
Município de Faro
Procedimento 2016/CCPE/OP/23

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd Requisitos Local de execução
 1 CAPITULO 1 - ESTALEIRO E SEGURANÇA
1 1.1 Montagem, desmontagem e manutenção de

estaleiro e equipamentos para apoio à obra e
ao seu perfeito funcionamento e todos os
trabalhos e encargos inerentes, conforme
peças escritas e desenhadas.

vg 1

2 1.2 Elaboração do Desenvolvimento do Plano de
Segurança e Saúde para a Fase de Obra e
respectiva  implementação de acordo  com o
estipulado no DL 273/2003.

vg 1

3 1.3 Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão
de Resíduos de Construção e Demolição, de
acordo com o DL 46/2008, adaptação
continua à realidade da obra, nomeadamente
a rectificação de quantidades e classificação
dos resíduos obtidos, procedendo ao
respectivo registo e entrega à Fiscalização
dos comprovativos previstos pela lei.

vg 1

4 1.4 Fornecimento e assentamento de placar
informativo publicitando a obra, conforme
estipulado no Caderno de Encargos, incluindo
todos os trabalhos e materiais inerentes.

UN 2

5 1.5 Fornecimento, colocação e desmontagem
após conclusão dos trabalhos, de sinalização
temporária para controlo, desvio ou
interrupção de tráfego, de acordo com plano
devidamente aprovado e incluíndo todos os
materiais e trabalhos necessários.

vg 1

 2 CAPÍTULO 2: ÁREAS PEDONAIS
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6 2.1 Fornecimento e assentamento de pavimento
em placas de betão tipo "Soplacas" blocos de
encaixe, pavimento retangular ref:254 cor
amarelo, ou equivalente, com
20,0x10,0x5,0cm, assente sobre argamassa
seca de cimento e areia á razão de 1/7, com
0,08m de espessura, incluindo rejuntamento ,
todos os equipamentos, materiais e trabalhos
necessários à sua boa execução.

m2 910

7 2.2 Fornecimento e assentamento de pavimento
em placas de betão tipo "Soplacas" blocos de
encaixe, pavimento retangular ref:254 cor
cinzento, ou equivalente, com
20,0x10,0x8,0cm, assente sobre argamassa
seca de cimento e areia á razão de 1/7, com
0,08m de espessura, incluindo rejuntamento ,
todos os equipamentos, materiais e trabalhos
necessários à sua boa execução.

m2 1020

8 2.3 Fornecimento e assentamento de calçada
miuda, em pedra de vidraço branco com
0,05x0,05x0,05m de aresta, considerando
calque e recalque na execução de passeios,
assente sobre camada de argamassa seca de
cimento e pó de pedra á razão de 1/8, com
0,05m de espessura, sobre fundação
compactada, incluindo o seu rejuntamento,
todos os equipamentos, materiais e trabalhos
necessários à sua boa execução.

m2 385

9 2.4 Fornecimento e assentamento de lancil guia
de betão, com 1000x120x100x200x180mm,
assente sobre fundação de betão, incluindo
todos os movimentos de terras necessários,
bem como todos os equipamentos, materiais
e trabalhos à sua boa execução.

ml 1010

10 2.5 Fornecimento e assentamento de lancil guia
de betão, com 1000x80x250mm, assente
sobre fundação de betão, incluindo todos os
movimentos de terras necessários, bem como
todos os equipamentos, materiais e trabalhos
à sua boa execução.

ml 100

11 2.6 Execução de caldeiras quadradas para
árvores, ver peças desenhadas,
nomeadamente pormenor da caldeira.

UN 17

Largo da Sé, nº. 13
Telef. 289870870 / Fax. 289870039
www.cm-faro.pt Página 2 de 10



Município de Faro
Procedimento 2016/CCPE/OP/23

12 2.7 Remoção de calçada grada e respetiva
camada de base, separação de materiais,
transporte e depósito das pedras de calçada
em estaleiro municipal, para futura utilização
e transporte dos materiais sobrantes a
vazadouro autorizado, bem como todos os
materiais, acessórios e trabalhos inerentes.

m2 1020

13 2.8 Remoção de pavimento de placas de betão,
blocos de encaixe e respetiva camada de
base, separação de materiais, transporte e
depósito dos blocos para estaleiro municipal,
para futura utilização e transporte dos
materiais sobrantes a vazadouro autorizado,
bem como todos os materiais, acessórios e
trabalhos inerentes.

m2 35

14 2.9 Remoção de pavimento betominoso e
respetiva camada de base, depósito e
transporte dos materiais a vazadouro
autorizado, bem como todos os materiais,
acessórios e trabalhos inerentes.

m2 230

15 2.10 Fornecimento e assentamento de lancil guia
de betão, com 1000x200x150x400x150mm,
assente sobre fundação de betão, incluindo
todos os movimentos de terras necessários,
bem como todos os equipamentos, materiais
e trabalhos à sua boa execução.

