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PARTE I – CLÁUSULAS GERAIS
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Cláusula 1ª – Objeto do procedimento
O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar na sequência
do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisição de serviços para
“Manutenção de espaços públicos – espaços ajardinados, zonas verdes e de lazer”, nas condições
especificadas nas condições técnicas do presente caderno de encargos, para os seguintes espaços
públicos:
Jardim das Palmeiras
Área relvada da piscina exterior
Alameda Santo André
Jardim Santo André
Espaços ajardinados junto à cooperativa
Bairro Sá Carneiro
Rotunda do “Sol Dourado”, na EN17
Loteamento – Quinta de Vale Vaqueiro – Vila Nova de Poiares
Loteamento – Terraços da Serra - Entroncamento
Loteamento – Vale de Moinho – Entroncamento (Atrás do Restaurante D. Elvira)
Louredo Natura Parque
Rotundas junto à EB 2/3+S Dr. Daniel de Matos e Jardim das Palmeiras
Rotunda “Capriland”
Avenida Manuel Carvalho Coelho
Rotunda na Zona Industrial, atrás da D. Elvira
Rotunda do Monumento aos trabalhadores do município
Canteiro do loteamento do séc. XXI
Rotunda da Ribeira do Moinho (EN2)
Centro Escolar de Vila Nova de Poiares
Centro de Saúde de Vila Nova de Poiares
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Avenida Manuel Carvalho Coelho – Canteiros junto ao Ribeiras
Área de calçada do loteamento do Séc. XXI
Espaço de apoio ao visitante
Rua General Humberto Delgado – Canteiro na Avessada
Avenida Dr. Daniel de Matos – Área junto ao confrade
Avenida Dr. Daniel de Matos – cruzamento com a Rua Dr. Jerónimo Pereira da Silva
Recinto da feira
Avenida Eusébio da Silva Ferreira – canteiro junto à ETAR
Canteiro junto à Urbanização Nova Vila
Rotunda do Lagar de Azeite
Cláusula 2ª - Contrato
1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:
a) Os suprimentos dos erros e das omissões do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão
competente para a decisão de contratar;
b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao Caderno de Encargos;
c) O presente Caderno de Encargos;
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário.
3. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva
prevalência é determinada pela ordem pela qual aí são indicados.
4. Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 e o clausulado do contrato,
prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.º do Código dos Contratos Públicos e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no
artigo 101.º desse mesmo diploma legal.
Cláusula 3.ª - Proposta
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A proposta deve incluir:
a. Declaração do concorrente de aceitação do conteúdo do caderno de encargos, elaborada
em conformidade com o modelo constante do anexo I ao DL 18/2008, de 29/1, na sua
nova redação;
b. Documento com o preço total da proposta, para o período de vigência do contrato,
excluindo o IVA à taxa legal em vigor. Neste documento deve ainda ser indicado o valor
mensal da prestação de serviços para as áreas abrangidas pelas alíneas a) e o valor para as
áreas indicadas na alínea b), definidas na cláusula 1ª do caderno de encargos;
c. Documentos que contenham os esclarecimentos justificativos da apresentação de um
preço anormalmente baixo, se for o caso, quando esse preço resulte direta ou
indiretamente das peças do procedimento.
d. Certidão permanente ou código de acesso da sociedade ou, no caso de pessoa individual,
comprovativo em como detém o CAE para o exercício da atividade pretendida.
e. Documento com indicação do tempo médio de resposta após solicitação do município para
a realização de uma intervenção não programada, cuja necessidade é resultante de uma
situação anómala.

Cláusula 4ª – Prazo de vigência do contrato
O prazo da prestação de serviços é de 24 (vinte e quatro) meses, sem prejuízo das obrigações
acessórias que devam perdurar para além da cessação do contrato.
A intervenção nas áreas abrangidas e identificadas no presente caderno de encargos terá o seu
início imediatamente após a celebração do contrato.
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CAPÍTULO II – OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
SECÇÃO I - OBRIGAÇÕES DO PRESTADOR DE SERVIÇOS
SUBSECÇÃO I – DISPOSIÇÕES GERAIS

Cláusula 5ª - Obrigações principais do prestador de serviços
O prestador de serviços obriga-se a executar os trabalhos de acordo com o estabelecido no respetivo
contrato.
Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente Caderno de Encargos
ou nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o adjudicatário as seguintes
obrigações principais:
a) Executar os trabalhos, de acordo com os requisitos da prestação de serviços definidos neste
caderno de encargos e demais documentos contratuais;
b) Prestar de forma correta e fidedigna as informações referentes às condições da prestação de
serviços, bem como prestar todos os esclarecimentos que se justifiquem;
c) Comunicar à entidade adjudicante, logo que deles tenham conhecimento, os factos que tornem
total ou parcialmente impossível a execução dos trabalhos, bem como o cumprimento de
qualquer outra das suas obrigações, nos termos do contrato celebrado;
d) Não alterar as condições da prestação de serviços à exceção dos casos previstos no presente
caderno de encargos;
2. A título acessório, o prestador de serviços fica ainda obrigado, designadamente, a:
a) Recorrer a todos os meios humanos, equipamentos, materiais e tecnologias que sejam
necessários e adequados à prestação do serviço, bem como ao estabelecimento do sistema de
organização necessário à perfeita e completa execução da prestação de serviços a seu cargo, cumprir
com zelo o serviço prestado, dar resposta célere e intervenção imediata por solicitação do Município de
Vila Nova de Poiares em caso de acidentes imprevisíveis que necessitem de reposição das condições de
qualidade e segurança dos espaços verdes.
b) O adjudicatário é ainda responsável por promover e implementar soluções ambientalmente
corretas. Para o efeito, deverá optar por soluções técnicas, tecnologicamente atuais e inovadoras, que
promovam o equilíbrio das diversas componentes ambientais, nomeadamente ao nível da qualidade da
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água, do ar, do solo, e do rudo, entre outros, de forma a causar menos impactos negativos e optimizar
os impactos positivos decorrentes da prestação de serviços.
c) Promover a correta gestão dos recursos hídricos decorrente das operações de rega, optar por
utilização de produtos químicos não ofensivos para o meio ambiente e promover a utilização de
técnicas operacionais adequadas.
3 - Outros Encargos do Prestador de Serviços
A entidade executora do projeto é considerada a única responsável nas seguintes situações:
a) Pela reparação e indemnização de todos os prejuízos ou danos, por motivos que lhe sejam
imputáveis, sofridos por terceiros ou pela Entidade Adjudicante;
b) Pelas indemnizações devidas a terceiros por não cumprimento dos limites da propriedade da
entidade adjudicante, na constituição de servidões provisórias ou da ocupação temporária de
prédios particulares necessários à execução dos trabalhos;
c) Por todos os prejuízos causados, incluindo solos e linhas de água ou a terceiros, decorrentes
das operações que integram este projeto de manutenção, imputáveis a deficiências técnicas
e/ou agravadas por situações climáticas desfavoráveis;
Cláusula 6.ª – Receção dos trabalhos a executar ao abrigo do contrato
1. Regularmente, a Câmara Municipal procede à análise dos trabalhos realizados, com vista a verificar
se os mesmos reúnem as características, especificações e requisitos técnicos definidos no anexo ao
presente Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.
2. Na análise a que se refere o número anterior, o prestador de serviços deve prestar à Câmara
Municipal toda a cooperação e todos os esclarecimentos necessários.
3. No caso de a análise da Câmara Municipal, a que se refere o n.º 1, não comprovar a conformidade dos
serviços prestados com as exigências legais, ou no caso de existirem discrepâncias com as
características, especificações e requisitos técnicos definidos no anexo ao presente Caderno de
Encargos, a Câmara Municipal deve disso informar, por escrito, o prestador de serviços.
4. No caso previsto no número anterior, o prestador de serviços deve proceder, à sua custa e no prazo
razoável que for determinado pela Câmara Municipal, às alterações e complementos necessários para
garantir o cumprimento das exigências legais e das características, especificações e requisitos técnicos
exigidos.
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5. Após a realização das alterações e complementos necessários pelo prestador de serviços, no prazo
respetivo, a Câmara Municipal procede a nova análise, nos termos do n.º 1.

Cláusula 7.ª - Objeto do dever de sigilo
1 – O prestador de serviços deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não
técnica, comercial ou outra, relativa ao Município de Vila Nova de Poiares, de que possa ter
conhecimento ao abrigo ou em relação com a execução do contrato.
2 - A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta e
exclusivamente à execução do contrato.
3 - Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que fossem comprovadamente
do domínio público à data da respetiva obtenção pelo prestador de serviços ou que este seja
legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades
reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.
Cláusula 8.ª - Prazo do dever de sigilo
O dever de sigilo é ilimitado, sem prejuízo da sujeição subsequente a quaisquer deveres legais
relativos, designadamente, à proteção de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestígio ou da
confiança devidos às pessoas coletivas.

