

existentes, assim como entulhos, areias indevidamente instaladas nos 

passeios e vegetação infestante, assim como a manutenção dos órgãos de 

drenagem pluvial. 

b. Deverão ser diariamente asseguradas as limpezas dos pavimentos de 

forma a garantir a circulação dos utilizadores do espaço verde; 

 

2. Manutenção de Relvados 

 

2.1. Corte 

O corte de relva deverá ser executado mecanicamente, com a frequência 

mínima de 2 vezes por mês na época de Verão (Abril-Setembro) e 1 vez por 

mês na de Inverno. Os relvados deverão apresentar uma altura entre os 3 e 5 
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cm sem ultrapassar os 7 cm. As peladas deverão ser ressemeadas em época 

apropriada e nunca devem ultrapassar 5% da área total do relvado. Os 

resíduos resultantes do corte deverão ser recolhidos no próprio dia. 

 

2.2. Mondas:  

Deverá efetuar-se a monda do relvado, sempre que se justifique, ou seja, 

quando se verifique que a presença de espécies invasoras prejudica as 

espécies instaladas (> 5% por m²), ou que a imagem de relvado homogéneo e 

cuidado esteja comprometida. 

As áreas mondadas devem ser ressemeadas logo após a intervenção. 

Poderão usar-se herbicidas seletivos homologados e da classe toxicológica 

mais baixa. Os herbicidas seletivos a aplicar nos relvados, quer para o trevo 

quer para outras infestantes de folha larga, deverão conter a substância ativa 

MCPA (sais de dimetilamina) e apenas devem ser aplicados com temperatura 

ambiente superior a 10ºC. 

 

2.3. Tratamentos fitossanitários 

Quando se detetar a praga de “lagarta-dos-relvados”, frequente na Primavera e 

no Outono, deverá efetuar-se de imediato a aplicação do inseticida com 

substância ativa “clorpirifos”. Deverão colocar-se previamente avisos 

informativos à população com uma antecedência de 24 horas. 

A deteção de indícios de doenças ou pragas deverá ser comunicada à câmara 

municipal que dará apoio técnico na resolução do problema e aconselhamento 

no recurso eventual a tratamentos fitossanitários. 

 

2.4. Fertilização 

A aplicação de fertilizantes só deverá ser feita mediante a aprovação dos 

serviços da câmara municipal que definirá o fertilizante a aplicar, a dosagem, o 

método, e o período de aplicação. Deverão ser efetuadas 2 adubações anuais 

com adubo composto NPK 111, à razão de 50g/m2, no início da Primavera 

(Março) e no início do Outono (Outubro). A seguir à primeira adubação e com 

intervalos médios de mês e meio, devem fazer-se adicionalmente 3 adubações 
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de cobertura (mistura: 2/3 de adubo nitro amoniacal + 1/3 de adubo composto - 

razão de 30g/m2 da mistura). 

 

2.5. Musgo 

Deverá ser feita uma aplicação de sulfato de ferro na dosagem de 1 a 

2kg/100m2 15 dias antes da escarificação (profundidade entre 2 a 3cm). 

 

2.6. Arejamento / Escarificação 

Deverão ser efetuados sempre que se verificar a formação superficial de uma 

camada de “matéria-orgânica morta” tipo feltro com mais de 1cm, ou uma 

camada compacta de solo em profundidade. Estas camadas dificultam a 

circulação normal do ar e da água pelo que deverão ser rasgadas para a 

permitir o desenvolvimento normal das raízes. 

Poderão ser usados nestas operações o escarificador de facas verticais, o 

escarificador rotativo de bicos ou arejador de cilindros ou “saca charutos”, de 

acordo com a especificidade da situação. 

O relvado deve ser escarificado pelo menos 1 vez por ano, no Outono ou início 

da Primavera, ou mais vezes se for necessário. Estas operações deverão ter o 

acompanhamento técnico dos serviços da câmara municipal. 

 

2.7. Ressementeira 

Esta operação deverá ser feita nas zonas do relvado que, por má sementeira, 

por desgaste devido ao pisoteio, ou devido a obras, se apresentem peladas. 

Deverá efetuar-se em condições climatéricas frescas ou húmidas naturais 

(Primavera e Outono), ou artificiais (rega), para que o relvado possa recuperar 

rapidamente. A zona a reconstituir deverá ser mobilizada à profundidade de 20 

cm com uma gradagem posterior (quebrar os torrões) para a receção da 

semente.  

Depois do espalhamento (manual ou mecânico) das sementes, segue-se o 

enterramento das mesmas que pode ser feito picando a superfície do terreno 

com o ancinho, seguida de rolagem com rolo normal. Deve sempre ter-se em 

conta o grau de humidade do solo, que deverá ser suficiente para garantir uma 

germinação regular. Após a cobertura das sementes terá lugar a primeira rega, 
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devendo a água ser bem pulverizada e distribuída regularmente. A mistura 

mais frequente de sementes a utilizar deverá ter uma densidade de 30g/m2 e 

ter a seguinte composição:  

 45% de Lollium perene; 

 30% de Festuca rubra; 

 20% de Poa pratensis; 

 5% de Agrostis tenuis. 

Caso se verifique dificuldade na emergência das sementes (motivada por 

exemplo, pela presença de aves) deverá prever-se o recurso à instalação de 

tapetes de relvado na totalidade do talhão. 

 

3. Manutenção de Arbustos e Herbáceas 

 

3.1. Corte 

Os arbustos talhados em sebe deverão encontrar-se devidamente aparados 

apresentando forma e aspeto cuidado. Os restantes deverão crescer livremente 

mantendo a forma natural desde a base. No caso das herbáceas e 

dependendo da sua natureza, a intervenção de poda efetua-se em situações 

de necessidade de controlo do crescimento ou intensificar a floração. 

 

3.2. Monda  

Sempre que surjam infestantes (ervas daninhas) em competição com as 

herbáceas ou arbustos, deverá efetuar-se a remoção das mesmas, de forma a 

manter as bases de plantação limpas. 

 

3.3. Retancha e reposição 

Deverá proceder-se à substituição de todos os arbustos e herbáceas que não 

se apresentarem em boas condições sanitárias, por exemplares idênticos 

(mesma forma, tamanho e espécie). Esta operação deverá ocorrer 

preferencialmente em época apropriada, Primavera ou Outono, e deverá 

respeitar as densidades e planos de plantação originais. 

 

3.4. Fertilização 
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Deverão ser realizadas duas fertilizações anuais, no início da Primavera e do 

Outono com adubo composto N-P-K, na quantidade de 150g/m2. 

