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Empreitada de “Pavimentações e Repavimentações de Ruas no Bairro das Pegarias em Palmela” 
MEMÓRIA DESCRITIVA 

Projeto: Pavimentações e Repavimentações de Ruas no Bairro das Pegarias em Palmela 

 

Memória descritiva e justificativa 

1. Introdução 

Refere-se a presente memória descritiva e justificativa ao projeto de Pavimentações e Repavimentações de 

Ruas no Bairro das Pegarias em Palmela, no concelho e freguesia de Palmela. 

2. Intervenções a realizar 

 

As intervenções consideradas na presente empreitada englobam 3 trabalhos em zonas distintas dentro do 

Bairro das Pegarias e em zona mais limítrofe conforme mapas de localização anexos presente no projeto. 

1) Repavimentação das Ruas da Ordem de Santiago e Rua da Igreja Matriz com aplicação de  camada 

de betão betuminoso em camada de desgaste com inertes de basalto com cerca de 3cm de 

espessura. 

2) Pavimentação de troço em Pegarias com abertura de caixa, aplicação de 15cm de agregado britado e 

camada de desgaste em betão betuminoso com inertes de basalto com 5cm de desgaste. Aplicação 

de lancis delimitadores de faixa de rodagem, sumidouros para recolha de águas superficiais e 

montagem de gares para contentores do lixo.  

3) Troço de rua entre a Rua de São Julião e a Rua do Samouco com abertura de caixa, aplicação de 

25cm de agregado britado e camada de desgaste em betão betuminoso com inertes de basalto com 

5cm de desgaste e aplicação de detritos de pedreira para enchimento de bermas. 

3. Peças Desenhadas 

As peças desenhadas são as constantes no processo. 
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Proposta 
 
 
 
 

F ……(indicar nome, estado, profissão e morada, ou firma e sede), titular do certificado de 

classificação de empreiteiro de obras públicas (ou, se for esse o caso, do certificado de inscrição 

na Lista Oficial de Empreiteiros Aprovados do Estado), ……(indicar o número), contendo as 

autorizações ……(indicar natureza e classe), depois de ter tomado conhecimento do objecto da 

empreitada de ……(designação da obra), a que se refere o convite datado de ……, obriga-se a 

executar a referida empreitada, de harmonia com o caderno de encargos, pela quantia de 

……(por extenso e por algarismos), que não inclui o imposto sobre o valor acrescentado, 

conforme a lista de preços unitários apensa a esta proposta e que dela faz parte integrante. 

À quantia supramencionada acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em 

vigor. 

Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeita à execução do 

seu contrato, ao que se achar prescrito na legislação portuguesa em vigor. 

 

 

 

Data  ......................................................................... 

 

Assinatura  ................................................................. 
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CAPÍTULO I 
Disposições iniciais 

 Cláusula 1.ª  

Objeto 

1. O presente caderno de encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar no 
âmbito da realização da empreitada de “Pavimentações e Repavimentações de Ruas no Bairro das 
Pegarias em Palmela”, compreendendo essencialmente trabalhos de pavimentação de ruas com 
aplicação de massas betuminosas e devidos bases, incluindo outros trabalhos acessórios. 

Cláusula 2.ª 

Disposições por que se rege a empreitada 

2. A execução do contrato obedece: 

a) Às cláusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele 
fazem parte integrante; 

b) Ao Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro 
(doravante «CCP»), na sua mais recente redação; 

c) Ao Decreto -Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislação complementar; 

d) À restante legislação e regulamentação aplicável, nomeadamente a que respeita à 
construção, à revisão de preços, às instalações do pessoal, à segurança social, à higiene, 
segurança, prevenção e medicina no trabalho, à gestão de resíduos e à responsabilidade 
civil perante terceiros;  

e) Às regras da arte. 

3. Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior, consideram-se integrados no contrato, 
sem prejuízo do disposto no n.º 4 do artigo 96.º do CCP: 

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no 
artigo 99.º do CCP e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º 
desse mesmo Código; 

b) Os suprimentos dos erros e das omissões do caderno de encargos identificados pelos 
concorrentes, desde que tais erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo 
órgão competente para a decisão de contratar, nos termos do artigo 50º do CCP; 

c) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos; 

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de execução; 

e) A proposta adjudicada; 

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário; 

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno 
de encargos. 
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Cláusula 3.ª 

Interpretação dos documentos que regem a empreitada 

1. No caso de existirem divergências entre os vários documentos referidos nas alíneas b) a f) do n.º 2 
da cláusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que são aí indicados. 

2. Em caso de divergência entre o programa e o projeto de execução, prevalece o primeiro quanto à 
definição das condições jurídicas e técnicas de execução da empreitada e o segundo em tudo o que 
respeita à definição da própria obra. 

3. No caso de divergência entre as várias peças do projeto de execução: 

a) As peças desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto à localização, às 
características dimensionais da obra e à disposição relativa das suas diferentes partes; 

b) As folhas de medições discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de 
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere à natureza e 
quantidade dos trabalhos, sem prejuízo do disposto no artigo 50.º do CCP, e sem prejuízo 
da remissão direta que estes elementos fizerem para outras peças; 

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memória descritiva e das restantes peças do 
projeto de execução. 

4. Em caso de divergência entre os documentos referidos nas alíneas b) a f) do n.º 2 da cláusula 
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos 
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º do CCP e aceites pelo adjudicatário nos termos 
do disposto no artigo 101.º desse mesmo Código. 

Cláusula 4.ª 

Esclarecimento de dúvidas 

1. As dúvidas que o empreiteiro tenha na interpretação dos documentos por que se rege a empreitada 
devem ser submetidas ao diretor de fiscalização da obra antes do início da execução dos trabalhos 
a que respeitam. 

2. No caso de as dúvidas ocorrerem somente após o início da execução dos trabalhos a que dizem 
respeito, deve o empreiteiro submetê-las imediatamente ao diretor de fiscalização da obra, 
juntamente com os motivos justificativos da sua não apresentação antes do início daquela 
execução. 

3. O incumprimento do disposto no número anterior torna o empreiteiro responsável por todas as 
consequências da errada interpretação que porventura haja feito, incluindo a demolição e 
reconstrução das partes da obra em que o erro se tenha refletido. 

Cláusula 5.ª 

Projeto 

1. O projeto de execução a considerar para a realização da empreitada é o patenteado no 
procedimento. 

2. Até à data da receção provisória, o empreiteiro entrega à Câmara Municipal de Palmela uma 
compilação técnica da obra de acordo com o artigo 16º do Decreto-Lei n.º273/2003 de 29 de 
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outubro, assim como todos os elementos e informações necessários à elaboração das telas finais, 
em suporte papel e digital (formato dwg e pdf), ou através de outros meios, desde que aceites pela 
Câmara Municipal de Palmela. 

CAPÍTULO II 
Obrigações do empreiteiro 

SECÇÃO I 
Preparação e planeamento dos trabalhos 

Cláusula 6.ª 

Preparação e planeamento da execução da obra 

1. O empreiteiro é responsável: 

a) Perante a Câmara Municipal de Palmela, pela preparação, planeamento e coordenação de 
todos os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratação, bem como pela 
preparação, planeamento e execução dos trabalhos necessários à aplicação, em geral, das 
normas sobre segurança, higiene e saúde no trabalho vigentes e, em particular, das 
medidas consignadas no plano de segurança e saúde e no plano de prevenção e gestão de 
resíduos de construção e demolição que acompanham o projeto de execução; 

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparação, planeamento e coordenação dos 
trabalhos necessários à aplicação das medidas sobre segurança, higiene e saúde no 
trabalho em vigor, bem como pela aplicação do documento indicado na alínea h) do n.º 4 
da presente cláusula. 

2. A disponibilização e o fornecimento de todos os meios necessários para a realização da obra e dos 
trabalhos preparatórios ou acessórios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e 
equipamentos, compete ao empreiteiro. 

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigência legal ou segundo o uso 
corrente, sejam considerados como preparatórios ou acessórios à execução da obra, 
designadamente: 

a) Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro; 

b) Trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na 
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros 
em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de 
segurança, higiene e saúde no trabalho e de polícia das vias públicas; 

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisórias, de todas as servidões e 
serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos trabalhos e para 
evitar a estagnação de águas que os mesmos possam originar; 

d) Trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste. 
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e) Fornecimento e colocação de 1 (um) painel tipo, a colocar no prazo de 8 dias úteis após a 
realização da consignação, que deverá ficar colocado, obrigatoriamente, até à Receção 

Provisória em local a definir pela fiscalização, com as dimensões de 2,00 x 2,50 m, de 
acordo com o modelo:  

 

4. A preparação e o planeamento da execução da obra compreendem ainda: 

a) A apresentação pelo empreiteiro à Câmara Municipal de Palmela de quaisquer dúvidas 
relativas aos materiais, aos métodos e às técnicas a utilizar na execução da empreitada, 
devendo estas ser esclarecidas pela Câmara Municipal de Palmela; 

b) O estudo e definição pelo empreiteiro dos processos de construção a adotar na realização 
dos trabalhos; 

c) A elaboração e apresentação pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso 
previsto no n.º 3 do artigo 361.º do CCP, que carece de aprovação pela Câmara Municipal 
de Palmela; 

d) A elaboração pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento prático das 
fichas de procedimentos de segurança, devendo analisar, desenvolver e complementar as 
medidas aí previstas em função do sistema utilizado para a execução da obra, em particular 
as tecnologias e a organização de trabalhos utilizados pelo empreiteiro, a entregar no prazo 
fixado em comunicação pela Câmara Municipal. 

e) A apresentação pelo empreiteiro do documento no qual conste o desenvolvimento prático a 
adotar para a implementação do PGRCD (Plano de Gestão dos Resíduos da Construção e 
Demolição). 

Cláusula 7.ª 

Plano de trabalhos ajustado  

1. No prazo de 5 dias a contar da data da celebração do contrato, a Câmara Municipal de Palmela 
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignação que densifique e concretize o plano 
inicialmente apresentado para efeitos de elaboração da proposta. 
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2. No prazo de 5 dias a contar da data da notificação do plano final de consignação, deve o 
empreiteiro, quando tal se revele necessário, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 
361.º do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na 
sua elaboração a metodologia fixada no presente caderno de encargos. 

3. O plano de trabalhos ajustado não pode implicar a alteração do preço contratual nem a alteração 
do prazo de conclusão da obra nem ainda alterações aos prazos parciais definidos no plano de 
trabalhos constante do contrato para além do que seja estritamente necessário à adaptação do 
plano de trabalhos ao plano final de consignação. 

4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente: 

a) Definir com precisão os momentos de início e de conclusão da empreitada, bem como a 
sequência, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execução das diversas 
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a 
unidade de tempo que serve de base à programação; 

b) Indicar as quantidades e a qualificação profissional da mão-de-obra necessária, em cada 
unidade de tempo, à execução da empreitada; 

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessário, em cada unidade de 
tempo, à execução da empreitada; 

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou não no presente caderno de encargos, 
que serão mobilizados para a realização da obra. 

5. O plano de pagamentos deve conter a previsão, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos 
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pela 
Câmara Municipal de Palmela, de acordo com o plano de trabalhos ajustado. 

Cláusula 8.ª 

Modificação do plano de trabalhos e do plano de pagamentos 

1. A Câmara Municipal de Palmela pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em 
vigor por razões de interesse público. 

2. No caso previsto no número anterior, o empreiteiro tem direito à reposição do equilíbrio financeiro 
do contrato, se for caso disso, em função dos danos sofridos em consequência dessa modificação, 
mediante reclamação a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificação da mesma, 
que deve conter os elementos referidos no n.º 3 do artigo 354.º do CCP. 

3. Em quaisquer situações em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser 
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputável ao empreiteiro, deve este 
apresentar à Câmara Municipal de Palmela um plano de trabalhos modificado. 

4. Sem prejuízo do disposto no número anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, 
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execução da obra ou dos respetivos 
prazos parcelares, a Câmara Municipal de Palmela pode notificar o empreiteiro para apresentar, no 
prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correção que sejam 
necessárias à recuperação do atraso verificado. 

5. Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 373.º do CCP, a Câmara Municipal de Palmela 
pronuncia-se sobre as alterações propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos nos 3 e 4 da presente 
cláusula no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de pronúncia a aceitação do novo plano. 
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6. Em qualquer dos casos previstos nos números anteriores, o plano de trabalhos modificado 
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pela Câmara Municipal de Palmela desde que dele 
não resulte prejuízo para a obra ou prorrogação dos prazos de execução. 

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do 
plano de pagamentos. 

SECÇÃO II 
Prazos de execução 

Cláusula 9.ª 

Prazo de execução da empreitada 

1. O empreiteiro obriga-se a: 

a) Iniciar a execução da obra na data da conclusão da consignação total ou da primeira 
consignação parcial ou ainda da data em que a Câmara Municipal de Palmela comunique ao 
empreiteiro a aprovação do plano de segurança e saúde, caso esta última data seja 
posterior, sem prejuízo do plano de trabalhos aprovado; 

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execução previstos no plano de trabalhos 
em vigor; 

c) Concluir a execução da obra e solicitar a realização de vistoria da obra para efeitos da sua 
receção provisória no prazo de 56 dias (fixo), a contar da data da sua consignação ou da 
data em que a Câmara Municipal de Palmela comunique ao empreiteiro a aprovação do 
plano/fichas de segurança e saúde, caso esta última data seja posterior.  

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execução de trabalhos em relação ao plano de 
trabalhos em vigor que sejam imputáveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a 
tomar todas as medidas de reforço de meios de ação e de reorganização da obra necessárias à 
recuperação dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execução.  

3. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda à execução de trabalhos fora das horas 
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte 
de caso de força maior, pode a Câmara Municipal de Palmela exigir-lhe o pagamento dos 
acréscimos de custos das horas suplementares de serviço a prestar pelos representantes da 
fiscalização. 

4. Em nenhum caso serão atribuídos prémios ao empreiteiro. 

5. Se houver lugar à execução de trabalhos complementares cuja execução prejudique o normal 
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a 
conclusão da obra será prorrogado nos seguintes termos: 

a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no 
contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execução 
constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na 
empreitada; 
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b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo 
entre a Câmara Municipal de Palmela e o empreiteiro, considerando as particularidades 
técnicas da execução. 

6. Na falta de acordo quanto ao cálculo da prorrogação do prazo contratual previsto na cláusula 
anterior, proceder-se-á de acordo com o disposto no n.º 5 do artigo 373.º do CCP. 

7. Sempre que ocorra suspensão dos trabalhos não imputável ao empreiteiro, considerar-se-ão 
automaticamente prorrogados, por período igual ao da suspensão, o prazo global de execução da 
obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa 
suspensão. 

Cláusula 10.ª 

Cumprimento do plano de trabalhos 

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalização da obra dos desvios que se verifiquem 
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsões do plano em 
vigor. 

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do número anterior, não coincidirem 
com os desvios reais, o diretor de fiscalização da obra notifica-o dos que considera existirem. 

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execução dos trabalhos previstos no plano 
em vigor, de modo a pôr em risco a conclusão da obra dentro do prazo contratual, é aplicável o 
disposto no n.º 4 da cláusula 8.ª. 

Cláusula 11.ª 

Multas por violação dos prazos contratuais 

1. Em caso de atraso no início ou na conclusão da execução da obra por facto imputável ao 
empreiteiro, a Câmara Municipal de Palmela pode aplicar uma sanção contratual, por cada dia de 
atraso, em valor correspondente a 1 ‰ do preço contratual. 

2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execução da obra por facto imputável 
ao empreiteiro, é aplicável o disposto no n.º 1, sendo o montante da sanção contratual aí prevista 
reduzido a metade. 

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a título de sanção contratual por 
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execução da obra quando recupere o atraso na 
execução dos trabalhos e a obra seja concluída dentro do prazo de execução do contrato. 

Cláusula 12.ª 

Atos e direitos de terceiros 

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execução da obra em virtude de qualquer facto 
imputável a terceiros, deve, no prazo de 5 dias a contar da data em que tome conhecimento da 
ocorrência, informar, por escrito, o diretor de fiscalização da obra, a fim de a Câmara Municipal de 
Palmela ficar habilitada a tomar as providências necessárias para diminuir ou recuperar tais atrasos. 
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2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetíveis de provocar prejuízos ou 
perturbações a um serviço de utilidade pública, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter 
conhecimento, comunica, antes do início dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto 
ao diretor de fiscalização da obra para que este possa tomar as providências que julgue necessárias 
perante a entidade concessionária ou exploradora daquele serviço. 

3. Correm inteiramente por conta do empreiteiro, a reparação e indemnização de todos os prejuízos 
que, por motivos que lhe sejam imputáveis, sejam sofridos por terceiros até à receção definitiva 
dos trabalhos em consequência do modo de execução destes últimos, da atuação do pessoal e do 
empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores ou do deficiente comportamento ou da 
falta de segurança das obras, materiais, elementos de construção e equipamentos. 

SECÇÃO III 
Condições de execução da empreitada 

Cláusula 13.ª 

Condições gerais de execução dos trabalhos 

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o 
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condições técnicas contratualmente 
estipuladas. 

2. Relativamente às técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja 
aplicável aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrições técnicas definidas nos termos da 
cláusula 2.ª. 

3. O empreiteiro pode propor à Câmara Municipal de Palmela, mediante prévia consulta ao autor do 
projeto, a substituição dos métodos e técnicas de construção ou dos materiais previstos no 
presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuízo 
da obtenção das características finais especificadas para a obra. 

Cláusula 14.ª 

Especificações dos equipamentos, dos materiais e elementos de construção 

1. Os equipamentos, materiais e elementos de construção a empregar na obra terão a qualidade, as 
dimensões, a forma e as demais características definidas no respetivo projeto e nos restantes 
documentos contratuais, com as tolerâncias regulamentares ou admitidas nestes documentos. 

2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais não fixem as respetivas 
características, o empreiteiro não poderá empregar materiais ou elementos de construção que não 
correspondam às características da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente 
empregues em obras que se destinem a idêntica utilização. 

3. No caso de dúvida quanto aos materiais e elementos de construção a empregar nos termos dos 
números anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compatíveis 
com o direito comunitário, ou, na falta desta, as normas utilizadas na União Europeia. 

4. Sem prejuízo do disposto nos artigos 50.º e 378.º do CCP quando aplicáveis, nos casos previstos 
nos n.os 2 e 3 desta cláusula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as características dos 
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materiais e elementos de construção fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais 
não são tecnicamente aconselháveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicará o facto à 
Câmara Municipal de Palmela e apresentará uma proposta de alteração fundamentada e 
acompanhada com todos os elementos técnicos necessários para a aplicação dos novos materiais e 
elementos de construção e para a execução dos trabalhos correspondentes, bem como da 
alteração de preços a que a aplicação daqueles materiais e elementos de construção possa dar 
lugar. 

5. A proposta prevista no número anterior deverá ser apresentada, de preferência, no período de 
preparação e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligências de aprovação não 
comprometam o cumprimento do plano de trabalhos. 

6. Se a Câmara Municipal de Palmela, no prazo de 15 dias, não se pronunciar sobre a proposta e não 
determinar a suspensão dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizará os materiais e elementos 
de construção previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais. 

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteração das características 
técnicas dos materiais e elementos de construção, ou o regime aplicável à sua eventual diminuição, 
é o regime definido no CCP para os «trabalhos complementares» e para a «responsabilidade pelos 
trabalhos complementares». 

Cláusula 15.ª 

Materiais e elementos de construção pertencentes ao dono da obra 

1. Se a Câmara Municipal de Palmela, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender 
conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de construção que lhe pertençam ou 
provenientes de outras obras ou demolições, o empreiteiro será obrigado a fazê-lo, descontando-
se, se for caso disso, no preço da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preço dos 
trabalhos em que aqueles forem aplicados. 

2. O disposto no número anterior não será aplicável se o empreiteiro demonstrar já haver adquirido os 
materiais necessários para a execução dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito. 

Cláusula 16.ª 

Aprovação de equipamentos, materiais e elementos de construção 

1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das características dos equipamentos, materiais e 
elementos de construção a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos 
contratuais, o empreiteiro submetê-los-á à aprovação da Câmara Municipal de Palmela. 

2. Em qualquer momento poderá o empreiteiro solicitar a referida aprovação, considerando-se a 
mesma concedida se a Câmara Municipal de Palmela não se pronunciar nos 10 dias subsequentes, 
exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no 
entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo período de tempo, pela Câmara Municipal de Palmela 
ao empreiteiro. 

3. O empreiteiro é obrigado a fornecer à Câmara Municipal de Palmela as amostras de materiais e 
elementos de construção que este lhe solicitar. 

4. A colheita e remessa das amostras deverão ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou 
outras que sejam contratualmente impostas. 
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5. Os encargos com a realização dos ensaios correrão por conta do empreiteiro. 

Cláusula 17.ª 

Reclamação contra a não aprovação de materiais e elementos de construção 

1. Se for negada a aprovação dos materiais e elementos de construção e o empreiteiro entender que 
a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condições contratualmente 
estabelecidas, este poderá pedir a imediata colheita de amostras e apresentar à Câmara Municipal 
de Palmela reclamação fundamentada no prazo de 5 dias. 

2. A reclamação considera-se deferida se a Câmara Municipal de Palmela não notificar o empreiteiro 
da respetiva decisão nos 10 dias subsequentes à sua apresentação, exceto no caso de serem 
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser 
comunicado, no mesmo prazo, pela Câmara Municipal de Palmela ao empreiteiro. 

3. Os encargos com os novos ensaios a que a reclamação do empreiteiro dê origem serão suportados 
pela parte que decair. 

Cláusula 18.ª 

Efeitos da aprovação dos materiais e elementos de construção 

1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construção para obra, não podem os mesmos ser 
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstâncias que modifiquem a sua qualidade. 

2. No ato de aprovação dos materiais e elementos de construção poderá o empreiteiro exigir que se 
colham amostras de qualquer deles. 

3. Se a modificação da qualidade dos materiais e elementos de construção resultar de causa 
imputável ao empreiteiro, este deverá substitui-los à sua custa. 

Cláusula 19.ª 

Aplicação dos materiais e elementos de construção 

Os materiais e elementos de construção devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta 
conformidade com as especificações técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de 
tais especificações, as normas oficiais em vigor ou, se estas não existirem, os processos propostos pelo 
empreiteiro e aprovados pela Câmara Municipal de Palmela. 

Cláusula 20.ª 

Substituição de materiais e elementos de construção 

1. Serão rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituídos por outros com os 
necessários requisitos os materiais e elementos de construção que: 

a) Sejam diferentes dos aprovados; 
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b) Não sejam aplicados em conformidade com as especificações técnicas contratualmente 
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que não possam ser 
utilizados de novo. 

2. As demolições e a remoção e substituição dos materiais e elementos de construção serão da 
responsabilidade do empreiteiro. 

3. Se o empreiteiro entender que não se verificam as hipóteses previstas no n.º 1 desta cláusula, 
poderá pedir a colheita de amostras e reclamar. 

Cláusula 21.ª 

Depósito de materiais e elementos de construção não destinados à obra 

O empreiteiro não poderá depositar nos estaleiros, sem autorização da Câmara Municipal de Palmela, 
materiais e elementos de construção que não se destinem à execução dos trabalhos da empreitada. 

Cláusula 22.ª 

Trabalhos complementares  

1. O empreiteiro tem obrigação de executar os trabalhos complementares, desde que lhe sejam 
ordenados por escrito pela Câmara Municipal de Palmela, de acordo com o disposto no nº 1 do 
artigo 371.º, sem prejuízo no n.º 2 do mesmo artigo. 

2. Quando os trabalhos complementares resultem de circunstâncias não previstas, pode a Câmara 
Municipal de Palmela ordenar a sua execução ao empreiteiro desde que, de forma cumulativa:  

a) Não possam ser técnica ou economicamente separáveis do objeto do contrato sem 
inconvenientes graves e impliquem um aumento considerável de custos para o dono da obra;  

b) O preço desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente 
decorrentes de circunstâncias não previstas, não exceda 10% do preço contratual; e  

c) O somatório do preço contratual com o preço atribuído aos trabalhos complementares não 
exceda os limites previstos na alínea d) do artigo 19.º do CCP, quando o procedimento adotado 
tenha sido o ajuste direto, na alínea c) do mesmo artigo quando o procedimento tenha sido o da 
consulta prévia ou na alínea b) do artigo 19.º do mesmo diploma quando o procedimento adotado 
tenha sido o concurso público ou o concurso limitado por prévia qualificação sem publicação do 
respetivo anúncio no Jornal Oficial da União Europeia;  

3. Quando os trabalhos complementares resultem de circunstâncias imprevisíveis ou que uma 
entidade adjudicante diligente não pudesse ter previsto, pode a Câmara Municipal de Palmela 
ordenar a sua execução desde que, de forma cumulativa:  

a) Não possam ser técnica ou economicamente separáveis do objeto do contrato sem 
inconvenientes graves e impliquem um aumento considerável de custos para o dono da obra; e  

b) O preço desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente 
decorrentes de circunstâncias imprevisíveis, não exceda 40% do preço contratual.  



 

DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E GESTÃO 
OPERACIONAL DO TERRITÓRIO 

DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E LOGÍSTICA 

Empreitada de “Pavimentações e Repavimentações de Ruas 
no Bairro das Pegarias em Palmela” 

 

 

CADERNO DE ENCARGOS 

 

Processo nº Folha 

7/18 17 

 

Cláusula 23.ª 

Responsabilidade pelos trabalhos complementares 

1. A Câmara Municipal de Palmela é responsável pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja 
execução ordene ao empreiteiro. 

2. Quando o empreiteiro tenha a obrigação de elaborar o projeto de execução, é o mesmo 
responsável pelos trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos 
respetivos erros e omissões, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou 
disponibilizados pelo dono de obra. 

3. O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignação total ou da primeira 
consignação parcial, reclamar sobre a existência de erros ou omissões do caderno de encargos, 
salvo dos que só sejam detetáveis durante a execução da obra, sob pena de ser responsável por 
suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissões.  

4. O empreiteiro é ainda responsável pelos trabalhos complementares que se destinem ao suprimento 
de erros e omissões que, não podendo objetivamente ser detetados na fase de formação do 
contrato, também não tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em 
que lhe fosse exigível a sua deteção.  