ml 30

16 3.1 Aplicação de rega de colagem em betume
160/220, à taxa de 0,50 kg/m², incluíndo
fornecimento, transporte e todos os trabalhos
necessários.

m2 17970

17 3.2 Fornecimento e aplicação de uma camada de
desgaste em betão betuminoso com 0,08m
de espessura mínima após compactação em
faixa de rodagem, incluíndo a limpeza de
superfícies, correcção de cotas e declives
necessários à fluente drenagem das águas
pluviais, assim como o reposicionamento
altimétrico de todas as caixas existentes, de
acordo com as regrase  normas legais em
vigor e todos os materiais e trabalhos
necessários (ver peças desenhadas Alteração
de Traçado).

m2 17970
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18 3.3 Reparação de roturas de pavimento em
zonas pontuais, utilizando a metodologia
descrita seguidamente: Corte do pavimento
com máquina de corte; Escavação a um
aprofundidade média de 0,50m;
Compactação de fundo de caixa; Aplicação
de tout-venant em duas camadas de 0,20m
compactadas; Aplicação de rega de colagem;
Aplicação de camada de regularização em
binder com 0,10m de espessura, incluindo
limpeza e rega de colagem;Carga, transporte
e descarga a vazadouro autorizado de
produtos sobrantes, todos os trabalhos
acessórios e materiais inerentes.

m2 1850

19 3.4 Execução de fresagem de pavimento
betominoso, aplicação de camada de binder
com 0,08m de espessura, localizações a
definir pela fiscalização, incluindo limpeza de
superficies, carga, transporte e descarga de
todos os produtos sobrantes a vazadouro
autorizado e todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes.

m2 17970

20 4.1 Escavação para abertura de vala com  largura
minima de 50 cm e profundidade minima de
70cm e media de 100cm, a fim de se colocar
a conduta em manilhas de betão
simples.Incluindo  transporte dos materiais a
vazadouro autorizado e  todos os acessórios
e trabalhos necessários para uma boa
execução.

ml 380

21 4.2 Escavação para abertura de vala com  largura
minima de 80cm e profundidade minima de
180cm, a fim de se colocar a conduta em
manilhas de betão armadas.Incluindo 
transporte dos materiais a vazadouro
autorizado e  todos os acessórios e trabalhos
necessários para uma boa execução.

ml 380

22 4.3 Escavação para colocação da sumidouros
conforme apresentada nas peças
desenhadas. Incluindo  transporte dos
materiais a vazadouro autorizado e  todos os
acessórios e trabalhos necessários para uma
boa execução.

UN 72
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23 4.4 Escavação para colocação da caixa de visita
conforme as cotas apresentada nas peças
desenhadas. Incluindo  transporte dos
materiais a vazadouro autorizado e  todos os
acessórios e trabalhos necessários para uma
boa execução.

UN 14

24 4.5 Armazenar terras provenientes da escavação
em deposito a fim de serem aproveitadas
aquando do aterro,incluíndo todos os
trabalhos necessários.Incluíndo 20% para
empolamento.

m3 885

 4.6 Fornecimento e montagem de conduta em manilhas de betão simples autoblocantes com juntas de borracha, incluindo a camada de base com 10cm de espessura media, em areia
isenta de argilas. Incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários para uma boa execução.

25 4.6.1 200 ml 380
 4.7 Fornecimento e montagem de conduta em manilhas de betão armado autoblocantes com juntas de borracha, incluindo a camada de base com 10cm de espessura media, em areia

isenta de argilas. Incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários para uma boa execução.
26 4.7.1 600 ml 380
27 4.8 Execução de tapamento de valas para

condutas em manilhas de betão armado,
conforme pormenor tipo apresentado nas
peças desenhadas.  Incluindo todos os
acessorios e trabalhos necessários para uma
boa execução.

m3 440

28 4.9 Execução de tapamento de valas para
condutas em manilhas de betão simples,
conforme pormenor tipo apresentado nas
peças desenhadas.  Incluindo todos os
acessorios e trabalhos necessários para uma
boa execução.

m3 178

29 4.10 Fornecimento e colocação de caixas de visita
em betão simples conforme as peças
desenhadas no repstivo projecto, incluindo
todos os materiais e trabalhos inerentes a um
bom acabamento.

UN 14

30 4.11 Fornecimento e colocação de sumidouros
conforme as peças desenhadas, incluindo
todos os materiais e trabalhos necessários
para um bom acabamento.

