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1. Introdução 

A presente memória descritiva e justificativa corresponde ao projeto de arquitetura/arranjos 

exteriores da obra de remodelação/beneficiação do Jardim Municipal da Figueira da Foz. 

O Mercado Municipal da Figueira da Foz insere-se no tecido urbano mais antigo da cidade, 

estando delimitado a norte e poente pelo casario do denominado “Bairro Novo”, a nascente pelo 

Jardim Municipal e a sul pela Av. Foz do Mondego. 

Graças ao impulso dado no tecido comercial da zona com a requalificação do mercado 

municipal, todo este espaço sofreu um significativo incremento da circulação pedonal e viária, o que 

veio pôr em evidências as lacunas do Jardim Municipal e circulações envolventes. 

Neste sentido é legítimo dizer que a beneficiação do Jardim Municipal é necessária face às 

obras de requalificação do Mercado Municipal e Espaços Envolventes, tanto mais que, para além de 

se tratarem efetivamente de espaços envolventes do Mercado Municipal, possuem uma estreita 

relação com o mesmo. 

 

 

2. Justificação da proposta 

A proximidade com o mercado, o facto de ser um local privilegiado de convívio, lazer e 

descanso para os utentes do mercado, além de ter um papel relevante enquanto extensão da atividade 

económica local promoveu desde sempre a relação entre estes dois espaços. 

De fato, o Jardim Municipal sempre funcionou como área recreativa associada ao Mercado 

Municipal, sendo para aqui que muitas vezes as famílias se deslocam após as compras ou, sendo o 

local onde um dos pais fica com os filhos enquanto o outro se desloca ao mercado. Cientes desta 

relação, os comerciantes têm vindo a realizar feiras semanais no local com venda de velharias e 

antiguidades. 

Para melhorar a resposta às expectativas dos utentes, foram realizadas obras em 2004, as 

quais vieram introduzir profundas alterações ao desenvolvimento do jardim, quer ao nível das 

circulações, equipamentos, coberto vegetal, etc. No entanto, com a crescente procura do espaço por 

parte dos mais variados grupos de pessoas para aí desenvolverem atividades, sejam elas lúdicas, 

desportivas, culturais ou económicas, é imperioso instalar novos equipamentos capazes de responder 

eficazmente a essa procura. Essa revitalização e ajuste às novas exigências dos utentes, melhorando 

aspetos como a segurança, a funcionalidade e mesmo a qualidade estética dos equipamentos, 

permitirá potenciar a sua atratividade e, consequentemente, ajudar a dinamizar a ocupação do jardim e 

o seu relacionamento com o mercado. 

Atualmente o jardim caracteriza-se por uma zona verde ampla pontuada por um parque infantil, 

uma zona de espetáculos, alguns pequenos equipamentos dispersos (sanitários, quiosques, 

“passarinheiro”) e um espaço lúdico para as crianças. Este espaço, designado de “Biblioteca de 

Jardim”, foi criado e é dinamizado pela biblioteca municipal, sendo um local onde as crianças podem 

ler, jogar ou fazer outras atividades lúdicas. Funciona essencialmente no verão, uma vez que está 

instalado numa pequena construção de madeira, sem quaisquer condições para prestar um serviço 
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condigno à comunidade, nem sequer de segurança do próprio espaço. Ainda assim, tem conseguido 

funcionar como um importante meio cultural e recreativo durante mais de 30 anos. 

Quanto ao parque infantil, este foi previsto numa perspetiva mais juvenil, para se diferenciar 

dos outros existentes na cidade. Porém, as crianças de mais tenra idade não conseguem usufruir do 

mesmo pelo que deveria ser reorganizado e complementado com equipamentos para as diferentes 

classes etárias. 

Decorre esta intervenção também da necessidade de abater algumas árvores que estão 

doentes ou inclinadas, podendo cair caso ocorram novas tempestades como as registadas em 2013 e 

2015, bem como do furacão “Leslie” de 2018. 