Cláusula 24.ª 

Alterações ao projeto propostas pelo empreiteiro 

1. Sempre que propuser qualquer alteração ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os 
elementos necessários à sua perfeita apreciação. 

2. Os elementos referidos no número anterior devem incluir, nomeadamente, a memória ou nota 
descritiva e explicativa da solução seguida, com indicação das eventuais implicações nos prazos e 
custos e, se for caso disso, peças desenhadas e cálculos justificativos e especificações de qualidade 
da mesma. 

3. Não podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alterações ao projeto propostas 
pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pela Câmara Municipal de 
Palmela e apreciadas pelo autor do projeto de execução no âmbito da assistência técnica que a 
este compete. 

4. Se da alteração aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duração e solidez da 
obra, o empreiteiro terá direito a metade do respetivo valor. 

Cláusula 25.ª 

Menções obrigatórias no local dos trabalhos 

1. Sem prejuízo do cumprimento das obrigações decorrentes da legislação em vigor, o empreiteiro 
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visível, a identificação da obra, da Câmara Municipal 
de Palmela e do empreiteiro, com menção do respetivo alvará ou certificado de empreiteiro ou dos 
documentos a que se refere o n.º 4 do artigo 3.º da Portaria n.º 372/2017, de 14 de dezembro, e 
manter cópia dos alvarás ou títulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos no 
referida número, consoante os casos. 
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2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservação, o livro de registo 
da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais 
documentos a respeitar na execução da empreitada, com as alterações que neles hajam sido 
introduzidas. 

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horário de trabalho em vigor, bem 
como a manter, à disposição de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho 
aplicáveis. 

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto 
respeitantes aos trabalhos aí em curso. 

Cláusula 26.ª 

Ensaios 

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificação das suas características e 
comportamentos são os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos 
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro. 

2. Quando a Câmara Municipal de Palmela tiver dúvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a 
realização de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos. 

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no número anterior se mostrarem insatisfatórios e 
as deficiências encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos 
ensaios e com a reparação daquelas deficiências ficarão a seu cargo, sendo, no caso contrário, por 
conta da Câmara Municipal de Palmela. 

Cláusula 27.ª 

Medições 

1. As medições de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos não previstos no projeto e os 
trabalhos não devidamente ordenados pela Câmara Municipal de Palmela são feitas no local da 
obra com a colaboração do empreiteiro e são formalizados em auto. 

2. As medições são efetuadas mensalmente, devendo estar concluídas até ao 8.º dia do mês 
imediatamente seguinte àquele a que respeitam. 

3. Os métodos e os critérios a adotar para a realização das medições respeitam a seguinte ordem de 
prioridades: 

a) As normas oficiais de medição que porventura se encontrem em vigor; 

b) As normas definidas no projeto de execução 

c) As normas definidas pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil; 

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre a 
Câmara Municipal de Palmela e o empreiteiro. 
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Cláusula 28.ª 

Patentes, licenças, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados 

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construção que sejam fornecidos pela Câmara 
Municipal de Palmela correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e 
responsabilidades decorrentes da utilização na execução da empreitada de materiais, de elementos 
de construção ou de processos de construção a que respeitem quaisquer patentes, licenças, 
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial. 

2. No caso de a Câmara Municipal de Palmela ser demandado por infração na execução dos trabalhos 
de qualquer dos direitos mencionados no número anterior, o empreiteiro indemniza-a por todas as 
despesas que, em consequência, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a 
que título for. 

3. O disposto nos números anteriores não é, todavia, aplicável a materiais e a elementos ou processos 
de construção definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensável o uso de 
direitos de propriedade industrial quando a Câmara Municipal de Palmela não indique a existência 
de tais direitos. 

4. No caso previsto no número anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existência dos 
direitos em causa, não iniciará os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de 
fiscalização da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve 
proceder. 

Cláusula 29.ª 

Execução simultânea de outros trabalhos no local da obra 

1. A Câmara Municipal de Palmela reserva-se o direito de executar ele próprio ou de mandar executar 
por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos 
não incluídos no contrato, ainda que sejam de natureza idêntica à dos contratados. 

2. Os trabalhos referidos no número anterior são executados em colaboração com o diretor de 
fiscalização da obra, de modo a evitar atrasos na execução do contrato ou outros prejuízos. 

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execução da empreitada está a ser impedida ou a 
sofrer atrasos em virtude da realização simultânea dos trabalhos previstos no n.º 1, deve 
apresentar a sua reclamação no prazo de 10 dias a contar da data da ocorrência, a fim de serem 
adotadas as providências adequadas à diminuição ou eliminação dos prejuízos resultantes da 
realização daqueles trabalhos. 

4. No caso de verificação de atrasos na execução da obra ou outros prejuízos resultantes da 
realização dos trabalhos previstos no n.º 1, o empreiteiro tem direito à reposição do equilíbrio 
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.º e 354.º do CCP, a efetuar nos seguintes 
termos: 

a) Prorrogação do prazo do contrato por período correspondente ao do atraso eventualmente 
verificado na realização da obra; e 

b) Indemnização pelo agravamento dos encargos previstos com a execução do contrato que 
demonstre ter sofrido. 
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SECÇÃO IV 
Pessoal 

Cláusula 30.ª 

Obrigações gerais 

1. São da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigações relativas ao pessoal empregado na 
execução da empreitada, à sua aptidão profissional e à sua disciplina. 

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos 
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente após ordem da Câmara Municipal de Palmela, o 
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor 
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de 
representantes ou agentes da Câmara Municipal de Palmela, do empreiteiro, dos subempreiteiros 
ou de terceiros. 

3. A ordem referida no número anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o 
exija, mas sem prejuízo da imediata suspensão do pessoal. 

4. As quantidades e a qualificação profissional da mão-de-obra aplicada na empreitada devem estar 
de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano. 

Cláusula 31.ª 

Horário de trabalho 

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horário de trabalho, ou por turnos, desde que, para o 
efeito, obtenha autorização da entidade competente, se necessária, nos termos da legislação aplicável, 
e dê a conhecer, por escrito, com antecedência suficiente, o respetivo programa ao diretor de 
fiscalização da obra. 

Cláusula 32.ª 

Segurança, higiene e saúde no trabalho 

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposições legais e regulamentares em vigor sobre 
segurança, higiene e saúde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem 
como a outras pessoas intervenientes temporária ou permanentemente no estaleiro da obra, 
incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem 
do cumprimento de tais obrigações. 

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposições legais e 
regulamentares aplicáveis, a vida e a segurança do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a 
assistência médica de que careça por motivo de acidente no trabalho. 

3. No caso de negligência do empreiteiro no cumprimento das obrigações estabelecidas nos números 
anteriores, o diretor de fiscalização da obra pode tomar, à custa daquele, as providências que se 
revelem necessárias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro. 
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4. Antes do início dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalização da obra o 
exija, o empreiteiro apresenta apólices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo 
o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.º 1 da cláusula 38ª. 

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalização da obra, pela 
observância das obrigações previstas nos números anteriores, relativamente a todo o pessoal 
empregado na obra e às pessoas intervenientes temporária ou permanentemente no estaleiro da 
obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados. 

CAPÍTULO III 
Obrigações do dono da obra 

Cláusula 33.ª 

Preço e condições de pagamento 

1. Pela execução da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato, 
deve a Câmara Municipal de Palmela pagar ao empreiteiro a quantia total de € ………… (a 
preencher com o valor que constar da proposta, o qual não pode exceder o preço base no valor de 
45.000,00 € (quarenta e cinco mil euros), acrescida de IVA, sendo o IVA referente a esses valores 
liquidado de acordo com o código do IRC, em vigor à data desse pagamento. 

2. Os pagamentos a efetuar pela Câmara Municipal de Palmela têm uma periodicidade mensal, sendo 
o seu montante determinado por medições mensais a realizar de acordo com o disposto na cláusula 
27.ª. 

3. Os pagamentos são efetuados no prazo máximo de 60 dias, após a apresentação da respetiva 
fatura. 

4. Os autos de medição são elaborados de acordo com o modelo e respetivas instruções fornecidos 
pelo diretor de fiscalização da obra. 

5. Cada auto de medição deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que 
tenham sido concluídos durante o mês, sendo a sua aprovação pelo diretor de fiscalização da obra 
condicionada à efetiva realização daqueles. 

6. O disposto no número anterior não prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.º 3 no que 
respeita à primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo 
diretor de fiscalização da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento 
posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida. 

7. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos números anteriores, 
mas com base nos preços que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicáveis, nos termos do 
artigo 373.º do CCP. 
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Cláusula 34.ª 

Adiantamentos ao empreiteiro 

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado à Câmara Municipal de Palmela, um 
adiantamento da parte do preço da obra necessária à aquisição de materiais ou equipamentos cuja 
utilização haja sido prevista no plano de trabalhos. 

2. Sem prejuízo do disposto nos artigos 292.º e 293.º do CCP, o adiantamento referido no número 
anterior só pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestação de uma caução do 
valor do adiantamento, através de títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancária ou 
seguro-caução. 

3. Todas as despesas decorrentes da prestação da caução prevista no número anterior correm por 
conta do empreiteiro. 

4. A caução para garantia de adiantamentos de preço é progressivamente liberada à medida que 
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado 
pela Câmara Municipal de Palmela, nos termos do n.º 2 do artigo 295.º do CCP. 

5. Decorrido o prazo da execução dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha 
ocorrido a liberação da correspondente caução, o empreiteiro pode notificar a Câmara Municipal de 
Palmela para que este cumpra a obrigação de liberação da caução, ficando autorizado a promovê-
la, a título parcial ou integral, se, 15 dias após a notificação, a Câmara Municipal de Palmela não 
tiver dado cumprimento à referida obrigação, nos termos do n.º 9 do artigo 295.º do CCP. 

Cláusula 35.ª 

Reembolso dos adiantamentos 

Os adiantamentos concedidos nos termos da cláusula anterior devem ser gradualmente reembolsados, 
mediante dedução nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com 
base nas seguintes fórmulas: 

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor 
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto 
no plano de pagamentos em vigor: 

Vri = (Va/Vt) × Vpt − Vrt 

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior 
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o 
previsto no plano de pagamentos em vigor: 

Vri = (Va/Vt) × V’pt − Vrt 

em que: 

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situação de trabalhos contratuais; 

Va é o valor do adiantamento; 

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar à data de pagamento do 
adiantamento; 

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido 
executados, até ao mês em que se processa o reembolso, segundo o previsto no 
plano de pagamentos em vigor; 
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V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao mês em 
que se processa o reembolso; 

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos já deduzidos até ao mês em que se 
processa o reembolso 

Cláusula 36.ª 

Reforço da caução ou Retenção 

1. Não é exigida a apresentação de caução, sendo descontados 10% dos pagamentos a efetuar de 
acordo com o estipulado no n.º 3 do artigo 88 de CCP. 

Cláusula 37.ª 

Revisão de preços 

1. A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração dos custos de mão-de-obra, de 
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execução da empreitada, é efetuada nos termos 
do disposto no Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade designada por “Fórmula”. 

2. A fórmula de revisão a utilizar na empreitada é a fórmula polinomial prevista no art. 6º do referido 
Decreto-Lei, através da utilização dos coeficientes abaixo explicitados: 

Ct = a(S/So)+b1(M1/M1o)+b2(M2/M2o)+........+b51(M51/M51o)+c(Et/Eo)+d 

Onde a,b1,b2,...b51,c,d são os referidos coeficientes 

a 

SALÁRIOS ...............................................................................................................................  

bi: 

M1 BRITAS .............................................................................................................................  

M2 AREIAS .............................................................................................................................  

M3 INERTES ...........................................................................................................................  

M4 LADRILHOS DE CALCÁRIO E GRANITO .................................................................................  

M5 CANTARIAS DE CALCÁRIO E GRANITO .................................................................................  

M6 LADRILHOS E CANTARIAS DE CALCÁRIO E GRANITO ............................................................  

M7 TELHAS CERÂMICAS ...........................................................................................................  

M8 TIJOLOS CERÂMICOS .........................................................................................................  

M9 PRODUTOS CERÂMICOS VERMELHOS ..................................................................................  

M10 AZULEJOS E MOSAICOS ....................................................................................................  

M11 MANILHAS DE GRÊS .........................................................................................................  

M12 AÇO EM VARÃO E PERFILADOS..........................................................................................  

M13 CHAPA DE AÇO MACIO .....................................................................................................  
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M14 REDE ELECTROSSOLDADA ................................................................................................  

M15 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA  .........................................................................................  

M16 FIO DE COBRE NÚ ............................................................................................................  

M17 FIO DE COBRE REVESTIDO ...............................................................................................  

M18 BETUMES A GRANEL .........................................................................................................  

M19 BETUMES EM TAMBORES ..................................................................................................  

M20 CIMENTO EM SACO ..........................................................................................................  

M21 EXPLOSIVOS  ...................................................................................................................  

M22 GASÓLEO ........................................................................................................................  

M23 VIDRO .............................................................................................................................  

M24 MADEIRAS EM PINHO .......................................................................................................  

M25 MADEIRAS ESPECIAIS OU EXÓTICAS .................................................................................  

M26 DERIVADOS DE MADEIRA  ................................................................................................  

M27 AGLOMERADO NEGRO DE CORTIÇA ...................................................................................  

M28 LADRILHO DE CORTIÇA ....................................................................................................  

M29 TINTAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL  ...................................................................................  

M30 TINTAS PARA ESTRADAS ..................................................................................................  

M31 MEMBRANA BETUMINOSA .................................................................................................  

M32 TUBO DE PVC ..................................................................................................................  

M33 TUBO DE PVC PARA INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS .................................................................  

M34 BLOCOS DE BETÃO NORMAL .............................................................................................  

M35 MANILHAS DE BETÃO .......................................................................................................  

M36 TUBAGEM EM FIBROCIMENTO ...........................................................................................  

M37 CHAPA DE FIBROCIMENTO ................................................................................................  

M38 CANALETE DE FIBROCIMENTO ..........................................................................................  

M39 CAIXILHARIAS EM ALUMINIO ANODIZADO .........................................................................  

M40 CAIXILHARIAS EM ALUMINIO TERMOLACADO  ....................................................................  

M41 PAVIMENTOS ALIGEIRADOS DE VIGOTAS PRÉ-ESFORÇADAS E BLOCOS CERÂMICOS .............  

M42 TUBAGEM DE AÇO E APARELHOS PARA CANALIZAÇÕES ......................................................  

M43 AÇO PARA BETÃO ARMADO ...............................................................................................  

M44 AÇO PARA BETÃO PRÉ-ESFORÇADO ...................................................................................  

M45 PERFILADOS PESADOS E LIGEIROS  ..................................................................................  

M46 PRODUTOS PARA INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS  ....................................................................  
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M47 PRODUTOS PRÉ-FABRICADOS DE BETÃO ...........................................................................  

M48 PRODUTOS PARA AJARDINAMENTOS .................................................................................  

M49 GEOTEXTEIS ....................................................................................................................  

M50 TUBOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO E AÇO .............................................................  

M51 TINTAS PARA CONSTRUÇÃO METÁLICA .............................................................................  

C EQUIPAMENTOS DE APOIO ...................................................................................................  

D CONSTANTE  .......................................................................................................................  

Os índices ponderados dos materiais e salários a considerar serão publicados, periodicamente, no 
Diário da República (IIª SERIE). 

3. Os diferenciais de preços, para mais ou para menos, que resultem da revisão de preços da 
empreitada são incluídos nas situações de trabalhos. 

4. Será de considerar a fórmula tipo F10 – Estradas para a presente empreitada de acordo com o 
despacho 1592/2004 de 23 de fevereiro de 2004. 

SECÇÃO VI 
Seguros 

Cláusula 38.ª 

Contratos de seguro 

1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o 
período de execução do contrato, as apólices de seguro previstas neste caderno de encargos e na 
legislação aplicável, devendo exibir cópia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do 
respetivo prémio, na data da consignação.  

2. O empreiteiro é responsável pela satisfação das obrigações previstas na presente secção, devendo 
zelar pelo controlo efetivo da existência das apólices de seguro dos seus subcontratados. 

3. A Câmara Municipal de Palmela pode exigir, em qualquer momento, cópias das apólices e dos 
recibos de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente secção ou na legislação 
aplicável, não sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibição 
destes documentos. 

4. Todas as apólices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo único e exclusivo 
do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com 
entidade seguradora legalmente autorizada. 

5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as 
obrigações e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro. 

6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigações de pagamento dos prémios 
referentes aos seguros mencionados, a Câmara Municipal de Palmela reserva-se o direito de se 
substituir àquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado. 
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7. O empreiteiro obriga-se a manter as apólices de seguro válidas até à data da receção provisória da 
obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e máquinas auxiliares que em cada 
momento estejam afetos à obra ou ao estaleiro, até à data em que deixem de o estar. 

Cláusula 39.ª 

Objeto dos contratos de seguro 

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apólice 
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer título, bem como a apresentar 
comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido 
por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislação em vigor em Portugal. 

2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automóvel cuja 
apólice deve abranger toda a frota de veículos de locomoção própria afetos à obra, que circulem na 
via pública ou no local da obra, independentemente de serem veículos de passageiros ou de carga, 
máquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil 
automóvel (riscos de circulação), bem como a apresentar comprovativo de que os veículos afetos à 
obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados. 

3. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos 
próprios do equipamento, máquinas auxiliares e estaleiro, cuja apólice deve cobrir todos os meios 
auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imóveis, armazéns, abarracamentos, refeitórios, 
camaratas, oficinas e máquinas e equipamento fixos ou móveis. 

4. No caso dos bens imóveis referidos no número anterior, a apólice deve cobrir, no mínimo, os riscos 
de incêndio, raio, explosão e riscos catastróficos, devendo o capital seguro corresponder ao 
respetivo valor patrimonial. 

5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automóvel previsto no n.º 
2 desta cláusula deverá respeitar os limites mínimos legalmente obrigatórios. 

CAPÍTULO IV 
Representação das partes e controlo da execução do contrato 

Cláusula 40.ª 

Representação do empreiteiro 

1. Durante a execução do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas 
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulação diversa no caderno de encargos ou no 
contrato, se estabeleça diferente mecanismo de representação. 

2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitação pela Câmara Municipal de Palmela, a confiar a 
sua representação a um técnico com a qualificação mínima estipulada no Anexo II da Lei 
n.º31/2009, de 3 de julho, na sua última redação.  
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3. Após a assinatura do contrato e antes da consignação, o empreiteiro confirmará, por escrito, o 
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificação técnica, devendo esta informação ser 
acompanhada por uma declaração subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, 
assumindo a responsabilidade pela direção técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar 
essa função com proficiência e assiduidade. 

4. As ordens, os avisos e as notificações que se relacionem com os aspetos técnicos da execução da 
empreitada são dirigidos diretamente ao diretor de obra. 

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e está presente no local da obra sempre 
que para tal seja convocado. 

6. A Câmara Municipal de Palmela poderá impor a substituição do diretor de obra, devendo a ordem 
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razões objetivas e ou inerentes à atuação 
profissional do diretor de obra. 

7. Na ausência ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele 
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessários para responder, 
perante o diretor de fiscalização da obra, pela marcha dos trabalhos. 

8. O empreiteiro deve designar um responsável pelo cumprimento da legislação aplicável em matéria 
de segurança, higiene e saúde no trabalho e, em particular, pela correta aplicação do documento 
referido na alínea h) do n.º 4 da cláusula 6.ª. 

9. O empreiteiro deve designar um responsável pelo cumprimento da legislação aplicável em matéria 
de aplicação do plano de gestão de resíduos da construção e demolição. 

Cláusula 41.ª 

Representação do dono da obra 

1. Durante a execução a Câmara Municipal de Palmela é representada por um diretor de fiscalização 
da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulação distinta no caderno de 
encargos ou no contrato, se estabeleça diferente mecanismo de representação. 

2. A Câmara Municipal de Palmela notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalização da 
obra que designe para a fiscalização local dos trabalhos até à data da consignação ou da primeira 
consignação parcial. 

3. O diretor de fiscalização da obra tem poderes de representação da Câmara Municipal de Palmela 
em todas as matérias relevantes para a execução dos trabalhos, nomeadamente para resolver 
todas as questões que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse âmbito, excetuando as matérias de 
modificação, resolução ou revogação do contrato. 

Cláusula 42.ª 

Livro de registo da obra 

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e 
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalização da obra, contendo uma informação sistemática e de 
fácil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execução dos trabalhos. 

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra são os referidos no n.º 3 do artigo 304.º 
e no n.º 3 do artigo 305.º do CCP.  
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3. O livro de registo ficará patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o deverá 
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalização da obra ou por entidades oficiais com 
jurisdição sobre os trabalhos. 

CAPÍTULO V 
Receção e liquidação da obra 

Cláusula 43.ª 

Receção provisória 

1. A receção provisória da obra depende da realização de vistoria, que deve ser efetuada logo que a 
obra esteja concluída no todo ou em parte, mediante solicitação do empreiteiro ou por iniciativa da 
Câmara Municipal de Palmela, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais 
de execução da obra. 

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impeçam a sua receção provisória, esta é 
efetuada relativamente a toda a extensão da obra que não seja objeto de deficiência. 

3. O procedimento de receção provisória obedece ao disposto nos artigos 394.º a 396.º do CCP. 

Cláusula 44.ª 

Prazo de garantia 

O prazo de garantia varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos:  

 a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;  

 b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos não estruturais ou a instalações 
técnicas;  

 c) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos à obra, mas dela autonomizáveis. 

Cláusula 45.ª 

Receção definitiva 

1. No final do prazo de garantia previsto na cláusula anterior, é realizada uma nova vistoria à obra 
para efeitos de receção definitiva. 

2. Se a vistoria referida no número anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas 
condições de funcionamento e conservação, esta será definitivamente recebida. 

3. A receção definitiva depende, em especial, da verificação cumulativa dos seguintes pressupostos: 

a) Funcionalidade regular, no termo do período de garantia, em condições normais de 
exploração, operação ou utilização da obra e respetivos equipamentos, de forma que 
cumpra todas as exigências contratualmente previstas; 
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b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigações decorrentes do período de garantia 
relativamente à totalidade ou à parte da obra a receber. 

4. No caso de a vistoria referida no n.º 1 permitir detetar deficiências, deteriorações, indícios de ruína 
ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a não verificação dos pressupostos 
previstos no número anterior, a Câmara Municipal de Palmela fixa o prazo para a correção dos 
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual será fixado o prazo para a realização de 
uma nova vistoria nos termos dos números anteriores. 

5. São aplicáveis à vistoria e ao auto de receção definitiva, bem como à falta de agendamento ou 
realização da vistoria pela Câmara Municipal de Palmela, os preceitos que regulam a receção 
provisória quanto às mesmas matérias, nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 398.º do CCP. 

Cláusula 46.ª 

Restituição dos depósitos e quantias retidas e liberação da caução 

1. Feita a receção definitiva de toda a obra, são restituídas ao empreiteiro as quantias retidas como 
garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito, nos termos do disposto no art.º 295.º do 
CCP. 

2. No caso em que não haja obrigações de correção de defeitos pelo cocontratante, designadamente 
obrigações de garantia, o contraente público deve promover a liberação integral da caução 
destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigações contratuais no prazo de 30 dias 
após o cumprimento de todas as obrigações do cocontratante.  

3. No caso em que haja obrigações de correção de defeitos pelo cocontratante, designadamente 
obrigações de garantia, sujeitas a um prazo igual ou inferior a dois anos, o contraente público deve 
promover a liberação integral da caução destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das 
obrigações contratuais no prazo de 30 dias após o termo do respetivo prazo.  

4. Nos casos referidos no número anterior em que o prazo aí referido das obrigações de correção de 
defeitos seja superior a dois anos, o contraente público promove a liberação da caução destinada a 
garantir o exato e pontual cumprimento das obrigações contratuais, nos seguintes termos: 

a) 30 % do valor da caução, no prazo de 30 dias após o termo do primeiro ano do prazo a 
que estão sujeitas as obrigações de correção de defeitos, designadamente as de 
garantia; 

b) 30 % do valor da caução, no prazo de 30 dias após o termo do segundo ano do prazo a 
que estão sujeitas as obrigações de correção de defeitos, designadamente as de 
garantia; 

c) 15 % do valor da caução, no prazo de 30 dias após o termo do terceiro ano do prazo a 
que estão sujeitas as obrigações de correção de defeitos, designadamente as de 
garantia; 

d) 15 % do valor da caução, no prazo de 30 dias após o termo do quarto ano do prazo a 
que estão sujeitas as obrigações de correção de defeitos, designadamente as de 
garantia; 

e) 10 % do valor da caução, no prazo de 30 dias após o termo do quinto ano do prazo a 
que estão sujeitas as obrigações de correção de defeitos, designadamente as de 
garantia; 

5. Nos contratos sujeitos, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 397.º, a diferentes prazos de 
garantia e, consequentemente, a receções provisórias e definitivas parciais, a liberação parcial da 
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caução, nos termos do disposto nos números anteriores, é promovida na proporção do valor 
respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que compõem a obra, designadamente 
estruturais, construtivos não estruturais ou instalações técnicas e equipamentos. 

6. Decorrido o prazo fixado para a liberação da caução sem que esta tenha ocorrido, o empreiteiro 
pode notificar a Câmara Municipal de Palmela para que este cumpra a obrigação de liberação da 
caução, ficando autorizado a promovê-la, a título parcial ou integral, se, 15 dias após a notificação, 
a Câmara Municipal de Palmela não tiver cumprido a referida obrigação, nos termos do n.º 9 do 
artigo 295.º do CCP. 

CAPÍTULO VI 
Disposições finais 

Cláusula 47.ª 

Deveres de colaboração recíproca e informação 

As partes estão vinculadas pelo dever de colaboração mútua, designadamente no tocante à prestação 
recíproca de informações necessárias à boa execução do contrato, sem prejuízo dos deveres de 
informação previstos no artigo 290.º do CCP. 

Cláusula 48.ª 

Subcontratação e cessão da posição contratual 

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitação, desde 
que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos nos 3 e 6 do artigo 318.º do CCP. 