UN 72

31 4.12 Fornecimento e aplicação de caleira
limitadora em betão armado pré-fabricado,
betão c30/37, armadura NR 50

ml 151

 5 CAPÍTULO 5: MARCAÇÕES RODOVIÁRIAS, SINALÉTICA HORIZONTAL E VERTICAL.
 5.1 Execução de marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação, limpeza prévia da superfície e todos os trabalhos inerentes:
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32 5.1.1 Linha contínua em termopláscico branco com
L=0,15m (limites do separador central da via
nos dois setidos)

ml 1120

33 5.1.2 Linha contínua em termopláscico branco com
L=0,15m (limites nascente da via, sentido
Sul-Norte)

ml 445

34 5.1.3 Linha descontínua em termopláscico branco
com L=0,15m, relação traço/espaço de 1/1
(limite nascente da via, sentido Sul-Norte)

ml 110

35 5.1.4 Linha contínua em termopláscico branco com
L=0,15m (limite poente da via, sentido Norte
-Sul)

ml 286

36 5.1.5 Linha descontínua em termopláscico branco
com L=0,15m, relação traço/espaço de 1/1
(limite poente da via, sentido Norte-Sul)

ml 275

37 5.1.6 Linha contínua em termopláscico branco com
L=0,15m (traço do meio da via, sentido
Sul-Norte)

ml 40

38 5.1.7 Linha descontínua em termopláscico branco
com L=0,15m, relação traço/espaço de 1/1
(limite poente da via, sentido Sul-Norte)

ml 520

39 5.1.8 Linha contínua em termopláscico branco com
L=0,15m (traço do meio da via, sentido
Norte-Sul)

ml 40

40 5.1.9 Linha descontínua em termopláscico branco
com L=0,15m, relação do traço 1/1 (limite
poente da via, sentido Norte-Sul)

ml 520

41 5.1.10 Fornecimento e aplicação de peças
delimitadoras e orientadoras de tráfego em
material gomo-resinoso de dimansões
aproximadas 1000x140mm.

UN 138

42 5.1.11 Fornecimento e aplicação de sinalética
rodoviária vertical, sinal N1a, incluíndo  todos
os acessórios, estrutura de apoio, fixação e
todos os trabalhos necessários para uma boa
execução (ver peça desenhada, planta de
sinalética rodoviária).

UN 1

43 5.1.12 Fornecimento e aplicação de sinalética
rodoviária vertical, sinal N2a, incluíndo  todos
os acessórios, estrutura de apoio, fixação e
todos os trabalhos necessários para uma boa
execução (ver peça desenhada, planta de
sinalética rodoviária).

UN 1
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44 5.1.13 Fornecimento e aplicação de sinalética
rodoviária vertical, sinal A30, incluíndo  todos
os acessórios, estrutura de apoio, fixação e
todos os trabalhos necessários para uma boa
execução (ver peça desenhada, planta de
sinalética rodoviária).

UN 1

45 5.1.14 Fornecimento e aplicação de sinalética
rodoviária vertical, sinal B9b, incluíndo  todos
os acessórios, estrutura de apoio, fixação e
todos os trabalhos necessários para uma boa
execução (ver peça desenhada, planta de
sinalética rodoviária).

UN 1

46 5.1.15 Remoção, fornecimento e aplicação de rail de
proteção e colocação de proteção inferior
(saia), incluíndo  todos os acessórios,
estrutura de apoio, fixação e todos os
trabalhos necessários para uma boa
execução (ver peça desenhada, planta de
sinalética rodoviária).

ml 130

47 5.1.16 Fornecimento e aplicação de sinalética
rodoviária vertical, sinal O6a, sobre o rail de
proteção constante no artigo 5.1.15, incluíndo
 todos os acessórios, fixação e todos os
trabalhos necessários para uma boa
execução (ver peça desenhada, planta de
sinalética rodoviária).

UN 9

48 5.1.17 Fonecimento e aplicação de proteção inferior
(saia) em rail de proteção existente, incluíndo 
todos os acessórios, fixação e todos os
trabalhos necessários para uma boa
execução (ver peça desenhada, planta de
sinalética rodoviária).

ml 65

49 5.1.19 Remoçao dos marcadores de eixo de via
existente, depósito e transporte de todos os
materiais a vazadouro autorizado, bem como
todos os materiais, acessórios e trabalhos
inerentes.

vg 1

 6 CAPÍTULO 6: PASSADEIRA DE PEÕES SEMAFORIZADA E CONTROLO DE VELOCIDADE
 6.1 Fornecimento e instalação de equipamentos semafóricos:

50 6.1.1 Báculo de 6,0 m de altura e 2,0 m de braço UN 2
51 6.1.2 Coluna 2,40 m UN 6
52 6.1.3 Cabeça de semáforo 3/200 VAV (inclui led´s) UN 8
53 6.1.4 Cabeça de semáforo 3/100 VAV (inclui led´s) UN 4
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54 6.1.5 Cabeça de semáforo 2/200 VV de Peão
(inclui led´s)

UN 4

55 6.1.6 Painel Contraste 3/200 UN 8
56 6.1.7 Suporte simples com 0,27 m UN 4
57 6.1.8 Pendural de Báculo UN 2
58 6.1.9 Botoneira de Peão UN 4
59 6.1.10 Avisador Acústico UN 4
60 6.1.11 Radar de deteção de velocidade por

microondas
UN 2

61 6.1.12 Fornecimento e instalação de comando
controlador, incluindo todos os acessórios
necessários ao seu correto funcionamento.