SECÇÃO II - OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES
Cláusula 9ª – Preço contratual
1. Pela prestação de serviços objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigações
constantes do presente Caderno de Encargos, o Município de Vila Nova de Poiares deve pagar ao
adjudicatário o preço constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se este
for legalmente devido, não excedendo os €70.120,00 (setenta mil cento e vinte euros) + IVA.

9
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS – ESPAÇOS AJARDINADOS, ZONAS VERDES E DE LAZER

CADERNO DE ENCARGOS

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES
CÂMARA MUNICIPAL
Obras Públicas e Infraestruturas Municipais
Largo da República / 3350-156 Vila Nova de Poiares
Tel: 239420850 Fax: 239421800 Email: geral@cm-vilanovadepoiares.pt

2. O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao contraente público, nomeadamente as
despesas de alojamento, alimentação e deslocação de meios humanos, despesas de aquisição,
transporte, armazenamento e manutenção de meios materiais bem como quaisquer encargos
decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou licenças.
Cláusula 10ª – Condições de Pagamento
1. A quantia devida pelo Município de Vila Nova de Poiares, deve ser paga no prazo de 60 dias após a
receção pelo Município de Vila Nova de Poiares das respetivas faturas, as quais só poderão ser emitidas
após o vencimento das obrigações respetivas.
2 ― Para os efeitos do número anterior, a emissão das faturas deverá ser mensal, com a finalização dos
trabalhos objeto da prestação de serviços naquele período.
3 ― Em caso de discordância por parte do Município de Vila Nova de Poiares, quanto aos valores
indicados nas faturas, deve este comunicar ao prestador de serviços, por escrito, os respetivos
fundamentos, ficando o prestador de serviços obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou
proceder à emissão de nova fatura corrigida.
4 ― Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.º 1, as faturas são pagas através de
transferência bancária, devendo o fornecedor indicar o IBAN para o efeito.

CAPÍTULO III – PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUÇÃO

Cláusula 11ª – Penalidades Contratuais
1 ― Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, a Câmara Municipal pode exigir do
prestador de serviços o pagamento de uma pena pecuniária, de montante a fixar em função da
gravidade do incumprimento, nos seguintes termos: P=V*A/500, em que P corresponde ao montante
da penalidade, V é igual ao valor o contrato/do fornecimento dos serviços em atraso e A é o n.º de dias
em atraso.
2 ― Em caso de resolução do contrato por incumprimento do prestador de serviços, o Município de Vila
Nova de Poiares pode exigir-lhe uma pena pecuniária de 0.5% até 20% do valor do contrato.
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3 ― Ao valor da pena pecuniária prevista no número anterior são deduzidas as importâncias pagas pelo
prestador de serviços ao abrigo da alínea a) do n.º 1, relativamente à prestação de serviços objeto do
contrato cujo atraso na execução dos trabalhos tenha determinado a respetiva resolução.
4 – Na determinação da gravidade do incumprimento, a Câmara Municipal tem em conta,
nomeadamente, a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do prestador de
serviços e as consequências do incumprimento.
5 ― O Município de Vila Nova de Poiares pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato
com as penas pecuniárias devidas nos termos da presente cláusula.
6 ― As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que o Município de Vila Nova de
Poiares exija uma indemnização pelo dano excedente.

Cláusula 12ª – Força Maior
1. Não podem ser impostas penalidades ao prestador de serviços, nem é havida como incumprimento, a
não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso
de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a respetiva realização,
alheias à vontade da parte afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração do
contrato e cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar.
2. Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, designadamente,
tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinações governamentais ou
administrativas injuntivas.
3. Não constituem força maior, designadamente:
a) Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do prestador de serviços, na
parte em que intervenham;
b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do prestador de serviços ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus
subcontratados;
c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatória ou de outra
forma resultantes do incumprimento pelo fornecedor de deveres ou ónus que sobre ele recaiam;
d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo prestador de serviços de normas legais;
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e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do prestador de serviços cuja causa,
propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de normas de
segurança;
f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do prestador de serviços não devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser
imediatamente comunicada à outra parte.
5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações contratuais
afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da
força maior.
Cláusula 13ª – Resolução por parte do contraente público
1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o Município de Vila Nova de
Poiares pode resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o prestador de serviços violar de
forma grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem, designadamente nos seguintes
casos:
a) Atraso, total ou parcial, na entrega dos bens objeto do contrato superior a dez (10) dias ou
declaração escrita do prestador de serviços de que o atraso em determinado trabalho excederá
esse prazo.
2. O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração enviada ao
prestador de serviços e não determina a repetição das prestações já realizadas, a menos que tal seja
determinado pelo Município de Vila Nova de Poiares.
Cláusula 14ª – Resolução por parte do prestador de serviços
1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o prestador de serviços pode
resolver o contrato quando:
a) Qualquer montante que lhe seja devido esteja em dívida há mais de 60 dias ou o montante em dívida
exceda 20% do preço contratual, excluindo juros.
2. O direito de resolução é exercido por via judicial, nos termos da Cláusula 22.ª.
3. Nos casos previstos na alínea a) do n.º 1, o direito de resolução pode ser exercido mediante
declaração enviada ao Município de Vila Nova de Poiares, que produz efeitos 30 dias após a receção
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dessa declaração, salvo se este último cumprir as obrigações em atraso nesse prazo, acrescidas dos
juros de mora a que houver lugar.
4. A resolução do contrato nos termos dos números anteriores não determina a repetição das
prestações já realizadas pelo prestador de serviços, cessando, porém, todas as obrigações deste ao
abrigo do contrato, com exceção daquelas a que se refere o artigo 444.º do Código dos Contratos
Públicos.
CAPÍTULO IV – CAUÇÃO
Cláusula 15ª - Caução e seguros
De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 88.º do Código dos Contratos Públicos, quando o preço
contratual for inferior a € 200 000, não é obrigatória a prestação de caução. Nesse caso, a entidade
adjudicante poderá proceder à retenção até 10% do valor dos pagamentos a efetuar, devendo, para o
efeito, prever essa faculdade no caderno de encargos específico.
Cláusula 16.ª - Execução da caução
1 ― Não exigível prestação de caução, de acordo com o disposto no n.º 2 do art.º 88º do CCP.
CAPÍTULO V – RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS
Cláusula 17ª – Foro competente
Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Coimbra, com expressa renúncia a qualquer outro.

CAPÍTULO V – DISPOSIÇÕES FINAIS
Cláusula 18ª – Subcontratação e cessão da posição contratual
A subcontratação pelo prestador de serviços e a cessão da posição contratual por qualquer das partes
depende da autorização da outra, nos termos do Código dos Contratos Públicos.
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Cláusula 19ª – Comunicações e notificações
1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Código dos Contratos Públicos, para o
domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser comunicada à outra
parte.
Cláusula 20ª – Contagem dos Prazos
Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados.

Cláusula 21ª – Legislação Aplicável
O contrato é regulado pela legislação portuguesa.

PARTE II – CLÁUSULAS TÉCNICAS
Cláusula 22ª – Especificações técnicas
CONDIÇÕES GERAIS
Informação sobre os dias de trabalho
A entidade adjudicatária deverá entregar, no início do contrato, uma programação genérica dos
trabalhos a realizar, com uma previsão dos meios humanos e maquinaria a deslocar para o terreno
durante a execução do trabalho. A referida programação deverá conter o plano mensal de atividades
previstas.
O adjudicatário terá ainda de fazer constar formalmente todo o tipo de anomalias/incidentes, com
indicação da frequência e número de vezes verificadas, as dificuldades sentidas no desenvolvimento
das operações, inutilizações de equipamentos e materiais, atos de vandalismo, entre outros.
Sinalização durante as operações de manutenção
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A sinalização do local de trabalho será da responsabilidade do adjudicatário que, como tal, responderá
por qualquer acidente ocorrido em consequência da mesma sinalização ou falta desta. Fica responsável
pela degradação do pavimento não só na zona de trabalho, mas também na parte restante do
pavimento, incluindo passeios que sofram deterioração devido à deslocação das máquinas e viaturas e
outros equipamentos ou ao desvio de tráfego provocado pela execução das tarefas. A sinalização para
as obras deve obedecer à legislação em vigor para o efeito. A sinalização de caráter temporário deve
ser retirada após a conclusão dos trabalhos, e só depois de se terem restituído à via as condições
normais de circulação existentes inicialmente. Os equipamentos ou viaturas em serviço não devem
obstruir o trânsito na via pública, respeitando as normas reguladoras de trânsito. Não é permitida a
colocação de sinais ou de publicidade nas zonas verdes. O adjudicatário deverá zelar para que esta
exigência seja cumprida e, em caso de infração, deverá imediatamente comunicar o facto ao Município.