2. A Câmara Municipal de Palmela apenas pode opor-se à subcontratação na fase de execução 
quando não estejam verificados os limites constantes do artigo 383.º do CCP, ou quando haja 
fundado receio de que a subcontratação envolva um aumento de risco de incumprimento das 
obrigações emergentes do contrato, ou nos casos previstos no n.º 2 do artigo 385.º do CCP, a 
subcontratação na fase de execução está sujeita a autorização da Câmara Municipal de Palmela, 
dependente da verificação da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos 
que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formação do contrato, aplicando-se, com as 
necessária adaptações, o disposto nos n.os 3 e 6 do artigo 318.º do CCP. 

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 
384.º do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado 
quanto à revisão de preços. 

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providências indicadas pelo diretor de fiscalização da obra para 
que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos 
subempreiteiros presentes na obra. 

5. O disposto nos números anteriores é igualmente aplicável aos contratos celebrados entre os 
subcontratados e terceiros. 
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6. No prazo de cinco dias após a celebração de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, 
nos termos do n.º 3 do artigo 385.º do CCP, comunicar por escrito o facto à Câmara Municipal de 
Palmela, remetendo-lhe cópia do contrato em causa. 

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigações contratuais é do 
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros. 

8. A cessão da posição contratual por qualquer das partes depende da autorização da outra, sendo 
em qualquer caso vedada nas situações previstas no n.º 1 do artigo 317.º do CCP. 

Cláusula 49.ª 

Resolução do contrato pela Câmara Municipal de Palmela 

1. Sem prejuízo das indemnizações legais e contratuais devidas, a Câmara Municipal de Palmela pode 
resolver o contrato nos seguintes casos: 

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputável ao empreiteiro; 

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instruções transmitidas 
no exercício do poder de direção sobre matéria relativa à execução das prestações 
contratuais; 

c) Oposição reiterada do empreiteiro ao exercício dos poderes de fiscalização da Câmara 
Municipal de Palmela; 

d) Cessão da posição contratual ou subcontratação realizadas com inobservância dos termos e 
limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigência pelo empreiteiro da 
manutenção das obrigações assumidas pela Câmara Municipal de Palmela contrarie o 
princípio da boa fé; 

e) Se o valor acumulado das sanções contratuais com natureza pecuniária exceder o limite 
previsto no n.º 2 do artigo 329.º do CCP; 

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisões judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato; 

g) Não renovação do valor da caução pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja 
obrigado; 

h) O empreiteiro se apresente à insolvência ou esta seja declarada judicialmente; 

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, não cumprir o disposto na legislação sobre 
segurança, higiene e saúde no trabalho; 

j) Se, tendo faltado à consignação sem justificação aceite pela Câmara Municipal de Palmela, 
o empreiteiro não comparecer, após segunda notificação, no local, na data e na hora 
indicados pela Câmara Municipal de Palmela para nova consignação desde que não 
apresente justificação de tal falta aceite pela Câmara Municipal de Palmela; 

k) Se ocorrer um atraso no início da execução dos trabalhos imputável ao empreiteiro que 
seja superior a 1/40 do prazo de execução da obra; 

l) Se o empreiteiro não der início à execução dos trabalhos complementares decorridos 15 
dias da notificação da decisão da Câmara Municipal de Palmela que indefere a reclamação 
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execução; 

m) Se houver suspensão da execução dos trabalhos pela Câmara Municipal de Palmela por 
facto imputável ao empreiteiro ou se este suspender a execução dos trabalhos sem 
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fundamento e fora dos casos previstos no n.º 1 do artigo 366.º do CCP, desde que da 
suspensão advenham graves prejuízos para o interesse público; 

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 
404.º do CCP; 

o) Se não foram corrigidos os defeitos detetados no período de garantia da obra ou se não for 
repetida a execução da obra com defeito ou substituídos os equipamentos defeituosos, nos 
termos do disposto no artigo 397.º do CCP; 

p) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado. 

2. Nos casos previstos no número anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, será o 
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuízo de a Câmara Municipal de Palmela 
poder executar as garantias prestadas. 

3. No caso previsto na alínea p) do n.º 1, o empreiteiro tem direito a indemnização correspondente 
aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o benefício 
que resulte da antecipação dos ganhos previstos. 

Cláusula 50.ª 

Cessão da posição contratual por incumprimento do empreiteiro 

Nos termos do artigo 318º-A do CCP, em caso de incumprimento, pelo cocontratante, das suas 
obrigações, que reúna os pressupostos para a resolução do contrato, o cocontratante cede a sua 
posição contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequência do qual foi celebrado o 
contrato em execução, que venha a ser indicado pela Câmara Municipal de Palmela, pela ordem 
sequencial daquele procedimento. 

Cláusula 51.ª 

Resolução do contrato pelo empreiteiro 

1. Sem prejuízo das indemnizações legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o 
contrato nos seguintes casos: 

a) Alteração anormal e imprevisível das circunstâncias; 

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputável à Câmara Municipal de Palmela; 

c) Incumprimento de obrigações pecuniárias pela Câmara Municipal de Palmela por período 
superior a seis meses ou quando o montante em dívida exceda 25 % do preço contratual, 
excluindo juros; 

d) Exercício ilícito dos poderes tipificados de conformação da relação contratual do dono da 
obra, quando tornem contrária à boa fé a exigência pela parte pública da manutenção do 
contrato; 

e) Incumprimento pela Câmara Municipal de Palmela de decisões judiciais ou arbitrais 
respeitantes ao contrato; 

f) Se não for feita consignação da obra no prazo de seis meses contados da data da 
celebração do contrato por facto não imputável ao empreiteiro; 
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g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignações parciais, o retardamento da 
consignação ou consignações subsequentes acarretar a interrupção dos trabalhos por mais 
de 120 dias, seguidos ou interpolados; 

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e 
resultantes de atos ou factos não imputáveis ao empreiteiro, ocorrer uma redução superior 
a 20 % do preço contratual; 

i) Se a suspensão da empreitada se mantiver: 

i) Por período superior a um quinto do prazo de execução da obra, quando resulte 
de caso de força maior; 

ii) Por período superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto 
imputável à Câmara Municipal de Palmela; 

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.º do CCP, os danos do empreiteiro 
excederem 20 % do preço contratual. 

1. No caso previsto na alínea a) do número anterior, apenas há direito de resolução quando esta não 
implique grave prejuízo para a realização do interesse público subjacente à relação jurídica 
contratual ou, caso implique tal prejuízo, quando a manutenção do contrato ponha manifestamente 
em causa a viabilidade económico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, 
devendo, nesse último caso, ser devidamente ponderados os interesses públicos e privados em 
presença. 

2. O direito de resolução é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem. 

3. Nos casos previstos na alínea c) do n.º 1, o direito de resolução pode ser exercido mediante 
declaração à Câmara Municipal de Palmela, produzindo efeitos 30 dias após a receção dessa 
declaração, salvo se a Câmara Municipal de Palmela cumprir as obrigações em atraso nesse prazo, 
acrescidas dos juros de mora a que houver lugar. 

Cláusula 52.ª 

Foro competente 

Caso as partes não recorram à arbitragem, para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato 
fica estipulada a competência do tribunal administrativo e fiscal de Almada, com expressa renúncia a 
qualquer outro. 

Cláusula 53.ª 

Comunicações e notificações 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre 
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicílio ou sede 
contratual de cada uma, identificados no contrato. 

2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser comunicada à 
outra parte. 
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Cláusula 54.ª 

Contagem dos prazos 

Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados. 
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1. Características dos materiais  

Terraplanagens 

1.1.1. Materiais a utilizar na construção 

1.1.1.1. Materiais não rochosos para uso geral 

Os materiais a utilizar serão em regra solos ou outros materiais, que se obterão das 
escavações realizadas na obra ou provenientes dos empréstimos que se definam no 
projecto de execução, ou dos escolhidos pelo Adjudicatário, com prévia aprovação da 
Fiscalização, e devem obedecer ao seguinte: 

Os solos ou materiais a utilizar deverão estar isentos de ramos, folhas, troncos, 
raízes, ervas, lixo ou de quaisquer detritos orgânicos. 

A dimensão máxima dos elementos dos solos ou materiais a aplicar será, em regra, 
inferior a 2/3 da espessura da camada, uma vez compactada. 

Em particular, os solos a colocar no metro (ordem de grandeza) inferior do corpo do 
aterro, não deverão ser muito sensíveis à água, o que determina que a percentagem 
de passados no peneiro ASTM nº 200 não deva, em regra, exceder os 30% . 

Os solos de empréstimo deverão ser sujeitos à aprovação da Fiscalização, antes da 
sua aplicação. 

O teor em água dos solos a aplicar nos aterros deverá ser tal que permita atingir o 
grau de compactação exigido, não podendo, no entanto, diferir, em mais de 1.5 
pontos percentuais, do teor óptimo referido ao ensaio de compactação pesada, ou ao 
ensaio "Proctor" Normal quando se trate de solos relativamente finos (mais de 30% 
de passados no peneiro ASTM nº 200). 

Para a aplicação de materiais que não satisfaçam as condições acima expressas ou 
que não se enquadrem nos limites qualitativos inferiores apontados no projecto de 
execução, será indispensável uma aprovação prévia da Fiscalização. 

Em princípio, não devem ser aplicados em aterro materiais com características 
intrínsecas (nomeadamente o ângulo de atrito interno e a coesão) susceptíveis de 
originar instabilidade quando se respeite a geometria transversal projectada para os 
aterros; em particular, os solos arenosos incoerentes e materiais rolados provenientes 
de terraços fluviais ou marinhos fósseis ou actuais, deverão respeitar uma inclinação 
máxima h/b = 1/2 ao nível dos taludes de aterro, ou limite mais restritivo se as suas 
características o determinarem. 

O Adjudicatário só poderá alterar a geometria transversal de aterros, com vista a 
utilizar o tipo de materiais referido no parágrafo antecedente, caso a Fiscalização o 
autorize e existam terrenos disponíveis, para tal fim, dentro da área expropriada.  

A concretizar-se uma alteração à geometria transversal, para permitir recurso a solos 
não expressamente previstos no projecto, não terá o Adjudicatário direito a quaisquer 
trabalhos a mais, suportando a totalidade do correspondente aumento de encargos. 
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1.1.1.2.  Materiais para leito do pavimento 

Os materiais para leito do pavimento nos termos do projecto, deverão ser 
constituídos por solos de boa qualidade, isentos de detritos, de matéria orgânica ou 
de quaisquer outras substâncias nocivas, obedecendo às seguintes características: 

 Limite de liquidez máximo ............................................................... 25 

 Índice de plasticidade máximo ......................................................... 6 

 Equivalente de areia mínimo ........................................................... 20 

 CBR mínimo a 95% de compactação relativa (AASHO modificado), a menos que o 
projecto admita valor menor ........................................................... 20 

 Percentagem máxima passando no peneiro de 0,074 mm, (nº 200 ASTM) 12 

A percentagem de passados no peneiro ASTM nº 200 poderá exceder os 12% fixados, 
até ao limite de 20%, sem prejuízo das restantes condições aqui fixadas, desde que a 
Fiscalização o autorize face a uma eventual escassez de solos adequados e mediante 
garantia do Adjudicatário de que serão mantidas na obra boas condições de 
traficabilidade, sob quaisquer condições atmosféricas. Neste sentido, poderá a 
Fiscalização vir a determinar a construção de faixas provisoriamente pavimentadas, a 
expensas do Empreiteiro. 

Drenagem de águas residuais domésticas, pluviais e rede de abastecimento de 
água. 

1.1.2. Manilhas de betão 

Os materiais utilizados na execução de tubos de betão serão o cimento Portland 
normal, agregados, armaduras e água, obedecendo às condições exigidas na 
legislação em vigor. 

Os tubos serão construídos em moldes metálicos indeformáveis, utilizando um betão 
de dosagem convenientemente estudada, por forma a ter uma consistência 
aconselhável ao fim em vista, bem compactado por centrifugação ou vibração. O 
tempo de cura será de 2 a 3 dias em ambiente quente, e o mais próximo possível da 
saturação no respeitante a humidade. 

As superfícies dos tubos devem apresentar a textura homogénea característica de um 
perfeito fabrico, sem indícios de deterioração ou pontos fracos, que possam 
comprometer a sua resistência. 

A absorção de água pelos tubos, determinada tal como se indica na Norma 
Portuguesa NP 1469, não deve ser superior a 8% . 

Será feita pela Fiscalização uma inspecção geral, que compreenderá a verificação das 
características gerais e dimensões, a partir da qual poderá ser exigida a substituição 
de tubos defeituosos, ou até a rejeição do fornecimento se a percentagem destes 
exceder 20% . Se o fornecedor não se conformar com a decisão de rejeição, baseada 
na inspecção geral, poderá solicitar uma arbitragem. 

A Fiscalização poderá escolher para os ensaios uma ou duas unidades de cada tipo e 
dimensão. Os ensaios, que deverão ser efectuados num laboratório oficial, 
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referir-se-ão à estanquicidade, pressão de rotura, absorção de água e resistência à 
compressão diametral. 

Relativamente à pressão interna, os tubos devem suportar a pressão hidráulica de 2.0 
Kg/ cm2 sem sinais de rotura ou permeabilidade. A pressão deve ser elevada num 
ritmo que não exceda 0.7 Kg/ cm2 em cinco segundos e manter-se no valor de 2.0 
Kg/cm2 durante cinco minutos. 

Os tubos deverão apresentar-se marcados, de modo bem visível e indelével, com as 
referências de qualidade e de fábrica.  

1.1.3. Tubos de P.V.C. 

Os tubos de PVC e acessórios para as canalizações deverão obedecer a todas as 
normas e especificações existentes, estarem homologados e sujeitos a ensaios de 
recepção de acordo com as NNPP n.ºs 253, 558 e 692.  

1.1.4. Coletores 

Os colectores previstos são em manilhas de betão normal. 

As manilhas constituirão sempre alinhamentos rectos entre as caixas de visita e serão 
assentes em camada de areia ou terra cirandada com 0,10 m de espessura mínima. 

1.1.5. Câmaras de visita e limpeza 

A caixa, cilíndrica, será de anéis pré-fabricados com diâmetros interiores de 1.00 m 
com as espessuras indicadas nas peças desenhadas e remata superiormente com 
uma peça troncocónica do mesmo material. A base da caixa será betonada no local 
utilizando B20. 

A tampa é em ferro fundido independentemente dos tipos a utilizar. 

Os anéis, quando sobrepostos, deverão encaixar convenientemente no anel contíguo 
inferior, obtendo-se assim caixas com as várias alturas previstas no projecto. 

O fundo da caixa, dando continuidade aos colectores que à mesma se vão ligar, é 
formado por um enchimento de betão em U, constituindo como que caleiras de 
circulação, de largura igual ao diâmetro do colector. A parte da base da câmara, não 
utilizada como caleira, deverá ter sempre declive de 20%, para contrariar deposições. 

Pavimentação 

1.1.6. Materiais para pavimentação 

1.1.6.1. Água 

A água não deve conter óleos, ácidos, matérias orgânicas ou outros produtos 
prejudiciais, devendo satisfazer às exigências impostas pelos regulamentos de betão 
em vigor. 
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1.1.6.2. Materiais para bases de granulometria extensa estabilizadas mecanicamente 

1.1.6.2.1. Agregado 

O agregado deve ser constituído pelo produto de britagem de material(is) 
explorado(s) em formações homogéneas e ser isento de argilas, matéria orgânica  ou 
de quaisquer outras substâncias nocivas. Deverá obedecer às seguintes prescrições: 

A sua composição granulométrica, obrigatoriamente obtida, pelo menos, a partir de 
duas fracções distintas, será recomposta na instalação ou em obra, por forma a 
obedecer ao seguinte fuso granulométrico: 

           PENEIRO ASTM 
                                                                

PERCENTAGEM ACUMULADA 
 DO MATERIAL QUE PASSA 

              50.0     mm  (2") 
              37.5     mm  (1 1/2") 
              19.0     mm  (3/4") 
                4.75   mm  (nº 4) 
                0.425 mm  (nº 40) 
                0.075 mm  (nº 200)  

                        100 
                   85   -   95 
                   50   -   85 
                   30   -   45 
                     8   -   22 
                     2   -     9                                   

 

A curva granulométrica, dentro dos limites especificados, apresentará ainda uma 
forma regular. 

 Percentagem máxima de desgaste na máquina 
 de Los Angeles (Granulometria F) ............................................... 32 a 

 Índice de plasticidade  ................................................................... NP 

 Equivalente de areia mínimo  .................................................... 50% b 

1.1.6.2.2.  Material de preenchimento 

O material a aplicar deve ser apenas de preenchimento e regularização superficial. 
Será constituído por produtos de britagem ou por saibro obedecendo às seguintes 
características: 

 

Granulometria de acordo com o quadro seguinte: 

 

 
           PENEIRO ASTM 
                                                                

 
PERCENTAGEM ACUMULADA 
   DO MATERIAL QUE PASSA 

 
                9.51   mm   (3/8") 
                4.75   mm   (nº 4 ) 
                0.075 mm  (nº 200)    

 
                        100 
                   85   -   100 
                     5   -     12                                         

                                                           
a No caso especial dos granitos a percentagem de desgaste na máquina de Los Angeles pode ser de 38% (Gran. F) 
b Admitem-se Equivalentes de areia até ao mínimo absoluto de 40%, desde que o Índice de azul de metileno seja inferior a 1 e a Fiscalização avalize o 

procedimento. 
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 Limite de liquidez máximo .............................................................. NP 

 Índice de plasticidade .................................................................... NP 

 Equivalente de areia mínimo ........................................................... 50 

 Percentagem máxima passada no peneiro n.º 200 ASTM ................... 12 

Obras acessórias 

1.1.7. Materiais para obras acessórias 

1.1.7.1. Lancil em betão 

O lancil será fabricado em betão (B 30),devendo ter colocação uniforme e ser isento 
de fendas. 

Terá a secção de 0.30 x 0.22 m2 quando aplicado em separadores e em ilhas 
disciplinadoras do tráfego, ou a secção de 0.10 ou 0.12 x 0.25 m2 em passeios. 

Terão o comprimento mínimo de 0.80 m nos troços rectos e, nas curvas, o que 
melhor se ajuste ao desenvolvimento delas, com um limite inferior de 0.50 m. 

1.1.7.2. Pedra, em geral 

A pedra a empregar, tanto para brita como para outros fins, deve satisfazer além das 
condições  particulares para cada caso, as seguintes condições gerais: 

a) Apresentar estrutura homogénea, compacta e ser sonora à pancada do martelo  

a) Não se alterar com a água nem ser geladiça. 

b) Não apresentar fendas ou lesins; 

1.1.7.3. Pedra para calcetamentos 

A pedra para calçadas de vidraço deverá satisfazer as seguintes condições: 

 Apresentar estrutura homogénea e compacta e ser sonora à pancada do martelo. 

 Não apresentar fendas ou lesins, não se alterar com a água nem ser geladiça.  

1.1.7.4. Ligante hidráulico 

O ligante hidráulico componente das argamassas e dos betões, deve ser o cimento 
portland normal, satisfazendo as prescrições do Caderno de Encargos para o 
Fornecimento e Recepção do Cimento Portland Normal, aprovado pelo Decreto 
nº40870, de 22 de Novembro de 1956, com as alterações determinadas pelo Decreto 
nº41127, de 24 de Maio de 1957 e da Portaria nº18189 de 9 de Janeiro de 1961. 

O cimento deve ser de fabrico recente e acondicionado por forma a ser bem 
protegido contra a humidade. 

O cimento deve ser fornecido a granel ou em sacos . O cimento fornecido a granel 
deve ser armazenado em silos equipados com termómetros. Quando fornecido em 
sacos não será permitido o seu armazenamento a céu aberto, devendo ser guardado 
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com todos os cuidados indicados no artº20º do Regulamento de Betões de Ligantes 
Hidráulicos. 

Será rejeitado todo o cimento que se apresente endurecido, com grânulos, ou que se 
encontre mal acondicionado ou armazenado. Quando em sacos, será rejeitado todo 
aquele que esteja contido em sacos abertos ou com indícios de violação. 

O cimento para uma mesma qualidade de betão, e para um mesmo elemento da 
obra, deve ser obrigatoriamente da mesma proveniência, devendo esta ser 
comprovada por certificados de origem.  

1.1.7.5. Inertes 

Os inertes dos betões de ligantes hidráulicos devem satisfazer as prescrições do 
Regulamento de Betões de Ligantes Hidráulicos, aprovado pelo Decreto nº 445/89 de 
30 de Dezembro de 1989. 

São obrigatórios todos os estudos e ensaios referidos no citado regulamento. 

Os inertes deverão armazenar-se classificados por tamanhos, e de forma tal que 
fiquem protegidos de uma possível contaminação em especial do terreno. Deve 
evitar-se a segregação, quer no armazenamento, quer no transporte, devendo para 
tal ser tomadas as devidas precauções. 

1.1.7.6. Areia 

A areia deverá ser rija e isenta de argila, substâncias orgânicas ou outras impurezas, 
devendo ser lavada quando tal não suceda. 

1.1.7.7. Água 

A água a utilizar na obra, tanto na confecção dos betões e argamassas como para a 
cura do betão, deverá, na generalidade, ser doce, limpa e isenta de matérias 
estranhas em solução ou suspensão, aceitando-se como utilizável a água que, 
empregue noutras obras, não tenha produzido eflorescências nem perturbações no 
processo de presa e endurecimento dos betões e argamassas com ela fabricados. 

De qualquer forma a água a utilizar será analisada devendo, os resultados obtidos, 
satisfazer os limites indicados no quadro VII do artº 10º do Regulamento de Betões 
de Ligantes Hidráulicos. 

1.1.7.8. Aditivos 

Não é permitido o emprego de aditivos sem que previamente a Fiscalização os tenha 
aprovado. Não estando a sua utilização sancionada pela experiência, serão da conta 
do Adjudicatário todos os ensaios que se tornem necessários para provar a sua 
eficiência e inocuidade. 

1.1.7.9. Aço para betão armado  

O aço das armaduras para betão será em varão redondo, de dureza natural (A400 
NR), de superfície rugosa, devendo satisfazer as prescrições em vigor que lhe forem 
aplicáveis. 
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O aço deve ser de um tipo homologado e isento de zincagem, pintura, alcatroagem, 
argila, óleo ou ferrugem solta, obedecendo às prescrições do Regulamento de 
Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado, aprovado pelo Decreto-Lei nº349-C/83, 
de 30 de Julho. 

Os ensaios a realizar serão de tracção sobre provetes proporcionais longos, e de 
dobragem, efectuados de acordo com as norma s portuguesas em vigor, 
respectivamente a NP-105 e a NP-173, conforme estipulam os art.21º e 22º, do 
Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado e ainda os necessários 
para satisfazer o disposto no artº 174º do mesmo regulamento.  

No caso de se pretenderem efectuar emendas dos varões por soldadura, realizar-se-
ão ensaios com a finalidade a que se referem os artigos 21º e 156º do diploma citado 
na alínea anterior. 

Tanto no transporte como no armazenamento, o varão deverá ser adequadamente 
protegido contra a chuva, humidade do solo e eventual agressividade da atmosfera, 
devendo ainda ser convenientemente separado por tipos, qualidades, diâmetros e 
procedências. Antes de utilizado, deverá verificar-se o seu estado e assegurar-se de 
que não apresenta alterações prejudiciais. 

1.1.7.10. Madeiras 

As madeiras a empregar serão bem cerneiras, não ardidas nem cardidas, sem nós 
viciosos, isentas de caruncho, fendas ou outros defeitos que comprometam a sua 
resistência. 

Devem provir de troncos sãos, abatidos na época e a idade conveniente. 

A secagem das peças de madeira deve ter sido feita ao ar, mas ao abrigo do sol e da 
chuva. 

Serão de primeira escolha, isto é, seleccionadas por forma a que mesmo pequenas 
defeitos (nós, fendas, etc.) não ocorram com grande frequência, nem com grandes 
dimensões, nem em zonas das peças em que se encontrem instaladas as maiores 
tensões. 

Serão de quina viva e perfeitamente desempenadas, permitindo-se, em casos a fixar 
a juízo da Fiscalização, o emprego de peças redondas em prumos ou escoras, desde 
que tal não comprometa a segurança ou a perfeição do trabalho. 

As tábuas para os moldes terão uma espessura não inferior a 2.5 cm, depois de 
maquinadas, e serão aplainadas, tiradas de linha e meia madeira. 

Os calços ou cunhas a aplicar serão de madeira dura. 

 

1.1.7.11. Materiais não especificados 

As características dos materiais não especificados, serão propostas pelo adjudicatário 
à Fiscalização, que se reserva o direito de os não aceitar, se entender que os mesmos 
não satisfazem os fins em vista. 
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Os materiais não especificados, que eventualmente venham a ser empregues na 
obra, deverão obedecer às Normas, Regulamentos e controlo de qualidade em vigor 
ou no caso de não existirem, às Normas, Regulamentos e controlo de qualidade do 
país de origem desse material. 

1.1.7.12. Controlo de qualidade de materiais não especificados 

Os ensaios de controlo de qualidade de materiais não especificados, deverão ser 
efectuados por laboratório oficial e segundo as Normas e Regulamentos em vigor. 

1.1.7.13. Prescrições comuns a todos os materiais 

Todos os materiais a empregar devem ser de fabrico nacional e da melhor qualidade. 
Só quando tal não for de todo possível se aceitará o emprego de materiais 
estrangeiros, acompanhados de certificados de origem e dos respectivos documentos 
de controlo de qualidade e obedecendo ainda a: 

c) Sendo nacionais, às normas portuguesas, documentos de homologação de 
laboratórios oficiais, regulamentos em vigor e especificações destas Condições 
Técnicas; 

d) Sendo estrangeiros, às normas e regulamentos em vigor no País de origem, caso 
não existam normas nacionais aplicáveis. 

Nenhum material poderá ser aplicado em obra sem prévia autorização da 
Fiscalização, mesmo que esteja em absoluta conformidade com o disposto neste 
Caderno de Encargos. 