Outro ponto importante a intervir tendo em vista a regeneração urbana prende-se com um 

aspeto tão simples como o controlo da população de pombos. De fato, esta população tem vindo a 

crescer por falta de medidas de controlo. Atualmente os pombos procriam em diversos locais na zona 

envolvente do mercado, contribuindo para a degradação, não só das zonas verdes devido à acidez dos 

seus dejetos, como dos próprios edifícios circundantes, onde se inclui o Mercado Municipal. 

Quanto às zonas verdes importa referir que o jardim, assim como o mercado, situam-se no 

lugar da antiga praia da Fonte, a qual foi aterrada no final do Séc. XIX. Naturalmente que passados 

tantos anos, os solos encontram-se esgotados, existindo também espécies antigas que já não 

cumprem com a sua função paisagística e decorativa. 

Do ponto de vista económico, e conforme foi já abordado anteriormente, o jardim tem 

funcionado como uma extensão do mercado, uma vez que desde há muitos anos que aqui se realizam 

feiras de artesanato, gastronomia e antiguidades, muitas delas com caráter semanal e de âmbito 

regional. Algumas destas feiras possuem já um caráter relevante na economia local, fruto do crescente 

número de frequentadores que também acabam por se deslocar ao mercado. Esta valência que o 

jardim adquiriu ao longo dos tempos tem sido posta em causa pela degradação do espaço e pela falta 

de uma área mais propícia para o efeito. Para que seja possível potenciar esta forma de ocupação do 

espaço é necessário beneficiar as estruturas que servem este propósito, dando-lhes outra dimensão e 

revestimentos que melhor se adequam às novas necessidades. 

Em resumo, é necessário e imprescindível regenerar o jardim municipal, reestruturando os 

diversos aspetos do seu funcionamento de forma a assegurar boas condições de segurança e de 

prestação de um serviço público competente e à altura das novas solicitações impostas pela própria 

regeneração do mercado municipal. A relação de proximidade que existe entre estes dois 

equipamentos exige que assim seja sob pena do jardim ficar desatualizado e, consequentemente, 

perder o seu poder de atração para com os utentes do Mercado Municipal e mesmo dos habitantes e 

visitantes da cidade. 

 

3. Descrição da proposta 

Toda a proposta assenta na valorização da ligação pedonal entre o rio, passando pelo jardim, 

e a zona das abadias, sendo valorizada a ocupação do local com o comércio de feiras semanais com 
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artigos que, não sendo vendidos no interior do mercado municipal, possam potenciar o crescimento do 

número de clientes/utentes destes espaços. 

Em resumo, esta proposta tem por base os seguintes objetivos: 

1º A alteração da zona de espetáculos com introdução de um coreto, cuja imagem procurou 

inspiração no anterior existente até às obras de 2004. Este coreto não pretende de forma nenhuma ser 

uma cópia do anterior, mas uma reinterpretação onde apenas se vai buscar a forma geral melhorando 

todos os aspetos estéticos, funcionais e de inserção. A colocação do coreto foi pensada de forma a 

favorecer a visibilidade dos espetadores durante os espetáculos. A sua implementação do lado 

nascente do jardim, permite colocar os espetadores quase sempre de costas para o sol; 

2º A criação de uma zona em anfiteatro para os espetadores, que para além do mencionado 

no ponto anterior, permite uma melhor visibilidade face á pendente criada, aliada também ao facto do 

coreto estar a 0,90 m do pavimento; 

3º A manutenção do eixo pedonal que atravessa o jardim no eixo sul/norte uma vez que 

permite uma a ligação visual entre os topos do jardim; 

4º Alargamento do eixo do pedonal central por forma a poder acomodar as diferentes 

atividades/feiras que se realizam no espaço a ocupar pelo anfiteatro e coreto. Também funcionará 

como circulação partilhada para peões e bicicletas; 

5º Remodelação do parque infantil com a criação de uma área nova destinada às crianças 

mais pequenas. Esta remodelação será feita tendo como tema os piratas, sendo criadas zonas de 

queda em pavimento azul como analogia ao mar. Nessas zonas serão instalados dois brinquedos 

novos baseados em barcos. Para além disso, a zona de esplanada será delimitada com um muro 

baixo, pintado de castanho, onde se situam dois pequenos canhões, aludindo tratar-se de um forte. 