OBJETO DO CONTRATO
A presente prestação de serviços tem por objeto a execução de trabalhos de manutenção e conservação
de espaços ajardinados e zonas verdes e de lazer.
Objetivo geral – melhorar a eficiência na manutenção e tratamento de espaços ajardinados, zonas
verdes e de lazer, inseridos em zonas urbanas, da responsabilidade do Município.
Objetivos específicos:
- Assegurar boas condições de utilização dos espaços;
- Melhorar a estética das zonas em questão, em proveito dos residentes e visitantes ao concelho.

LOCAIS DE INTERVENÇÃO
A prestação de serviços incidirá em locais dispersos do concelho de Vila Nova de Poiares, com as
localizações identificadas em anexo.
A totalidade da área de espaços verdes, excluindo as caldeiras em cada espaço ajardinado a intervir
cujas espécies vegetais se encontram igualmente abrangidas pelo presente procedimento, é de cerca de
37185 m2 descriminada na seguinte listagem, com indicação de áreas parciais aproximadas:

LISTAGEM DOS ESPAÇOS PÚBLICOS A INTERVIR
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LOCAL

ÁREA DE ESPAÇOS VERDES (m2)

Jardim das Palmeiras

4478

Área relvada da piscina exterior

1636

Alameda Santo André

707

Jardim Santo André

148

Espaços ajardinados junto à cooperativa

102

Bairro Sá Carneiro

635

Rotunda do “Sol Dourado”, na EN17

380

Loteamento – Quinta de Vale Vaqueiro – Vila

3.200

Nova de Poiares
Loteamento – Terraços da Serra - Entroncamento

4.477

Loteamento – Vale de Moinho – Entroncamento

1.179

(Atrás do Restaurante D. Elvira)
Louredo Natura Parque

6650

Rotundas junto à EB 2/3+S Dr. Daniel de Matos e

350

Jardim das Palmeiras
Rotunda “Capriland”

340

Avenida Manuel Carvalho Coelho

3850

Rotunda na Zona Industrial, atrás da D. Elvira

150

Rotunda do monumento aos trabalhadores do

400

município
Canteiro do loteamento do séc. XXI

80

Rotunda da Ribeira do Moinho (EN2)

100

Centro Escolar de Vila Nova de Poiares

1000

Centro de Saúde de Vila Nova de Poiares

4000
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Avenida Manuel Carvalho Coelho – Canteiros

110

junto ao Ribeiras
Área de calçada do loteamento do Séc. XXI

550

Espaço de apoio ao visitante

1250

Rua General Humberto Delgado – Canteiro na

20

Avessada
Avenida Dr. Daniel de Matos – Área junto ao

100

confrade
Avenida Dr. Daniel de Matos – cruzamento com a

60

Rua Dr. Jerónimo Pereira da Silva
Recinto da feira

500

Avenida Eusébio da Silva Ferreira – canteiro junto

100

à ETAR
Canteiro junto à Urbanização Nova Vila

75

Rotunda do Lagar de Azeite

520

A área de intervenção encontra-se identificada nas plantas de implantação em anexo, relativamente às
quais se fornecem, para um melhor reconhecimento, as seguintes indicações:
Jardim das palmeiras
Constitui um espaço de grande visibilidade, delimitado por muros de vedação, que requer uma
manutenção cuidada, com sistema de rega automática, no qual se encontram, entre outras espécies
vegetais, palmeiras de pequeno, médio e grande porte. Nesta manutenção dever-se-á considerar a
manutenção das árvores existentes em caldeiras, no passeio circundante a este espaço ajardinado.
Área relvada da piscina exterior
Constitui um espaço de grande visibilidade, delimitado por muros de vedação, que requer uma
manutenção cuidada, com sistema de rega automática, relvado e com palmeiras de grande porte.
Alameda Santo André
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Constitui um espaço de grande visibilidade, delimitado por muros de vedação, que requer uma
manutenção cuidada. Contempla duas áreas relvadas, junto a uma das entradas, delimitadas por lancil,
com algumas árvores e espécies arbustivas, e caldeiras com árvores e arbustos, dispersas por toda a
área (no qual se considera incluído o espaço do parque radical), com sistema de rega gota a gota.
Jardim Santo André
Constitui um espaço central, na Praça Luís de Camões, que requer uma manutenção cuidada, com
sistema de rega automática, relvado e com árvores e espécies arbustivas.
Espaços ajardinados junto à cooperativa
Constituem uma zona de passagem, que requer uma manutenção cuidada, relvada e com árvores de
grande porte.
Bairro Sá Carneiro
Zona residencial, com jardim, canteiros e árvores de grande porte em caldeiras.
Rotunda do “Sol Dourado”, na EN17
Área relvada, com sistema de rega.
Loteamento Quinta de Vale Vaqueiro – Vila Nova de Poiares
Os espaços verdes a manter, com a área identificada na tabela, são os assinalados com a cor verde na
respetiva planta de implantação, acrescidos da área da ilha central praça, com estacionamento em
redor, existente junto às edificações de utilização coletiva já construídas.
Igualmente está contido na prestação de serviços o tratamento das caldeiras existentes nos passeios da
urbanização, conforme descrição geral dos trabalhos.
As restantes áreas são inerentes aos lotes, não sendo, por esse motivo, abrangidas pelo presente
contrato.
Loteamento Terraços da Serra – Entroncamento
Os espaços verdes a manter, com a área identificada na tabela, são todos aqueles exteriores aos lotes
que se encontram delimitados na planta síntese do loteamento a cor vermelha. Encontra-se ainda
contido na prestação de serviços o tratamento das caldeiras existentes nos passeios da urbanização,
conforme descrição geral dos trabalhos.

18
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS – ESPAÇOS AJARDINADOS, ZONAS VERDES E DE LAZER

CADERNO DE ENCARGOS

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES
CÂMARA MUNICIPAL
Obras Públicas e Infraestruturas Municipais
Largo da República / 3350-156 Vila Nova de Poiares
Tel: 239420850 Fax: 239421800 Email: geral@cm-vilanovadepoiares.pt