 

3.5. Tratamentos fitossanitários 

Os serviços da câmara municipal deverão ser informados caso se detete a 

presença de pragas ou doenças para que se possa definir o tratamento mais 

adequado.  

 

3.6. Revestimentos 

Sempre que necessário deverão repor os revestimentos das plantações 

arbustivas, para evitar o crescimento de infestantes. (casca de pinheiro ou 

estilha)  

 

4. Manutenção de Árvores em Zonas Ajardinadas  

  

4.1. Rega e Drenagem  

As árvores jovens (<5 anos de idade) deverão ser regadas semanalmente 

durante a época estival, contudo poderão ser necessárias regas adicionais 

nesse período, ou fora da época estival, consoante as necessidades 

particulares de cada espécie e situações climatéricas de exceção como secas 

meteorológicas. Deverá favorecer-se uma boa drenagem do solo para garantir 

um desenvolvimento adequado do sistema radicular. 

 

4.2. Tutoragem 

Deverá assegurar-se a funcionalidade do sistema de tutoragem, pela 

verificação dos tutores e cintas de modo a auxiliar a ancoragem e manter os 

troncos em posição vertical. As ataduras e tutores devem permitir o 

crescimento das árvores e o ligeiro movimento dos troncos. A manutenção dos 

tutores consiste em garantir o bom estado de conservação, com verificação das 

ataduras e sua eventual substituição e retirada, assim como a remoção de 

arames, braçadeiras, tábuas e objetos de metal ou outros que não façam parte 

de uma estrutura de apoio a manter. 
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4.3. Tratamentos Fitossanitários 

Efetuar tratamentos por pulverização, ou outro método aconselhado pelos 

serviços da câmara municipal, para controlo de pragas e/ou doenças após 

diagnóstico. 

 

4.4. Limpeza de rebentos ladrões 

Remover rebentos ladrões e galhos potencialmente fracos, que poderão partir 

em condições de intempérie; 

Retirar galhos mortos, ou decrépitos, ramos quebrados e tocos. 

 

4.5. Limpeza de árvores  

Não são permitidas intervenções de poda ou abate de árvores em espaço 

verde, sem autorização prévia da divisão de jardins. Em caso de necessidade 

deverá a junta de freguesia, solicitar parecer aos técnicos da câmara municipal 

para posterior acompanhamento técnico dos trabalhos. 

Durante o período de repouso vegetativo serão suprimidos os ramos que 

ameacem desequilibrar o normal desenvolvimento da planta, de modo a manter 

a silhueta natural do exemplar.  

As intervenções seguem as seguintes orientações básicas: 

 Deixar as árvores com uma aparência equilibrada, e natural; 

 Em caso algum será permitido a supressão da flecha das árvores, o 

arvoredo deverá manter-se com as suas formas naturais; 

 Usar ferramentas apropriadas, em bom estado, afiadas, limpas e 

desinfetadas; 

 Não usar serras de fita em ramos com menos de 50 mm de diâmetro; 

 Quando usar serras manuais, cortar numa única operação contínua, 

para formar uma superfície de corte lisa e uniforme; 

 Não usar foices; 

 Remover os ramos sem danificar ou rasgar o tronco; 

 Remover ramos secos e material doente assim como desinfetar as 

ferramentas, antes de as reutilizar, com um produto desinfetante; 
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 Executar corretamente o plano de corte de modo a evitar a formação de 

tocos. 

 

5. Manutenção de Floreiras 

Sugere-se, no respeitante à manutenção das floreiras, o seguinte plano:  
 

OPERAÇÃO 
ÉPOCA DE 

REALIZAÇÃO 
TÉCNICA OBSERVAÇÕES 

Rega 

Durante todo o ano, 
especialmente na 
Primavera/Verão 

(semanal) 

Distribuição 15 
a 20 

litros/floreira 

 

Monda 
Durante todo o ano 

(mensal) 

Remoção 
manual de 
infestantes, 
sempre que 
necessário 

 
 
 

Reposição 
de plantas 

 

Primavera ou Outono, 
preferencialmente 

(anual ou bi-anual) 

Remoção das 
plantas secas 
ou doentes e 
plantação de 

novas 

(espécies a definir 
pela DJEV em 

colaboração com a 
JF) 

Fertilização 

1ª Primavera 
 
 

2ª Outono 
 

(bi-anual) 

Março Abril: 
Aplicar adubo 

Nitrolusal 
20.5%, dose 

 
Setembro 
Outubro: 

Aplicar adubo 
composto NPK 

10-10-10, 
 

30g/floreira 
 
 
 

30g/floreira 

 

6. Manutenção dos Sistemas de Rega 

 

Deverá garantir-se a operacionalidade permanente do sistema de rega, através de 

pessoal afeto a esta área (canalizador), assegurando a manutenção periódica do 

mesmo e a verificação de acordo com os seguintes itens: 

 Providenciar a reparação de qualquer anomalia detetada e em caso de 

avaria de algum equipamento, tubagem ou acessório proceder de 

imediato à sua substituição ou reparação; 
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 Reparação de roturas na tubagem do sistema de rega. 

 Limpeza dos filtros dos aspersores e pulverizadores; 

 Afinação, regulação e substituição dos aspersores e pulverizadores, de 

maneira a que a rega automática seja eficaz e com o mínimo de perdas 

de água; 

 Substituição sempre que necessário das pilhas dos programadores 

existentes; 

 As caixas de válvulas de seccionamento deverão encontrar-se limpas e 

as respetivas válvulas operacionais; 

 Verificar os sectores de rega, sempre que necessário recorrendo-se 

para tal à abertura manual das válvulas (sendo esta operação 

acompanhada por um técnico da câmara municipal); 

 Sempre que se verificar que a cobertura da rega é ineficiente deverá 

imediatamente recorrer-se a meios alternativos até que a situação seja 

corrigida; 

 A rega dos espaços deverá efetuar-se com mínimo de perdas de água 

evitando, sempre que possível, a rega sobre zonas pavimentadas; 

 Deverá proceder-se à lubrificação periódica dos parafusos e porcas de 

abertura e fecho das tampas das caixas de válvulas e caixas de 

contador, bem como as torneiras de segurança que se encontram no 

interior das caixas; 

 Verificar e comunicar imediatamente aos serviços competentes as 

eventuais avarias nas bocas de rega; 

 

7. Materiais e Fornecimentos:  

 

 Serão por conta da Junta de Freguesia todos os fornecimentos de 

equipamentos, materiais e produtos necessários à manutenção dos espaços 

verdes. No que diz respeito a fertilizantes, corretivos, produtos 

fitofarmacêuticos, etc., deverá ser solicitado o apoio da CMB: 