Para além dessa função lúdica, terá também uma função de lazer uma vez que poderá ser usado 

como banco; 

6º Beneficiação das zonas pedonais com a correção de deficiências e criação de novas 

ligações. É também criada uma esplanada junto aos parques infantis, a qual será posteriormente 

ocupada por um equipamento de apoio englobando um pequeno café e a “biblioteca de jardim”; 

7º Remodelação de toda a zona verde, cujo estudo é explanado numa memória descritiva 

específica. 

 

Em resumo, considera-se absolutamente necessária e imprescindível a regeneração do jardim 

municipal para que se dinamize e potencie o seu uso, numa perspetiva do convívio social, mas 

também da dinamização cultural e mesmo económica do local 

 

3.1. O Coreto 

O principal ponto que se procurou contrariar com esta proposta era a quebra da linha visual 

entre o topo norte do jardim e o topo sul. Tentou-se não subir muito o piso do coreto, mas as 

exigências de visibilidade e exposição contrariavam esta intenção. A solução passou por uma 
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plataforma que fica, em média, 0.33 m acima do passeio circundante, permitindo manter sempre a 

continuidade visual para dentro do jardim. 

A base do coreto será em betão branco, por questões estéticas e de facilidade de manutenção, 

sobre a qual existirá uma plataforma para dança e duas pequenas plataformas para os músicos. O 

pavimento será todo em madeira de ipê devidamente tratada e envernizada 

A cobertura será circular, executada numa estrutura metálica devidamente tratada e pintada 

com tinta electroestática de cor branca 

Por questões funcionais, o piso do coreto está dividido em dois patamares. Esta divisão serve 

essencialmente os grupos folclóricos, uma vez que no maior atuaram os grupos de dança, estando os 

músicos colocados no patamar superior que também é mais pequeno. 

 

3.1.1. Estrutura 

Tratando-se de uma construção relativamente pequena e leve, a estrutura será desenvolvida a 

partir de uma viga de fundação onde assentará toda a estrutura de betão branco. Para tanto deverão 

ser usadas coragens metálicas devidamente preparadas para o efeito, devendo o betão ser também 

convenientemente vibrado. 

As fundações serão devidamente impermeabilizadas através de pintura betuminosa sobre o 

betão de limpeza, aplicando-se de seguida um geotêxtil de 200 g/m2 tipo “Impersep 200”. 

. A estrutura da cobertura do coreto será em tubos de aço redondo estrutural formando um 

círculo na cobertura, com 7 pilares de apoio (5 caso seja estruturalmente seja viável) e vigas curvas de 

apoio. Os pilares metálicos levarão ainda elementos decorativos (ramos) em chapa de aço de secção 

retangular com altura variável e 50 mm de largura, soldados à estrutura principal. 4 pilares metálicos 

serão unidos na base, dois a dois, com chapa de aço formando curvas fechadas. 

Toda a estrutura (betão armado e metálica) será da responsabilidade do empreiteiro. Assim, os 

perfis indicados nas peças desenhadas são meramente exemplificativos. Apenas deverá respeitar o 

formato dos perfis à vista, que são circulares. 

Todos os perfis de aço serão decapados, metalizado e pintado a tinta epóxi de cor RAL 8017 

sobre primário. 

 

3.1.2. Pavimentos 

O pavimento será executado em madeira de teka aparafusada a sarrafos de pinho tratado, 

criando uma caixa de ar. A base será um massame armado, executado sobre uma camada de brita ou 

tout-venant devidamente compactado. Deverão ser acauteladas as drenagens do pavimento do coreto, 

as quais serão feitas através de uma grelha central. 

