
 

 

 

ANEXO IX 

MODELO DO ORGANIGRAMA DO PLANO DE ORGANIZAÇÃO DE TRABALHOS 

 

Exemplo do Plano de Organização de Trabalhos que se pretende que os concorrentes 

apresentem nas suas propostas. 

 

Serviço A: Serviço de lavagem e desinfeção de contentores incluindo a remoção prévia de RU 

e limpeza do local de instalação dos contentores 

 

 

 

Coordenador do Serviço no Terreno 
(Encarregado e/ou Técnico) 

Recursos efetivos: 
 
 _xx_ : quantidade de motoristas; 
 _yy_ : quantidade de cantoneiros; 
 _zz_ : quantidade TOTAL de viaturas de  
           recolha de RU; 
_ww_ : quantidade de viaturas de recolha  
           de RSU que são propriedade do  
           concorrente ou que este tem direito 
           de utilização devido a leasing, e 
           suas matrículas: 
         ________________________________ 

         ________________________________ 

Recursos efetivos: 
 
 _xx_ : quantidade de motoristas; 
 _yy_ : quantidade de cantoneiros; 
 _zz_ : quantidade TOTAL de viaturas de  
           lavagem; 
_ww_ : quantidade de viaturas de recolha  
           de RSU que são propriedade do  
           concorrente ou que este tem direito 
           de utilização devido a leasing, e 
           suas matrículas: 
         ________________________________ 

         ________________________________ 



 

 

 

Serviço B: Remoção de RU e manutenção de contentores  

nas freguesias de Palmela e Quinta do Anjo 

 

 

Coordenador do Serviço no Terreno 
(Encarregado e/ou Técnico) 

Recursos efetivos: 
 
 _xx_ : quantidade de motoristas; 
 _yy_ : quantidade de cantoneiros; 
 _zz_ : quantidade TOTAL de viaturas de 
            recolha de RU; 
_ww_ : quantidade de viaturas de recolha  
           de RU que são propriedade do  
           concorrente ou que este tem direito 
           de utilização devido a leasing, e 
           suas matrículas: 
         ________________________________ 

         ________________________________ 

 

Recursos efetivos: 
 
 _xx_ : quantidade de motoristas; 
 _yy_ : quantidade de cantoneiros; 
 _zz_ : quantidade TOTAL de viaturas de 
manutenção de contentores; 
_ww_ : quantidade de viaturas de recolha  
           de RU que são propriedade do  
           concorrente ou que este tem direito 
           de utilização devido a leasing, e 
           suas matrículas: 
         ________________________________ 

         ________________________________ 

 



 

 

 

Serviço C: Remoção de monos e afins no concelho de Palmela 

 

 

 Coordenador do Serviço no Terreno 
(Encarregado e/ou Técnico) 

Recursos efetivos: 
 
 _xx_ : quantidade de motoristas; 
 _yy_ : quantidade de cantoneiros; 
 _zz_ : quantidade TOTAL de viaturas de 
            recolha de Monos; 
_ww_ : quantidade de viaturas de recolha  
           de Monos que são propriedade do  
           concorrente ou que este tem direito 
           de utilização devido a leasing, e 
           suas matrículas: 
         ________________________________ 

         ________________________________ 

 



 

 

 

Serviço D: Remoção de RU nas unidades económicas do concelho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenador do Serviço no Terreno 
(Encarregado e/ou Técnico) 

Recursos efetivos: 
 
 _xx_ : quantidade de motoristas; 
 _yy_ : quantidade de cantoneiros; 
 _zz_ : quantidade TOTAL de viaturas de 
            recolha de RU; 
_ww_ : quantidade de viaturas de recolha  
           de RSU que são propriedade do  
           concorrente ou que este tem direito 
           de utilização devido a leasing, e 
           suas matrículas: 
         ________________________________ 

         ________________________________ 

 

Recursos efetivos: 
 
 _xx_ : quantidade de motoristas; 
 _yy_ : quantidade de cantoneiros; 
 _zz_ : quantidade TOTAL de viaturas de 
manutenção de contentores; 
_ww_ : quantidade de viaturas de recolha  
           de RU que são propriedade do  
           concorrente ou que este tem direito 
           de utilização devido a leasing, e 
           suas matrículas: 
         ________________________________ 

         ________________________________ 

 



 

 

 

 

Serviço E: Serviço de colocação e remoção de caixas de 6 e 20 m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenador do Serviço no Terreno 
(Encarregado e/ou Técnico) 

Recursos efetivos: 
 
 _xx_ : quantidade de motoristas; 
 _yy_ : quantidade de cantoneiros; 
 _zz_ : quantidade TOTAL de viaturas de 
            recolha; 
_ww_ : quantidade de viaturas de recolha  
           que são propriedade do concorrente  
           ou que este tem direito de utilização  
           devido a leasing, e suas matrículas: 
         ________________________________ 

         ________________________________ 

 



 

 

 

 

Serviço F: Recolha e transporte de sacões de 1m3 de capacidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenador do Serviço no Terreno 
(Encarregado e/ou Técnico) 

Recursos efetivos: 
 
 _xx_ : quantidade de motoristas; 
 _yy_ : quantidade de cantoneiros; 
 _zz_ : quantidade TOTAL de viaturas; 
_ww_ : quantidade de viaturas que são  
           propriedade do concorrente ou que  
           este tem direito de utilização devido a 
           leasing, e suas  matrículas: 
         ________________________________ 

         ________________________________ 