 Em situações de morte ou danificação do material vegetal, as substituições de 

plantas deverão ser aprovadas pela CMB, quer sejam árvores, ou outro e 

qualquer tipo de material vegetal;  
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 A Junta de Freguesia deverá manter nas suas instalações todos os materiais, 

ferramentas, peças de substituição e materiais e produtos de consumo, que 

permitam a resolução rápida de avarias e reparações de rotina. 

i. Material vegetal: Todas as plantas a utilizar deverão ser exemplares novos, 

envasados, bem conformados, ramificados desde o colo e possuir 

desenvolvimento compatível com a espécie a que pertence e de acordo com o 

plano de plantação definido pela câmara municipal. 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 persistente deverão ser 

fornecidas em torrão, suficientemente consistente para não se desfazer 

facilmente; 

ii. Terra vegetal: A terra a utilizar em reparações de zonas verdes, retanchas e 

ressementeiras, deve ser proveniente de camada superficial de terrenos de 

mata ou da camada arável de terrenos agrícolas. Deve também apresentar 

textura franca e será isenta de pedras, torrões, raízes e de qualquer outro 

material proveniente da incorporação de lixos; 

iii. Tutores e atilhos: Os tutores para árvores e arbustos, quando necessário 

substituir, deverão preservar as características do material inicial, quer no tipo 

de madeira (pinho), secção ou altura para tutoragem. 

i. A amarração deverá ser efectuada com atilhos de ráfia, sisal ou 

plástico, com resistência e elasticidade suficiente de modo a não 

danificar as plantas; 

iv. Sementes: As sementes pertencerão às espécies indicadas no respectivo 

plano de sementeira e terão, obrigatoriamente, um grau de pureza e poder 

germinativo elevado;  

v. Acessórios de rega: os acessórios de rega a aplicar terão, obrigatoriamente, 

as mesmas características dos já instalados. No entanto, qualquer alteração 

por motivos imprevistos, tais como o deixar de ser fabricado determinado 

modelo de aspersor, deverá ser comunicado à câmara municipal; 

vi. Revestimentos: 

o tela anti ervas -  deverá ser permeável e com uma gramagem 

adequada ao controlo das espécies infestantes existentes no 

local; 
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o Casca de pinheiro – deverá ser uniforme, de granulometria < 5cm 

e aplicada com uma espessura > 7cm. 
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CAPÍTULO III 

Manutenção e Conservação dos estabelecimentos de educação 

pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico 

 

Na manutenção e conservação dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1º 

ciclo do ensino básico, entende-se por manutenção a reposição das condições iniciais 

de funcionamento de equipamentos e/ou elementos construtivos e por conservação as 

obras necessárias a manter a edificação nas condições pré-existentes. 

Nas manutenções e conservações a realizar, deverão ser observadas as seguintes 

ações:  

 

1. Edifícios 

 

1.1 Paredes 

 

1.1.1 Exterior 

a) Tratamento de fissuras 

o Abertura de fissura; 

o Tratamento com argamassas próprias e aplicação conforme 

indicações do fabricante (tipo “TEAIS”, ou equivalente). 

o Eventual gateamento ou aplicação de rede para dissipação de 

tensões. 

b) Pinturas 

 Planos Centenários 

o Cores a utilizar: Branco; ocre Lisboa; cinzento. 

o Tipo de tinta: Membrana elástica, tinta plástica e ou tinta 

texturada. 

o Intervenção: Lavagem sob pressão da superfície a 

intervencionar para remoção de restos de tinta solta; 

Reparação da superfície; Aplicação de primário; Aplicação de 

tinta nas demãos necessárias, conforme indicação do 
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fornecedor (essencialmente relacionadas com a tinta 

existente). 

 Edifícios Novos 

o Manter tanto o tipo de tinta como cores existentes. 

 

1.1.2 Interior 

a) Pinturas 

o Cores a utilizar: Branco, Amarelo, Bege, ou outra cor a 

acordar com a CMB. 

o Tipo de Tinta: Tinta de água e ou esmalte. 

o Intervenção: Reparação de superfície incluindo remoção de 

tintas existentes; Aplicação de primário; Aplicação de tinta nas 

demãos necessárias, conforme indicação do fornecedor 

(essencialmente relacionadas com a tinta existente). 

b) Revestimento de paredes com azulejos, tijoleira ou outro 

o Materiais a utilizar: respeitar os materiais existentes 

o Intervenção: Remoção dos revestimentos danificados ou 

descolados; raspagem de massas de aplicação existentes; 

aplicação de novos revestimentos idênticos aos existentes 

com massas ou colas próprias de acordo com o fabricante; 

Aplicação de betume nas juntas de acordo com o fabricante. 

2. Coberturas 

 

2.1 Inclinadas 

o Cores: Cor natural do barro. 

o Tipo: Manter o tipo de telha ou chapa 

o Intervenções: Substituição de telhas partidas ou chapas; 

Reposicionamento e ajuste de telhas ou chapas; Reparação 

de telas; Reparação da ligação ao tubo de queda; 

Impermeabilização de caleiras e algerozes com tela asfáltica 

ou outro tipo de impermeabilização; Desentupimento de tubos 

de queda e algerozes; Colocação de ralos (pinhas) quando 
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estejam degradados ou em falta; Limpeza de caleiras e 

algerozes. 

 

2.2 Em Terraço 

2.2.1 Seixo rolado sobre isolamento térmico ou latejas suspensas sobre telas 

o Intervenção: Reparação de telas; Reparação da ligação ao 

tubo de queda; Desentupimento de tubos de queda e 

algerozes; Colocação de ralos (pinhas) quando estejam 

degradados ou em falta; Limpeza de caleiras e algerozes. 

 

2.2.2 Mosaico sobre camada de isolamento 

o Intervenção: Substituição de mosaicos fissurados, partidos ou 

descolados com aplicação de colas próprias (tipo “Fermaflex, 

da WEBER” ou equivalente); Tratamento de juntas; 

Reparação da ligação ao tubo de queda; Desentupimento de 

tubos de queda e algerozes; Colocação de ralos (pinhas) 

quando estejam degradados ou em falta; Limpeza de caleiras 

e algerozes. 

 

2.2.3 Guarda-fogo 

o  Intervenção: Reparação de fissuras com aplicação de 

isolante ou telas de cor (onde já existam); Nas fissuras a 

aplicar o isolante, utilizar tinta de membrana ou acabamento a 

tinta plástica / de areia da cor do edifício. 