 

3.1.3. Cobertura 

A cobertura será acabada a chapa de zinco nº 12, com junta agrafada, sobre tela tipo 

“DeltaVMZinc”, ou equivalente, assente em painéis OSB III de 18 mm, fixo a estrutura metálica tubular 

de apoio, dimensionada para circulação de pessoal de manutenção. Na perimetria da cobertura será 
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colocada uma caleira em chapa de zinco nº 12, com saídas de água na zona posterior do coreto. Em 

volta da cobertura será fixa uma estrutura metálica para colocação dos painéis de aço corten de 4 mm, 

recortados a laser, de acordo com os desenhos constantes das peças desenhadas. A ligação entre a 

estrutura e os painéis de aço corten será feita com pateres de aço corten soldados perpendicularmente 

às chapas, e com recurso a parafusos de aço inox e anilhas de neoprene.. 

 

3.1.4. Guardas 

As guardas serão em aço tubular redondo 50 mm assente em perfis de aço em T 50x50 mm 

com pateres na base para fixação ao pavimento com bucha metálica e parafusos de aço inox. 

 

3.1.5. Infraestruturas elétricas 

No local do coreto será instalado previamente, no âmbito de outra empreitada, um pimenteiro 

retrátil, devendo ser acautelada sua colocação ao nível do piso do coreto. Este pimenteiro permitirá 

dotar o coreto das ligações elétricas necessárias. 

Para que seja possível fazer as necessárias ligações em dias de espetáculos, prevê-se a 

instalação de uma rede de tubagem dupla em PVC 90 mm, com 5 caixas de visita com tampa 

estanque, estando uma das caixas na imediação do pimenteiro. Estas tampas serão rebaixadas para 

levar o mesmo acabamento da envolvente. 

A iluminação do coreto será feita através de 12 luminárias tipo ICARUS EVO 12I AfE-HF AC 

7k7-115D-27K, ou equivalente. A ligação deverá ser feita ao pimenteiro de forma oculta sempre que 

possível. Nos locais onde não seja possível, deverá passar em tubos VD pintados á cor do elemento 

onde se insere. 

Sendo necessário um quadro elétrico, este será localizado no muro posterior, com portinhola 

de cor branca de forma a ficar o mais dissimulado no muro de betão branco. 

 

3.2. Bancos a reabilitar 

Os bancos em madeira e metal existentes serão para reabilitar devendo proceder-se da 

seguinte forma: Raspagem cuidada de todas as pinturas/autocolantes. Posteriormente a madeira 

deverá ser limpa com um produto tipo “Restaurador Deck & Mobiliário” da “Cuprinol”, ou equivalente, 

aplicado de acordo com o fabricante. Será depois devidamente lixada sendo aplicado um acabamento 

tipo “Decora e Protege” da “Cuprinol”, ou equivalente, aplicado de acordo com o fabricante. 

As partes metálicas deverão ser devidamente limpas e desengorduradas com um produto tipo 

“Robbilava Universal” ou equivalente. Seguidamente será feita uma lixagem leve para posterior 

aplicação de tinta tipo “Hammerit”, ou equivalente, na cor cinza forja. 

 

3.3. Bancos em betão “AMOP” a reaproveitar 

Todos os bancos em betão AMOP existentes deverão ser limpos. Os previstos na zona do 

parque infantil serão colocados de acordo com as peças desenhadas. Os bancos AMOP a colocar na 

zona do anfiteatro do coreto, deverão ser cortados na base, de forma oblíqua, compensando a 
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inclinação do anfiteatro. Caso fiquem elementos metálicos visíveis, estes deverão ser devidamente 

isolados. 