O Adjudicatário, quando simplesmente autorizado pela Fiscalização, poderá aplicar 
materiais diferentes dos previstos, sob condição da estabilidade, do aspecto, da 
duração e da conservação da obra não serem prejudicados e se não houver alteração, 
para mais, no preço. Esta autorização não isenta o Empreiteiro da sua 
responsabilidade sobre o comportamento dos materiais aplicados, conforme se 
especifica no capítulo 13 deste Caderno de Encargos, e deve ser obrigatoriamente 
consignada no livro de registo da obra. 

A Fiscalização poderá, sempre que o entender necessário, mandar proceder a ensaios 
de controlo de qualidade dos materiais, desde que sobre eles haja dúvidas. Quando o 
Adjudicatário não disponha de meios próprios para a realização dos ensaios 
determinados ou quando a Fiscalização duvide da qualidade do controlo laboratorial 
efectuado sob responsabilidade daquele, recorrer-se-á a um laboratório oficial, nos 
moldes definidos no capítulo 13 quanto à obrigatoriedade e atribuição de encargos. 

1.1.7.14. Materiais não previstos 

Todos os restantes materiais que tiverem que ser empregues na obra e não se 
encontrem referidos no presente Caderno de Encargos, deverão apresentar as 
características definidas pela legislação que lhes for aplicável ou, na falta desta, as 
que melhor satisfaçam aos fins em vista, devendo os mesmos ser sempre aprovados 
previamente pela Fiscalização. 
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2. Execução dos trabalhos 

Terraplanagens 

2.1.1. Limpeza do terreno existente 

As superfícies dos terrenos a escavar e/ou a aterrar deverão ser previamente limpas 
de detritos e de pedras. 

A limpeza deverá ser feita exclusivamente nas áreas sujeitas a terraplanagens. 

2.1.2. Decapagem da terra arável 

As áreas dos terrenos a escavar ou a aterrar devem ser previamente decapadas da 
terra arável e de terra vegetal com elevado teor em matéria orgânica, nas espessuras 
definidas no projecto, as quais serão aplicadas imediatamente, armazenadas em 
locais aprovados pela Fiscalização para aplicação ulterior e/ou transportadas a 
vazadouro. 

2.1.3. Escavações 

Os elementos de projecto relativos à natureza dos terrenos atravessados constituem 
simples orientação, pelo que as escavações serão pagas de acordo com os volumes 
da proposta relativos a rubrica respectiva. 

A escavação não deverá ser levada abaixo das cotas indicadas nos desenhos, salvo 
em circunstâncias especiais surgidas durante a construção, tais como a presença de 
rocha. O material removido abaixo da cota de projecto deve ser substituído por 
materiais com as características especificadas neste Caderno de Encargos para leitos 
de pavimento. 

A compactação relativa da camada subjacente ao leito do pavimento, quando referida 
ao ensaio AASHO Modificado, deve ser, pelo menos, de 95%, até uma profundidade 
de 0.50 m. No caso de não serem atingidos estes valores, deverá o solo ser 
escarificado, ou mesmo substituído, procedendo-se depois à sua compactação. 

A escavação deverá sempre desenvolver-se por forma a que seja assegurado um 
perfeito escoamento superficial das águas. 

Se, no decorrer das escavações, for encontrada água nascente, tal facto deve ser 
imediatamente considerado, no caso do projecto não prever a respectiva drenagem. A 
escavação deve ser, entretanto, mantida livre de água por intermédio de bombagem 
ou outro meio. 

A qualidade dos materiais resultantes de escavações na obra e a aplicar em aterro, 
deve ser verificada de maneira contínua durante o trabalho. Se a qualidade diferir do 
especificado, essa circunstância deverá ser considerada, revendo-se, nomeadamente, 
o dimensionamento do pavimento. 

Quando houver necessidade de se proceder a "desmontes a fogo" em áreas 
urbanisticamente ocupadas, deverá o Adjudicatário tomar as precauções necessárias 
para não colocar em risco pessoas e bens, assumindo inteira responsabilidade pelos 
prejuízos que, eventualmente, venham a ser causados a terceiros. 
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Independentemente de tais precauções, deverá o plano de fogo ter em conta que a 
velocidade de propagação das ondas de vibração não poderá ser superior a 10 m/seg 
junto às habitações; o correspondente controlo deverá ser efectuado pelo 
Adjudicatário. 

2.1.4. Regularidade de Terraplanagens  

As camadas de aterro ou superfícies escavadas, devem ser desenvolvidas de forma 
regular. 

A superfície resultante da terraplenagem deve ficar lisa, uniforme, isenta de fendas, 
de ondulações ou material solto, não podendo, em qualquer ponto, apresentar 
diferenças superiores a 2 cm em relação aos perfis longitudinal e transversal 
estabelecidos. 

Assim, as escavações em rocha deverão ser regularizadas com os materiais para esse 
fim especificados neste Caderno de Encargos e na espessura média preconizada no 
projecto. Serão da responsabilidade do Adjudicatário quaisquer trabalhos a mais 
emergentes de acréscimo na espessura média daquela regularização. 

Deverá ainda o Adjudicatário garantir que a camada de regularização tenha uma 
espessura mínima absoluta de 10 cm, tendo em vista razões de ordem estrutural 
(maior uniformidade na capacidade de suporte e atenuação de punçuamentos ao 
nível da infraestrutura de apoio do pavimento). 

2.1.5. Empréstimos, Depósitos e Zona(s) de estaleiro 

Os solos de empréstimo serão extraídos dos locais aprovados pela Fiscalização e de 
modo a que não fiquem cavidades onde as águas se represem. 

Na zona do(s) estaleiro(s) e após a conclusão da obra, o Adjudicatário é obrigado a 
remover do local, no prazo de 30 dias a contar do auto de recepção provisória, os 
restos dos materiais, entulhos, equipamentos, bem como proceder ao 
desmantelamento do(s) estaleiro(s) e obras auxiliares e à limpeza e regularização da 
zona, a fim de se proceder ao seu recobrimento vegetal. Os respectivos encargos são 
da responsabilidade do Adjudicatário. 

Rede de Drenagem Pluvial 

Pretende-se neste capítulo não só orientar a forma de executar as diferentes 
actividades, como também impor prazos de periodicidade para a sua execução. 

 

      Durante o decurso desta empreitada, o Adjudicatário deverá ser norteado pelo 
princípio de uma execução perfeita e atempada, de forma a satisfazer o principal 
objectivo, que é servir o utente, que cada vez se torna mais exigente, bem como 
manter um património em perfeito estado de conservação. 

 

2.1.6. Sinalização dos Trabalhos 

      Na execução de todos os trabalhos, os locais de actuação deverão ser 
devidamente sinalizados com sinalização adequada, que defenda as equipas de 
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trabalho e alerte o utente para a necessidade de circular com precaução, demarcando 
concretamente a diferenciação entre a zona de trabalhos ou acidente e a circulação 
de acordo com o estipulado em 13.13. 

 

2.1.7. Protecção da Vegetação Existente 

      Toda a vegetação arbustiva e arbórea, da zona da estrada, será protegida, de 
modo a não ser afectada com a localização de depósitos de materiais ou com o 
movimento de máquinas e viaturas. Compete ao empreiteiro tomar as disposições 
adequadas para o efeito, designadamente instalando vedações e resguardos onde for 
conveniente ou necessário. 

 

2.1.8. Ceifa de Ervas 

Esta actividade tem em vista garantir o bom funcionamento de todos os elementos da 
estrada, aumentar a visibilidade, e oferecer aos utentes da via uma certa 
agradabilidade nos percursos e nas zonas de paragem aconselhadas, e por outro 
lado, não servirem de meio de propagação ou foco de incêndios. 

A cobertura vegetal, quer semeada quer nascida espontaneamente, evolui 
diariamente em função das espécies existentes e das condições climáticas, pelo que 
deverá ser controlada de forma eficiente sendo difícil estabelecer com precisão o 
número de intervenções necessárias e alguns trabalhos pontuais a executar. 

 

Os trabalhos serão executados, e de acordo com indicações da fiscalização, em: 

     -Bermas e valetes 

     -Ilhéus direccionais 

     -Taludes 

Nas bermas e valetas as ceifas a efectuar têm como objectivo essencial o corte e 
remoção da vegetação indesejável e da que se desenvolve junto ao pavimento e zona 
adjacente, obstruindo o escoamento das águas pluviais e a visibilidade desejada, ou 
seja, pretende-se que esta zona esteja livre dessa vegetação, de forma a responder à 
sua funcionalidade. 

Para além desta zona será ainda cortada e removida toda a vegetação herbácea, 
arbustiva e arbórea que se desenvolva em taludes até à altura necessária, de forma a 
garantir uma altura mínima desmatada de 2 metros (em taludes de altura superior) e 
a ausência total de elementos vegetativos pendentes sobre essa faixa. 

Para além disso, será também executada a ceifa numa faixa com uma largura média 
de 2 metros contados a partir do fundo da valeta ou do limite do pavimento 
betuminoso, quando esta não existir ou até ao limite do domínio público da estrada 
em situações que assim o exijam. A largura desta faixa variará em função do perfil 
em presença, de forma a garantir-se sempre que a faixa do solo existente entre a 
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plataforma da estrada e limite do domínio público da estrada (na ausência de taludes) 
fique limpa de vegetação e que contribua para os fins pretendidos. 

Nos ilhéus de reduzidas dimensões deverá proceder-se como para a zona das bermas. 

Nas zonas envolventes da sinalização vertical e outros equipamentos rodoviários 
deverá garantir-se a perfeita visibilidade dos mesmos e protegê-los desta forma 
contra incêndios pelo que deverá ser cortada toda vegetação arbórea, arbustiva e 
herbácea que encontre na zona envolvente aos mesmos num raio admissível para a 
sinalização vertical, tornando-os bem visíveis. 

O método de trabalho da ceifa e controlo da vegetação deverá ser: 

Sinalizar devidamente o locar de actuação com sinalização de trabalhos adequada, 
quer na estrada sempre que a actividade tenha interferência na zona da plataforma 
quer no equipamento móvel e trabalhadores. 

Cortar a vegetação e eliminar, por meios manuais ou mecânicos, sem molestar aquela 
que tem funções ornamentais, segundo os procedimentos descritos ou considerada 
pela Fiscalização de interesse, utilizando: 

- tractor com braço de corte articulado – ceifeira mecânica auto-motriz – moto-
roçadeiras manuais de disco – motoserras de corrente 

- veículo para transporte de pessoal e dos produtos provenientes dos trabalhos. 

 A época de desmatação deverá coincidir, preferencialmente, com a época de 
execução  

das ceifas, podendo no entanto ser antecipada ou prolongada desde que a 
Fiscalização o  

autorize, mas nunca ocupando os meses de Novembro, Dezembro e Janeiro. 

Não será permitida a existência de vegetação cortada nas zonas das bermas, excepto 
durante a realização dos trabalhos. Se a vegetação cortada não puder ser 
completamente removida durante o dia, então será obrigatoriamente acondicionada 
em feixes e a mesma deverá permanecer nas zonas de corte até à sua remoção 
definitiva para zona exterior à estrada. Poderá ser utilizado o processo de 
destroçamento mecânico desde que as ramas estejam sãs. 

Não será permitida a realização de queimadas nas zonas directamente afectas à 
estrada ou quando as mesmas provoquem alterações nas condições de segurança de 
circulação dos utentes. 

Toda a vegetação cortada será removida para zona de depósito adequado, da 
responsabilidade do adjudicatário e de forma que não se ponham em causa aspectos 
ambientais. 

A remoção da vegetação terá que se efectuar o mais rápido possível, não sendo 
admitida a permanência da mesma na zona de trabalhos, ou outras, por um período 
superior a 7 dias, sendo este trabalho incluído no custo de manutenção. 

Conservação de Bermas 
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As bermas são um elemento importante da estrada, tendo por objectivos conter e 
proteger a faixa de rodagem, favorecer o escoamento das águas, encaminhando-as 
facilmente para as valetas ou outros órgãos de drenagem. 

Para responder a estes objectivos é necessário conservar as suas secções transversais 
e inclinações e manter a sua superfície regular e uniforme. 

No caso concreto as bermas existentes têm larguras reduzidas e não são 
impermeabilizadas, sendo constituídas por solos de variada proveniência, brita ou 
cascalho, devendo actuar-se de forma a garantir o escoamento livre e rápido das 
águas para as valetas. 

A época mais propícia à realização destes trabalhos decorre de Janeiro a Julho e de 
Outubro a Dezembro, podendo, em caso de necessidade, realizar-se durante todo o 
ano. 

 
O método de trabalho deverá ser: 

 
Sinalizar devidamente o locar de actuação com sinalização de trabalhos adequada, 
bem visível e com equipamento e trabalhadores devidamente sinalizados. 

Retirar previamente balizas, marcos, pedras ou outros elementos que possam 
dificultar o trabalho dos equipamentos. 

Cortar a vegetação rasteira e arbustos que dificultem a zona de intervenção dos 
trabalhos, mesmo a fixa em pleno talude, fora da berma, e limpar os detritos 
depositados, considerando-se estas operações incluídas nesta actividade. 

A regularização das bermas será executada enchimento ou regularização das mesmas 
por forma a estabelecerem concordância com a faixa de rodagem e a sua inclinação 
ser mais acentuada que a da faixa de rodagem, nunca formando bordos quer junto 
ao pavimento, quer na zona da valeta. 

Colocar se necessário, em cordão ao longo da berma, saibro, solos adequados ou 
julgados como tais pela Fiscalização, detritos de pedreira, tout-venant, material de 
idênticas características ao existentes na altura da construção ou pó de pedra e fazer 
sucessivas passagens com a motoniveladora até que o material a acrescentar 
preencha as depressões existentes e fique completamente regularizado. Os materiais 
a utilizar terão espessura tal que após compactação estejam da altura do pavimento. 

Cilindrar convenientemente, regando se necessário. 

Quando de recorra a materiais granulares deverá ser garantido um índice de vazios 
máximo de 18% no caso de materiais graníticos e de 15% nos materiais de outra 
natureza. 

Limpar as terras que tenham caldo no pavimento ou valetas e repor ou posicionar a 
sinalização fixa e outros equipamentos da estrada. 

Remover os sinais de aviso ao tráfego. 

O equipamento mínimo aconselhado é: 

 - camião 
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 - motoniveladora 

 - cilindro estático (até 6 ton.) 

 - equipamento para rega. 
 

2.1.9. Conservação de Valetas e Outros Órgãos de Drenagem 

Sendo a água o pior inimigo da estrada é necessário que ela seja retirada do 
pavimento o mais rapidamente possível. Esta actividade é assim primordial para a boa 
conservação da estada. 

É necessário manter as características geométricas quer dos órgão de drenagem quer 
dos elementos que facultam o encaminhamento das águas para eles, mantendo-lhes 
as secções geométricas e as inclinações. Assim, os mesmos têm de se encontrar 
completamente desobstruídos, pois qualquer material neles depositado que trave o 
normal prosseguimento do escoamento, vem alterar quer a capacidade de 
escoamento quer, por vezes, desviar o próprio caudal, com todas as suas 
consequências gravosas. 

Os trabalhos de desobstrução, limpeza e regularização deverão ser efectuados antes 
do início da época das chuvas, de preferência até finais de Setembro, utilizando-se 
sempre que possível meios mecânicos e quando não for possível, quer por questões 
de implantação quer de execução, proceder-se-á sua realização através de meios 
manuais. A execução deste trabalho é feita atendendo a que a vegetação nas zonas 
envolventes já foi controlada, conforme discriminado em rubrica própria. 

Esta actividade deverá ser realizada uma vez por ano, após inspecção prévia para 
verificação do estado dos órgãos de drenagem e posterior organização dos meios de 
intervenção. 

Esta actividade será executada, conforme indicações da fiscalização em: 

valetas de plataforma 

valetas de serventias 

O método de trabalho deverá ser: 

- Sinalizar devidamente o local de actuação com sinalização de trabalhos adequada, 
quer no que respeita à zona de actuação quer a homens e máquinas. 

– Iniciar os trabalhos de limpeza, empregado a máquina mais adequada para o efeito 
ou utilizando ferramentas e trabalho manual, executando as seguintes tarefas: 

desobstrução e limpeza, com o retirar de todos os obstáculos, resíduos, paus secos, 
terras e outros detritos 

remoção de todos os materiais resultantes da limpeza, transportando-os a depósito 
conveniente que nunca seja na imediação da circulação da água e de órgãos de 
drenagem. O carregamento, transporte e depósito será a expensas do adjudicatário. 

– Se se trata de órgãos de drenagem revestidos a betão, há que corrigir alguma 
erosão e fissuração por este sofrida, de forma a tomar o mais impermeabilizado 
possível e mantendo sempre as secções transversais e inclinações. Caso existam 
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alguns sectores destruídos, os mesmos deverão ser reconstruídos com as 
características dos existentes e executadas em betonilha de 200 kg/m3 de cimento e 
na espessura de 0,10 m, recorrendo-se a betonagens alternadas com aplicação de 
cofragens fixas. 

A betonilha para revestimento da valeta deve ser aplicada sobre fundação, constituída 
por um material granular, com a espessura mínima de 0,10 m. 

Se se trata de órgãos de drenagem não revestidos há que proceder à reabertura e 
regularização de toda a secção de forma a atingir os objectivos pretendidos. 

– No caso de existirem problemas localizados por forte erosão ou alargamento por 
motivos de: 

- caudais demasiado rápidos – erosão do solo 
- caudais demasiado lentos – sedimentação 
dever-se-ão corrigir as inclinações dos elementos e revestimentos de forma a resolver 
o problema. 

– Os trabalhos mecânicos deverão ser completados manualmente até à sua perfeita 
regularização. 

– Limpar as terras e outros detritos que tenham caído sobre o pavimento, retirando 
no final toda a sinalização de trabalhos. 

- O equipamento mínimo aconselhado é: 

- camião 

 - rectro-escavadora 

 - betoneira (na reconstrução de órgãos revestidos a betão) 

Pavimentação 

2.1.10. Camada de base de Granulometria extensa (estabilização mecânica) 

2.1.10.1. Preparação do leito do pavimento 

O leito do pavimento deverá ser regularizado e compactado por forma a apresentar 
uma compactação relativa mínima de 95% quando referida ao ensaio AASHO 
modificado. Sobre a superfície assim constituída (ou sobre a sub-base) será então 
aplicada a camada de base, sob condição de absoluta ausência de água livre. 

2.1.10.2. Espalhamento e compactação - Operações correntes 

Deve utilizar-se no espalhamento do agregado moto-niveladoras ou outro 
equipamento similar, de forma a que a superfície da camada subjacente se mantenha 
com a forma definitiva. 

Será feita a prévia humidificação do agregado, na central de produção, justamente 
para que a segregação no transporte e espalhamento seja reduzida. Se na operação 
de compactação o agregado não tiver a humidade necessária (cerca de 4.5%), terá 
que proceder-se a uma distribuição uniforme de água. 
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O espalhamento e a regularização da camada serão realizados em simultâneo e de tal 
forma que a sua espessura depois da compactação seja a prevista no projecto. O 
espalhamento deve ainda ser feito regularmente e de modo a evitar a segregação dos 
materiais, não sendo de forma alguma permitidas bolsadas de material fino ou 
grosso. 

Se durante o espalhamento se formarem rodeiras, vincos, ou qualquer outro tipo de 
marca inconveniente que não possa facilmente ser eliminada por cilindramento, deve 
proceder-se à sua escarificação e homogeneização e consequente regularização da 
superfície. 

A compactação da camada será obrigatoriamente efectuada por cilindro vibrador (ou 
placa vibradora quando a largura da zona a pavimentar não permita a actuação de 
cilindros), devendo ser sistematicamente atingidos índices de vazios inferiores a 
determinado índice de referência, cujo valor terá que ser eventualmente fixado pela 
Fiscalização face às características específicas do agregado a utilizar e 
correspondente, pelo menos, a uma baridade seca igual a 95% da que se obteria com 
uma energia de compactação equivalente à do ensaio AASHO modificado. Porém, não 
será imposto um índice de vazios máximo inferior a 15%, a não ser no caso de 
recurso a inertes calcários, para o qual se fixa um valor máximo absoluto de 13% . 

2.1.10.3. Regularidade e espessura da(s) base(s) 

A execução da camada de base estabilizada mecanicamente deve ser tal que sejam 
obtidas as seguintes características finais: 

A camada deve apresentar-se perfeitamente estável e bem compactada 

A superfície da camada deve ficar lisa, uniforme isenta de fendas, de ondulações ou 
de material solto, não podendo, em qualquer ponto, apresentar diferenças superiores 
a 1.5 cm em relação aos perfis longitudinal e transversal estabelecidos. 

A espessura de cada camada será a indicada nos respectivos desenhos-tipo. No caso 
de se obterem espessuras inferiores às fixadas no projecto, não será permitida a 
construção de camadas delgadas, a fim de se obter a espessura projectada. Em 
princípio, proceder-se-á à escarificação da camada. 

No entanto, se a Fiscalização o julgar conveniente, poderá aceitar que a compensação 
de espessura seja realizada através do aumento de espessura da camada seguinte, 
determinado para que sejam estruturalmente equivalentes os pavimentos projectado 
e executado. 

Obras Acessórios 

2.1.11. Sinalização vertical  

2.1.11.1. Localização dos sinais 

A localização dos sinais será a indicada nos desenhos. Serão permitidos ligeiros 
ajustes de posicionamento para melhor adaptação a condicionalismos locais, não 
podendo, contudo, ser comprometidas as posições relativas de sinais aplicados em 
interligação e cujo posicionamento esteja directamente relacionado com as marcas 
rodoviárias do pavimento adjacente. 
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2.1.11.2. Implantação Transversal dos sinais 

Os sinais são implantados do lado direito, no sentido de tráfego a que respeitam, no 
limite exterior do passeio. 

Os sinais são implantados de molde que a sua superfície realize, com a linha limite da 
faixa de rodagem, um ângulo de 100º, medido pelo tardoz dos mesmos. 

Todos os sinais denominados de código deverão ser colocados a 2.20 m de altura (do 
solo à base do sinal). 

2.1.11.3. Colocação 

Serão encastrados num maciço cúbico de betão B20 com 0.4 m de aresta, a uma 
profundidade que permita um recobrimento na base do prumo de 0.10 m. 

2.1.11.4. Betão 

O fabrico, cura, moldagem e desmoldagem do betão devem respeitar as condições 
estabelecidas no Regulamento de Betões de Ligantes Hidráulicos. 

2.1.11.5. Fabrico 

Os maciços já referidos podem ser fabricados "in situ", por processo de molde 
deslizante, ou pré-fabricados. 

2.1.12. Betões de ligantes hidráulicos 

Os betões a empregar serão dos seguintes tipos, classes e qualidades: 

Betão C12/15. com a dosagem mínima de ligante de 300 kg de cimento por m3 de 
betão colocado em obra 

O betão será feito por meios mecânicos, em betoneiras, obedecendo os materiais que 
entram na sua composição às condições atrás indicadas, de acordo com as 
disposições legais em vigor, e sendo cuidadosamente respeitados os artigos 21 a 24 
do RBLH. 

 

2.1.13. Trabalhos não especificados 

Todos os trabalhos não especificados neste Caderno de Encargos, que forem 
necessários para o cumprimento da presente empreitada, serão executados com 
perfeição e solidez, tendo em vista os regulamentos, normas e demais legislação em 
vigor, as indicações do projecto e as instruções da Fiscalização. 
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Dono da Obra: Câmara Municipal de Palmela 
Obra: Pavimentações e Repavimentações de Ruas no Bairro das Pegarias 
em Palmela 
Local: Freguesia de Palmela 
 
 

PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS 
 
1 - Introdução 
 
A elaboração do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e 
Demolição pretende dar resposta às disposições do Decreto-lei n.º 46/2008, 
aplicado como forma de incentivo à dinamização e adopção de boas práticas de 
gestão ambiental partindo, desde logo, do exemplo do sector público. 
 
Verifica-se que a indústria da construção produz milhares de toneladas dos mais 
diversos materiais consequentes da sua actividade e grande parte dessa 
quantidade de materiais é considerada Resíduos de Construção e Demolição 
(RCD). 
 
Outros factores da actividade da construção contribuem para a necessidade da 
elaboração do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e 
Demolição, nomeadamente, a produção de resíduos de constituição heterogénea 
com fracções de dimensões variadas e diferentes níveis de perigosidade, o 
carácter geograficamente disperso e temporário das obras dificultam o controlo e 
a fiscalização do desempenho ambiental, os constrangimentos à existência de 
locais apropriadas para a triagem e deposição dos materiais, etc., torna-se pois 
imperiosa a valorização dos resíduos. 
 
2 – Âmbito 
 
Este plano apresenta um conjunto de medidas a implementar na empreitada de 
Pavimentações e Repavimentações no Bairro das Pegarias em Palmela e tem 
como objectivo principal a gestão global de resíduos gerados, visando atingir 
uma melhor rentabilização tanto de meios como de resíduos passíveis de 
valorização. 
 
3 – Objectivos 
 
O Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição tem 
dois objectivos fundamentais: encaminhar os materiais resultantes de 
demolições e do movimento de terras para local apropriado e proceder a algum 
reaproveitamento de resíduos.  
 
O empreiteiro adjudicatário assumirá o compromisso de entregar às entidades 
competentes, fiscalização ambiental, relatórios sobre os resíduos, sendo 
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indicado o tipo de resíduo encaminhado, assim como as respectivas quantidades 
e destinos finais ou outras informações consideradas relevantes. 
 
Na gestão dos resíduos, será efectuada uma triagem e separação adequada dos 
resíduos de modo a garantir a armazenagem temporária dos resíduos 
produzidos na obra, assegurando uma optimização dos fluxos de saída. 
 
Para o transporte de resíduos produzidos, serão usadas viaturas devidamente 
adequadas e equipadas com sistemas específicos, assim como motoristas 
credenciados em conformidade com a legislação em vigor, a Portaria n.º 335/97 
de 16 de Maio. 
 
Toda a documentação e logística necessária à gestão global e transferência dos 
resíduos serão da responsabilidade do empreiteiro que elaborará um “dossier” 
ambiental, que ficará disponível para consulta em obra e no qual todos os 
documentos referentes serão arquivados. 
 