                    

3. Tetos 

 

3.1 Exteriores 

o Cores: Branco, ou outra cor a acordar com a CMB. 

o Intervenção geral: Tratamento da superfície; Aplicação de 

primário; Aplicação de aditivo anti fungos; Aplicação de tinta 

de água; Demãos necessárias, conforme indicação do 

fornecedor. 



 

Normas Técnicas  21 
 

o Intervenção em tetos em gesso cartonado: Tratamento de 

superfície; Aplicação de primário; Aplicação de aditivos anti 

fungos; Aplicação de tinta de esmalte; Demãos necessárias, 

conforme indicação do fornecedor. 

3.2 Interiores 

o Intervenção geral: Tratamento da superfície; Aplicação de 

primário; Aplicação de aditivo anti fungos; Aplicação de tinta 

de água; Demãos necessárias, conforme indicações do 

fornecedor. 

o Intervenção em tetos em gesso cartonado: Tratamento da 

superfície; Aplicação de primário; Aplicação de aditivo anti 

fungos; Aplicação de tinta de água; Demãos necessárias, 

conforme indicações do fornecedor. 

o Intervenção em teto com madeira à vista: Tratamento da 

superfície com lixagem / reparação da mesma; Aplicação de 

primário; Aplicação de verniz ou tinta de esmalte; Demãos 

necessárias, conforme indicações do fornecedor. 

o Intervenção em teto com painéis de cortiça: Pedir parecer à 

CMB. 

4. Equipamentos de cozinha e sanitários 

 

o Intervenção: A substituição de acessórios (tampa sanita, 

doseador de papel e sabonete, suporte papel higiénico, 

piaçaba, etc.), torneiras, filtros, autoclismos, fluxómetros, 

loiças sanitárias e lava-loiças deverá ser feita por materiais 

idênticos aos existentes e conforme indicações do fornecedor. 

5. Carpintarias 

 

o Intervenção: A substituição de materiais deverá ser feita por 

materiais idênticos aos existentes. 

o Acabamentos: Preparação da superfície incluindo lixagem e 

aplicação de primários adequados e pintura de madeiras. 

 

6. Serralharias  
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o Intervenção: A substituição de materiais deverá ser feita por 

materiais idênticos aos existentes. 

o Acabamentos: Preparação da superfície, lixagem e aplicação 

de primários adequados incluindo subcapa e pintura conforme 

indicações do fornecedor.  

7. Alumínios  

 

o Intervenção: Desmonte de perfis metálicos e ou acessórios, 

substituição de elementos danificados, por materiais idênticos 

aos existentes; Esta intervenção poderá implicar a aplicação 

de painel provisório em substituição do vão. 

 

8. Estores 

 

o Intervenção: Substituição de calhas, lâminas e/ou fitas, por 

materiais idênticos aos existentes. 

 

9. Vidros 

 

o Intervenção: Remoção total de massas, vedantes ou 

silicones, substituição de vidros, colocação de novas massas, 

vedantes ou silicones. 

 

10. Vãos (tal como, por exemplo, portas ou janelas) 

 

o Intervenção: Executar os processos de reparação dos vãos 

de acordo com o definido para as carpintarias, serralharias e 

alumínios respetivamente. Esta intervenção poderá implicar a 

aplicação de painel provisório em substituição do vão. 

Substituição dos acessórios dos vãos, incluindo fechos, 

dobradiças, anilhas, puxadores, por materiais idênticos aos 

existentes e conforme indicações do fornecedor. 

 

11. Rede de águas e esgotos 

o Intervenção: Substituição de acessórios e de troços das 

redes, por materiais idênticos aos existentes. 
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12. Pavimentos 

 

12.1 Interiores 

12.1.1 Mosaico  

o Intervenção: Substituição por materiais idênticos aos 

existentes. 

 

12.1.2 Madeira 

o Intervenção: Lixagem da superfície, betonagem da superfície, 

nova lixagem da superfície, limpeza da superfície, aplicação 

de verniz com demãos necessárias, conforme indicações do 

fornecedor. 

 

12.1.3 Em mosaico vinílico 

o Intervenção: Se existirem peças soltas: raspagem / lixagem 

da superfície, limpeza da superfície, aplicação de cola, 

conforme indicação do fornecedor. 

o Se pavimento em mosaico vinil: execução de sub-base com 

betonilha de regularização, aplicação de barramento, 

conforme Indicações do fornecedor 

 

13. Instalações elétricas 

o Intervenção: Substituição de lâmpadas, troços de calhas 

técnicas e aparelhagens (tomadas, interruptores, 

comutadores e botões de pressão); Reparação/substituição 

de armaduras e suportes de lâmpadas; Os materiais 

substituídos serão idênticos aos existentes. 
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CAPÍTULO IV 

Manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos 

de ensino pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico 

 

1. Pavimentos  

o Intervenção: A reparação dos pavimentos (calçadas, lajetas 

cimento, terra batida, lancis, etc.) passa pela eliminação da 

existência de depressões, empossamentos, desnivelamentos 

e reposição elementos partidos ou em falta por materiais 

idênticos.  

 

2. Muros e vedações 

 

2.1 Tratamento de fissuras de muro 

o Intervenção: Abertura de fissura; tratamento com argamassas 

próprias e aplicação conforme indicações do fabricante (tipo 

“TEAIS”, ou equivalente); eventual gateamento ou aplicação 

de rede para dissipação de tensões. 

 

2.2 Pinturas de muro 

o Cores a utilizar: iguais às existentes; 

o Tipo de tinta: Membrana elástica, tinta plástica e ou tinta 

texturada. 

o Intervenção: Lavagem sob pressão da superfície a 

intervencionar para remoção de restos de tinta solta; 

Reparação da superfície; Aplicação de primário; Aplicação de 

tinta nas demãos necessárias, conforme indicação do 

fornecedor (essencialmente relacionadas com a tinta 

existente) 
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2.3 Vedações metálicas 

o Intervenção: A substituição de materiais deverá ser feita por 

materiais idênticos aos existentes.  

o Acabamentos: Preparação da superfície, lixagem e aplicação 

de primários adequados incluindo subcapa e pintura conforme 

indicações do fornecedor.  

 

3. Mobiliário Urbano (bancos, mesas, papeleiras e bebedouros)  

 

o Intervenção: A substituição de peças, acessórios 

equipamentos deverá ser feita por materiais idênticos aos 

existentes. 

o Acabamentos: 

 Bancos/mesas/papeleiras: Verificação de todas as peças 

de madeira ou metálicas, reparar, tratar, pintar e substituir, se 

for caso disso, por outras novas iguais; os equipamentos não 

devem ter arestas vivas, lascas, pregos, parafusos, 

superfícies rugosas ou qualquer outro material cortante ou 

pontiagudo, suscetíveis de causar acidente; Na reparação dos 

bancos e mesas deverão se efetuar os processos descritos 

para as serralharias e carpintarias respetivamente. 