UN 1

62 6.1.13 Pré-aviso com cabeça de semáforo de dois
focos de 200 mm (ambar), alimentado por
enegia solar (inclui painel solar, coluna de
semáforos de 3,00 m, bateria, controlador de
energia, caixa para acondicionar bateria), 
incluindo maciço de fundação e sinalização
vertical de informação de "Velocidade
Controlada - Sinalização Luminosa", aplicado
em coluna com 3,00 m.

UN 2

63 6.1.14 Sinalização vertical de informação de
"Velocidade Controlada - 50 km/h" aplicada
em coluna com 3,00m

UN 2

64 6.1.15 Sistema de iluminação de passadeiras Led
vermelhos, composto por 5 marcadores de
pavimento cableados em cada passadeira,
sincornizado com o sinal de semáforos
vermelho.

UN 1

 6.2 Infra-Estruturas
65 6.2.1 Fornecimento e montagem de maciços de

báculo, incluindo abertura de vala, carga,
transporte e colocação em vazadouro
autorizado e todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes.

UN 2

66 6.2.2 Fornecimento e montagem de maciços de
coluna, incluindo incluindo abertura de vala,
carga, transporte e colocação em vazadouro
autorizado e todos os trabalhos, materiais e
acessórios inerentes.

UN 8
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67 6.2.3 Fornecimento e montagem de maciço de
comando, incluindo incluindo abertura de
vala, carga, transporte e colocação em
vazadouro autorizado e todos os materiais e
acessórios inerentes.

UN 1

68 6.2.4 Fornecimento e instalação de câmaras de
visita com 50x50, incluindo aro e tampa,
abertura de vala, carga, transporte e
colocação em vazadouro autorizado e todos
os materiais, trabalhos e acessórios
inerentes.

UN 6

69 6.2.5 Fornecimento e instalação de cabo LSVAV
4x16 em vala e ligações incluindo todos
ligações, os acessórios e trabalhos inerentes.

m 30

70 6.2.6 Fornecimento e instalação de cabo VAV
7x1,5 mm em vala e ligações, incluindo todos
os acessórios e trabalhos inerentes.

m 90

71 6.2.7 Fornecimento e instalação de cabo VAV
4x1,5 mm em vala e ligações, incluindo todos
os acessórios e trabalhos inerentes.

m 40

72 6.2.8 Fornecimento e instalação de cabo VAV
2x1,5 mm em vala e ligações, incluindo todos
os acessórios e trabalhos inerentes.

m 90

73 6.2.9 Fornecimento e instalação de fio de terra em
vala e ligações para execução de rede de
terra, incluindo todos os acessórios e
trabalhos inerentes.

m 80

74 6.2.10 Fornecimento e instalação de eléctrodo de
terra, incluindo ligações, todos os materiais,
trabalhos e acessórios inerentes.

m 1

75 6.2.11 Fornecimento e instalação de tubo do tipo DX
Ø63, incluindo todos os materiais, trabalhos e
acessórios inerentes.

m 160

76 6.2.12 Execução de travessias, incluindo,
fornecimento e montagem de 3 tubos PVCØ
125mm 6Kg/cm², reposição de pavimento,
todos os materiais, trabalhos e acessórios
inerentes.

m 25

77 6.2.13 Abertura e tapamento de vala com reposição
de pavimento, incluindo, todos os materiais,
trabalhos e acessórios inerentes

m 30
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78 6.2.14 Fornecimento e execução de baixada de
alimentação a partir da rede BT existente
incluindo armário com quadro eléctrico e
equipamento de contagem, execução de rede
de terras, todos os materiais, acessórios e
trabalhos inerentes para o seu perfeito
funcionamento e manutenção.

UN 1

 6.3 Diversos
79 6.3.1 Pedido de ligação e certificação junto das

entidades competentes (EDP e Certiel)
vg 1

 7 CAPÍTULO 7: REPARAÇÃO E LIMPEZA DE PASSAGEM HIDRÁULICA (Ribeira de Marchil).
80 7.1 Reparação da passagem hidráulica (Ribeira

do Marchil) e limpeza da linha de água,
incluindo a reparação de todas zonas
degradadas (reboco e pintura), carga,
transporte e descarga de todos os produtos
sobrantes a vazadouro autorizado, incluindo
todos os trabalhos e materiais inerentes.

vg 1
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