O empreiteiro deverá apresentar um plano de trabalhos, que inclua as datas-
chave e a periodicidade do destino dos resíduos, com a seguinte informação: 
 

 Caracterização e classificação de todos os resíduos produzidos na 
empreitada, em conformidade com Lista Europeia de Resíduos – LER; 
Verificação e validação de que todos os destinos finais de resíduos 
sejam devidamente autorizados pela entidade reguladora competente, 
Agência Portuguesa do Ambiente. 

 
4 - PPGR – Planos de prevenção e gestão de resíduos 
 
Do PPGR que de seguida se apresenta, consta: 
 

a) A caracterização sumária da obra a efectuar, com descrição dos métodos 
construtivos a utilizar tendo em vista os princípios da autossuficiência, da 
prevenção e redução, da hierarquia das operações de gestão de resíduos, 
da regulação da gestão de resíduos e as metodologias e práticas que 
minimizem a produção e a perigosidade dos RCD, designadamente por via 
da reutilização de materiais e da utilização de materiais não susceptíveis de 
originar RCD, maximizem a valorização de resíduos, designadamente por 
via da utilização de materiais reciclados e recicláveis e favoreçam os 
métodos construtivos que facilitem a demolição orientada para a aplicação 
dos princípios da prevenção, redução e da hierarquia das operações de 
gestão de resíduos 
 
b) A metodologia para a, eventual, incorporação de reciclados de RCD; 
 
c) A metodologia de prevenção de RCD, com identificação e estimativa dos 
materiais a reutilizar na própria obra ou noutros destinos; 
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d) A referência aos métodos de acondicionamento e triagem de RCD na 
obra ou em local afecto à mesma; 
 
e) A estimativa dos RCD a produzir, da fracção a reciclar ou a sujeitar a 
outras formas de valorização, bem como da quantidade a eliminar, com 
identificação do respectivo código da lista europeia de resíduos; 

 
Para a elaboração do PPGR considerou-se: 

O modelo de PPG indicado pela APA (Agência Portuguesa do Ambiente); 
As tarefas e dados fornecidos; 
Para todos os cálculos de quantidades considerou-se os mapas de 
medições da obra e alguma previsão como seja o caso de embalagens. 
Para a definição das estratégias adequadas para a separação, 
acondicionamento e encaminhamento de resíduos resultantes, para além 
das obrigações de conformidade e dos dados objectivos do local e obras, 
ponderou-se a capacidade e nível de experiência e desempenho dos 
executantes da obra e das infra-estruturas licenciadas para as diversas 
operações de resíduos. 

 
A recolha e armazenamento temporário dos resíduos em obra, deverão ter por 
base uma logística centralizada no estaleiro da obra, organizada por frente de 
trabalho, quer de demolição quer de fornecimento e execução. A separação dos 
resíduos deverá ser feita na frente de trabalho de cada especialidade e, as 
diversas fracções devem ser recolhidas, e removidas para a zona de 
armazenamento temporário localizada no estaleiro da obra.  
 
Nesta zona do estaleiro da obra deverão ser colocados os contentores de 
remoção para os destinos referidos nas operações de reciclagem, valorização ou 
eliminação. 
 
Estas últimas tarefas deverão ser executadas por operadores licenciados para o 
efeito. 
 
5 – Legislação de enquadramento do PGR 
 
Considerou-se a legislação aplicável referente à gestão de resíduos, 
nomeadamente: 

Portaria nº335/97 de 16 de Maio (Estabelece as regras a que fica sujeito o 
transporte de resíduos dentro do território nacional); 
Portaria nº1196-C/97 de 24 de Novembro (Regulamento Nacional de 
Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada) alterada pela Portaria 
nº729/2000 de 7 de Setembro); 
Portaria nº209/2004 de 3 de Março (aprova a Lista Europeia de Resíduos); 
Decreto-lei nº178/2006, de 5 de Setembro (regime geral de gestão de 
resíduos); 
Decreto-lei nº18/2008, de 29 de Janeiro (Código dos Contratos Públicos – 
CCP); 
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Decreto-lei nº46/2008, de 12 de Março (regime das operações de gestão de 
resíduos de construção e demolição), alterado pelo D.L. n.º 73/2011, de 17 
Junho; 
Portaria nº417/2008, de 11 de Junho (modelos de guias de 
acompanhamento de RCD); 

 
Além disso, em fase de execução, deverá ser cumprida toda a legislação 
específica referente a fluxos especiais (óleos usados, PCB, REEE, etc) 
 
6 - Métodos de acondicionamento e triagem 
 
Os resíduos produzidos, segundo o que se encontra previsto para a obra, será 
os provenientes de fresagem de betuminoso, alguma escavação pontual em 
abertura de caixa.  
 
No caso das terras a metodologia será a de escavação, carga e transporte a 
local adequado, deposição e eventualmente a modelação do terreno. Se for 
necessário poderá ser criada zona no estaleiro ou ao longo do traçado onde 
ficarão as terras em depósito temporário.  
 
Quanto aos outros resíduos produzidos e já referidos o seu volume é tão 
diminuto que serão reunidos em depósito provisório sendo posteriormente 
transportados para o local mais adequado e definitivo. 
 
A triagem será efectuada aquando da ocorrência de resíduos estando a cargo da 
empresa ou entidade adjudicatária, que procederá à sua separação, 
armazenagem e encaminhamento. 
 
Se durante a obra surgir a produção de quaisquer resíduos não previstos deverá 
ser criada uma área no estaleiro, de dimensões adequadas, designada de 
Parque de Resíduos, que compreenderá duas zonas distintas: 
 
A – Zona de resíduos não perigosos, destinada ao armazenamento dos 
designados RIB’s (resíduos industriais banais). Esta zona deve dispor de todo o 
equipamento necessário e específico para o armazenamento adequado dos 
vários tipos de resíduos não perigosos, nomeadamente contentores 
diferenciados por classe de resíduos e devidamente identificados. Estes 
permanecerão na zona de resíduos não perigosos até serem retirados e 
transportados para o seu destino final, por operadores licenciados. 
 
B – Zona de resíduos perigosos, destinada ao armazenamento de resíduos 
que pelas suas características de toxicidade, nocividade, agressividade, 
inflamabilidade, ou outras, deverão ser objecto de especiais cuidados. 
 
O Parque de resíduos deverá dispor de todo o equipamento necessário e 
específico ao armazenamento seguro dos RCD, tais como: 

Zona pavimentada, coberta e devidamente impermeabilizada; 
Contentores fechados; 

https://www.ccdrc.pt/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2089&Itemid=91&lang=pt
https://www.ccdrc.pt/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2089&Itemid=91&lang=pt
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Sinalética de prevenção; 
Bacias de retenção para os resíduos que possam conter líquidos 
perigosos; 
Materiais absorventes; 
Extintores. 
 

A metodologia a adoptar para a preparação do Parque de Resíduos, bem como 
a sua gestão englobará: 

Preparação do terreno de forma a evitar eventuais contaminações do 
solo; 
Selecção dos contentores a colocar, em função da classe, tamanho e 
peso dos RCD considerados; 
Definição de zonas fixas de depósito temporário de resíduos 
devidamente delimitadas e identificadas. 
 

No parque de resíduos existirão contentores para armazenagem temporária de 
RCD. 
 
Todos os contentores deverão possuir rótulos de identificação que incluam: 

Tipo de resíduo; 
Código LER; 
Grau de perigosidade (fundo do rótulo a cor laranja para resíduos 
perigosos). 

 
Todos os resíduos produzidos em obra devem ser inventariados, devendo o 
respectivo registo incluir a designação do resíduo, a classificação LER, a origem 
do resíduo, a forma de acondicionamento, o local de armazenagem, a entidade 
contratada para proceder ao transporte do resíduo para fora da obra, caso não 
seja reutilizado, e o destino final do resíduo. 
 
Todas as substâncias perigosas armazenadas e/ou utilizadas em obra ou no 
estaleiro devem ser inventariadas, devendo neste registo constar a designação 
da substância, a sua forma de acondicionamento, o local de armazenagem, a 
quantidade armazenada e a ficha de segurança da substância/produto. 
 
Os resíduos serão armazenados temporariamente em boas condições, 
respeitando as zonas A e B definidas para o Parque de Resíduos, de modo a 
que não ocorra degradação, nem mistura de resíduos de natureza distinta, de 
forma a não inviabilizar posteriores tratamentos nem alterar o seu grau de 
perigosidade. 
 
A Zona B do Parque de Resíduos deve ser coberta, impermeabilizada, se 
necessário com contenção secundária apropriada aos volumes armazenados, e 
apresentar identificação clara e bem visível. 
 
Os resíduos perigosos não devem ser armazenados na obra durante mais de 2 
meses, contabilizados desde o enchimento total de recipiente utilizado para a 
sua armazenagem temporária. O recipiente de resíduos perigosos será fechado. 
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O destino destes resíduos é serem encaminhados para operadores licenciados 
para valorização/eliminação. 
 
A empresa ou entidade adjudicatária deverá, se necessário, instalar “kits” de 
material absorvente em cada área específica de armazenagem e utilização de 
substâncias perigosas líquidas e/ou pastosas, os quais devem ter capacidade de 
absorção/remoção adequado às quantidades armazenadas. 
 
O manuseamento de substâncias perigosas deve ser realizado com os devidos 
cuidados, de forma a evitar a ocorrência de derrames e fugas para o solo, 
recursos hídricos e caleiras pluviais. 
 
Sempre que ocorram derrames de combustíveis, óleos, tintas, vernizes, etc., e 
os sistemas de retenção utilizados não sejam suficientes, deverá ser recolhida a 
terra contaminada e colocada em recipiente estanque, coberto e devidamente 
identificado, destinado apenas a este tipo de resíduo. No sentido de se evitar a 
ocorrência de derrames acidentais de óleos ou combustíveis, associados ao 
funcionamento de maquinaria a utilizar na fase de construção, todas as 
operações de manutenção dessa maquinaria devem ser efectuadas em local 
próprio para o efeito, dentro da área a ocupar pelo estaleiro da obra e 
devidamente impermeabilizada. 
 
Nesse local haverá um recipiente fechado para colocação de óleos usados. 
 
A armazenagem de substâncias pulverulentas (cimento, britas, areias, etc.), 
deve ser realizada em zona dedicada e apresentar condições de protecção à 
acção do vento evitando a dispersão destas substâncias. 
 
Para madeiras e metais ferrosos será criado no Parque de Resíduos, Zona A, 
um espaço delimitado para armazenamento temporário deste tipo de materiais. 
 
Outros resíduos como plásticos, sacos de cimento e outros não especificados, 
que sejam gerados no decorrer da obra, serão armazenados temporária e 
separadamente em contentores apropriados para cada tipo, enquanto aguardam 
o encaminhamento para reciclagem, valorização ou eliminação. 
 
O adjudicatário deverá ainda dar cumprimento às disposições legais aplicáveis 
aos fluxos específicos de resíduos contidos nos RCD, designadamente os 
relativos aos resíduos de embalagens, óleos usados, pneus usados e resíduos 
contendo polibifenilos policlorados (PCB). 
 
Os resíduos urbanos produzidos em obra, nomeadamente embalagens de 
comida e bebida, restos de alimentos, papel de escritórios e outros lixos 
correntes, disporão de recipientes dedicados para o seu acondicionamento e 
serão encaminhados através dos serviços municipais existentes no local da obra. 
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A empresa ou entidade adjudicatária da obra deverá apresentar um plano de 
triagem e de acondicionamento de materiais RCD consentâneo com este PPG e 
com a legislação em vigor, para aprovação pela fiscalização da obra. 
 
 
7 - Recolha e transporte de RCD 
 
As operações de recolha e de transporte de resíduos na obra, no estaleiro ou 
para o exterior, devem ser efectuadas de forma a evitar a sua dispersão, 
derrame ou mistura. 
 
Os resíduos líquidos e pastosos devem ser acondicionados em embalagens 
estanques, cuja taxa de enchimento não exceda os 98 %. 
 
Os resíduos sólidos podem ser acondicionados em embalagens ou 
transportados em granel, em veículo de caixa fechada ou veículo de caixa 
aberta, com a carga devidamente coberta. 
 
Todos os elementos de um carregamento devem ser adequadamente arrumados 
no veículo e escorados, de forma a evitar deslocações entre si ou contra as 
paredes do veículo. 
 
Quando, no carregamento, durante o percurso ou na descarga, ocorrer algum 
derrame, a zona contaminada deve ser imediatamente limpa, recorrendo a 
produtos absorventes, quando se trate de resíduos líquidos ou pastosos. 
 
Quando os resíduos a transportar se encontrarem abrangidos pelos critérios de 
classificação de mercadorias perigosas, previstos no regulamento nacional do 
transporte de mercadorias perigosas por estrada (RPE), aprovado pela Portaria 
n.º 1196-C/97 de 24 de Novembro (alterada pela Portaria n.º729/2000 de 7 de 
Setembro), o seu transporte deve cumprir o previsto nesse regulamento. 
 
Sempre que ocorrer recolha e transporte de resíduos da zona da obra ou do 
estaleiro, para o exterior, devem ser preenchidas as respectivas Guias de 
Acompanhamento dos RCD (GAR) (Portaria n.º 417/2008, de 11 de Junho). 
 
Exceptua-se desta necessidade a recolha e transporte de resíduos urbanos e 
equiparados, se assegurados pelos Serviços Municipalizados. 
 
As GAR devem ser preenchidas e arquivadas pelo adjudicatário, sob 
responsabilidade da Direcção de Obra. 
 
Deve ser exigida a apresentação de uma cópia dos exemplares das GAR dos 
transportadores e do destinatário final devidamente carimbadas. 
 
Devem ser disponibilizadas pelo adjudicatário ao dono da obra, através da 
fiscalização, cópias dos certificados de recepção dos RCD, emitidos pelos 
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operadores de gestão de RCD e que deverão ser enviados ao adjudicatório até 
30 dias após a recepção. 
 
As entidades que asseguram a recolha e transporte de resíduos para o exterior 
devem ser licenciadas, pelo que tal deve ser averiguado previamente à 
contratação do transporte, solicitando uma cópia da respectiva 
autorização/licença de transporte. 
 
8 - Dados gerais da obra 

a) Tipo de obra: “Pavimentações e Repavimentações de Ruas no Bairro das 
Pegarias em Palmela”. 
b) Código do CPV: (vocabulário comum para contratos públicos – divisões, 
grupos, classes e categorias). 
c) Número do processo de avaliação de impacte ambiental (AIA): Não 
aplicável. 
d) Identificação do local de implantação: freguesia de Palmela. 
 

9 - Resíduos de construção e demolição (RCD) 
 
9.1 - Caracterização sumária da obra a efectuar 
 
A empreitada consiste em obras de pavimentação e repavimentação de ruas, 
com trabalhos preparatórios como movimentos de terras, preparação de camada 
de base, aplicação de regas de impregnação e posteriormente camada de 
desgaste, e outros trabalhos. 
 
Do projeto fazem parte as peças desenhadas e peças escritas nomeadamente o 
caderno de encargos, a memória descritiva e justificativa e mapa das 
quantidades de trabalho a executar. 
 
 
 
9.2 - Descrição sucinta dos métodos construtivos a utilizar tendo em vista 
os princípios referidos no art. 2º do decreto-lei nº46/2008, de 12 de Março, 
alterado pelo D.L. n.º 73/2011, de 17 Junho; 
 
 
Os materiais betuminosos provenientes da escavação na impossibilidade da sua 
reciclagem local terão que ser armazenados em estaleiro até ao seu 
encaminhamento para operadores licenciados para o efeito. 
 
A aplicação de betuminosos em pavimentos segue num processo em linha de 
montagem com fornecimento na hora a partir da central de betão betuminoso, 
sem desperdícios, instalada no estaleiro ou com recurso a central existente nas 
proximidades. 
 

https://www.ccdrc.pt/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2089&Itemid=91&lang=pt
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As características da obra obrigam à mobilização e utilização das melhores 
tecnologias disponíveis, de meios mecânicos, automatismos, reaproveitamento 
de solos e fornecimentos e aplicação de materiais em contínuo. 
 
O contributo destas soluções de projecto, elementos construtivos e tecnologias 
para a diminuição de desperdícios é muito importante, tendo impactos na 
facilidade de recolha e na redução significativa de resíduos resultantes das 
matérias-primas, ferramentas e equipamentos. No entanto, no decorrer destes 
trabalhos serão produzidos maioritariamente resíduos não perigosos conforme já 
referido. 
 
10 - Incorporação de reciclados 
 
10.1 - Metodologia para a incorporação de reciclados de RCD 
 
Não está prevista a reciclagem em obra. Os resíduos com potenciais de 
reciclagem, caso surjam, serão encaminhados para operadores licenciados. 
 
10.2 - Reciclados de RCD integrados na obra 

Não aplicável. 
 
10.3 - Identificação dos reciclados 

Quantidade integrada na obra (m3 ou t) 
Quantidade integrada relativamente ao total de materiais usados (%) 
Valor Total  

 
11 - Prevenção de resíduos 
 
11.1 - Metodologia de prevenção de RCD 
 
A escala e o tipo de obra não permitem grandes reutilizações de materiais. A 
prevenção deverá apostar e centrar-se nas seguintes possibilidades: 

Construir com baixo consumo de materiais; 
Minimizar a perda e o desgaste dos materiais da obra; 
Utilizar matérias de modo a assegurar uma maior durabilidade. 

 
Serão desenvolvidas e registadas acções de sensibilização junto dos 
trabalhadores, com o objectivo de promover a sua adesão à correcta deposição 
e triagem dos resíduos e dar a conhecer o plano de prevenção e gestão de 
resíduos de construção e demolição. 
 
11.2 - Materiais a reutilizar em obra 
 
Aquando da adjudicação o Empreiteiro poderá propor ao Dono de Obra a 
alteração do presente plano, tal como previsto no decreto-lei n.º 46/2008, 12 de 
Março, com vista a reutilização de RCD na obra ou em outras obras e melhor 
adequação à realidade da obra. 
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11.3 - Identificação dos materiais 
Quantidade a reutilizar (m3 ou t) 
Quantidade a reutilizar relativamente ao total de materiais usados (%) 
Valor Total  

 
12 - Acondicionamento e triagem 
 
12.1 - Referência aos métodos de acondicionamento e triagem de RCD na 
obra ou em local afecto à mesma  
 
O armazenamento, se for necessário face às características dos resíduos 
envolvidos, em obra deverá ter por base uma logística, centralizada no estaleiro 
da obra, organizada, e a selecção e remoção por especialidade. As operações 
de reciclagem das fracções com potenciais de reciclagem serão efectuadas fora 
da obra através de operadores licenciados. 
Com vista a uma adequada gestão dos resíduos produzidos na obra e ao seu 
armazenamento temporário, será criado um parque de resíduos coberto e 
equipado com contentores e bidões metálicos, devidamente identificados com o 
tipo de resíduo a depositar.  
 
12.2 - Caso a triagem não esteja prevista, apresentação da fundamentação 
para a sua impossibilidade. 
 
Não aplicável, uma vez que está prevista a triagem em obra 
 
Produção de RCD 
 
A quantidade de RCD para construções desta natureza está necessariamente 
associada a valores insignificantes, dependendo em muitos casos da 
organização e de um bom planeamento da entidade executante. 
 
As quantidades de RCD a considerar devem ser estimadas pelos 
concorrentes com base no Projeto e Mapa de Quantidades. 
 
O tratamento dos RCDs será por conta do empreiteiro, a incorporar nos valores 
apresentados e diluído nos preços unitários. 
 
Para os resíduos de embalagens diversas identificadas no presente PPGR e 
pertencentes ao capítulo 15 da Lista Europeia de Resíduos (Portaria nº209/2004 
de 3 de Março), foi designado um destino com vista à sua reciclagem, que será 
concretizado através da sua transmissão para um operador de resíduos 
devidamente licenciado para esta operação. 
 
ANEXO I – Nota explicativa aos modelos das guias de acompanhamento no 
transporte de RCD - (Portaria n.º 417/2008, de 11 de Junho) 
 
Todos os campos das guias são de preenchimento obrigatório com as 
excepções abaixo referidas. Tratando-se de um modelo de guia, é possível 
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proceder a alteração do modelo no que respeita aos espaços a utilizar sendo que 
a informação solicitada, em sede de cada um dos campos da guia, é inalterável. 
 
Com vista ao controlo interno dos resíduos encaminhados para os destinos 
autorizados/licenciados poderá ser inserida uma numeração nas guias. 
 
A - Modelo I  
Este modelo deve acompanhar o transporte de RCD provenientes de um único 
produtor/detentor, podendo constar de uma mesma guia o registo do transporte 
de mais do que um movimento de resíduos, ou seja, a mesma Guia pode ser 
usada para vários transportes de RCD produzidos pelo mesmo produtor na 
mesma obra, desde que esses movimentos tenham lugar no mesmo dia. 
 
Campos 
I. O campo I deste modelo deve ser preenchido pelo transportador. 
II. A identificação da obra é obrigatória sendo apenas possível a ausência desta 
informação nos casos em que não é aplicável, designadamente nos seguintes: 
 
a) Quando o produtor/detentor se tratar de um operador de gestão de resíduos 
que se afigura como um destino intermédio (ex. estaleiro central ou empresa que 
procede à armazenagem temporária e triagem de RCD após o que os 
encaminha para destino final); 
 
b) Quando os RCD são provenientes de obras cuja execução teve o seu término 
em data prévia à entrada em vigor do decreto-lei n.º 46/2008, de 12 de Março. 
 
O campo correspondente ao número de alvará só não é de preenchimento 
obrigatório caso não seja aplicável, devendo ser justificada a ausência desta 
informação nesse mesmo campo. 
 
III. O campo correspondente ao número de alvará ou título de registo do INCI só 
não é de preenchimento obrigatório caso não seja aplicável, devendo ser 
justificada a ausência desta informação nesse mesmo campo. 
 
A Guia de Acompanhamento que acompanha cada movimento deve contemplar 
a assinatura do produtor, requerida na alínea b) do artigo 2º da Portaria n.º 
417/2008. Uma vez que os movimentos diários podem ser em número maior do 
que um, a assinatura do produtor não está associada a um campo específico, 
pelo que a escolha do local para as várias assinaturas fica ao critério dos 
utilizadores da guia. 
 
IV. O número de campos constantes do modelo que corresponde aos 
movimentos efectuados e aos códigos LER dos resíduos transportados, é 
indicativo. O campo correspondente ao destinatário é único por motivos de 
confidencialidade de dados (ex. a guia serve para acompanhar diversos 
movimentos diários provenientes de um mesmo produtor de RCD que são 
encaminhados para o mesmo destinatário), sendo possível o preenchimento de 
mais do que um destinatário apenas nos casos em que a questão da 
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confidencialidade não se coloca, ou seja, quando a mesma guia serve para 
acompanhar mais movimentos provenientes da mesma obra para o respectivo 
estaleiro central da empresa e, no mesmo dia, serve para acompanhar esses 
mesmos resíduos para destino final. 
 
B – Modelo II (Anexo II da Portaria n.º 417/2008, de 11 de Junho) 
 
Este modelo deve acompanhar o transporte de RCD provenientes de mais do 
que um produtor/detentor, ou seja, a mesma Guia poderá servir para o 
acompanhamento de um transporte de RCD provenientes de vários produtores 
pertencentes à mesma obra, desde que esse transporte tenha lugar no mesmo 
dia (ex. o transporte de resíduos de uma obra que conta com vários empreiteiros 
na sua execução). 
 
Campos 
 

I. O campo I deste modelo deve ser preenchido pelo transportador. 
 

II. O campo correspondente ao número de alvará só não é de preenchimento 
obrigatório caso não seja aplicável, devendo ser justificada a ausência desta 
informação nesse mesmo campo. 
 
III. O campo correspondente ao número de alvará ou título de registo do INCI só 
não é de preenchimento obrigatório caso não seja aplicável, devendo ser 
justificada a ausência desta informação nesse mesmo campo (ex. caso de obras 
que não necessitem que o produtor detenha alvará). Uma vez que os produtores 
podem ser em número maior do que um, as assinaturas requeridas ao abrigo da 
alínea b) do artigo 2º da Portaria n.º 417/2008 não estão associadas a campos 
específicos, pelo que a escolha do local para as várias assinaturas fica ao critério 
dos utilizadores da guia. O número de campos constantes do modelo que 
corresponde ao produtor/detentor e aos códigos LER dos resíduos 
transportados, é indicativo. 
 
O campo correspondente ao destinatário é único por motivos de 
confidencialidade de dados (ex. a guia serve para acompanhar um movimento 
diário proveniente de diferentes produtores de RCD da mesma obra que são 
encaminhados para o mesmo destinatário), sendo possível o preenchimento de 
mais do que um destinatário apenas nos casos em que a questão da 
confidencialidade não se coloca, ou seja, quando a mesma guia serve para 
acompanhar um movimento de RCD proveniente da mesma obra com cargas de 
vários produtores para o respectivo estaleiro central da empresa, continuando a 
acompanhar, no mesmo dia, esses mesmos resíduos para destino final. 
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ANEXO 
 

Modelo I - RCD provenientes de um único produtor/detentor 
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Modelo II - RCD provenientes de mais de um produtor/detentor 
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1 - Introdução 

O Plano de Segurança e de Saúde, refere-se à empreitada com a designação de: 

PAVIMENTAÇÕES E REPAVIMENTAÇÕES NO BAIRRO DAS PEGARIAS EM 

PALMELA e entra em vigor na data da consignação da empreitada. 

Este Plano de Segurança e de Saúde (PSS) foi elaborado tendo em conta toda a 

legislação em vigor da qual se destaca nomeadamente o Decreto Lei n.º273/2003, de 

29 de Outubro, nos seus artigos 2º e 6º respectivamente, assim como do anexo I. 

Todos os trabalhos, particularmente os previstos nas alíneas e), do Art.º 7º do Decreto-

Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro, devem ser planeados e executados por forma a que 

o faseamento da execução dos mesmos não seja gerador de situações de risco 

potencial de acidentes de trabalho e/ou de situações desfavoráveis à saúde dos 

trabalhadores. 

Todos os projectos, planos e procedimentos preparados no âmbito do Plano de 

Segurança e de Saúde (PSS) terão que ser assinados pelo Diretor Técnico da 

Empreitada (DTE) e pela Fiscalização e, nos casos aplicáveis, também pelo 

Coordenador de Segurança e Saúde na fase de Obra (CSSO). 