 

3.4. Pérgola 

 A pérgola existente deverá ser reconstruída de acordo com o sedenho atual. Para tanto 

deverão ser usadas madeiras tratadas em autoclave com dimensões e cortes iguais. Depois da 

aplicação, a madeira deverá ser devidamente lixada sendo aplicado um acabamento tipo “Decora e 

Protege” da “Cuprinol”, ou equivalente, aplicado de acordo com o fabricante. 

 

3.5. Reformulação de trânsito 

Em sequência da ampliação do Jardim Municipal, o troço da Rua Cândido dos Reis situado a 

norte será adaptado para dar prioridade aos peões, proibindo o trânsito a veículos. 

Com esta alteração e para uma melhor fluidez do trânsito, optou-se por alterar os sentidos das 

ruas nesta zona, passando os veículos a circular pela Rua Fresca em detrimento do circuito que 

atualmente se faz pelo Largo do Tribunal. 

Consequentemente, os cruzamentos foram também redefinidos para melhorar a circulação e 

orientação do tráfego pedonal e rodoviário. 

 

3.6. Parque infantil 

Prevê-se uma remodelação do parque infantil com a criação de dois espaços distintos visando 

servir crianças de diferentes faixas etárias. O atual parque infantil é ligeiramente ampliado, sendo 

colocados dois novos brinquedos, nomeadamente um barco e um baloiço de ninho, o qual também 

pode ser usado por pessoas com mobilidade condicionada. Com esta remodelação foi necessário 

alterar a disposição dos 3 brinquedos de mola e de um outro rotativo de pequenas dimensões. Dois 

destes brinquedos de mola transitam para o prolongamento do parque infantil criado a nascente, o qual 

se destina a crianças mais pequenas: neste foram ainda colocados um pequeno barco e um baloiço 

duplo com berço para bebés. 

Nas áreas de segurança está prevista a aplicação de piso antichoque in situ com as alturas 

necessárias em função dos brinquedos. 

A vedação prolongou-se com material idêntico ao já aplicado. No limite da esplanada foi criado 

um banco/muro cuja função é simultaneamente simular um pequeno forte. Desta forma alia-se a 

função ao caráter lúdico permitindo ás crianças explorar o espaço de forma mais interativa. 

 

3.7. Café e espaço lúdico 

O espaço destinado a café e espaço lúdico possuirá 50 m2 de área dividido pelas duas 

valências. Enquanto que o café se destina a ser concessionado, o espaço lúdico será para instalação 

da biblioteca de jardim. 
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3.7.1. Estrutura 

As fundações serão constituídas por uma laje em betão armado com 0,50 m de altura, sobre 

betão de limpeza. 

A altura média do piso interior, na zona acessível, deverá rondar 0,10 m acima do piso exterior. 

As fundações serão devidamente impermeabilizadas com pintura betuminosa tipo “Imperkote 

F” até pelo menos10 cm acima do solo. 

A estrutura do edifício será em perfis de aço galvanizado metalizados nas ligações soldadas. 

Todos os elementos metálicos serão acabados a tinta de esmalte ou epóxi de cor castanha RAL . 

 

3.7.2. Pavimentos 

Todos os pavimentos interiores serão executados em porcelânico tipo “Recer” 30x30 ref.ª 

4331, ou equivalente. 

 

3.7.3. Paredes 

As paredes exteriores serão executadas em painéis metálicos lisos ou micro nervurados de 

fachada de 10 cm com junta oculta e fechada, com chapa lisa pelo interior, de cor branca. A fixação 

das paredes exteriores será feita por intermédio de uma alheta metálica soldada aos perfis estruturais 

e por uma cantoneira fixa ao pavimento. Esta cantoneira levará uma banda contínua em EPDM para 

impermeabilização. A ligação dos painéis com as alhetas será feita através de rebitagem com 

aplicação prévia de um cordão de mástique. 

Exteriormente será revestidas a painéis fenólicos de acordo com as peças desenhadas. Estes 

painéis serão fixos com fita-cola de dupla face adequada e, pontualmente, com parafusos do 

fabricante, que se entendam necessários para melhorar as condições de estanquidade e segurança. 