As restantes áreas são inerentes aos lotes, não sendo, por esse motivo, abrangidas pelo presente
contrato.
Loteamento em Vale de Moinho – Entroncamento (atrás do restaurante D. Elvira)
Os espaços verdes a manter, com a área identificada na tabela, são todos aqueles exteriores aos lotes
identificados na planta síntese do loteamento, cingindo-se à área da praça central com estacionamento
em redor, à faixa verde junto à EN17 e à área confinante com o lote 4, onde se encontram instalados o
depósito de gás e o PT, delimitada pela linha preta da planta de loteamento anexa.
O tratamento das caldeiras existentes nos passeios, conforme descrição geral dos trabalhos, integra
igualmente a presente prestação de serviços.
As restantes áreas são inerentes aos lotes, não sendo, por esse motivo, abrangidas pelo presente
contrato.
Louredo Natura Parque
Zona de lazer, destinada a parque de merendas, sem sistema de rega.
Constitui um espaço com grande utilização, predominantemente sazonal. Área relvada, com árvores de
grande porte. Na prestação de serviços considera-se igualmente incluída a zona de acesso.
Rotundas junto à EB 2/3+S Dr. Daniel de Matos e Jardim das Palmeiras
Engloba a intervenção em 5 rotundas de dimensão reduzida e de triângulo separador no acesso a uma
delas.
Rotunda “Capriland”
Área parcialmente revestida com relva artificial, e a restante com terra vegetal coberta com casa de
pinheiro, com juníperos dispersos, sem sistema de rega.
Avenida Manuel Carvalho Coelho
A área a intervencionar abrange 3 rotundas e canteiros em separadores, compreendida entre o
cruzamento com a Rua Dr. Manuel Fernandes Dias Martins Vicente e a rotunda “Capriland”, na EN17.
Apenas uma das rotundas tem sistema de rega (a do Monumento aos aviadores), sendo igualmente a
única com relva.
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A rotunda do Monumento aos aviadores tem igualmente pequenos arbustos. As outras duas rotundas
têm pequenos arbustos ou palmeiras, com a área preenchida com pedra, casca de pinheiro e cacos
cerâmicos.
Nos separadores encontram-se plantados arbustos (loendros), com espaçamento regular entre si, cuja
monda deverá ser manual, sendo a área igualmente revestida com pedra.
Rotunda na Zona Industrial, atrás da D. Elvira
Sem sistema de rega, com uma Yucca no centro e com a área revestida com casca de pinheiro e pedra
branca.
Rotunda do Monumento aos trabalhadores do município
Sem sistema de rega, com área revestida a calçada e pedra e com juníperos dispersos.
Canteiro do loteamento do séc. XXI
Área relvada, com pequenos arbustos, constitui um espaço central de uma área residencial.
Rotunda da Ribeira do Moinho (EN2)
Sem sistema de rega, com agapantos e pedra.
Centro Escolar de Vila Nova de Poiares
Área delimitada por muros em espaço escolar, sem qualquer tipo de vegetação. Na primeira
intervenção encontra-se prevista a preparação do terreno e a plantação de herbáceas, arbustos ou
árvores diversas, a fornecer pelo dono da obra.
Centro de Saúde de Vila Nova de Poiares
Área delimitada por muros, com vegetação abundante e dispersa, sem sistema de rega, que requer uma
“reorganização” na primeira intervenção, com remoção e replantação de plantas ou arbustos no mesmo
local ou noutros abrangidos pela área de intervenção.
Avenida Manuel Carvalho Coelho – Canteiros junto ao Ribeiras
Zona verde inserida em área de circulação pedonal, sem sistema de rega.
Área de calçada do loteamento do Séc. XXI
Área circundante ao espaço verde e de acesso aos lotes já edificados, com revestimento em calçada.
Espaço de apoio ao visitante
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Espaço com zonas verdes, caldeiras de árvores, estacionamento em calçada de granito, grelhas de
enrelvamento e lajetas de betão, que requer manutenção quer nos espaços ajardinados quer nos
espaços pavimentados.
Rua General Humberto Delgado – Canteiro na Avessada
Canteiro de reduzida dimensão inserido em passeio.
Avenida Dr. Daniel de Matos – Área junto ao confrade
Insere-se numa zona central, e requer uma manutenção cuidada.
Avenida Dr. Daniel de Matos – cruzamento com a Rua Dr. Jerónimo Pereira da Silva
Canteiro de reduzida dimensão inserido em passeio, em zona central, que requer uma manutenção
cuidada.
Recinto da feira
Zona de utilização regular, que requer manutenção cuidada.
Avenida Eusébio da Silva Ferreira – canteiro junto à ETAR
Constitui uma zona de passagem.
Canteiro junto à Urbanização Nova Vila
Constitui uma zona de passagem.
Rotunda do Lagar de Azeite
Zona verde em rotunda com monumento ao lagar de azeite, que requer manutenção cuidada.

REGIME DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
As condições técnicas de execução da prestação de serviços são as constantes do presente caderno de
encargos.
O adjudicatário executará todos os trabalhos da prestação de serviços que, expressa ou implicitamente,
sejam exigidos para atingir o objeto da prestação de serviços, cumprindo todas as instruções.
O adjudicatário fica obrigado a executar todos os trabalhos que, durante a execução do contrato se
venham a mostrar necessários para a completa execução do objeto da prestação de serviços e não
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previsto na tabela de atividades, desde que lhe sejam ordenados por escrito pela CMVNP e fornecidos
os elementos técnicos indispensáveis para a sua perfeita execução.
Fazem parte da presente prestação de serviços todos os trabalhos mencionados neste caderno de
encargos, bem como, aqueles citados no ponto anterior.
As operações de manutenção deverão ser feitas com a regularidade e periodicidade necessárias para
garantir que os espaços se encontrem permanentemente irrepreensíveis, devendo o adjudicatário, no
prazo de execução do contrato e sempre que surja uma situação imprevista relativamente a qualquer
um dos espaços objeto do contrato ou outro considerado em substituição, atender às solicitações do
município no prazo determinado para tal.

VARIAÇÃO DA SUPERFÍCIE DE ATUAÇÃO
Se durante a execução do contrato, se verificar que algumas áreas incluídas no objeto da prestação de
serviços deixam de existir ou são reconvertidas para outros usos, o Município de Vila Nova de Poiares
poderá incluir no objeto da prestação de serviços outras áreas que perfaçam a mesma área e que sejam
da mesma tipologia.

MAQUINARIA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES
Compete ao Adjudicatário o fornecimento de todas as máquinas, ferramentas, equipamentos e
transportes necessários à boa execução dos trabalhos.

TUTORES
Os tutores para árvores serão formados por varolas de pinho ou eucalipto, com o mínimo de 6 cm de
diâmetro, devidamente tratadas e as árvores deverão ser ponteadas com material adequado para o
efeito (por exemplo: fio de mealhar alcatroado ou proteções em borracha) com um número mínimo de
atilhos (2 por árvores).
Em alguns locais, caso a Fiscalização julgue necessário, a tutoragem das árvores far-se-á com varas de
pinho em tripé.
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A altura das varas devera ser de 2,5 m e diâmetro de 8 cm. Os tutores devem ter uma superfície regular
e de diâmetro uniforme. Devem igualmente ter tratamento antifúngico.
As varas devem ser enterradas 1m no solo ficando 1,5 m desde o colo da árvore ao ponto de amarração,
devendo estas serem ligadas entre si no topo (um para cada vara) com cinta elástica de 8 cm de
largura. As cintas são presas com agrafos.

PRODUTOS QUÍMICOS E FITOSSANITÁRIOS
Todos os produtos químicos ou fitossanitários não podem ser utilizados sem a aprovação da
Fiscalização. A sua aplicação deverá ser efetuada em horas de menor utilização do espaço pela
população e terem em atenção os diplomas legais sobre esta matéria.
Só poderão ser utilizados produtos homologados, sem carácter residual, acompanhados de certificado
ambiental e tendo como princípio ativo o glifusato.

NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA
O desenvolvimento de todos os trabalhos referentes à presente prestação de serviços está sujeito à
Legislação Portuguesa respeitante às Normas Técnicas de Segurança e em especial ao Decreto – Lei
273/2003 de 29 de outubro e respetivo Plano de Segurança e de Saúde na Construção do IDICT e
Decreto – Lei 103/2008, de 24/6. Deverão ser também tomados em consideração os seguintes Manuais
do IDICT:
Nº 1 – Utilização de pesticidas Agrícolas
Nº 2 – Utilização de Produtos Químicos perigosos
Nº 4 – Trabalho Florestal
Nº 5 – Tratores e Maquinas Agrícolas

CONDIÇÕES ESPECIAIS
DESCRIÇÃO DAS OPERAÇÕES
Manutenção dos espaços públicos:
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Desmatação seletiva:
Eliminação das silvas, canas, giestas, tojos e outra vegetação invasiva, deixando as árvores nas
suas várias classes de idade, arbustos e outras espécies vegetais.



Limpeza:
Todas as áreas terão de apresentar constantemente um aspeto geral limpo, sem acumulação de
lixos ou detritos (papéis, latas, cartões, folhas velhas, etc.). Na remoção destes detritos o
adjudicatário poderá utilizar os meios que desejar, manuais ou mecânicos, desde que efetue os
trabalhos com a frequência necessária. Recolha do lixo inorgânico existente na área objeto do
contrato, incluindo eliminação pontual de árvores caídas, bem como paus, ramos e lixo
acumulados, que estejam depositados na área de intervenção e limpeza e desobstrução dos
órgãos de drenagem pluvial superficial e de profundidade, assim como os seus acessórios, em
toda a área de intervenção. Todos os detritos recolhidos diariamente serão transportados para
locais próprios para o efeito e às custas do adjudicatário, não sendo permitidos depósitos de
lixo nos jardins ou na via pública. Aos fins-de-semana, feriados e outros dias de maior
frequência o adjudicatário deverá assegurar a execução dos trabalhos nas mesmas condições.