 Bebedouros: Verificação e reparação no local sempre 

que se detetem fugas; Verificação e teste de bom 

funcionamento da aparelhagem de comando (torneira, 

torneiras de serviço, etc.), reajustar, substituir válvulas, peças 

e/ou aparelho quando necessário; Verificação do escoamento 

da rede de esgoto, limpar e desentupir tubagem e limpar 

caixas sempre que necessário; Verificação dos troços de 

ligação da tubagem aos aparelhos, testar, reparar, substituir 

os troços que se encontrem danificados (ou que estão fora do 

período de validade) por novos iguais. 
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4. Manutenção das áreas ajardinadas 

 Limpeza e recolha de resíduos das áreas plantadas (conforme capítulo II) 

 Manutenção dos relvados (conforme capítulo II) 

 Manutenção de arbustos e herbáceas (conforme capítulo II) 

 Manutenção de árvores (conforme capítulo II) 

 Manutenção dos sistemas de rega (conforme capítulo II) 
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CAPÍTULO V 

Manutenção e conservação de mobiliário urbano 

 

Mobiliário urbano é todo o equipamento instalado em espaços públicos para diversos 

propósitos e uso dos cidadãos.  

A manutenção do mobiliário urbano é essencial para assegurar conforto aos 

munícipes e proporcionar correto usufruto dos espaços públicos visando responder à 

necessidade dos seus usos. A manutenção destes equipamentos deve ser acautelada 

através de intervenções frequentes, devido ao desgaste sofrido nos mesmos 

permitindo um controlo efetivo que pode ser corretamente tratado com maior controlo 

dos custos. 

 

1. Bancos  

 

a. Verificação de todas as peças de madeira ou metálicas, reparar, tratar, 

pintar e substituir, se for caso disso, por outras novas iguais. 

b. Os equipamentos não devem ter arestas vivas, lascas, pregos, parafusos, 

superfícies rugosas ou qualquer outro material cortante ou pontiagudo, 

suscetíveis de causar acidente; 

c. Não devem existir fixações ao solo salientes e cabos de fixação que 

possam constituir obstáculo pouco visível e suscetível de causar acidente. 

 

2. Bebedouros 

 

a. Verificação e reparação no local sempre que se detetem fugas; 

b. Verificação e teste de bom funcionamento da aparelhagem de comando 

(torneira, torneiras de serviço, etc.), reajustar, substituir válvulas, bucal, 

peças e/ou aparelho quando necessário; 

c. Verificação do escoamento da rede de esgoto, limpar e desentupir tubagem 

e limpar caixas sempre que necessário; 
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d. Verificação dos troços de ligação da tubagem aos aparelhos, testar, 

reparar, substituir os troços que se encontrem danificados (ou que estão 

fora do período de validade) por novos iguais. 

 

3. Pilaretes 

 

a. Verificar as zonas de soldadura, reforçando-as se necessário, tratar e pintar 

essas zonas; 

b. Reapertar parafusos e proceder à sua substituição se necessário; 

c. Verificar o estado da pintura, detetar e reparar os pontos de ferrugem, tratar 

e pintar essas zonas; 

 

4. Mesas 

a. Verificação de todas as peças, procedendo à sua reparação, tratamento, 

pintura e/ou substituição, sempre que tal for necessário. A substituição 

deve ser feita, sempre que possível, por materiais idênticos aos existentes, 

mantendo também a cor e características. 

b. Os equipamentos não devem ter arestas vivas, lascas, pregos, parafusos, 

superfícies rugosas ou qualquer outro material cortante ou pontiagudo, 

suscetíveis de causar acidente; 

c. As fixações ao solo não deverão ser salientes de modo a constituir 

obstáculo pouco visível e suscetível de causar acidente. 

 

5. Papeleiras 

a. As operações de manutenção e conservação de papeleiras englobam os 

seguintes serviços: 

i. Remoção periódica de resíduos do interior das papeleiras. 

ii. Lavagem das papeleiras, de forma a assegurar as condições de 

higiene e limpeza das mesmas. 

b. As papeleiras a colocar, bem como os respetivos suportes, serão 

fornecidos pela CMB. 
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CAPÍTULO VII 

Glossário 

 

Ancoragem – Diz-se da capacidade das raízes 

suportarem / manterem uma árvore em pé, 

quando sujeita a certas pressões externas  

que a podem fazer tombar; 

Arbusto – Planta lenhosa, ramificada desde a 

base, que normalmente não desenvolve 

tronco principal; 

Árvore – Planta lenhosa que apresenta tronco 

com fuste bem diferenciado com 

ramificação no topo; 

Caduca – Espécies que perdem as folhas 

durante a época desfavorável, normalmente 

o Inverno em condições de clima 

temperado; 

Caldeira – Vala circular, octogonal ou 

quadrada, em torno da árvore que se utiliza 

para regar e fertilizar; 

Colo – Limite entre o caule e as raízes, situado 

ao nível do solo; 

Conservação – Atos necessários a manter o 

elemento em causa nas condições pré-

existentes. Pode incluir Limpeza; 

Escarificação – mobilização superficial do solo 

que tem por objetivo a descompressão e 

melhoramento da estrutura do solo; 

Flecha – Parte terminal ou ápice do caule 

principal; Gatear  

Gateamento – Prender com grampos de ferro; 

Herbácea – Planta que não desenvolve tecido 

lenhoso; 

Limpeza – Ação de remoção dos detritos 

acumulados no elemento em causa e 

sempre que se justifique acompanhada de 

lavagem; 

Manutenção – Incorpora as ações de 

reparação de forma a possibilitar a correção 

de anomalias existentes no elemento em 

causa. 