Os paneis fenólicos ser tipo “Fundermax” ref 0156 NT Afro Patina, ou equivalente, sendo 

maquinados com uma trama de folhagem, de forma a deixar o núcleo visível. 

As paredes interiores serão executadas em painéis metálicos lisos ou micro nervurados de 

fachada de 5 cm, com junta oculta e fechada, de cor branca. 

 

3.7.4. Cobertura/tetos 

A cobertura será oculta, executada em chapa sandwich de 10 cm de cor branca. Será dotada 

com ralos com ligação a uma mangueira que corre pelo interior da estrutura metálica, saindo na base 

dos pilares metálicos. Os ralos serão protegidos com caixas de 0,30x030x0,30 m em malha de aço 

galvanizado para criar uma maior área de drenagem livre da acumulação de folhas e outros detritos. 

Abaixo dessa cobertura será aplicado um teto em painéis sandwich 3 cm com junta oculta e 

fechada, com chapa lisa pelo interior, de cor branca. A fixação será feita por intermédio de uma alheta 

metálica soldada aos perfis estruturais. A ligação dos painéis com as alhetas será feita através de 

rebitagem com aplicação prévia de um cordão de mástique. 
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Entre a cobertura e o teto falso existirá uma área ventilada através de grelhas laterais. Ao 

longo dessas grelhas será colocada uma chapa de alumínio quinada perimetral para recolha de 

eventuais águas pluviais que possam entrar por essas grelhas. 

 

3.7.5. Equipamento Sanitário 

As loiças sanitárias e torneiras serão tipo “Sanindusa” ou equivalente, nos modelos: 

Sanita “Easy dc”, 

Lavatório “Urb.y 40x25” 

Torneiras temporizada tipo “Eco” 

Todos os compartimentos sanitários serão devidamente separados das restantes áreas 

através de paredes até ao teto. As portas terão cerca de 2,00 m de altura, devendo ocultar 

completamente o interior. 

 

3.7.6. Vãos Exteriores 

A caixilharia será em alumínio sem corte térmico, termolacada de cor RAL 8017, do tipo “CS” 

da “Anicolor” ou equivalente com vidro duplo temperado com espessura adequada aos vãos. Serão 

dotadas de fecho do fabricante e fechadura de segurança. 

Conforme já mencionado, existirá uma grelha contínua junto à cobertura, cuja finalidade será 

ventilar o espaço entre a cobertura de fibra de vidro e o teto em painel sandwich. Esta grelha será tipo 

“Anicolor” termolacada na cor RAL 8017. 

 

3.7.7. Vãos Interiores 

As portas interiores serão tipo “Vicama Portaro”, ou equivalente, em HPL de cor branca, com 

cerca de 2,00 m de altura. 

 

3.7.7. Vãos Interiores 

As portas interiores serão tipo “Vicama Portaro”, ou equivalente, em HPL de cor branca, com 

cerca de 2,00 m de altura. 

 

3.7.7. Instalações SCIE e ITED 

O edifício deverá ser dotado com todos os equipamentos necessários ao cumprimento da 

legislação e boas normas de construção relativamente às instalações SCIE e ITED. 

 

4. Pavimentos 

A solução preconizada visa manter os pisos em calçada de cubo nas zonas onde 

habitualmente se transita. Contudo, a zona do anfiteatro será diferenciada com uso de um piso tipo 

“Terraway”, permitindo não só a sua identificação como a criação de uma superfície mais 

antiderrapante. Na zona da esplanada, perto do parque infantil, também se prevê o piso tipo 

“Terraway”. Uma vez mais por questões de marcação de outro tipo de uso e também por se tratar de 
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um lugar onde futuramente será instalado um pequeno café, sendo este tipo de superfície mais 

regular, facilitando a colocação de cadeiras e mesas. 