Rega
Rega das zonas ajardinadas
A operação de rega será efetuada sempre que o teor de humidade do solo não seja o necessário
à preservação e normal desenvolvimento das plantas.
A distribuição da água de rega será efetuada por aspersão ou gota a gota. Se se optar pela rega
manual, com mangueira, deve ser utilizado um espalhador tipo chuveiro para que rega não
danifique as plantas ou altere a superfície do solo.
Será da responsabilidade do adjudicatário a programação dos tempos de rega necessários e da
sua periodicidade, os quais deverão ser adaptados às condições climatéricas, com vista a uma
correta distribuição e gestão eficiente da água, visando otimizar a rega e reduzir os consumos
de água.
Sempre que existam programadores instalados, o período de rega, salvo situações excecionais,
verificar-se-á durante o período noturno, com fracionamento das dotações diárias, de modo a
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evitar situações de escorrimento superficial. Salvo indicação expressa em contrário, todo a zona
verde deve ser regada.
Quando existam árvores ou arbustos que não sejam regados por sistema de rega, em caso de
eventual escassez de água, deverão efetuar-se regas localizadas em caldeira, na Primavera e no
Verão, com cerca de 10 dias de intervalo e de acordo com as condições climatéricas. A
quantidade de água deverá ser de cerca de 50 litros por árvore.
Manutenção dos sistemas de rega
Verificação dos sistemas de rega instalados (onde existam), com a regularidade necessária,
incidindo sobre a sua operacionalidade, programação dos controladores, carga das pilhas,
afinação e regulação dos aspersores e pulverizadores, e, de um modo geral, de todos os
elementos da rede.
Nos locais onde a rega é por aspersão, o adjudicatário deverá manter os aspersores sempre
limpos, desobstruídos e regulados, de forma a garantirem uma rega uniforme e bem
distribuída, para que os relvados apresentem sempre um aspeto uniforme.
Nas parcelas das áreas de intervenção que possuam sistema de rega gota a gota, o adjudicatário
deverá realizar ações de limpeza de fim de linha dos tubos gotejadores para remover a
sujidade.
Deverão ser sempre efetuadas medições das pressões de funcionamento, sendo que sempre
que não se verifiquem as pressões adequadas ao funcionamento do sistema o adjudicatário
deverá informar, por escrito, a câmara Municipal.
Nas situações em que se verifique a existência de sistemas de rega com filtragem, o
adjudicatário deverá efetuar a limpeza dos filtros, com a periodicidade necessária, para
assegurar a eficiência do sistema instalado, reduzindo perdas de água e o escoamento de águas
superficiais sobre áreas pavimentadas.
Sempre que se verifiquem deficiências de instalação, o adjudicatário deverá informar, por
escrito, a câmara municipal, sendo da responsabilidade desta última a alteração do sistema de
rega, se assim o entender.
É da responsabilidade do adjudicatário a manutenção do bom estado de conservação do
sistema de rega (considere-se depois da ligação à conduta principal). O prazo máximo para a
reparação das roturas é de dois dias, a partir do seu conhecimento.
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Controlo de infestantes, pragas e doenças
O adjudicatário, sempre que necessário, deverá proceder à aplicação de herbicidas seletivos,
previamente aprovados pela câmara municipal, ou à execução de monda manual.
Deverão ser removidas manchas de trevo ou de outras infestantes, com uma área superior a 0,5
m2, as quais deverão, posteriormente, ser mondadas e ressemeadas no prazo máximo de 8
(oito) dias após a notificação pela câmara municipal para o efeito.
Se se verificarem alterações nas zonas ajardinadas resultantes de doenças, sobretudo no fim da
primavera e do verão, o adjudicatário deverá informar, de imediato, a câmara municipal, por
escrito, da sua ocorrência, juntamente com o tratamento preconizado para a sua correção, a
implementar pelo adjudicatário.



Tratamentos fitossanitários
Os tratamentos fitossanitários deverão ser efetuados regularmente, com os produtos mais
adequados do mercado e desde que aprovados pelo serviço de fiscalização competente.
Em todas as aplicações de produtos fitossanitários devem ser registadas: a data da aplicação,
produto aplicado, dose e concentração da aplicação.
Deverá igualmente manter-se uma vigilância constante a fim de efetuar os tratamentos
necessários aquando do aparecimento de qualquer tipo de praga ou doença.
Os locais sujeitos a tratamento devem ser devidamente assinalados com placas avisadoras e
visíveis para o público.
As palmeiras estão suscetíveis a infeções por vírus, bactérias e fungos, bem como à infestação
de insetos e outras pragas. Os agentes infeciosos e as pragas podem variar bastante de acordo
com a região.
Só poderão ser utilizados produtos homologados, sem carácter residual, acompanhados de
certificado ambiental e tendo como princípio ativo o glifusato.



Fertilização
O fornecimento e aplicação de fertilizante é da responsabilidade do adjudicatário.
Salvo situações excecionais, e na ausência de dados sobre a fertilidade dos solos, seguir-se-ão as
seguintes recomendações:
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Relvados
Duas adubações anuais com adubo composto, à razão de 50g/m2, uma no início da
primavera, em março, e outra no início do outono, em outubro. Após a primeira adubação e
intercaladas de mês e meio, far-se-ão mais três adubações de cobertura com uma mistura
de 2/3 de adubo nitro-amoniacal, com 1/3 de adubo composto, à razão de 30 g/m2. A
aplicação far-se-á alguns dias após o corte.
Herbáceas e arbustos
Duas adubações anuais com adubo composto, à razão de 100 a 150g/m2, uma no início da
primavera e outra no início do outono. Após monda e sacha do terreno, a incorporação do
adubo far-se-á por distribuição superficial com rega imediatamente posterior, ou por
distribuição direta junto à terra, entre os pés do material vegetal. Em zonas muito secas e
pobres em matéria orgânica, far-se-á uma adubação orgânica em fevereiro/março (um mês
e meio antes da fertilização química) com um composto orgânico à razão de 1 kg/m2, que
será incorporado no terreno por cava. Nas plantas vivazes com compassos que permitam a
intervenção dentro dos canteiros, poderá ser feita uma fertilização orgânica com estrume
ou terriço em simultâneo com as operações de sacha.
Árvores em caldeira
Uma fertilização anual com adubo de libertação lenta, tipo 20-15-5 ou equivalente, em
fevereiro/março, à razão de 200g por árvore.
Palmeiras
Dependendo do local e da espécie, as palmeiras poderão necessitar de adubação para
compensar uma deficiência de nutrientes, como a deficiência de magnésio (folhagem
amarelada), deficiência de ferro (folhagem jovem amarelada, folhagem madura
esverdeada), deficiência de manganês, especialmente em solos alcalinos (folhagem jovem
encarquilhada e amarelada) e deficiência de zinco (pouca folhagem). Caso exista a suspeita
de uma deficiência de nutrientes, um arborista poderá retirar amostras do solo e das folhas
para fazer um diagnóstico adequado em laboratório específico.
As coberturas mortas orgânicas podem adicionar nutrientes no solo à medida que se
decompõem, e ajudam a reduzir os danos causados por ferramentas de corte de grama.
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Aplique de 5 a 10 cm de cobertura morta num raio de 0,6 a 1,2 metros ao redor da
palmeira. Evite aplicar a cobertura diretamente junto ao estipe ou no prato de raízes.
Prados
Anualmente será efetuada uma adubação, no início da primavera.


Sachas e mondas
Zonas arbustivas e herbáceas
Não será permitido o uso de herbicidas.
As zonas arbustivas e herbáceas deverão ser periodicamente sachadas e/ou mondadas
sobretudo durante a primavera e outono, não sendo permitida a presença de infestantes numa
percentagem superior a 10%/m2 ou infestantes com mais de 20 cm de altura. A operação de
monda é feita à mão ou com um sacho e consiste na eliminação de toda a erva daninha, de
forma a evitar a concorrência com plantas cultivadas.
Sempre que se proceder à monda de herbáceas e de arbustos, deverá ser efetuada uma
pequena mobilização superficial com sacho de forma a promover o arejamento do terreno, a
infiltração de água e a incorporação de matéria orgânica e de fertilizantes. Esta operação
deverá ser antecedida de prévia remoção do revestimento que será imediatamente reposto
uma vez terminada esta operação.
Relvados
A monda ou limpeza dos infestantes deverá fazer-se sempre que estas se tornem visíveis a
superfície do relvado, não sendo permitida a existência de ervas daninhas numa percentagem
superior a 10% por m2.