 

1.1 -  Índice de Abreviaturas 

 

PSS – Plano de Segurança e Saúde 

EE/A – Representante da Entidade Executante/Adjudicatário 

CSSP – Coordenador de Segurança e Saúde na fase de Projeto 

CSSO – Coordenador de Segurança na fase de Obra 

DTE – Diretor Técnico da Empreitada 

ACT – Inspeção Geral do Trabalho 

 

1.2 -  Organização do Plano de Segurança e de Saúde 
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Este PSS estabelece as regras e ou especificações a observar no estaleiro da obra durante 

a fase de execução dos trabalhos, tem como intuito reduzir o risco de ocorrência de 

acidentes e de doenças profissionais. 

Na preparação e planeamento dos trabalhos, a EE/A deverá ter em consideração os 

condicionalismos identificados, assim como outros que venha a detectar na fase de 

execução, e planear e implementar todas as medidas necessárias à prevenção de 

acidentes face aos riscos associados. 

A EE/A deverá planear os trabalhos da empreitada por forma a assegurar que a mesma 

seja executada em condições de segurança, para o que deve identificar previamente as 

fases de execução e as prioridades das mesmas, assim como as incompatibilidades de 

execução simultânea face aos riscos que daí decorrem. 

Com a definição prévia das fases de execução da empreitada pretende-se identificar 

objetivamente e reduzir os potenciais riscos resultantes de um incorrecto planeamento 

dos trabalhos. 

O presente PSS é constituído por um Documento Base e por um Anexo. O documento 

base corresponde ao presente PSS elaborado na fase de projecto. O anexo, a elaborar 

e manter pela EE/A, corresponde ao desenvolvimento do PSS o qual deverá incluir no 

mínimo todos os documentos referidos neste documento base. 

O PSS é composto por seis partes: 

- Introdução; Memória Descritiva; Caracterização da Empreitada; 

- Acções para a Prevenção de Riscos; Monitorização e Acompanhamento e 

Anexos. 

 

Este PSS foi elaborado de forma a ter um carácter dinâmico e evolutivo durante a 

execução dos trabalhos da empreitada, devendo integrar os projectos, planos e registos 

de todas as medidas implementadas do âmbito da segurança e saúde.  

As alterações a realizar serão sempre feitas, atendendo aos processos construtivos e 

métodos de trabalho utilizados na execução dos trabalhos pela EE/A, aos 

condicionalismos existentes, à organização do estaleiro e ao planeamento da obra. Os 
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documentos a integrar deverão estar redigidos em língua portuguesa ou ser 

acompanhados de tradução legalizada.  

 

Para a integração dos elementos que constituem as adaptações/complementos do Plano 

de Segurança e de Saúde resultante da implementação do preconizado neste PSS, 

deverá a EE/A constituir anexos, com uma numeração sequencial e acrescentar outros 

que durante a execução da empreitada a EE/A, a Fiscalização ou o CSSO venha a 

considerar necessários. 

Salvo os casos expressamente indicados, os prazos estabelecidos em dias neste 

documento referem-se a dias úteis. 

A manutenção actualizada da documentação do PSS é responsabilidade da Entidade 

Executante/Adjudicatário. 

 

Todos os arquivos do âmbito do PSS deverão permanecer no estaleiro arrumados de 

modo organizado em estantes durante toda a fase de construção. Caso seja necessário 

utilizar documentos noutros locais devem ser efectuadas cópias. 

Todos os documentos assim como fichas a integrar no PSS devem ser numerados 

sequencialmente e arquivados sobrepondo os mais recentes aos mais antigos. 

 

As lombadas das pastas de arquivo que sejam criadas no âmbito do PSS devem ser de 

cor a definir pela Fiscalização por solicitação da EE/A e identificar objectivamente o seu 

conteúdo conforme seguidamente se exemplifica, apresentando-se também algumas 

regras para a identificação de documentos e arquivos. 
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 Todos os documentos que devam ser assinados e/ou datados não 

poderão ser integrados neste Plano de Segurança e de Saúde sem as 

correspondentes assinaturas e/ou datas respectivas. 

 Todos os projectos, planos, procedimentos e registos deverão 

referenciar a Entidade Executante/Adjudicatário e a designação da 

empreitada. 

 Cada projecto, plano ou registo pode ser composto por várias 

páginas, indicando-se o Número de página / Total de páginas do 

documento. Eventuais anexos dos documentos serão objecto do 

mesmo tipo de paginação. 

 Dentro de cada pasta de arquivo os documentos serão organizados de 

acordo com os sistemas de codificação dos elementos estabelecidos pela 

Entidade Executante/Adjudicatário e por numeração sequencial no caso dos 

registos, atendendo às datas da sua realização. 

 Em todas as pastas de arquivo ou secção das mesmas os 

documentos mais recentes são arquivados sobrepondo-se aos mais 

antigos (números maiores sobre os menores). 

 Todos os documentos substituídos serão mantidos em arquivo 

devendo ser mencionado sobre os mesmos a data da substituição e a 

referência do documento que os substituiu. 

 No início de cada pasta haverá um índice com o conteúdo da pasta. 

Quando estas forem organizadas por secções estará patente no início 

da pasta o índice das secções e dentro de cada secção, uma folha 

para averbamento do seu conteúdo. 

 Nas pastas de registos existirá cópia actualizada do Controlo de 

Assinaturas e Rubricas, onde estarão identificadas todas as pessoas 

autorizadas a assinar documentos do âmbito do PSS (elementos da 

Entidade Executante/Adjudicatário e da Fiscalização 

 

Qualquer dos intervenientes na execução da obra pode propor à Fiscalização as 

alterações ao presente PSS elaborado na fase de Projecto. 

 

Todas as propostas de alterações a este PSS, solicitações de autorizações para 

execução de acções, de planos, de procedimentos, de projectos, apresentação de 
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organogramas funcionais, deverá ser apresentada pela EE/A no prazo de até 11 (onze) 

dias antes da data pretendida para a sua aplicação/implementação em obra, à 

Fiscalização (aprovação pelo Dono de Obra) e CSSO (validação). Excepto se outro prazo 

se encontrar previamente definido no presente PSS. 

 

Compete à EE/A elaborar e manter o registo das propostas de alterações aprovadas, 

registos relativos à identificação dos condicionalismos existentes no local, planos de 

trabalhos aprovados, cronogramas de mão-de-obra realizados, plano de acesso circulação 

e sinalização, registos do controlo dos equipamentos de apoio, planos de proteções 

coletivas (revisão/atualização), lista de materiais e equipamentos (inclusive as fichas de 

registo do controlo de recepção), registos/planos de monitorização e prevenção, 

registos de não conformidade e acções correctivas e preventivas, lista com todos os 

trabalhadores (assinadas pelo médico do trabalho), registos de distribuição de EPI, 

formação e informação dos trabalhadores, registos dos acidentes de trabalho, planos 

estabelecidos no PSS, cópias das actas das reuniões da comissão da segurança da 

obra, relatórios de monitorização, assim como de qualquer documentação adicional que 

diga respeito ao desenvolvimento do PSS será sempre arquivada no anexo deste 

PSS. 

 

1.3 -  Organograma Funcional e Definição de Funções 
 

A EE/A estabelecerá objectivamente o organograma funcional nominal identificando os 

meios humanos afectos à empreitada. 

Cabe à EE/A identificar e integrar no organograma os meios humanos afectos à gestão 

e controlo da segurança no trabalho, atendendo ao estabelecido no Caderno de 

Encargos, incluindo o responsável a que se refere o número 6.1.9 da Portaria n.º 

104/2001 de 21 de Fevereiro. No conjunto devem ser identificadas todas as pessoas 

necessárias para preparar e organizar os documentos para adaptar/complementar o 

Plano de Segurança e de Saúde e acompanhar e garantir a sua implementação. 

É competência do DTE definir, por escrito, as responsabilidades e funções de cada 

pessoa, nomeadamente no que respeita à Segurança e Saúde no Trabalho. 
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Os responsáveis por cada actividade devem possuir formação e experiência adequada 

por forma a garantir o bom desempenho das funções atribuídas. 

É responsabilidade da EE/A assegurar a existência, em permanência, nos locais de 

realização dos trabalhos de elementos com formação de Socorrista, os quais poderão 

ser trabalhadores da obra. Estes têm que dispor dos meios necessários para prestar 

primeiros socorros a eventuais acidentados e possuir meio de contacto rápido para 

poderem ser chamados e para contactar as unidades de socorro necessárias em cada 

situação de emergência. O número de Socorristas será tal que um acidentado possa ser 

assistido por um destes profissionais em menos de 10 minutos. 

No prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da consignação ou da primeira consignação no 

caso de consignações parcelares, a EE/A apresentará à Fiscalização o Organograma 

Funcional identificando nominalmente cada pessoa com funções "chave" na execução da 

obra. Caso algum destes elementos seja diferente do apresentado na proposta, essa 

apresentação deve ser acompanhada do respectivo processo de pedido de autorização de 

substituição, incluindo os respectivos currículos. Deverá também a EE/A identificar 

explicitamente a pessoa ou as pessoas que possuem formação específica em matéria de 

segurança e saúde no trabalho, e o(s) Socorrista(s). 

Durante todo o período da obra, a EE/A garantirá a afixação no Estaleiro, em local bem 

visível, do Organograma Funcional em vigor.  

 

1.4 -  Entrega do Plano de Segurança e de Saúde 
 

Concluídos todos os trabalhos da empreitada, incluindo os ensaios a realizar, a EE/A 

entregará, no acto da Recepção Provisória, à Fiscalização, e esta ao Dono da Obra, o PSS 

organizado nos termos previstos. Este facto será registado no Auto da Recepção 

Provisória. 

Caso haja lugar à execução de trabalhos durante o prazo de garantia, a EE/A obriga-se 

a proceder à sua realização de acordo com o estipulado no PSS e a planear e 

implementar as medidas necessárias, bem como a promover a integração dos 

elementos desenvolvidos no PSS sempre que se justifique. 
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1.5 -  Controlo de Assinaturas e Rubricas 
 

Todos as pessoas com tarefas de preparação, actualização e verificação de projectos, 

planos e/ou procedimentos, assim como de realização de verificações e respectivos 

registos, devem ser identificadas no registo de Controlo de Assinaturas e Rubricas, 

controle esse realizado através do preenchimento de uma folha tipo a incluir no anexo 

deste PSS, sendo que a EE/A é a responsável por manter o registo de Controlo de 

Assinaturas permanentemente actualizadas, desde o início dos trabalhos.
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2 - MEMÓRIA DESCRITIVA 

2.1 -  Objectivo do PSS 

 

O presente Plano de Segurança e de Saúde referente à empreitada 

PAVIMENTAÇÕES E REPAVIMENTAÇÕES NO BAIRRO DAS PEGARIAS EM 

PALMELA pretende responder ao exigido na legislação em vigor com o objectivo de: 

 Realizar todos os trabalhos de forma a proporcionar a todos os 

trabalhadores da obra condições de segurança e saúde adequadas. 

 Alcançar bons níveis de produtividade decorrentes de boas condições 

de trabalho. 

 Minimizar os índices de sinistralidade laboral e os custos sociais e 

económicos resultantes de acidentes. 

 Realizar todos os trabalhos com a qualidade especificada, num espaço 

adequadamente organizado e ambientalmente correcto. 

 

O alcance destes objectivos apoia-se num conjunto de princípios de actuação que 

deverão ser assumidos pela DTE perante o Dono da Obra e a Fiscalização, 

nomeadamente: 

 reconhecer a segurança no trabalho como parte influente do 

desempenho; 

 cumprir toda a legislação e regulamentação do âmbito da segurança e 

saúde no trabalho; 

 evitar os riscos e reduzir aqueles que não possam ser evitados; 

 planear para todas as actividades com riscos associados, as medidas de 

prevenção e protecção necessárias; 

 substituir o que é perigoso pelo que é isento de perigo ou menos 

perigoso; 
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 adaptar o trabalho ao homem, especialmente no que se refere à 

concepção dos postos de trabalho, bem como à escolha dos equipamentos 

de trabalho e dos processos construtivos e métodos de trabalho utilizados na 

produção; 

 dar prioridade às medidas de protecção colectiva em relação às de 

protecção individual; 

 registar o planeamento das acções e a sua realização por forma a 

evidenciar a sua preparação e execução; 

 reconhecer os direitos e deveres dos trabalhadores, os quais deverão 

ser envolvidos na implementação das medidas preventivas planeadas; 

 incentivar os trabalhadores a zelarem pela sua própria segurança e pela 

dos colegas que possam ser afectados pelas suas acções; 

 encorajar os trabalhadores a identificarem e comunicarem todas as 

situações de perigo que detectem, mesmo que estas não interfiram 

directamente com a sua segurança; 

 promover as acções necessárias para dar instruções adequadas aos 

trabalhadores, para que seja compreendido por todos as acções a 

implementar para assegurar a segurança no trabalho; 

 alocar todos os recursos humanos e materiais necessários à 

implementação das acções planeadas para garantir a segurança no 

trabalho, tendo em conta o estado de evolução da técnica. 

 

2.2 -  Comunicação Prévia 

 

De acordo com o número 1 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º273/2003 de 29 de 

Outubro, o Dono da Obra deve comunicar à ACT a abertura do Estaleiro. Esta 

Comunicação Prévia é feita tendo em conta o número 2 do artigo 15.º do referido 

Decreto-Lei e é acompanhada das declarações referidas no número 3 do artigo 15.º 

do mesmo Decreto. 



 

DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E GESTÃO 
OPERACIONAL DO TERRITÓRIO 

DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E LOGÍSTICA 

 

 

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE 

Empreitada de Pavimentações e Repavimentações no Bairro das Pegarias em Palmela                               13/78 

Processo 
nº 

Folha 

 13 

 

A EE/A enviará à Fiscalização, até 5 (cinco) dias antes da data de início dos 

trabalhos e da montagem do Estaleiro, a informação constante no nº2 do artigo 15º 

do Decreto-Lei nº273/2003 de 29 de Outubro. 

Sempre que posteriormente houver qualquer alteração dos elementos constantes da 

Comunicação Prévia de abertura do estaleiro, a EE/A informará, por escrito, a 

Fiscalização sobre as alterações ocorridas. 

É competência da Fiscalização participar ao Dono da Obra as informações 

transmitidas pela EE/A e fornecer cópia á EE/A da Comunicação Prévia e alterações 

enviadas pelo Dono da Obra à ACT. 

Durante todo o período da obra a EE/A garantirá a afixação na vitrina referida no 

ponto relativo ao projecto do Estaleiro (situada em local bem visível) de cópia da 

última Comunicação Prévia enviada à ACT a qual será fornecida pela Fiscalização. 

 

2.3 -  Controlo de subempreiteiros e sucessiva cadeia de 

subcontratação 

 

Atendendo ao n.º 4 do art.º 8.º do Decreto-Lei n.º 441/91 de 14 de Novembro bem 

como ao Art.º 21º do Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de Outubro, o controlo de todos 

os subempreiteiros e sucessiva cadeia de subcontratação compete à EE/A, devendo 

para tal registar e manter permanentemente actualizado esse controlo, arquivando 

esses registos no anexo. 

 

2.4 -  Horário de Trabalho 

 

Antes do início dos trabalhos, a EE/A deverá submeter à aprovação da Fiscalização 

o Horário de Trabalho que pretende utilizar no decurso da empreitada, 

acompanhado com uma declaração escrita, devidamente assinada pela 

Administração da empresa adjudicatária, declarando que esse mapa de Horários de 

Trabalho está em conformidade com as disposições aplicáveis em matéria de 

duração de trabalho e que cumpre as formalidades estabelecidas no Capítulo IX do 
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Decreto-Lei n.º 409/71, de 27 de Setembro, com as alterações introduzidas pelos 

Decretos-Lei n.º 65/87 de 6 de Fevereiro e n.º398/91 de 16 de Outubro, bem como 

com a Lei 99/2003 de 27 de Agosto. 

A EE/A deverá igualmente provar o envio de uma cópia desse mapa de Horário de 

Trabalho, e sempre que haja alguma alteração, à ACT. Essa cópia deverá ser 

remetida à ACT com antecedência mínima de oito dias relativamente à entrada em 

vigor desse Horário de Trabalho, conforme legislação em vigor. 

A EE/A deverá patentear no estaleiro, durante todo o período de execução da obra, 

em local bem visível (nas vitrinas da obra), o horário de trabalho em vigor. 

No estabelecimento do Horário de Trabalho deverá a EE/A ter em conta o período 

do ano em que os trabalhos decorrem, não devendo em caso algum ser permitido o 

trabalho em locais com um nível de iluminação insuficiente. A EE/A tomará todas as 

medidas necessárias para impedir a laboração fora do referido Horário de Trabalho 

e/ou sem as condições acima referidas. 

A realização de trabalhos fora dos períodos previstos no horário em vigor terá que 

ser sempre submetida a autorização prévia da Fiscalização. 

Quando a Fiscalização entenda justificar-se poderá não autorizar a realização de 

trabalhos fora do horário previsto ou determinar a suspensão do trabalho fora do 

horário normal. 

A EE/A arquivará no anexo cópia de todos os Horários de Trabalho utilizados na 

empreitada, incluindo os comprovativos da sua entrega ou envio ao ACT, notando 

sobre os mesmos os períodos de validade. 

 

2.5 -  Seguros de Acidentes de Trabalho 

 

Antes de iniciados os trabalhos a EE/A tem que comprovar à Fiscalização e à CSS, 

a existência, a adequabilidade e a validade dos seguros exigidos contratualmente. 

É responsabilidade da EE/A verificar e garantir que todos os trabalhadores da obra, 

incluindo os dos subempreiteiros, tarefeiros, fornecedores e trabalhadores 

independentes, estão cobertos por seguro de acidentes de trabalho, para o ramo de 

actividade “Obras Públicas e/ou Trabalhos de Engenharia Civil”. 
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A EE/A procederá ao controlo e registo das apólices de seguros de acidentes de 

trabalho, assim como ao arquivo, no anexo, as cópias das apólices e comprovativos 

de pagamento ou validade, e caso se trate de apólice sem nomes, também cópia 

das folhas de vencimento entregues à segurança social onde constam os nomes dos 

trabalhadores ao serviço nesta empreitada. 

O registo dos seguros de acidentes de trabalho tem que ser verificado e actualizado 

periodicamente (pelo menos, mensalmente) pela EE/A. Não é permitida a 

permanência no estaleiro de pessoas não cobertas por seguro de acidentes de 

trabalho.  

 

2.6 -  Regulamentação Aplicável 

 

Na empreitada PAVIMENTAÇÕES E REPAVIMENTAÇÕES NO BAIRRO DAS 

PEGARIAS EM PALMELA aplica-se toda a regulamentação de segurança e de 

saúde que se encontre em vigor, nomeadamente a seguinte: 

 Decreto-lei n.º 41820 de 11 de Agosto de 1958 (Estabelece a fiscalização e 

infracções às normas de segurança para protecção do trabalho nas obras de 

construção civil). 

 Decreto-lei n.º 41821 de 11 de Agosto de 1958 (Aprova o Regulamento de 

Segurança no Trabalho da Construção Civil - RSTCC). 

 Decreto-lei n.º 46427 de 10 de Julho de 1965 (Aprova o Regulamento das 

Instalações Provisórias do pessoal Empregado nas Obras - RIPPEO). 

 Decreto-lei 409/71 de 27 de Setembro (Estabelece o novo regime jurídico da 

duração do trabalho - Revoga o Decreto n.º 22500 e o Decreto-Lei n.º 24402). 

 Decreto-Lei n.º 421/83 de 2 de Dezembro (Revê o regime jurídico da duração do 

trabalho na sua disciplina específica do trabalho extraordinário). 

 Decreto-lei 65/87 de 6 de Fevereiro (Elimina a obrigatoriedade de aprovação 

prévia pela administração do trabalho dos mapas de horário de trabalho). 
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 Decreto-lei 398/91 de 16 de Outubro (Estabelece um novo regime jurídico da 

duração do trabalho e do trabalho suplementar. Altera os Decretos-Leis n.os 

409/71, de 27 de Setembro, e 421/83, de 2 de Dezembro). 

 Decreto-lei nº 441/91 de 14 de Novembro (Transposição da directiva n.º 

89/391/CEE relativa à aplicação de medidas destinadas a promover a melhoria 

da segurança e da saúde dos trabalhadores no trabalho) – Especial atenção 

deverá merecer o n.º 4 do Art.º 8.º. 

 Decreto-lei nº 72/92 de 28 de Abril (Transpõe para o direito interno a Directiva n.º 

86/188/CEE de 12 de Maio relativa à protecção dos trabalhadores contra os 

riscos devidos à exposição ao ruído durante o trabalho). 

 Decreto Regulamentar nº 9/92 de 28 de Abril (Regulamenta o Decreto-Lei n.º 

72/92 de 28 de Abril). 

 Decreto-lei nº 128/93 de 22 de Abril (Estabelece as exigências técnicas de 

segurança a observar pelos equipamentos de protecção individual, de acordo 

com a directiva nº 89/686/CEE de 21 de Dezembro). 

 Decreto-lei n.º 330/93 de 25 de Setembro (Transpõe para o direito interno a 

Directiva nº 90/269/CEE de 29 de Maio relativa às prescrições mínimas de 

segurança e de saúde na movimentação manual de cargas). 

 Decreto-lei n.º 347/93 de 1 de Outubro (Transpõe para o direito interno a 

Directiva nº 89/654/CEE de 30 de Novembro relativa às prescrições mínimas de 

segurança e de saúde para os locais de trabalho. 

 Decreto-lei n.º 348/93 de 1 de Outubro (Transpõe para o direito interno a 

Directiva nº 89/656/CEE de 30 de Novembro relativa às prescrições mínimas de 

segurança e de saúde na utilização de equipamentos de protecção individual). 

 Decreto-lei n.º 362/93 de 15 de Outubro (Regula a informação estatística sobre 

acidentes de trabalho e doenças profissionais).  

 Portaria n.º 987/93 de 6 de Outubro (Estabelece as normas técnicas de 

execução do Decreto-lei nº 347/93 de 1 de Outubro). 
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 Portaria n.º 988/93 de 6 de Outubro (Estabelece a descrição técnica do 

equipamento de protecção individual, de acordo com o artº 7º do Decreto-lei n.º 

348/93 de 1 de Outubro). 

 Portaria n.º 1131/93 de 4 de Novembro (Estabelece as exigências essenciais 

relativas à saúde e segurança aplicáveis aos equipamentos de protecção 

individual, de acordo com o artº 2º do Decreto-lei n.º 128/93 de 22 de Abril). 

 Decreto-lei n.º 141/95 de 14 de Junho (Transpõe para o direito interno a 

Directiva nº 92/58/CEE de 24 de Junho, relativa a prescrições mínimas para a 

sinalização de segurança e de saúde no trabalho). 

 Decreto-lei n.º 214/95 de 18 de Agosto (Estabelece as condições de utilização e 

comercialização de máquinas usadas visando eliminar riscos para a saúde e 

segurança das pessoas). 

 Portaria n.º 1456-A/95 de 11 de Dezembro (Regulamenta as prescrições 

mínimas de colocação e utilização da sinalização de segurança e saúde no 

trabalho). 

 Portaria n.º 101/96 de 3 de Abril (Regulamenta o Decreto-Lei n.º 155/95 de 1 de 

Julho relativo às prescrições mínimas de segurança e saúde a aplicar nos 

estaleiros temporários ou móveis). 

 Portaria n.º 109/96 de 10 de Abril (Altera os anexos I, II, IV e V da Portaria 

1131/93 de 4 de Novembro). 

 Portaria n.º 280/96 de 22 de Julho (Altera os anexos I, II, III, IV e V da Portaria 

145/94 de Março). 

 Manual de Sinalização Temporária Janeiro 1997 – Junta Autónoma de Estradas 

– Tomo I e Tomo II 

 Portaria n.º 695/97 de 19 de Agosto (Altera os anexos I e V da Portaria 1131/93 

de 4 de Novembro). 

 Lei nº 100/97 de 13 de Setembro (Aprova o novo regime jurídico dos acidentes 

de trabalho e das doenças profissionais). 
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 Decreto Regulamentar n.º 22-A/98 de 1 de Outubro (Aprova o Regulamento 

de Sinalização do Trânsito). 

 Decreto-lei n.º 374/98 de 24 de Novembro (Altera os Decretos-Lei n.º 378/93 de 

5/11, n.º 128/93 de 22/4, n.º 383/93 de 18/11, n.º 130/92 de 6/6, n.º 117/88 de 

12/4 e n.º 113/93 de 10/4, relativos a EPI e marcação CE). 

 Decreto-lei n.º 60/99  de 2 de Março (Cria o Instituto dos Mercados de Obras 

Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI) e extingue o Conselho de 

Mercados das Obras Públicas e Particulares (CMOPP) - Ministério do 

Equipamento, do Planeamento e da Administração do Território). 

 Decreto-lei n.º 133/99 de 21 de Abril (Altera o Decreto-Lei n.º 441/91 de 14/11 

relativo aos princípios de prevenção de riscos profissionais). 

 Decreto-lei n.º 143/99 de 30 de Abril (Regulamenta a Lei n.º 100/97 de 13/9, no 

que respeita à reparação de danos emergentes de acidentes de trabalho). 

 Decreto-lei n.º 159/99 de 11 de Maio (Regulamenta o seguro de acidentes de 

trabalho para os trabalhadores independentes). 

 Decreto-Lei nº113/99, de 3 de Agosto, Desenvolve e concretiza o regime geral 

das contraordenações laborais, através da tipificação e classificação das 

contraordenações correspondentes à violação da legislação específica de 

segurança, higiene e saúde no trabalho em certos sectores de actividades ou a 

determinados riscos profissionais. 

 Lei 116/99, de 4 de Agosto, Aprova o novo regime geral das contraordenações 

laborais definindo o quadro jurídico de infracções, bem como a respectiva 

moldura sancionatória. 

 Decreto-Lei n.º 109/2000 de 30 de Junho de 2000 (Altera o Decreto-Lei n.º 

26/94, de 1 de Fevereiro, alterado pelas Leis n.os 7/95, de 29 de Março, e 118/99, 

de 11 de Agosto, que contém o regime de organização e funcionamento das 

actividades de segurança, higiene e saúde no trabalho). 