 

5. Iluminação 

As luminárias interiores serão em LED tipo “Climar Cistus”, ou equivalente, de cor branco mate, 

4000ºK, com 6W nas luminárias únicas num compartimento e 11W nas luminárias em conjunto. Estas 

últimas deverão funcionar em duas fases. 

As luminárias exteriores serão também em LED tipo "Exporlux pack PA LED", ou equivalente, 

de cor branca, de iluminação direta, 4000ºK, com 7.5W, R7S, 1000Lum. 

 

6. Contentores RSU e Ecopontos 

Os contentores subterrâneos terão capacidade de 3 ou 5 m3 sendo previstas duas ilhas. Uma 

com 4 contentores (3x3m3 e 1x5 m3) para deposição para resíduos orgânicos e para produtos 

recicláveis, tendo a outra ilha um contentor de 3 m3 para resíduos orgânicos. 

O sistema que se pretende ver materializado é composto por células individuais, constituídas 

por cuba em betão armado hidrófugo e pré-fabricado, contentores em polietileno ou qualquer outro 

material equivalente, tampa da cuba em aço com tratamento anticorrosivo adequado ás condições da 

instalação, marco de deposição em aço inox AISI 316 e plataforma ou guardas de segurança. 

A cuba em betão armado deve ser estanque e dimensionada para as solicitações de transporte 

e colocação, bem como, para as solicitações de serviço, impulso de terras, nível freático e cargas 

rodoviárias confinantes. O fundo deve ter inclinações para um ponto de descarga, que deverá permitir 

a extração de líquidos com a utilização de um sistema de bombagem autónomo e portátil. 

Os contentores para deposição dos RSU, em polietileno ou outro material equivalente, deverão 

ser dimensionados para as solicitações a que deverão estar sujeitos, com argola simples ou dupla, 

para permitir a elevação e descarga nas melhores condições de operação com sistema de grua 

hidráulica. Os contentores para resíduos indiferenciados deverão ter fundo fechado e permitir a recolha 

em viatura de RSU com sistema de descarga traseira. Todas as ferragens deverão ter tratamento 

anticorrosivo adequado. 

A tampa da cuba em aço, reforçada com os perfis necessários para resistir a todas as 

solicitações possíveis, rebaixada para receber revestimento em calçada calcário ou cubos de granito, 

com abertura por chave própria e amortecedores a gás, de forma a permitir a abertura por apenas um 

ou dois operadores e sem necessidade de mobilização de qualquer sistema auxiliar, e deve ter 

configuração adequada para eliminar qualquer possibilidade da eventual existência de infiltrações de 

águas pluviais para o interior da cuba. 

O marco de deposição de resíduos em aço inox AISI 316, deverá ter formato cilíndrico com as 

necessárias dimensões que permitam a fácil introdução dos resíduos, com tampa de acionamento 

manual com junta de borracha, pega, e sinalética de identificação do resíduo a depositar. 
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A plataforma ou guardas de segurança, de construção em aço, deverá limitar todo o perímetro 

livre da cuba, após a abertura da tampa, bem como, deverá permitir o acesso ao interior da cuba para 

a realização de qualquer operação de manutenção ou de limpezas. 

 

 

7. Trabalhos não especificados 

Todos os trabalhos não especificados, mas constantes nas peças desenhadas ou escritas, 

deverão ser executados obedecendo às boas normas de construção, seguindo-se os preceitos que 

conduzam a uma maior garantia de durabilidade, qualidade e acabamento, respeitando os 

regulamentos em vigor. 

Importa salientar que para a materialização dos trabalhos preparatórios e de escavação para 

implantação de infraestruturas enterradas, deve o adjudicatário previamente solicitar o 

acompanhamento destes trabalhos, por parte dos concessionários proprietários das infraestruturas de 

abastecimento de água, drenagem de esgotos, abastecimento de gás, infraestruturas elétricas e 

infraestruturas telefónicas. 
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