Podas
Árvores e arbustos
Na manutenção de árvores e arbustos, a poda é a operação que pode ocorrer com a maior
frequência.
A poda das árvores inseridas nas áreas objeto do contrato deverá ser feita pelo menos uma vez
no prazo de vigência do contrato, sendo a poda dos arbustos feita com a regularidade
necessária.
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- Recomendações gerais: A poda só se deve realizar quando seja necessária para ajudar a
árvore ou arbusto a conservar a sua forma natural, manter o bom estado fitossanitário e
favorecer a floração.
- Deve ter em conta que as árvores resinosas de folha persistente só se devem podar nas pontas
dos ramos ou, em casos excecionais, suprimir ramos muito jovens.
- Deverá evitar-se o corte de ramos muito grossos, e quando isto acontecer deverá o corte ser
tratado de imediato com um cicatrizante.
- No geral, as árvores e arbustos deverão ser podados no Outono/Inverno. Em determinados
casos deverá ser efetuada na época mais indicada. Os arbustos de folhagem ornamental podamse no Outono.
- O corte deverá ser tecnicamente correto.
- Todos os ramos secos e mortos deverão ser eliminados durante as operações de poda.
- O coberto que se desenvolve sob revestimento arbóreo, tipo bosque, deve ser limpo e
eliminado pelo menos duas vezes por ano, no Outono e na Primavera.
Palmeiras
A maioria das podas das palmeiras é feita para a remoção de folhagens secas (ou que estão a
secar), inflorescência (flores) e/ou cachos frutíferos, principalmente aqueles que podem se
tornar um risco em potencial às pessoas.
A poda é normalmente feita, pelo menos, duas vezes ao ano.
Durante a remoção da folhagem deve-se tomar bastante cuidado para evitar quaisquer danos à
gema terminal ou ao estipe. Evite remover a folhagem quando seu eixo for maior do que 45
graus em relação à linha horizontal. Geralmente não se deve utilizar esporas de escalada para
podar palmeiras, pois eles ferem seu estipe. Remova as folhas inferiores cloróticas ou secas ou
faça a remoção onde o eixo da folhagem esteja abaixo da linha horizontal. A remoção da
folhagem saudável onde o eixo da folhagem for maior do que 45 graus em relação à linha
horizontal não é uma medida para a redução da necessidade de podas futuras. O ideal é que as
folhagens verdes da palmeira permaneçam intactas. As palmeiras podadas excessivamente
poderão ter seu crescimento diminuído e tornar-se mais suscetíveis a pragas. A poda excessiva
também poderá causar fendilhamento nos botões terminais durante sua realização ou poderá
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fazer com que se partam em decorrência do vento após a poda, e essas duas ocorrências
poderão fazer com que a palmeira morra.
Assim, devem observar-se algumas recomendações e normas técnicas:
A melhor época para a poda varia consoante as espécies e o tipo de intervenção a efetuar,
assim, dum modo geral, a poda deve ser efetuada fora das alturas de ascensão da seiva.
Os rebentos ladrões devem ser retirados em julho/agosto.
Os pimpolhos, nomeadamente dos choupos e tílias devem ser retirados sempre que apareçam,
sobretudo se se tornam invasores dos relvados.
Os ramos secos devem ser retirados sempre que existam, bem como devem ser retirados
sempre que haja qualquer intervenção de poda.
Os utensílios de poda devem ser desinfetados após a poda em qualquer exemplar.
Na ferida resultante de um corte deve ser usado um produto desinfetante como, por exemplo,
uma solução de sulfato de cobre.
O corte deve ser correto para permitir um bom desenvolvimento do calo de cicatrização. Como
corte correto entende-se aquele que se situa no plano que vai desde a parte externa da ruga do
ramo até à parte superior do colo do mesmo. O corte não pode ser feito muito rente ao tronco
(ou ramo mãe) para não danificar os tecidos do tronco, nem longe demais para não dar origem
a um coto de madeira morta. Após o corte os bordos da ferida devem ficar limpos e o mais
uniformes possível. Sempre que se façam atarraques ou supressão de forquilhas deve usar-se o
mesmo método de corte. Numa situação de atarraque deve-se deixar sempre um tira-seivas
para a cicatrização ser mais rápida e eficiente. Quando se eliminam ramos mortos o método de
corte também será o mesmo, tendo-se nestes casos o cuidado de não danificar ou eliminar o
calo de cicatrização que já se tenha formado. Quando se pretende eliminar um ramo de maior
porte, este deve ser seccionado tantas vezes quantas as necessárias até ao plano de corte final,
para não ocorrer esgaçamento da casca do tronco.
Não podem ser efetuadas intervenções em árvores de interesse público sem conhecimento
prévio da fiscalização.
Tipos de poda
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- Poda de formação: realiza-se nas árvores jovens e recém-plantadas até se conseguir o porte e
a forma desejada para a planta adulta. Compreende dois tipos de intervenção: formação da
estrutura principal da árvore e levantamento da copa. Na formação da estrutura pretende-se
que a árvore adquira, dentro da forma natural da espécie, uma estrutura equilibrada. Deve-se
privilegiar a manutenção da flecha até a árvore atingir uma altura em que a copa tenha a sua
forma natural: é importante que o tronco e fuste sejam direitos sólidos. As forquilhas devem ser
eliminadas. O levantamento da copa deve ser efetuado até às seguintes alturas: Árvores em
jardim ou zonas pedonais - 2,5 m. A retirada de ramos baixos para o levantamento da copa não
deve exceder 1/3 da altura total da árvore e não devem ser retirados em mais de 1,5 m em
altura de cada vez. Esta operação não deve ser efetuada nas espécies cuja forma seja
caracteristicamente com revestimento desde a base. A poda de formação será anual ou bienal
consoante o crescimento e desenvolvimento da árvore.
- Poda de Manutenção: é feita com o objetivo de proporcionar à planta adulta boas condições
que favoreçam a sobrevivência das suas qualidades físicas e estéticas. Compreende três tipos
de intervenção: eliminação de ramos mortos, aclaramento e redução de copa. A eliminação de
ramos mortos far-se-á sempre que estes surjam dado o perigo que representam para pessoas e
bens. O aclaramento consiste na eliminação de ramos na parte interna da copa sem alterar a
silhueta e volumetria desta. Tem o objetivo de proporcionar um maior arejamento e penetração
dos raios solares na parte interna da copa. Não deve ser retirado, de cada vez, mais do que 20 a
30% do volume inicial da copa, devendo-se evitar o mais possível retirar ramos da periferia da
copa. A redução da copa consiste em reduzir a volumetria da copa sem alterar a sua forma
inicial. Deve ser feita à custa de atarraques junto de um tira-seivas de grossura nunca inferior a
2/3 do ramo atarracado. É um tipo de poda que só será feita excecionalmente e por causas bem
determinadas.
- Poda de Rejuvenescimento: realiza-se nas árvores e arbustos que rebentam com facilidade,
suprimindo no todo ou em parte a copa da planta (rolamento), com o objetivo de se formar uma
nova parte aérea mais vigorosa. Esta operação só pode ser feita depois de parecer favorável por
parte do serviço de fiscalização competente. Em árvores ou arbustos de maior porte, a poda de
rejuvenescimento obriga a intervenções anuais durante vários anos, até se obter de novo uma
copa equilibrada. Esta operação só pode ser feita depois de parecer favorável por parte do
serviço de fiscalização competente.
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Em caso algum será permitido o corte da guia terminal das árvores, assim como não será aceite
o corte das ramagens inferiores.
O arvoredo deverá manter-se com as suas formas naturais.
Anualmente, debaixo da orientação da fiscalização e durante o período de repouso vegetativo,
serão suprimidos os ramos que ameacem desequilibrar o normal desenvolvimento da planta,
de modo a manter-se a sua silhueta natural.
Excetuando a operação anteriormente descrita que dependerá da fiscalização, será proibido
qualquer corte do arvoredo, a não ser de ramos secos e restos de ramos secos, ou
anteriormente quebrados.
Relativamente a arbustos, deverá o adjudicatário executar limpezas de ramos secos ou doentes,
e de ramos com crescimento desproporcional com o fim de conduzir o exemplar segundo a sua
forma natural, e fazer a manutenção das sebes existentes. Os arbustos de flor, deverão ser
podados de acordo com a sua natureza e especificidade, no sentido de produzirem floração
mais intensa e vistosa.
Nunca sem o consentimento da fiscalização, o adjudicatário tomará iniciativas de condução de
arbustos sob uma forma artificial, quer seja para formação de sebes, quer seja para a
aproximação de formas arbóreas.
Se o adjudicatário efetuar qualquer poda da qual resulte um aspeto definitivamente mutilado
da arvore ou arbusto, deverá replantar um exemplar de idêntica dimensão.