Monda – Operação de limpeza e/ou 

manutenção dos espaços verdes que 

consiste em retirar manual ou quimicamente 

as ervas daninhas ou nocivas; 

Mulch – Camada orgânica para cobertura do 

solo, constituída por produtos resultantes da 

trituração de material lenhoso (casca e 

lenha de árvores e arbustos), podendo 

também ser constituída por inertes (brita, 

gravilha, seixos, entre outros); 

Repouso vegetativo – Período em que as 

espécies de folha caduca entram em 

dormência; 

Retancha – Replantação e/ou substituição do 

material vegetal; 

Rebentos ladrões – Rebentos vigorosos, 

provenientes de um gomo (olho) dormente, 

que concorre com os ramos vizinhos; 

Sarjeta – Caixa instalada nos passeios (de 

forma lateral à faixa de rodagem) para 

escoamento das águas pluviais; 

Sumidouros – Caixa instalada na faixa de 

rodagem (com abertura horizontal), para 

escoamento das águas pluviais; 

Terra vegetal – Aquela que é proveniente da 

camada superficial de terreno de mata ou 

da camada arável de terrenos agrícolas, 

isenta de materiais estranhos, pedras ou 

elementos provenientes da incorporação de 

lixos, limpa e isenta de plantas e 

infestantes; 

Toco – Ou coto, pedaço de ramo, geralmente 

seco e morto; 

Torrão – Conjunto de terra agarrada às raízes 

de uma planta que se usa para transplantar; 

Tutor – Normalmente um pau tratado que 

serve de guia a jovens árvores.  
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1. GABINETE DA DESCENTRALIZAÇÃO PARA AS FREGUESIAS 

 

1.1. Competências  

São competências do Gabinete de Descentralização: 

a) Gerir os acordos de execução celebrados com as Juntas de Freguesia, com vista 

a dar provimento à delegação de competências, nos termos legais; 

b) Proceder à articulação entre o município e as Juntas de Freguesia, no âmbito do 

apoio técnico que estas últimas solicitem e que os diferentes serviços do 

município possam prestar.  

1.2.  Procedimentos de Articulação Gabinete de Descentralização/Juntas de Freguesia 

Os pedidos das Juntas de Freguesia poderão ser efectuados por telefone, escrito ou e-

mail e deverão ser dirigidos ao Gabinete da Descentralização. 

A recepção de todos os pedidos é efectuada pelo Gabinete da Descentralização, 

ficando registados numa base de dados. 

Os pedidos serão encaminhados para os respetivos serviços da Câmara, sendo a sua 

resposta às Juntas de Freguesia, garantida pelo Gabinete da Descentralização. 

Os pedidos dos serviços da Câmara que necessitem de resposta por parte das Juntas 

de Freguesia, deverão igualmente ser encaminhados através do Gabinete de 

Descentralização, que deverá garantir, de igual modo, a sua resposta. 

1.3 Avaliação e Controlo 

Reuniões 

A avaliação contínua e conjunta da execução do Acordo far-se-á através de reuniões 

periódicas e sempre que necessário, entre a CMB e a JF, com a presença dos técnicos 

adequados, sendo elaboradas actas dessas reuniões. 

No caso dos estabelecimentos de ensino e respetivos espaços envolventes, serão 

efetuadas reuniões, em Janeiro, Maio e Setembro, entre os serviços da Câmara 

Municipal e as Juntas de Freguesia, para efeitos de estudo, acompanhamento, balanço 
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e planificação das intervenções necessárias. 

Relatórios 

Serão elaborados relatórios, conjuntos, de acompanhamento da limpeza do espaço 

urbano, com a periodicidade mensal, e relatórios de acompanhamento da manutenção 

e conservação de espaços verdes, com a periodicidade bimensal. 

Mensalmente, as Juntas de Freguesia, enviarão cópias dos registos das intervenções 

realizadas nos estabelecimentos de ensino, incluindo os espaços envolventes, e que 

constam do Livro de Manutenção. 

As Juntas de Freguesia enviarão, com periodicidade trimestral, aos serviços da Câmara 

Municipal, uma Informação Financeira com indicação dos meios financeiros 

despendidos nas áreas delegadas.  

A CMB e as Juntas de Freguesia elaborarão, anualmente, um relatório global de análise 

da execução do Acordo, de acordo com a minuta respetiva, incluída no Anexo VI, e cuja 

informação deverá ser enviada ao Gabinete da Descentralização até dia 31 de Janeiro 

do ano seguinte ao ano a que se reporta o relatório. 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Reunião 
planeam. 
E 
avaliação 
(escolas)       

Reunião 
planeamento 
e avaliação 
(escolas) 

      

Reunião 
planeamento 
e avaliação 
(escolas) 

      

Relatório 
Anual de 
Avaliação 

    

Informação 
Financeira 

    

Informação 
Financeira 

    

Informação 
Financeira 

    

Relatório 
LEP e JEV 

Relatório 
LEP 

Relatório 
LEP e 
JEV 

Relat LEP 
Relatório LEP 
e JEV 

Relatório 
LEP 

Relatório 
LEP e JEV 

Relatório 
LEP 

Relatório LEP 
e JEV 

Relatório 
LEP 

Relatório 
LEP e 
JEV 

Relatório 
LEP 

Relatório 
Escolas 

Relatório 
Escolas 

Relatório 
Escolas 

Relatório 
Escolas 

Relatório 
Escolas 

Relatório 
Escolas 

Relatório 
Escolas 

Relatório 
Escolas 

Relatório 
Escolas 

Relatório 
Escolas 

Relatório 
Escolas 

Relatório 
Escolas 

 

1.3. Proposta de Procedimentos Relativos às Competências Delegadas 

1.3.1. Limpeza de Vias e Espaços Públicos 

a) Cedência de Sacões de 1 m3 

o Os Sacões devem ser colocados em locais acessíveis à viatura de recolha, 
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nomeadamente junto ao lancil do passeio, do lado da estrada, sempre 

afastado, o mais possível, das viaturas estacionadas. 

o Os Sacões são cedidos por um prazo de oito dias, devendo a JF comunicar ao 

sector de entrega/recolha de Sacões da CMB, no dia da sua utilização, ou dia 

útil imediatamente a seguir, o número de identificação dos sacões e os locais 

onde se encontram, para se proceder à sua remoção. A comunicação deverá 

ser feita utilizando o e-mail do departamento de águas e resíduos 

o Caso os Sacões não tenham sido utilizados, deverá a JF comunicá-lo ao sector 

de entrega/recolha de Sacões da CMB, que poderá conceder novo prazo de 

oito dias. Se a junta não utilizar os sacos cedidos durante um período de 20 

dias, pode a Autarquia recolher os referidos saco, ou parte deles, para 

entregar a outra junta. Esta situação só deverá acontecer em casos justificados 

pela Autarquia de dificuldade de existência de material em stock. 

o A CMB reserva-se ao direito de não efetuar novas cedências caso não sejam 

observadas as condições referidas nas alíneas anteriores. 

b) Entrada em aterro de viaturas ao serviço da JF 

o Nas ações de limpeza promovidas pela JF em que seja necessário a entrada em 

aterro de viaturas, a JF deve comunicar por escrito (fax ou e-mail) à Divisão de 

Resíduos, com dois dias úteis de antecedência, o tipo de ação a realizar, o tipo 

de resíduos a enviar para aterro e a matrícula da viatura. Deverá ser 

igualmente indicado o dia de intervenção a realizar pela Junta. 