 Portaria n.º 172/2000 de 23 de Março (Define a complexidade e características 

das máquinas usadas que revistam especial perigosidade) - Ministério da 

Economia 
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 Decreto-lei n.º 292/2000 de 14 de Novembro (Estabelece o regime legal sobre a 

poluição sonora - Regulamento Geral do Ruído). 

 Decreto-lei n.º 4/2001 de 10 de Janeiro (Estabelece as condições de entrada, 

permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território português - Vd 

em especial o artigo 144.º). 

 Portaria n.º 104/2001 de 21 de Fevereiro (Aprova os programas de concurso 

tipo, os cadernos de encargos tipo, respectivos anexos e memorandos, para 

serem adoptados nas empreitadas de obras públicas por preço global ou por 

série de preços e com projectos do dono da obra e nas empreitadas de obras 

públicas por percentagem. Revoga a Portaria n.º 428/95, de 10 de Maio). 

 Decreto-Lei n.º 320/2001 de 12 de Dezembro de 2001 (Estabelece as regras 

relativas à colocação no mercado e entrada em serviço das máquinas e dos 

componentes de segurança, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva 

n.º 98/37/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Junho). 

 Contrato Colectivo de Trabalho Vertical aplicável às empresas que se dedicam à 

actividade da construção civil e obras públicas. 

 Decreto-Lei n.º 76/2002 de 26 de Março de 2002 (Aprova o Regulamento das 

Emissões Sonoras para o Ambiente do Equipamento para Utilização no Exterior, 

transpondo para o ordenamento jurídico interno a Directiva n.º 2000/14/CEE , do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Maio). 

 Portaria n.º 390/2002 de 11 de Abril (Aprova o regulamento relativo às 

prescrições mínimas de segurança e saúde em matéria de consumo, 

disponibilização e venda de bebidas alcoólicas nos locais de trabalho da 

administração pública central e local) 

 Decreto Regulamentar n.º 41/2002 de 20 de Agosto (Altera o Regulamento de 

Sinalização do Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 

de Outubro) 

 Lei 99/2003 de 27 Agosto  (Aprova o Código do Trabalho) - Assembleia da 

República 
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 Decreto-lei n.º 273/2003 de 29 de Outubro (Procede à revisão regulamentar 

das condições de segurança e de saúde no trabalho em estaleiros temporários 

ou móveis, constante do Decreto-Lei n.º155/95 de 1 de Julho, continuando 

naturalmente a assegurar a transposição para o direito interno a Directiva n.º 

92/57/CEE de 24 de Junho, relativa a prescrições mínimas de segurança e saúde 

a aplicar nos estaleiros temporários ou móveis). 

 Decreto-Lei n.º 12/2004 de 9 de Janeiro (Estabelece o regime jurídico de 

ingresso e permanência na actividade da construção) - Ministério das Obras 

Públicas, Transportes e Habitação. 

 Decreto-Lei n.º 50/2005 de 25 de Fevereiro (transpõe para o direito nacional as 

disposições comunitárias relativas a Equipamentos de Trabalho, Directiva 

nº89/655/CEE, alterada pela Directiva nº95/63/CE e 2001/45/CE). 

 

A EE/A deverá organizar até 11 (onze) dias após a consignação, um dossier 

devidamente identificado, que contenha de forma organizada uma compilação da 

regulamentação aplicável, nomeadamente a legislação e os Regulamentos acima 

referidos, que possa ser consultado sempre que necessário. 

 

 



 

DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E GESTÃO 
OPERACIONAL DO TERRITÓRIO 

DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E LOGÍSTICA 

 

 

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE 

Empreitada de Pavimentações e Repavimentações no Bairro das Pegarias em Palmela                               21/78 

Processo 
nº 

Folha 

 21 

 

 

3 - CARACTERIZAÇÃO DA EMPREITADA 

3.1 -  Características Gerais da Empreitada 

 

A presente empreitada refere-se à execução dos trabalhos preconizados no 

respectivo projeto de execução o qual inclui trabalhos de escavação, execução de 

camadas de base em agregado britado de granulometria extensa e camadas em em 

misturas betuminosas. 

De acordo com o projeto de execução, na escolha das soluções a adoptar foram 

considerados todos os condicionalismos existentes, em particular os inerentes à 

implantação geral da obra e sua utilização. Foram igualmente tidas em conta as 

propriedades dos materiais utilizados e os processos construtivos que venham a ser 

utilizados. 

 

3.2 -  Mapa de Quantidades Trabalho 

 

Os trabalhos incluídos na empreitada são os que estão definidos no Mapa de 

Quantidades de Trabalhos do projeto de execução. 

A EE/A, a Fiscalização e o CSSO deverão efectuar a análise dos Mapas de 

Quantidades de Trabalhos e avaliar os trabalhos e materiais que oferecem maiores 

riscos, quer pela própria natureza, quer pelo efeito de repetitividade ou outro, em 

complemento do definido neste Plano. 

 

3.3 -  Plano de Trabalhos 

 

É responsabilidade da EE/A preparar e apresentar o Plano de Trabalhos para a 

empreitada, conforme previsto no Projecto de Execução, e submeter à apreciação 

da Fiscalização/CSSO, não podendo o mesmo ser aprovado sem parecer favorável 

desta, que o assinará mencionando o seu aval. 
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O risco de ocorrência de acidentes de trabalho ou doenças profissionais é mais 

elevado, em períodos de maior concentração de trabalhos, assim deve o Plano de 

Trabalhos ser elaborado de forma a que não sejam realizados simultaneamente 

trabalhos que se considerem incompatíveis ou que a sua execução em paralelo seja 

geradora de riscos acrescidos aos que estão associados à sua execução quando 

isoladamente. 

Associado aos períodos de maior concentração de trabalhos pode também estar a 

época do ano em que determinado tipo de trabalhos decorre, devendo na elaboração 

do Plano de Trabalhos estar também contemplado estas questões. 

O Plano de Trabalhos deve ser alterado/ajustado sempre que por questões de 

segurança e/ou saúde dos trabalhadores se considere justificável. A 

Fiscalização/CSSO pode solicitar à EE/A, sempre que entenda conveniente, as 

alterações e/ou ajustes ao Plano de Trabalhos que entenda necessária. 

 

3.4 -  Cronograma da Mão-de-obra 

 

Conjuntamente com o Plano de Trabalhos, a EE/A apresentará, o cronograma de 

mão-de-obra que indique por semana os valores previstos das cargas de 

mão-de-obra expressas em Pessoas (Plano de mão-de-obra) e Pessoashora 

(cronograma de mão-de-obra), assim como os valores acumulados. 

O Cronograma de mão-de-obra deve ser apresentado em gráfico de barras verticais, 

conjuntamente com o Plano de Trabalhos. 

Através do cronograma de mão-de-obra é possível observar as variações nas cargas de 

mão-de-obra, os períodos em que se verificam maiores afectações de mão-de-obra 

devendo estes períodos ser objecto de análise e de um maior controlo de forma a garantir 

condições adequadas de segurança no trabalho. 

Para além dos cronogramas de mão-de-obra realizados com base no Plano de 

Trabalhos aprovado, a EE/A apresentará à Fiscalização mensalmente, as cargas de 

mão-de-obra reais (Pessoas e Pessoashora) verificados nos meses anteriores. 

 



 

DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E GESTÃO 
OPERACIONAL DO TERRITÓRIO 

DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E LOGÍSTICA 

 

 

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE 

Empreitada de Pavimentações e Repavimentações no Bairro das Pegarias em Palmela                               23/78 

Processo 
nº 

Folha 

 23 

 

3.5 -  Condicionalismos Existentes no Local 

 

Com base no projecto de execução foram identificados como maiores 

condicionalismos existentes no local da obra, os seguintes: 

-  Circulação de tráfego automóvel; 

- Rede eléctrica aérea de baixa tensão; 

 

Se outros condicionalismos forem detectados pela EE/A, a Fiscalização e o CSSO 

deverão ser equacionados na execução dos trabalhos. 

Relativamente ao condicionalismo da “Circulação de tráfego automóvel” a EE/A deverá 

ter em conta as interferências dos trabalhos a executar com o tráfego local, assim como 

a garantia do acesso às propriedades privadas no interior do espaço da obra, devendo 

dar cumprimento à legislação em vigor nomeadamente ao DR nº41/2002 de 20 de 

Agosto, assim como implementar as regras de sinalização temporárias consideradas 

necessárias, assim como evitar sempre que possível a interferência entre os diversos 

trabalhos e a via pública. 

A rede eléctrica aérea de baixa tensão encontra-se implantada ao longo das ruas objeto 

de intervenção, devendo o empreiteiro ter em conta as interferências dos trabalhos a 

executar, especialmente os trabalhos que envolvam movimentação de gruas, utilização 

de máquinas em especial giratórias ou retroescavadoras em movimento ou ainda 

equipamentos semelhantes a manobrar nas proximidades das linhas eléctricas. 

No que à rede de telecomunicações respeita, deve o empreiteiro tomar medidas 

idênticas as adoptadas para a rede de distribuição eléctrica. 

Na execução de trabalhos que possam interferir com serviços afetados, nomeadamente 

a rede de abastecimento público de água e rede de drenagem de águas residuais, a 

EE/A deverá, antes de iniciar os trabalhos, localizar todos os serviços e manter, em 

coordenação com a Fiscalização, um contacto permanente com as entidades 

concessionárias dos eventuais serviços existentes, pois além da execução dos 

trabalhos importa também assegurar e evitar acidentes de trabalho durante a execução 

dos mesmos. 
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3.6 -  Lista de Trabalhos com Riscos Especiais 

 

Nesta empreitada existem diversos trabalhos com riscos especiais para a segurança 

e saúde dos trabalhadores, de acordo com o artigo 7º do Decreto-Lei n.º273/2003, de 

29 de Outubro. 

Sem prejuízo de outros que a EE/A, a Fiscalização/CSSO venham a identificar, 

apresenta-se no quadro seguinte uma lista não exaustiva de trabalhos que envolvem 

riscos especiais para a segurança e saúde dos trabalhadores. 

LISTA DE TRABALHOS COM RISCOS ESPECIAIS (PREVISTOS) 

N.º  Trabalhos Riscos potenciais 

1 Pavimentação - Atropelamento de pessoas 

- Capotamento e colisão 

- Esmagamento 

- Contactos térmicos 

- Exposição a substâncias nocivas ou tóxicas 

2 Trabalhos na via pública - Atropelamentos ou choque com veículos 

 

EE/A definirá tanto para estes trabalhos como para outros que venham a realizar-se, 

e tendo sempre em conta os processos construtivos e métodos de trabalho, o 

método e a avaliação dos riscos assim como as medidas preventivas e de proteção 

adequadas para garantir a segurança e saúde dos trabalhadores, integrando estas 

medidas nos respectivos planos de monitorização e prevenção adiante referidos. 

 

3.7 -  Lista de Materiais com Riscos Especiais 

 

Nesta empreitada existem alguns materiais com riscos especiais para a segurança e 

saúde dos trabalhadores, de acordo com o artigo 6º do Decreto-Lei n.º273/2003, de 

29 de Outubro. 
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Sem prejuízo de outros que a EE/A, a Fiscalização/CSO venham a identificar, 

apresenta-se no quadro seguinte uma lista não exaustiva de materiais que envolvem 

riscos especiais para a segurança e saúde dos trabalhadores. 

LISTA DE MATERIAIS COM RISCOS ESPECIAIS 

N.º  Materiais / Equipamentos Riscos potenciais 

1 Cimento - Dermatoses 

- Problemas respiratórios 

2 Betões betuminosos - Dermatoses 

- Inalações 

- Queimaduras 

3 Betões - Dermatoses 

4 Aditivos para argamassas e 
betões 

- Dermatoses (em geral) - ver fichas técnicas e rótulos do 

produtos 

- Queimaduras 

- Intoxicação 

 

A EE/A definirá tanto para estes materiais como para outros que venham a utilizar-

se, e tendo sempre em conta as características dos materiais e aos processos de 

manuseamento e acondicionamento, o método e a avaliação dos riscos assim como 

as medidas preventivas e de protecção adequadas para garantir a segurança e 

saúde dos trabalhadores, integrando estas medidas nos respectivos planos de 

monitorização e prevenção adiante referidos. 

Genericamente, para todos os materiais e equipamentos incorporáveis, a EE/A terá 

em consideração as características dos mesmos e atenderá às indicações contidas 

nos rótulos dos mesmos e nas respectivas fichas técnicas, as quais deverá solicitar 

sempre ao fabricante/fornecedor antes da recepção dos materiais/equipamentos no 

estaleiro. 

Apesar de não referido no quadro acima, os combustíveis, uma vez que se trata de 

produtos perigosos de utilização indirecta, devem sobre estes serem também 

tomadas as medidas de segurança exigíveis aquando do 

manuseamento/acondicionamento deste tipo de produtos. 
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4 - ACÇÕES PARA A PREVENÇÃO DE RISCOS 

Neste capítulo encontram-se definidas as regras e ou especificações a ter em conta 

aquando da preparação de estudos planos ou procedimentos a tomar, na fase de 

execução da empreitada, para a prevenção dos riscos associados à realização dos 

trabalhos. 

 

4.1 -  Projeto do Estaleiro 

 

É da responsabilidade da EE/A elaborar o Projecto do Estaleiro e submeter para 

aprovação da Fiscalização e validação por parte do CSSO até 11 (onze) dias antes 

de iniciada a sua implantação, ou outro prazo que venha a ser definido pela 

Fiscalização. 

O Estaleiro entende-se como sendo os locais onde se efectuam os trabalhos de 

construção propriamente ditos, bem como os locais onde se desenvolvem 

actividades de apoio directo àqueles trabalhos. 

Na elaboração do Projeto de Estaleiro deverá ter-se em conta a regulamentação 

específica aplicável, nomeadamente o Regulamento de Instalações Provisórias 

Destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras, a Regulamentação das prescrições 

mínimas de segurança e saúde nos locais e postos de trabalho dos estaleiros 

temporários ou móveis, e no caso de o Estaleiro ocupar total ou parcialmente vias 

públicas, o Regulamento de Sinalização de Trânsito, incluindo eventuais regulamentos 

municipais existentes que a EE/A deverá verificar da sua existência. 

Sem prejuízo de regulamentação aplicável, todas as áreas do Estaleiro têm que 

cumprir as regras indicadas neste PSS, assim como outras que a Fiscalização e/ou 

o CSSO determinem. 

O Projeto do Estaleiro deverá identificar e definir objectivamente através de peças 

escritas e desenhadas, a implantação e características das instalações de apoio à 

execução dos trabalhos, dos equipamentos de apoio fixos, das infraestruturas 
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provisórias e de todos os outros elementos que as características dos trabalhos, os 

processos construtivos e métodos de trabalho a utilizar determinarem. 

Devem reduzir-se ao mínimo os percursos internos por forma a optimizar todo o 

espaço disponível do estaleiro e a sua operacionalidade. 

Sem prejuízo do regulamentado, o Projecto do Estaleiro deverá respeitar, quando 

aplicável, os aspectos a seguir referidos: 

 VEDAÇÕES 

A EE/A deve tomar todas as medidas para que o acesso as áreas do Estaleiro seja 

reservado apenas a pessoas autorizadas. No Projecto do Estaleiro encontrar-se-á 

claramente as vedações e as respectivas características. 

Os portões de acesso ao Estaleiro deverão obrigatoriamente conter a sinalização de 

segurança adequada. Sempre que estiverem abertos deverá existir no local, guarda 

que proceda ao controlo das entradas, de forma a assegurar que o acesso ao 

Estaleiro seja reservado apenas a pessoas autorizadas. 

 REFEITÓRIO E COZINHA 

Todos os trabalhadores terão que dispor diariamente de condições adequadas para 

tomar as refeições. 

O refeitório será coberto e abrigado das intempéries, dotado de água potável e disporá 

de mesas e bancos em quantidade adequada ao número de trabalhadores da obra. 

Tanto o refeitório como a cozinha, devem dispor de portas de abrir para o exterior e 

meios de combate a incêndios adequados. 

O refeitório e a cozinha a instalar na obra devem cumprir com as seguintes 

condições: 
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- Pé direito mínimo de 2,50m; a área mínima de portas e janelas terá de ser 1 

décimo da área do pavimento com um raio livre mínimo no exterior de 2,00m medido 

a partir do eixo de cada abertura. 

 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

As instalações sanitárias deverão ser implantadas em local devidamente 

resguardado das vistas e mantidas permanentemente em bom estado de limpeza e 

arrumação. Caso exista dormitório no estaleiro, deverão estas ficar em zona 

contígua aos mesmos, sendo obrigatório que o acesso entre o dormitório e as 

instalações sanitárias seja feito através de zona coberta. 

As instalações sanitárias a instalar no estaleiro devem respeitar as seguintes 

condições: 

- Pé direito de 2,60m; um lavatório por cada 5 trabalhadores; um chuveiro por 

cada 20 trabalhadores (com água quente e fria); um urinol por cada 25 

trabalhadores; uma retrete por cada 15 trabalhadores; divisórias entre 

chuveiros e entre retretes devem possuir como altura mínima 1,70m. 

Nas frentes de trabalho a EE/A terá de colocar instalações sanitárias adequadas 

para utilização dos trabalhadores. As instalações sanitárias devem ser em número 

adequado e localizadas por forma a que a distância a pé entre os locais de trabalho 

e as instalações sanitárias seja no máximo de 10 minutos. 

 REDE PROVISÓRIA DE ELECTRICIDADE 

As instalações eléctricas serão objecto de projecto específico que terá de ser 

submetido à aprovação das entidades competentes.  

 REDE PROVISÓRIA DE ÁGUA E DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS 

A EE/A deverá elaborar o projecto da rede de água potável e respectivos pontos de 

abastecimento e válvulas de seccionamento. 

A EE/A tem que garantir que em todas as frentes de trabalho em laboração existe 

água potável em quantidade suficiente à disponibilidade dos trabalhadores.  
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No que ao sistema de rede de águas residuais diz respeito, deve a EE/A elaborar 

também o respectivo projecto no qual deve identificar o destino final dessas águas 

residuais e, se necessário, obter a aprovação das entidades competentes. 

 PARQUE DE VIATURAS DE PASSAGEIROS 

O parque para estacionamento de viaturas de passageiros, será separado do parque 

de equipamentos e deverá ser próximo da zona social do estaleiro e junto a um 

acesso. 

 VITRINA PARA AFIXAÇÃO DE INFORMAÇÃO 

É obrigação da EE/A montar pelo menos uma vitrina, em local bem visível e 

acessível a todos os trabalhadores, destinada a afixar documentação sobre 

segurança e saúde, nomeadamente, a exigida por lei e a prevista neste PSS. 

 LIMPEZA E RECOLHA DE LIXOS 

 As condições de trabalho dos trabalhadores devem ser garantidas, para tal deve 

assegurar-se os meios necessários para manutenção e conservação de todas as 

instalações sociais e para uma adequada limpeza de todas as zonas de passagem 

ou permanência dos trabalhadores no interior do estaleiro assim como nas frentes 

de trabalho. 

 

4.2 -  Controlo de Equipamentos de Apoio 

 

A EE/A deverá assegurar que todos os equipamentos de apoio existentes no estaleiro 

estejam em bom estado de funcionamento, utilizando para efeitos desse controlo o 

documento incluindo no anexo 12. 

 

Caso outra periocidade não seja definida pela Fiscalização por solicitação da EE/A, 

esse controlo deverá ser feito semanalmente. 

A indicação sobre a Certificação Acústica deve ser aferida tendo em conta o 

disposto no Decreto-Lei n.º 292/2000 de 14 de Novembro. 
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Sempre que um equipamento não tenha a revisão em dia ou seja observado 

qualquer anomalia grave no todo ou em algum dos seus componentes que possa 

por em risco o operador desse equipamento e/ou outros trabalhadores, deverá a 

EE/A tomar as medidas necessárias para evitar a utilização desse equipamento, 

através da sua imobilização, remoção do local de utilização, caso possível, ou 

colocação sobre esse equipamento em local bem visível, de um autocolante com a 

inscrição a vermelho de “AVARIADO” ou outra indicação equivalente. Nestes casos, 

deverá ser aberta uma ficha de não-conformidade. 

A EE/A deverá propor à Fiscalização o responsável pelo Controlo dos Equipamentos 

de Apoio, que poderá ser o Técnico de Prevenção da EE/A (ou pessoa com 

categoria profissional equivalente ou superior), ao qual cabe assegurar a realização 

do controlo geral que terá de incidir sobre todos os equipamentos que podem 

apresentar riscos para os trabalhadores.  

É responsabilidade da EE/A, incentivar os operadores dos equipamentos a zelarem 

pelo bom funcionamento dos equipamentos que operam e a comunicarem toda e 

qualquer anomalia que detectem, assim como a procederem ao controlo de todos os 

equipamentos de estaleiro (próprios e dos seus subempreiteiros) com uma 

periodicidade semanal. Caso se detectem anomalias efectuar prontamente as suas 

correcções. 

É responsabilidade da Fiscalização e CSSO assegurar que a EE/A procede ao 

Controlo dos Equipamentos de Apoio com a periodicidade estabelecida, aprovando 

os registos efectuados. 

 

4.3 -  Plano de Acesso, Circulação e Sinalização 

 

O Plano de Acesso, Circulação e Sinalização deverá ser preparado em conjunto com 

o projecto de estaleiro pela EE/A, por forma a equacionar as medidas necessárias 

para garantia das condições de acesso, deslocação e circulação em segurança de 

todos os trabalhadores, assim como de visitantes ao estaleiro e bem assim como de 

transeuntes que se encontrem nas imediações do estaleiro. 
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No Plano de Acesso, Circulação e Sinalização deverá estar representado em planta: 

- O estaleiro (incluindo todas as zonas de trabalho) 

- Vias rodoviárias existentes e caminhos pedonais. 

Alguns dos aspectos a contemplar na execução do Plano de Acesso, Circulação e 

Sinalização: 

 Identificação dos acessos ao estaleiro. 

 Acesso ao estaleiro apenas para pessoas autorizadas. Proibição de 

atravessamento do estaleiro por parte de pessoas estranhas à obra. 

 Os caminhos onde circulam veículos pesados devem ser regularizados 

e compactados por forma a não originarem o aparecimento de deformações 

excessivas. 

 Os caminhos de terra batida no tempo seco devem ser regularmente 

regados de forma a evitar o levantamento de pó, e na época de chuvas, 

devem ser espalhados materiais adequados para evitar a criação de lamas.  

 Sinalização de todas as entradas no estaleiro, proibindo a entrada a 

pessoas estranhas à obra e indicação do equipamento de protecção 

individual de utilização obrigatória dentro do mesmo (pelo menos, capacete 

e botas com palmilha e biqueira de aço). 

 No estaleiro a delimitação das zonas de circulação pedonal deverá ser 

feita, sempre que possível e necessário, através de redes de polietileno cor 

laranja com 0,90 m – 1,20 m de altura. 

 Os caminhos pedonais externos devem ser identificados, protegidos e 

sinalizados proporcionando adequadas condições de circulação e segurança 

aos transeuntes. 

A sinalização do estaleiro deve identificar: 

 Zonas perigosas ou interditas, com identificação dos perigos; 

 A obrigação de uso de equipamento de protecção individual (EPI). 

 Caminhos pedonais para circulação de trabalhadores. 
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 Sinalização da localização dos meios de combate a incêndios. 

 Localização das instalações do estaleiro. 

A sinalização de zonas públicas terá que ser submetida à aprovação da Fiscalização 

e se necessário também à das entidades competentes. 

Sempre que as intervenções o justifiquem, deve ser elaborado um plano de 

sinalização específico para o caso, definindo a sinalização necessária para garantir a 

segurança nos trabalhos a realizar. Estes planos de sinalização terão de cumprir a 

regulamentação aplicável, e serão sempre sujeitos a aprovação prévia. 

O Plano de Acesso, Sinalização e Circulação deve ser elaborado tendo em conta, 

nomeadamente, o estipulado no Decreto-Lei n.º 141/95, de 14 de Junho, relativo às 

prescrições mínimas para a sinalização de segurança e de saúde no trabalho. 

Os sinais de segurança e de saúde a utilizar no estaleiro devem ser os previstos na 

Portaria 1456-A/95 de 11 de Dezembro e no Decreto-Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 

de Outubro. 

 

4.4 -  Planos de Proteções Colectivas 

 

O Plano de Protecções Colectivas a desenvolver pela EE/A deverá definir 

objectivamente os equipamentos de protecção colectiva a utilizar (devidamente 

dimensionados e especificados) e identificar claramente os respectivos locais de 

implantação, em função dos riscos a que os trabalhadores podem ficar expostos. 

(ex.: risco de queda em altura, risco de queda de objectos, risco de 

atropelamento,…). Na planta de estaleiro deverá estar referido os locais de 

implantação das protecções colectivas (incluindo zonas de trabalho) indicando qual a 

protecção a utilizar em cada situação. 

Sem prejuízo de outras protecções que a EE/A entenda necessário, ou que a 

Fiscalização e/ou CSSO determine, no estabelecimento do Plano de Protecções 

Colectivas, a EE/A deve ter em conta o seguinte: 

 Montar, em todos os trabalhos junto a vias com circulação de viaturas 
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motorizadas, vedações provisórias de resguardo entre zonas de trabalho e 

essas vias, devendo as referidas vedações ser constituídas por forma a 

estabelecer um impedimento físico adequado para impossibilitar a 

aproximação dos trabalhadores e máquinas a essas vias. Estas vedações têm 

que ser montadas afastadas o máximo possível das vias de circulação e 

serem constituídas, por redes de polietileno cor laranja com 0,90-1,20 metros 

de altura ou New Jerseys de betão, nos casos em que o risco de aproximação 

de máquinas seja mais elevado. 

 Todas as zonas com risco de queda em altura devem ser protegidas 

com sistemas de protecções colectivas adequadas. 

 Todas as zonas com risco de queda de objectos para vias de circulação 

rodoviária devem ser protegidas com sistemas de protecção colectiva 

adequadas, através da utilização de redes de segurança.  