Retanchas e substituições
Sempre que uma planta morre, quer se trate de árvore, arbusto ou herbácia, deve ser
imediatamente substituída por um exemplar novo, de modo a que não exista qualquer tipo de
lacunas nas zonas ajardinadas. O material vegetal utilizado é fornecido pela câmara municipal
quando se prove que a morte da planta não foi causada por negligência na manutenção.
Árvores
Procede-se ao arranque da planta morta, tendo o cuidado de não deixar resíduos das raízes no
terreno, especialmente no caso da morte da árvore ter sido por doença. Caso se justifique
dever-se-á aguardar um período de quarentena e proceder a uma desinfeção do local com
fitofármaco adequado. Para plantação de uma árvore, abrir-se-á uma cova de 1 m de
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profundidade por 1,5 m de lado ou de diâmetro. O fundo e os lados da cova deverão ser picados
até 0,10 m para permitir uma melhor aderência da terra de enchimento. Os tutores são
aplicados e cravados no terreno natural, bem fixos e a prumo, numa posição quase central na
caldeira, antes do enchimento da cova com a terra fertilizada. Procede-se a uma fertilização das
covas das árvores à razão de 0,1 m³ de estrume cavalar bem curtido ou 2 Kg de composto
orgânico por cada cova, acrescido de 2 Kg de adubo composto, em qualquer das alternativas. Os
fertilizantes deverão ser espalhados sobre a terra das covas e depois serão bem misturados
com esta quando se efetuar o enchimento das mesmas. O enchimento das covas deverá ter
lugar com a terra não encharcada ou muito húmida e far-se-á o calcamento a pé à medida que
se procede ao seu enchimento. Depois das covas cheias com a terra fertilizada e devidamente
compactada, abrem-se pequenas covas de plantação, à medida do torrão ou do sistema
radicular, no caso de plantação em raiz nua, centrais relativamente à caldeira. Seguir-se-á a
plantação propriamente dita, havendo o cuidado de deixar a parte superior do torrão ao colo
das plantas, quando estas são de raiz nua, à superfície do terreno, para evitar problemas de
asfixia radicular. Após a plantação, deverá abrir-se uma pequena caldeira para a primeira rega
que deverá fazer-se de imediato, para melhor compactação e aderência à raiz da planta. Depois
da primeira rega sempre que o desenvolvimento da planta o justifique, deverão aplicar-se
tutores, tendo o cuidado de proteger o sítio da ligadura com qualquer material apropriado, de
forma a evitar ferimentos nas plantas.
Arbustos
Após o arranque do arbusto e respeitadas as necessárias medidas cautelares proceder-se-á à
abertura de uma cova proporcional às dimensões do torrão ou do sistema radicular, (mas com
um mínimo de 0,40 m de profundidade e 0,40 m de largura ou diâmetro) seguindo-se todos os
cuidados indicados para a plantação as árvores, no que respeita à fertilização, profundidade da
plantação, primeira rega e tutoragem.
Herbáceas
Nos locais em que existem plantas anuais, a sua reposição e fornecimento será da
responsabilidade do adjudicatário e de acordo com o escalonamento de espécies indicadas pela
fiscalização. Toda a substituição de herbáceas anuais ou perenes é da responsabilidade do
adjudicatário, excetuando as situações em que ocorra alteração da espécie existente por
determinação da fiscalização. Neste caso as plantas para a primeira substituição serão
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fornecidas pelo adjudicante competindo ao adjudicatário manter as posteriores substituições.
Sempre que parte ou todo o canteiro morra ou apresente um aspeto degradado dever-se-á de
imediato proceder à substituição das plantas de modo a que não exista qualquer tipo de lacunas
nas zonas ajardinadas. Para tal, o empreiteiro deverá solicitar à câmara municipal o material
vegetal necessário. Antes da reposição das herbáceas deverá ter lugar uma mobilização
superficial do terreno, caso este se encontre muito compacto, e uma ancinhagem para a
retirada de torrões e pequenas pedras e regularização do terreno. Segue-se uma fertilização à
razão de 0,02m³/m² de estrume bem curtido, à razão de 1,5kg/m² acrescido de 0,2kg/m² de
adubo composto em qualquer das modalidades anteriores. Os fertilizantes serão espalhados
uniformemente à superfície do terreno e incorporados neste por meio de cava. As plantas
deverão ser dispostas em compasso de plantação triangular regular com espaçamento e
profundidade de plantação de acordo com as espécies a empregar. Terminada a operação
seguir-se-á a primeira rega com a distribuição de água bem pulverizada e distribuída. Quando o
terreno se apresentar seco e sobretudo quente, dever-se-á fazer uma rega antes da plantação e
esperar o tempo suficiente para que o terreno esteja com bom sazão. Pode a fiscalização
determinar a necessidade de levantar manhas inteiras de herbáceas e proceder de novo à sua
instalação, efetuando a mobilização e regularização do terreno, adubação e plantação segundo
os preceitos anteriormente descritos para a sua plantação, para aumentar o vigor das mesmas.
Este procedimento será eventual, e terá uma frequência nunca superior a uma vez por ano, por
cada mancha, e a sua ocorrência será determinada pela fiscalização em função do estado
vegetativo das manchas de herbáceas. Sempre que a fiscalização assim o determine, deve o
adjudicatário proceder ao seu levantamento e replantação. Dependendo da natureza das
herbáceas, poderá ser necessário aparar e condicionar o crescimento desmesurado, ou
intensificar a floração daquelas. Sempre que tal se verificar, deve o adjudicatário informar a
fiscalização das suas intenções. As plantas para reposição, quer sejam vivazes, quer sejam
anuais, deverão estar bem conformadas de acordo com a espécie. O sistema radicular deverá
ser igualmente bem conformado, sem sintomas de asfixia ou enrolamento das raízes. Deve ser
garantida a inexistência de problemas fitossanitários.
Palmeiras
Caso se trate de uma palmeira, outra deverá ser transplantada para o mesmo local. A operação
de transplante será feita durante o período de repouso vegetativo das palmeiras, ou seja,
devera ser executada na Primavera – Verão.
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O sucesso da transplantação das palmeiras depende em grande parte dos danos provocados na
raiz com a operação de definição do torrão. Esta operação depende da natureza e da
configuração da raiz. Naturalmente quanto menos forem os cortes feitos nas raízes, menor será
o risco de insucesso com a transplantação.
O torrão deverá ser protegido por serapilheiras ou qualquer outro material que aperte
eficazmente a terra. O objetivo da proteção do torrão com panos e cordas e, para além de
reforçar o torrão por compressão da terra, o de permitir a formação de uma funda para
levantar a planta sem que no processo se esmague o torrão.
No transporte, não se deve apoiar o torrão da planta no estrado da viatura, ou em qualquer
outra estrutura para evitar, que o torrão se desintegre com a trepidação que através desse
contacto lhe seja transmitida durante a viagem.
A planta deve ser transportada suportada na base do tronco, por forma a que este e a copa
contrabalancem o peso do torrão. O apoio deve ser procurado junto ao torrão, uma vez que este
pesa cerca de dez vezes o peso do tronco e das folhas.
A parte aérea deverá ser diminuída, pelo que se devem suprimir todas as folhas (de baixo para
cima), ate ao ponto em que estas façam um angulo de 45 graus com o tronco. A determinação
da localização do corte das folhas, deverá ser feita de forma a manter o diâmetro da palmeira
constante. As restantes folhas devem ser unidas e atadas para diminuir a área exposta ao ar,
diminuindo a evapotranspiração, e favorecendo a circulação da seiva nas folhas.
Procede-se simultaneamente a abertura da cova, que deverá ter uma dimensão superior a do
torrão, seguindo-se todos os preparativos referentes a fertilização, rega e tutoragem.
As palmeiras deverão ser escoradas, para evitar oscilações, nomeadamente pelo efeito do
vento, após a plantação.


Reposição da casca de pinheiro
É da responsabilidade do adjudicatário a eliminação de infestantes em áreas cujo revestimento
é feito em casca de pinheiro ou outro produto semelhante.
Sempre que necessário, o adjudicatário deverá proceder à reposição de casca de pinheiro,
mantendo uma camada com uma espessura mínima de 5 cm.
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O fornecimento da casca de pinheiro é da responsabilidade da CMVNP, devendo ser requerido
com a antecedência necessária.


Corte de sebes
As sebes serão cortadas sempre que necessário, de modo a adquirirem o porte e a forma
desejada, e um desenvolvimento uniforme e denso. Ter-se-á especial atenção em relação às
podas de formação de sebes jovens e recém-plantadas. No ano de plantação proceder-se-á a
uma poda severa e no segundo ano reduzir-se-ão os ramos principais a metade, de forma a
manter a densidade de crescimento.
O corte, adaptado ao tipo de sebe e ao desenvolvimento, será feito com recurso a meios
mecânicos ou manuais.
Em caso algum será permitida a introdução de quaisquer formas ou escadeados nas sebes
existentes.



Limpeza das zonas arborizadas e de sequeiro
O revestimento que se desenvolve sob o coberto arbóreo, tipo bosque, deverá ser limpo ou
eliminado pelo menos três vezes por ano, no outono e na primavera, nas épocas mais
adequadas, e sempre que solicitado pela CMVNP.