o Os talões de pesagem da entrada da viatura em aterro devem ser enviados à 

CMB no prazo máximo de cinco dias úteis após a realização do serviço. 

c) Relatórios de acompanhamento da limpeza do espaço público 

o Os relatórios de acompanhamento da limpeza do espaço público serão 

efetuados pelos respetivos serviços da Câmara com esta competência e serão 

baseados numa visita efetuada à freguesia com um representante destes 

serviços e um representante da Junta de Freguesia. 

o Nestes relatórios é efetuada uma avaliação da limpeza do espaço público com 

base nos seguintes critérios: 
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Lixos nas ruas, passeios 

 A rua apresenta-se limpa de quaisquer resíduos, denota-se uma 

varrição assídua e cuidada da mesma – Muito Bom; 

 A rua tem alguns lixos mas em pouca quantidade, verifica-se em 

situações pontuais – Bom; 

 A rua tem alguns lixos, denota-se ausência de varrição com 

regularidade – Regular; 

 A rua tem muitos lixos, denota-se falta de varrição – Insuficiente; 

 A rua tem muito lixo acumulado, não existe varrição ou limpeza – 

situação que implica uma rápida intervenção – Situações pontuais, são 

tidas em conta nas observações – Mau. 

Ervas nos passeios 

 Os passeios não têm qualquer erva, existe limpeza frequente e 

aplicação de herbicida. – Muito Bom; 

 Os passeios têm verdete ou algumas ervas rasteiras e em muito pouca 

quantidade, existe limpeza, mas não é aplicado herbicida – Bom; 

 Os passeios apresentam-se com algumas ervas – Regular; 

 Os passeios têm ervas, denota-se falta de limpeza – Insuficiente; 

 Os passeios estão cobertos de ervas altas, o passeio em alguns locais já 

não se vê – implica rápida intervenção. – Situações pontuais, são tidas 

em conta nas observações – Mau. 

Papeleiras – despejo 

 As papeleiras são despejadas com muita regularidade. – Bom  

 As papeleiras não estão despejadas, embora seja uma situação pontual 

– Regular 

 As papeleiras não são despejadas, deitam por fora, esta situação 

acontece com regularidade. - Insuficiente 

Sarjetas e Sumidouros  

 As sarjetas e sumidouros são limpos e desassoreados com regularidade 

– Bom 

 As sarjetas e sumidouros são limpos superficialmente ou apenas na 

altura das chuvas – Regular 
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 As sarjetas e sumidouros não são limpos, apresentam-se assoreados 

em muitos locais – Insuficiente 

Os relatórios serão efetuados de acordo com a minuta respetiva (Anexo VI) e 

avaliação será calculada de acordo com a seguinte grelha: 

Escala entre 1 e 5: 

1 – Mau | 2 – Insuficiente | 3 – Regular | 4 – Bom | 5 – Muito Bom 

A apreciação global do estado de limpeza do espaço público é a média da 

avaliação dos vários critérios descentralizados.  

A média dos critérios “Varrição” e “Ervas” corresponde a 80% da apreciação e 

os restantes 20% corresponde à média dos critérios “Papeleiras” e 

“Sumidouros”.  

Os relatórios são efetuados presencialmente (os originais são assinados pelos 

representantes de ambas as autarquias que ficam com uma cópia), sendo o 

cálculo da apreciação global efetuado posteriormente, e incluída nos relatórios 

enviados posteriormente, às Junta de Freguesia.  

Estes relatórios têm uma periodicidade mensal. 

 

1.3.2. Manutenção, conservação e limpeza de espaços verdes 

a) Materiais e Fornecimentos  

o Serão por conta da Junta de Freguesia todos os fornecimentos de 

equipamentos, materiais e produtos necessários à manutenção dos espaços 

verdes. No que diz respeito a fertilizantes, corretivos, produtos 

fitofarmacêuticos, etc., deverá ser solicitado o apoio da Divisão de Intervenção 

no Espaço Público e Equipamentos Municipais: 

o Em situações de morte ou danificação do material vegetal, as substituições de 

plantas deverão ser aprovadas pela CMB, quer sejam árvores, ou outro e 

qualquer tipo de material vegetal;  

o A Junta de Freguesia deverá manter nas suas instalações todos os materiais, 

ferramentas, peças de substituição e materiais e produtos de consumo, que 
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permitam a resolução rápida de avarias e reparações de rotina. 

b) Relatórios de acompanhamento da manutenção, conservação e limpeza dos espaços 

verdes 

Os relatórios de acompanhamento da manutenção, conservação e limpeza dos 

espaços verdes serão efetuados pelos respetivos serviços da Câmara com esta 

competência e serão baseados numa visita efetuada à freguesia com um 

representante destes serviços e um representante da Junta de Freguesia. 

Nestes relatórios é efetuada uma avaliação da manutenção, conservação e 

limpeza dos espaços verdes com base nos seguintes critérios: 

 INSUFICIENTE: Incumprimento das operações gerais de manutenção; 

 REGULAR: cumprimento das operações gerais de manutenção; 

 BOM: cumprimento de operações gerais e específicas de manutenção; 

 MUITO BOM: cumprimento das operações de manutenção com 

valorização dos espaços durante todo o período respeitante ao 

relatório; 

Os relatórios serão efetuados de acordo com a minuta respetiva (Anexo VI) e 

avaliação será calculada de acordo com a seguinte grelha: 

Escala entre 1 e 5: 

1 – Mau | 2 – Insuficiente | 3 – Regular | 4 – Bom | 5 – Muito Bom 

Os relatórios são efetuados presencialmente (os originais são assinados pelos 

representantes de ambas as autarquias que ficam com uma cópia), sendo o 

cálculo da apreciação global efetuado posteriormente, e incluída nos relatórios 

enviados posteriormente, às Junta de Freguesia.  

Estes relatórios têm uma periodicidade bimensal. 