 Sempre que seja necessária a utilização de andaimes, cavaletes / 

cimbres ou outras estruturas provisórias, estas deverão ser ensaiadas antes 

da sua entrada em funcionamento. 

 Sempre que sejam utilizados guarda-corpos, estes deverão ser 

constituídos por elementos horizontais e elementos verticais rígidos. Os 

elementos horizontais deverão ser constituídos por material que resista a 

uma força horizontal de 1,50 KN/m, e os elementos verticais por material que 

resista à força resultante dos elementos horizontais que neles se apoiam. 

Entre os rodapés e os pavimentos respectivos não poderão existir folgas 

superiores a 0,5 cm. 

 

4.5 -  Controlo de Recepção de Materiais e Equipamentos 

 

Todos os materiais ou equipamentos com riscos envolvidos no seu manuseamento 

e/ou transporte deverão ser objecto de acompanhamento através da elaboração de 

uma ficha de Controlo de Recepção na entrada no estaleiro, utilizando-se para o 

efeito o documento a incluir em anexo pela EE/A. 
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A EE/A deverá apresentar à Fiscalização, uma lista de materiais e equipamentos 

que serão objecto deste controlo, podendo a Fiscalização e o CSSO determinar em 

qualquer momento a inclusão nessa lista de outros materiais ou equipamentos que a 

EE/A deverá também controlar. Deverá também antes do fornecimento desses 

materiais ou equipamentos, apresentar à Fiscalização para aprovação a respectiva 

ficha de Controlo de Recepção. Competirá à Fiscalização determinar os Pontos de 

Paragem (PP), caso em que a EE/A deverá solicitar a presença da Fiscalização para 

proceder à verificação em causa, incluindo as condições de armazenamento.  

Nessa lista incluem-se todos os materiais ou substâncias perigosos (combustíveis 

incluindo o equipamento de armazenamento destes, tintas e vernizes com riscos 

envolvidos na manipulação ou utilização, etc.). Deverão ser delimitadas e 

organizadas zonas específicas de armazenamento para cada um desses casos 

incluindo a colocação de extintores em número e características adequados.  

 

4.6 -  Planos e Registos de Monitorização e Prevenção 

 

Os Planos de Monitorização e Prevenção pretendem identificar os riscos e planear 

as respectivas medidas preventivas associadas à execução de cada operação de 

construção da obra. 

Para a sua preparação deve ser utilizado o documento a incluir em anexo, pela 

EE/A. 

Sempre que se justifique, dever-se-á elaborar uma Instrução de Trabalho e um 

fluxograma do processo operatório em causa. 

 

 REGISTO DE INSPECÇÃO E PREVENÇÃO 

Pertence à EE/A proceder à verificação da execução dos elementos/operações de 

construção de acordo com os Planos de Monitorização e Prevenção definidos, bem 

como registar as acções efectuadas e respectivas inspecções, medições e ensaios 

realizados no âmbito de cada verificação. 
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O registo da execução das verificações/tarefas preconizadas nos Planos de 

Monitorização e Prevenção, para cada elemento/operação de construção far-se-á no 

documento a incluir em anexo pela EE/A. 

 

Incumbe à Fiscalização a responsabilidade de acompanhar/certificar o cumprimento 

das acções desenvolvidas pela EE/A confirmando no mínimo as verificações 

identificadas como Pontos de Paragem (PP). A Fiscalização sempre que considere 

justificável, deve ordenar que a EE/A proceda à elaboração de Registos de Não 

Conformidade.  

 

4.7 -  Registos de Não Conformidade e Acções Correctivas / 

Preventivas 

 

Sempre que a EE/A, a Fiscalização e/ou o CSSO considerar que uma 

não conformidade apresenta gravidade significativa (requerendo acções correctivas 

ou preventivas relevantes) ou que embora de menor gravidade corresponda a uma 

situação de reincidência, registar-se-á o facto no documento apresentado no anexo 

13. O fluxograma seguinte pretende de forma simples representar o processo de 

identificação de Não Conformidades: 
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ACIDENTE GRAVE

OU

MORTAL

NÃO

SIM

Responsabilidades:

Qualquer colaborador 

SHST ou trabalhador
Detecção do acidente / incidente / potencial

não conformidade

Descrição do acidente / incidente / potencial

não conformidade

Comunicar à IGT

(máx 24 h)

INICIO

Alertar a equipa de SHST da EE/A e equipa de 

SHST do Dono de Obra (CSSO)

Analisar causas da ocorrência dos acidentes / 

incidentes / potencial não conformidades

definir acção correctiva

avaliação dos riscos

OK ?

SIM

NÃO

Implementar acção correctiva

Qualquer colaborador 

SHST ou trabalhador

Qualquer colaborador 

SHST ou trabalhador

Entidade Empregadora, 

caso esta não o faça 

EE/A ou CSSO.

Director Técnico da Empreitada 

e equipa SHST da EE/A

Equipa técnica de SHST da EE/A

Equipa técnica de SHST da EE/A

CSSO

Equipa técnica de SHST da EE/A
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FIM

verificar a implementação

OK ?

NÃO

SIM

Comunicar ao departamento 

responsável

Fechar não conformidade / 

acidente / incidente e arquivar

CSSO

CSSO

CSSO
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Na utilização sistemática do documento apresentado no anexo 14 ficha, dever-se-á 

ter em conta o seguinte: 

 Descrição da não conformidade: Essa descrição deverá ser sucinta, 

precisa e clara de forma a não haver dúvidas sobre a sua interpretação. 

 Descrição das acções correctivas ou preventivas: A implementar para 

corrigir a não conformidade, devendo ser indicada a data até à qual as 

acções descritas devem ser implementadas. 

 Execução das acções correctivas/preventivas: Confirmação da 

execução das acções realizadas. 

 

É responsabilidade da EE/A: 

- Identificar e descrever as não conformidades. 

- Propor e acordar com a Fiscalização as acções correctivas/preventivas a 

executar. 

- Verificar a eficácia das acções preventivas e analisar as causas das 

não conformidades. 

- Providenciar a implementação de acções para eliminar as causas reais e/ou 

potenciais das não conformidades. 

 

É responsabilidade da Fiscalização: 

- Acordar com a EE/A ou determinar medidas preventivas suplementares. 

- Analisar a eficácia das medidas preventivas e decidir sobre as ações 

corretivas/preventivas a implementar. Quando justificável, a Fiscalização deverá 

comunicar ao Dono da Obra as ocorrências, que deverá pronunciar-se determinando 

as medidas que entenda adequadas. 

- Analisar a eficácia das acções correctivas/preventivas implementadas no caso de 

não conformidades de gravidade significativa. 
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4.8 -   Identificação e Controlo da Saúde dos Trabalhadores 

 IDENTIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES 

É responsabilidade da EE/A identificar todos os trabalhadores da obra, incluindo os 

dos Subempreiteiros, tarefeiros e trabalhadores independentes, caso existam. 

Todos os trabalhadores da obra antes de iniciarem funções na obra terão que 

preencher uma ficha de identificação individual em modelo à escolha da EE/A, a qual 

deve conter os principais dados de identificação pessoal (nome, data de nascimento, 

naturalidade, n.º do bilhete de identidade, n.º da segurança social, …), entidade 

empregadora, cópia do contrato ou indicação do local onde se encontra o contrato, 

data do contrato, categoria profissional e a data de início de funções na obra. 

A EE/A deverá fornecer a cada trabalhador, um cartão de identificação contendo na 

frente no mínimo o seguinte: designação da EE/A, designação da empreitada de 

forma resumida, nome do trabalhador, profissão, entidade patronal. No verso desse 

cartão deverá conter no mínimo os EPI de uso permanente. 

 EXAMES MÉDICOS DOS TRABALHADORES 

A entidade empregadora é obrigada a assegurar a vigilância adequada da saúde dos 

trabalhadores em função dos riscos a que se encontram expostos, devendo para tal 

patrocinar a realização de exames de saúde, para verificar a aptidão física e 

psíquica dos trabalhadores, assim como a repercussão na execução do trabalho. 

Na ficha individual de cada trabalhador terá que ser notada a data do último exame 

médico a que o trabalhador foi sujeito e o resultado da inspecção médica, devendo 

ser anexada a cada ficha individual declaração assinada pelo Médico do Trabalho 

atestando a aptidão do trabalhador e a data da próxima inspecção médica.  

Os trabalhadores que sofram acidentes que resultem em incapacidade temporária 

por um período superior a 30 (trinta) dias devem, antes de regressar ao trabalho ser 

sujeitos a inspecção médica. 

É responsabilidade da EE/A proceder à verificação das fichas individuais de todos os 

trabalhadores na primeira semana de cada mês de forma a garantir que todos os 

trabalhadores têm as inspecções médicas válidas. 
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A EE/A deverá também organizar uma lista com todos os trabalhadores da obra 

(próprios, subempreiteiros, tarefeiros, trabalhadores independentes), constituída pelo 

menos pelas seguintes colunas de informação: número de ordem, nome do 

trabalhador, data da última inspecção médica, menção apto ou não apto, data da 

próxima inspecção médica, registo de número de ordem de substituição (caso um 

dado trabalhador seja sujeito a nova inspecção e incluído novamente noutra posição 

da mesma lista). 

 CONTROLO DE ALCOOLÉMIA E ESTUPEFACIENTES 

A entidade empregadora deve garantir a «promoção e vigilância na saúde, bem 

como a organização e manutenção dos registos clínicos e outros elementos 

informativos relativos a cada trabalhador, no entanto o registo generalizado, para 

todos os trabalhadores, do consumo de drogas e alcoolémia não é autorizado, por 

constituir uma devassa injustificada nos hábitos do trabalhador.  

Assim para a generalidade dos trabalhadores, o médico do trabalho pode tomar 

outras medidas preventivas de observação e acompanhamento do trabalhador, 

nomeadamente reduzindo a periodicidade dos seus exames. 

No caso de existirem razões de interesse público relevante ou estiver em conflito 

com outros direitos constitucionalmente consagrados, pode o direito à privacidade 

ser limitado. Para algumas categorias profissionais admite-se que sejam tomadas 

medidas de vigilância e de registo automatizado de meios auxiliares de diagnóstico 

ou de testes de consumo de estupefacientes e alcoolémia para prevenir perigos para 

a integridade física ou a vida de terceiros. Neste caso, o acesso a esta informação 

deve ser limitada ao médico. 

No caso de teste positivo será elaborada uma comunicação escrita sendo uma cópia 

entregue ao trabalhador. 
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4.9 -  Plano de Protecções Individuais 

 

Por Equipamento de Protecção Individual (EPI) entende-se qualquer equipamento 

ou seu acessório destinado a uso pessoal do trabalhador para protecção contra 

riscos susceptíveis de ameaçar a sua segurança ou saúde no desempenho das 

tarefas que lhe estão cometidas. 

Os EPI devem ser utilizados sempre que os riscos existentes não puderem ser 

evitados de forma satisfatória por meios técnicos de protecção colectiva ou por 

medidas, métodos ou processos de organização do trabalho. Os EPI devem ser 

utilizados também como medidas preventivas complementares de outras sempre 

que se considere justificável. 

A EE/A registará a distribuição de EPI a todos os trabalhadores da obra, incluindo os 

dos subempreiteiros, tarefeiros e trabalhadores independentes. No acto da entrega 

de Equipamentos de Protecção Individual, terá que assegurar que são transmitidas 

ao trabalhador que vai utilizar o EPI todas as instruções necessárias para o correcto 

uso do equipamento e os riscos que esses EPI pretendem proteger face aos riscos 

associados às tarefas que cada trabalhador irá desempenhar. Cada trabalhador 

deverá assinar na sua recepção, assim como tomar conhecimento das suas 

obrigações assinando a declaração que conste nas fichas de distribuição de EPI. 

O EPI que cada trabalhador utiliza, deverá distinguir-se os de uso permanente e os 

de uso temporário. Os primeiros destinam-se a serem utilizados durante a 

permanência de qualquer trabalhador no estaleiro, considerando-se no mínimo o  

capacete de protecção, botas com palmilha e biqueira de aço, vestuário de alta 

visibilidade na cor laranja. Os segundos serão utilizados pelo trabalhador em 

situações em que dependem do tipo de tarefa a realizar e das condições de trabalho 

que excepcionalmente poderão se verificar e em que não possam ser adoptadas 

medidas de protecção colectiva. 
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4.10 -  Formação e Informação dos Trabalhadores 

 

O Plano de Formação e Informação dos trabalhadores é um conjunto de medidas 

que visa dar cumprimento à Lei-Quadro sobre Segurança, Higiene e Saúde no 

Trabalho, segundo a qual a entidade empregadora deve assegurar a formação e 

informação dos trabalhadores tendo em conta as funções que desempenham e o 

posto de trabalho que ocupam. 

Assim o Plano de Formação e Informação dos Trabalhadores deverá sensibilizar os 

trabalhadores para a segurança e saúde no trabalho; proporcionar formação 

específica a trabalhadores sempre que seja necessário;  

As acções de sensibilização deverão ter lugar, num dos primeiros dias da abertura do 

Estaleiro, e durante a execução dos trabalhos com periodicidade previamente 

definida. Nota, a primeira acção de sensibilização deverá realizar-se antes do inicio 

dos trabalhos. 

Aquando da entrada de um novo trabalhador ao serviço, ser-lhe-ão fornecidas 

informações gerais sobre segurança e saúde da empreitada. 

A todos os trabalhadores da obra, a EE/A deverá entregar no momento de entrada, 

um folheto de acolhimento, em formato tão reduzido quanto possível legível e 

facilmente maneável. 

Deve ser prevista a afixação, nomeadamente na vitrina a instalar no estaleiro e 

noutros locais de grande visibilidade pelos trabalhadores, informações de carácter 

geral sobre a segurança no trabalho, com realce para as medidas já implementadas. 

Na vitrina deverá afixar-se também os documentos referentes a: 

 - Comunicação Prévia; 

 - Tabela de salários mínimos; 

 - Horário de Trabalho; 

 - Quadro com registo de telefones de emergência; 

 - Quadro de registo de acidentes e índices de sinistralidade laboral; 

 - Informações relativas às acções de formação no âmbito da SHST. 
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Para além das acções de sensibilização dirigidas a todos os trabalhadores da obra, 

deverão também prever-se reuniões periódicas com grupos de trabalhadores, nas 

quais deverão ser analisadas as fichas de procedimentos de inspecção e prevenção 

aplicáveis aos trabalhos que o grupo de trabalhadores pretende executar. 

 

4.11 -  Plano de Registo de Acidentes e Índices de 

Sinistralidade 

 

Sempre que ocorra um acidente de trabalho que tenha que ser participado à 

Companhia de Seguros deve ser efectuado um inquérito registando-se todas as 

informações relevantes que permitam uma análise detalhada desse acidente. 

Sem prejuízo de outros modelos que a EE/A utilize quer internamente quer por 

obrigação das entidades a quem o acidente de trabalho deva ser comunicado, a 

EE/A registará esses Acidentes e colocará no anexo. 

 COMUNICAÇÃO E REGISTO DE ACIDENTES 

É competência da EE/A registar os acidentes de trabalho que tenham que ser 

participados à companhia de seguros. Sem prejuízo de outras comunicações 

estabelecidas legalmente, o DTE é responsável por comunicar por escrito à 

Fiscalização esses acidentes, atendendo às seguintes regras: 

- A comunicação à Fiscalização deverá ser feita no prazo máximo de 24 horas após o 

acidente. Essas comunicações são feitas pelo envio de cópia do Registo de Acidente 

de Trabalho. 

- No prazo máximo de uma semana após a data do acidente, a EE/A terá que enviar 

ao CSSO e à Fiscalização o Relatório de Investigação do Acidente. Esse relatório 

deve conter no mínimo as causas do acidente e as medidas de prevenção 

implementadas, destinadas a evitar a recorrência de acidentes do mesmo tipo. 
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- No caso do trabalhador acidentado permanecer de baixa por um longo período, a 

EE/A enviará ao CSSO e Fiscalização (periodicidade mensal), a evolução do estado 

de saúde do acidentado e previsão do seu regresso ao trabalho. 

- Após o regresso ao trabalho do acidentado, no prazo máximo de 5dias ou após a 

data do apuramento efectivo do grau de desvalorização, a EE/A enviará ao CSSO e 

à Fiscalização o Relatório Final. 

A EE/A deverá mensalmente preencher a ficha a incluir em anexo. 

 

 ÍNDICES DE SINISTRALIDADE LABORAL 

A EE/A registará todos os elementos para assim determinar os principais Índices de 

Sinistralidade Laboral, utilizando o documento a incluir no anexo. 

 

Os resultados obtidos deverão ser objecto de análise em reuniões da comissão de 

segurança de obra, procurando-se determinar as causas dos acidentes ocorridos. 

A EE/A actualizará no final de cada mês os dados relativos aos acidentes e índices 

de sinistralidade laboral e entregando à Fiscalização o respectivo registo. Este 

quadro de registo com os Índices de Sinistralidade Laboral depois de actualizado 

deverá ser afixado na vitrina existente no estaleiro, assim como os respectivos 

gráficos (com a evolução desses Índices). 

 

4.12 -  Plano de Emergência 

 

É obrigação do empregador o estabelecimento das medidas a adoptar em caso de 

ocorrência de acidentes, assim a EE/A preparará até 11 (onze) dias após a data da 

consignação um Plano de Emergência estabelecendo as medidas a aplicar em caso de 

acidente, o qual deve prever, nomeadamente, o seguinte: 

- Afixação na vitrina e junto aos telefones que existam no estaleiro, lista de 

telefones de emergência, nomeadamente Bombeiros, Polícia, Hospital, Serviços 

Camarários, Fiscalização, CSSO, DTE, Encarregado Geral. 
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- Sinalização de segurança identificando, nomeadamente os meios de combate a 

incêndios e o posto de primeiros socorros. 

- Identificação de elementos com formação em prestação de primeiros socorros 

(socorristas do trabalho).  

- Existência de sistema de comunicação eficaz entre o estaleiro principal com as 

várias frentes de trabalho. 

- Existência no estaleiro principal em perfeito estado de utilização, pelo menos, 

uma maca de salvamento e uma viatura automóvel. 

- Caminhos e sinalização adequada de acesso a todas as zonas de trabalhos para 

evacuação de sinistrados e de todo o pessoal da obra em caso de ocorrência de 

catástrofe. 

- Nas frentes de trabalho em locais não servidos directamente por vias públicas e 

outros de difícil identificação quanto à sua localização exacta, deverá a EE/A 

entregar uma cópia do Plano de Emergência aos Bombeiros Locais. 

 

4.13 -  Planos de Sinalização Temporária na Via Pública 

 

A EE/A deve apresentar para aprovação da Fiscalização, o plano de sinalização 

temporária para os desvios de trânsito pretendidos, entenda-se que tanto se aplica 

este critério para situações em que ocorra interferência com a rede viária existente 

como no desenvolvimento dos trabalhos no interior do estaleiro da obra. 

O plano de, sinalização temporária deve dar cumprimento ao Decreto-Regulamentar 

n.o 22-A/98, de 1 de Outubro e Decreto-Regulamentar n.o 41/02 de 20 de Agosto, 

assim como às prescrições do Manual de Sinalização Temporária, Tomo II da ex-

JAE e condicionantes locais. 

Os equipamentos de demarcação e de guiamento adoptados deverão ser, 

nomeadamente barreiras de guiamento amovíveis e mini-balizadores reflectorizados. 

A divisão das zonas de trabalho devem ser realizadas com recurso à utilização de 

perfis tipo "New Jersey", enquanto que no caso da sinalização temporária deverá 

empregar-se a fita adesiva amarela conjuntamente com marcadores refletorizados. 
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Os sinais verticais devem ser colocados à altura da visão, não devendo ser 

colocados mais do que três sinais juntos. 
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Anexo 
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ANEXO 1 
 

 

COMUNICAÇÃO PRÉVIA 
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COMUNICAÇÃO PRÉVIA 

1 – Data da comunicação : __/__/___ 

2 – Endereço completo do estaleiro: 

3 – Nome e Endereço da do Dono da Obra: 

4 – Natureza da Obra: 

5 – Nome e endereço do Fiscal da Obra: 

6 – Autor do Projeto:  

7 – Nome e endereço do Coordenador em matéria de Segurança e Saúde durante a 

elaboração do projeto em obra: 

8 - Nome e endereço do Coordenador em matéria de Segurança e Saúde durante a 

elaboração do realização em obra: 

9 – Nome e endereço do Director de Obra: 

 

10 – Datas previsíveis de início e termo dos trabalhos no estaleiro . inicio: __/__/___  

e termo  __/__/____  

11 – Duração presumível dos trabalhos no estaleiro: 

12 – Estimativa do número máximo de trabalhadores por conta de outrem e 

independentes, presentes em simultâneo no estaleiro: 

13 – Estimativa do número de empresas e de trabalhadores independentes no 

estaleiro:  

 

14 – Identificação das empresas já seleccionadas: 
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ANEXO 2 
 

 

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREITEIRO E SUB-EMPREITEIRO 
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IDENTIFICAÇÃO DO EMPREITEIRO E SUB-EMPREITEIRO 

PROJETO: 
____________________________________________________________________
__ 
         

N.º de trabalhadores previsto: 
_______________________________________________________ 

         

         

EMPREITEIRO 

         
Nome: 
____________________________________________________________________ 
Morada: 
____________________________________________________________________ 
Telefone: ____________________________  Fax: 
________________________________________ 

RESPONSÁVEL NA OBRA 

Nome: 
____________________________________________________________________ 
Morada: 
____________________________________________________________________ 
Telefone: ____________________________  Fax: 
________________________________________ 

COORDENADOR DE SEGURANÇA 

         

Nome: 
____________________________________________________________________ 
Morada: 
____________________________________________________________________ 
Telefone: ____________________________  Fax: 
________________________________________ 

SUB-EMPREITEIRO SUB-EMPREITEIRO 
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ANEXO 3 
 

 

REGISTO DE ENTRADA DE EMPREITEIRO OU SUB-EMPREITEIRO 

AO SERVIÇO NA OBRA 
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REGISTO DE ENTRADA DE EMPREITEIRO OU SUB-EMPREITEIRO AO 
SERVIÇO DA OBRA 

EMPREITEIRO  SUB-EMPREITEIRO 

Nome: 
____________________________________________________________________ 
Morada: 
____________________________________________________________________ 
Telefone: ____________________________  Fax: 
________________________________________ 

Companhia de Seguros: ________________________________________________ 

Apólice n.º : ______________  Entidade Hospitalar para 
tratamento:__________________________ 

EMPREITADA ADJUDICADA 

Designação: 
____________________________________________________________________ 

Local: _______________________________________________________________ 

Trabalho a executar: ___________________________________________________ 

Data de inicio: __/__/____                       Data de Fim: ___/__/___   

Horário Previsto: 
____________________________________________________________________ 
Chefia Directa: ______________________________________ Contacto: _______ 

RESPONSÁVEL NA OBRA 

Nome: 
____________________________________________________________________ 
Morada: 
____________________________________________________________________ 
Telefone: ____________________________  Fax: ___________________________ 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Declaro ter conhecimento das regras de segurança e dos procedimentos de 
prevenção a assegurar e a manter na obra. 
         

O Responsável da empresa _________________________________ (Assinatura e 
Carimbo) 
Data __/__/___          O Coordenador de 
Segurança______________________________________ 
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ANEXO 4 
 

 

CHECK – LIST 
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ANEXO 5 
 

 

SITUAÇÃO GLOBAL DA OBRA 
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ANEXO 7 
 

 

FICHA DE PREENCHIMENTO DE SEGUROS DE TRABALHO 
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ANEXO 8 
 

 

FICHAS DE ACÇÕES CORRECTIVAS A IMPLEMENTAR 
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ANEXO 9 
 

 

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 

SINAIS DE AVISO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINAIS DE PROIBIÇÃO 

SINAIS DE OBRIGAÇÃO 

SINAIS DE IDENTIFICAÇÃO 

SINAIS DE SALVAMENTO OU SOCORRO 
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ANEXO 10 
 

 

FICHA DE DISTRIBUIÇÃO DE EPI 
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ANEXO 11 
 

 

FICHA DE PROCEDIMENTOS DE INSPECÇÃO E PREVENÇÃO 
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ANEXO 12 
 

 

FICHA DE CONTROLO DE EQUIPAMENTO DE ESTALEIRO 
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ANEXO 13 
 

 

FICHA DE REGISTO DE NÃO CONFORMIDADE 

E ACÇÕES PREVENTIVAS 
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ANEXO 14 
 

 

FICHA DE REGISTO DE NÚMEROS DE TELEFONE DE 

EMERGÊNCIA 
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SOS- Numero Nacional de Socorro 112 

Bombeiros de ..  

Bombeiros de ..  

Intoxicações  

Protecção Civil (9.00 h às 18.00 h)  

Restante horário 

 

GNR de  

GNR de  

 

 

Socorrista  

Médico 

Centro Saúde de  

Centro Saúde de  

 

 

 

Hospital Distrital de   

Posto Médico  

SAP – Serviço de Atendimento Permanente  

Farmácia  

Água  

Esgotos  

Electricidade  

Gás  

Telefones  

Televisão por Cabo  

ACT – Autoridade para as condições de trabalho  

Companhia de Seguros  

Coordenador de Segurança e Saúde  

Serviços de Segurança e Saúde  

Diretor da Obra  
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CALENDARIZAÇÃO
 



1 2 3 4 5 6 7 8

1 - REPAVIMENTAÇÃO DA RUA DA ORDEM DE SANTIAGO 

E RUA DA IGREJA MATRIZ - PEGARIAS - PALMELA

2 - PAVIMENTAÇÃO DE TROÇO EM PEGARIAS - PALMELA

3 -TROÇO DE RUA ENTRE A RUA DE SÃO JULIÃO E A RUA 

DO SAMOUCO - PALMELA

4 - TRABALHOS ACESSÓRIOS

Calendarização previsional do desenvolvimento da obra

A duração que se prevê para a execução dos trabalhos será 56 dias.

Semanas
Trabalhos

O equipamento a mobilizar será: camiões, cilindros, espalhadora, retro-escavadoras, pás carregadoras e diversas ferramentas de uso manual e 

individual.

EMPREITADA “Pavimentações e Repavimentações de Ruas no Bairro das Pegarias em Palmela" 
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