Operações de manutenção de relvados
Corte
a) Será efetuado com rigor e regularidade, de modo a que o relvado apresente um aspeto
cuidado e bem tratado; o corte deverá ser feito mecanicamente, com recurso a máquinas de
lâminas helicoidais (preferencialmente) ou rotativas, com largura média de corte de 50 cm,
ou de acordo com a dimensão e largura médias dos relvados.
b) Em parcelas cuja dimensão não permita o corte de relva com as máquinas acima referidas
ou em relvados instalados em taludes, os cortes serão efetuados com equipamento
adequado.
c) A frequência do corte depende essencialmente das condições climatéricas, da frequência da
rega e da fertilização. Na primavera e verão os cortes deverão ser mais frequentes,
prevendo-se que nesta época se façam cortes semanais, prevendo-se que nos restantes
períodos os cortes sejam efetuados duas vezes por mês. A relva será sempre cortada seca.
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d) A relva deverá apresentar uma altura homogénea de 3 a 5 cm, nunca superior a 7 cm nem
inferior a 2 cm e terá uma cor uniforme, sem manchas. O aumento da frequência dos cortes
de relva elimina a maior parte das infestantes e reduz o efeito das diferenças de coloração
dos relvados, cuja causa principal é o grande número de infestantes.
Corte dos rebordos dos relvados
Nos limites das áreas de relvado, e com o objetivo de este não invadir os caminhos ou
canteiros, realizar-se-á pelo menos três vezes por ano o corte dos relvados, utilizando uma
pá francesa, arrancando a relva em excesso até às raízes.
Medidas cautelares para proteção do colo de Arbustos e Árvores jovens: Nos locais onde
existam árvores plantadas no relvado devem ser feitas caldeiras distanciadas 0,50 m do
colo da árvore e o corte dos rebordos deve ter tratamento igual ao descrito anteriormente.
No caso de as árvores e os arbustos serem jovens, o colo deve ser protegido do corte por
tubos de plástico ou tubos de rede plástica.
Controlo de infestantes, pragas e doenças
a) Sempre que necessário, dever-se-á proceder à aplicação de herbicidas seletivos,
previamente aprovados, ou à execução de monda manual.
b) As manchas de trevo ou de outras infestantes, com uma área superior a 0,5 m2, deverão ser
removidas. Posteriormente e no prazo máximo de 8 (oito) dias, essas áreas deverão ser
mondadas e ressemeadas.
c) Se se verificarem manchas no relvado resultantes de doenças, sobretudo no fim da
primavera e do verão, o adjudicatário deverá informar, por escrito, a câmara municipal
desse facto, juntamente com o tratamento preconizado para a sua correção.
Arejamento, escarificação, rolagem e ressementeira dos relvados
a) O arejamento dos relvados, superficial e/ou em profundidade, será efetuado sempre que
necessário. Para o efeito, deverão ser destruídas, sempre que se verifique a sua ocorrência,
as camadas superficiais tipo feltro ou camadas compactas de solo em profundidade, e modo
a permitir a circulação de ar e água e o desenvolvimento normal das raízes.
b) A escarificação deverá ser bianual, depois do inverno e após o verão.
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c) A determinação de se efetuar a rolagem dos relvados compete à câmara municipal. Não
serão admitidas peladas numa percentagem superior a 10%/m2, ou seja, peladas com área
superior a um quadrado com 0,25 m de lado. Todas as peladas existentes no relvado
deverão ser semeadas de imediato.
d) A ressementeira dos relvados e/ou a colocação de tapetes de relva deve efetuar-se em
condições climatéricas frescas ou húmidas, naturais (primavera ou outono) ou artificiais
(rega), para que o relvado possa recuperar rapidamente. Não deverá, no entanto, haver
uma humidade excessiva.


Operações de manutenção de prados

Para além das operações de rega, fertilização e limpeza, são ainda necessárias as seguintes
operações:
Corte
A frequência de corte é menos reduzida do que a dos relvados, devendo os cortes ser mais
concentrados no período da primavera e verão.
Periodicamente e num mínimo de 3 vezes por ano, deverá ser efetuado o corte do rebordo das
zonas de prazo com pá francesa ou máquina apropriada, para evitar a invasão de caminhos e de
canteiros adjacentes.
Ressementeira
Todas as peladas existentes no prado, mesmo qeu resultantes de obras, devem ser ressemeadas.
Todos os trabalhos de ressementeira dos prados devem efetuar-se em condições climatéricas
frescas e húmidas, naturais (primavera e outono) ou artificiais (rega), para que o prado possa
recuperar rapidamente.
As sementes serão colocadas numa densidade de 60 g/m2, ou outra definida pela CMVNP. O
fornecimento da semente é da responsabilidade do adjudicatário.


Remoção de resíduos resultantes das operações de manutenção.
Todos os resíduos que resultem das atividades exercidas no âmbito do presente contrato, serão
removidos por conta do adjudicatário para o destino final adequado, por operador licenciado
de gestão de resíduos.
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Na execução destes trabalhos deverão ser respeitados os seguintes requisitos:
O trabalho a realizar incidirá na eliminação da parte aérea da vegetação e nunca numa
mobilização do solo, para evitar que sejam desencadeados processos erosivos de difícil
controlo. Para o efeito deverão ser utilizados os meios mecânicos e manuais mais adequados às
características de cada local de intervenção.
A equipa de trabalho deverá ser coordenada e acompanhada por um técnico superior
experiente neste tipo de trabalhos, que seja capaz de distinguir os valores ambientais presentes
(botânicos e faunísticos) que vão surgindo à medida que o trabalho progride.


Manutenção, monda e limpeza de áreas pavimentadas, caminhos, gravilhas, saibros ou outras
estruturas
Ficará a cargo do adjudicatário a eliminação de infestantes que surjam em caminhos e áreas
pavimentadas, lancis, muros e noutros locais relacionados com elementos de construção civil
na área afeta à manutenção.
A eliminação destes será feita mecânica ou quimicamente, de acordo com a conveniência do
adjudicatário.
Os produtos fitossanitários a aplicar deverão ser sempre os mais indicados em cada situação e
não deverão ser ofensivos para com a natureza (animais, domésticos, aves, linhas de água, etc).
Não poderão ter ação residual superior a 2 meses. Esta operação efetuar-se-á sempre que
necessário, num mínimo de 3 vezes por ano.

Vila Nova de Poiares, 25 de maio de 2021
Assinado por : JOÃO MIGUEL SOUSA HENRIQUES
Presidente
da Câmara Municipal
Num. deO
Identificação:
BI095930833
Data: 2021.06.04 10:59:06+01'00'
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ANEXO I – LOCALIZAÇÕES

Jardim das Palmeiras – Vila Nova de Poiares

Área relvada da piscina exterior – Vila Nova de Poiares
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Alameda Santo André – Vila Nova de Poiares
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Jardim Santo André – Vila Nova de Poiares
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Avenida Manuel Carvalho Coelho
Espaços ajardinados junto à cooperativa – Vila Nova de Poiares

Espaços ajardinados junto ao Ribeiras
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Bairro Sá Carneiro - Vila Nova de Poiares

Rotunda do “Sol Dourado”, na EN17 – Entroncamento de Poiares
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Loteamento – Quinta de Vale Vaqueiro – Vila Nova de Poiares

Loteamento – Terraços da Serra – Entroncamento
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Loteamento – Vale de Moinho – Entroncamento (Atrás do Restaurante D. Elvira)
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Louredo Natura Parque - Louredo
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Rotundas junto à EB 2/3+S Dr. Daniel de Matos e Jardim das Palmeiras – Vila Nova de Poiares

Rotunda “Capriland” – Vila Nova de Poiares
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Avenida Manuel Carvalho Coelho – Vila Nova de Poiares

Rotunda na Zona Industrial, atrás da D. Elvira
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Rotunda do Monumento aos trabalhadores do município

Loteamento do séc. XXI
Canteiro

Zona de calçada
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Rotunda da Ribeira do Moinho (EN2)

Centro Escolar de Vila Nova de Poiares
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Centro de Saúde de Vila Nova de Poiares

Espaço de apoio ao visitante
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Canteiro na Avessada

Avenida Dr. Daniel de Matos
Junto ao Confrade
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Canteiro no cruzamento com a Rua Dr. Jerónimo Pereira da Silva

Recinto da feira

Avenida Eusébio da Silva Ferreira – canteiro junto à ETAR
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Canteiro junto à Urbanização Nova Vila

Rotunda do Lagar
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