 

1.3.3. Manutenção e Conservação dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1º 

ciclo do ensino básico e respetiva envolvente 

No caso dos estabelecimentos de ensino e respetivos espaços envolventes serão efetuadas 

reuniões, em Janeiro, Maio e Setembro, entre os serviços da Câmara Municipal e as Juntas de 
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Freguesia, para efeitos de planificação, acompanhamento e balanço, tanto das atividades 

realizadas, como das ações a desenvolver no âmbito do Acordo de Execução. 

a) Operacionalidade entre os serviços da CMB e as juntas de freguesia 

o Sempre que seja necessário, após pedido da junta de freguesia e análise dos 

serviços da Câmara Municipal, pode esta prestar apoio técnico e operacional; 

o O parecer que fundamenta o apoio técnico, depois de analisado pelos serviços 

da Câmara, deve ser enviado à junta de freguesia no prazo de 10 dias úteis 

após o pedido; 

o O apoio operacional assenta naquilo que se revele impossível da junta de 

freguesia garantir (quer por meios próprios ou por contratação ao exterior), 

como por exemplo serviços ao nível de eletricidade. 

b) Avaliação das intervenções nos estabelecimentos de ensino e respetivo espaço 

envolvente 

o O Livro de manutenção, que se encontra na posse da CMB, será atualizado por 

esta com base nas informações constantes dos relatórios enviados pelas juntas 

de freguesia mensalmente com as intervenções de conservação e manutenção 

realizadas nos estabelecimentos de ensino e respetivo espaço envolvente; 

 

1.3.4. Manutenção e conservação do mobiliário urbano 

o Sempre que seja necessário, após pedido da junta de freguesia e análise dos 

serviços da Câmara Municipal, pode esta prestar apoio técnico e operacional; 

o O parecer que fundamenta o apoio técnico, depois de analisado pelos serviços 

da Câmara, deve ser enviado à junta de freguesia no prazo de 10 dias úteis 

após o pedido; 

o O apoio operacional assenta naquilo que se revele impossível da junta de 

freguesia garantir (quer por meios próprios ou por contratação ao exterior). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

Minutas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inclui: 

1. Minuta do Relatório Global da Avaliação da Execução do Acordo; 

2. Minuta do Relatório das intervenções nos estabelecimentos de ensino e espaço envolvente; 

3. Minuta do Relatório de avaliação da limpeza de vias e espaços públicos; 

4. Minuta do Relatório de avaliação da manutenção e conservação dos espaços verdes; 

5. Minuta de Entrega de novos espaços/equipamentos; 

6. Minuta de Informação Financeira Trimestral 



Minuta 

1 

Relatório Global da Avaliação do Acordo de 
Execução 

 

Freguesia:  Ano: 

   
 

ANÁLISE DAS DESPESAS CORRENTES 

Limpeza de vias, espaços públicos, sarjetas e sumidouros 

Transferência CMB Despesas 

 

Total:  

Mão-de-obra  

Matérias-primas e Subsidiárias  

Subcontratos  
 

Gestão, manutenção, conservação e limpeza de espaços 
verdes 

Transferência CMB Despesas 

 

Total:  

Mão-de-obra  

Matérias-primas e Subsidiárias  

Subcontratos  
 

Manutenção e conservação dos estabelecimentos de 
ensino 

Transferência CMB Despesas 

 

Total:  

Mão-de-obra  

Matérias-primas e Subsidiárias  

Subcontratos  
 

Manutenção, reparação e substituição do Mobiliário Urbano 

Transferência CMB Despesas 

 

Total:  

Mão-de-obra  

Matérias-primas e Subsidiárias  

Subcontratos  
 

 



Mão-de-obra para a execução das competências Descentralizadas 

 Despesas com vencimentos de pessoal, efetivo, contratado, centro de emprego, contribuições p/ previdência, subsídio 

de refeição, horas extraordinárias, Seguros, Formação necessária para o desempenho das funções 

    Matérias-primas e Subsidiárias 

   Materiais e produtos necessários para a realização das ações relativas ao exercício das competências delegadas 

    Subcontratos 

   Contratos ou protocolos estabelecidos com empresas ou associações para a realização do exercício das competências delegadas, 

para as quais a Junta de Freguesia não tenha capacidade de as executar pelos seus próprios meios 

 

ANÁLISE DESCRITIVA 

Principais ações concretizadas 

Designação Competência 

  

  

  

  

  

  

 

Principais ações previstas e não concretizadas 

Designação Competência 

  

  

  

  

  

  

 



Apreciação Global da Execução do Acordo de Execução 
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Intervenções nos estabelecimentos de ensino 
e respetivo espaço envolvente 

 

Freguesia:  Ano: 

   

 

 

Elemento Descrição 
Entidade 

executante 
Data Observações 
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Avaliação da limpeza de vias e espaços públicos 

 

Freguesia:  Ano: 

   
 

LIMPEZA DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS 

Zona de intervenção 
Verificação 

Varrição Papeleiras 
Corte 
Ervas 

Sarjetas Sumidouros 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Outras Ações concretizadas no âmbito da Higiene Urbana 

Tipo de ação Local Data 

Aplicação Herbicida   

   

   

 
 

 

 
Pela Câmara Municipal do Barreiro   Pela Junta de Freguesia 

_______________________________                    _______________________ 
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Avaliação da manutenção e conservação dos 
espaços verdes 

 

 

Freguesia:  Ano: 

   
 

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 

 
 

 

Identificação Área 

Relvados Árvores Arbustos Limpeza 

Cortes / 
Mondas 

Limpeza 
Monda / 
Secos 

Zonas 
Envolventes 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 

 

 

Pela Câmara Municipal do Barreiro   Pela Junta de Freguesia 

_______________________________                    _______________________ 



Minuta 

5 
Entrega de novos espaços e equipamentos  

 

Freguesia:  Ano: 

   
 

AFETAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS/EQUIPAMENTOS AO ACORDO 

DE EXECUÇÃO 

 

Tipo de 
espaço/equipamento 

 

Identificação  

Área (m2)  
 

Condições do espaço/equipamento no ato da entrega e/ou equipamentos 
existentes 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ações necessárias à manutenção e/ou reparação do espaço/equipamento 

 

 

 
 

Meios disponibilizados pela CM Barreiro Documentos entregues à Freguesia 

  

  

  
 

Outras informações / Observações: 

 

 
 

Pela Câmara Municipal do Barreiro   Pela Junta de Freguesia 

_______________________________                    _______________________ 
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Informação Financeira  

 

Freguesia:  Ano: 

   

 

INFORMAÇÃO FINANCEIRA TRIMESTRAL 

 

Meses a que corresponde a informação: __________________________________ 

 

Competência 

1 
Despesas da 
freguesia no 

trimestre  

2 
Verba atribuída 
pelo município 

no trimestre 

3 
TOTAL (1-2) 

Limpeza de vias, espaços 
públicos, sarjetas e 

sumidouros 
   

Gestão, Conservação, 
Manutenção e limpeza de 

espaços verdes 
   

Manutenção e conservação 
dos estabelecimentos de 

ensino 
   

Manutenção, conservação e 
substituição de Mobiliário 

Urbano 
   

    

TOTAL    

 

 

 

 

 

 

 

 


