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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 
 

SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

11ªª  RReeuunniiããoo::  77  ddee  FFeevveerreeiirroo  ddee  22000022  
 
 

PROJECTO DE REGIMENTO DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Criação de um grupo de trabalho para proceder à análise na 
especialidade do Projecto de Regimento da Assembleia 
Municipal de Odivelas, com a seguinte composição: Reinaldo 
Figueira; Ilídio Ferreira; Luís Salmonete e Armando Ramalho. 
Este grupo de trabalho terá a sua primeira reunião no dia 25 
de Fevereiro de 2002 pelas 21h00 e constitui-se por um 
período de sessenta dias. 

 
 
 

SELO BRANCO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

Proposta de Selo Branco deliberada pela Câmara Municipal 
de Odivelas na sua 2ª Reunião Ordinária realizada em 23 de 
Janeiro de 2002 (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 

3/2002, página 5). 
 
Aprovada por maioria 

 
 
 

REGULAMENTO ORGÂNICO, MACRO-ESTRUTURA, 
MICRO-ESTRUTURA E CLASSIFICADOR 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Proposta do Regulamento Orgânico, da Macro-Estrutura, da 
Micro-Estrutura e do Classificador da Câmara Municipal de 
Odivelas, deliberada na sua 1ª Reunião Extraordinária 
realizada em 16 de Janeiro de 2002 (Boletim Municipal das 

Deliberações e Decisões n.º 2/2002, páginas 5 a 57 e anexos páginas 1 a 

13) com as alterações introduzidas na 3ª Reunião Ordinária 
desta Câmara realizada em 6 de Fevereiro de 2002 
(divulgadas neste Boletim nas páginas 7 e 8). 
 
Aprovada por maioria 

 
 
 
 
 

CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO A CURTO 
PRAZO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Proposta de contracção de um empréstimo a curto prazo para 
a Câmara Municipal de Odivelas, no valor de € 1.350.000 (um 
milhão, trezentos e cinquenta mil euros), referente ao 
processo n.º 01/2002, deliberada por esta Câmara na sua 2ª 
Reunião Extraordinária realizada em 30 de Janeiro de 2002 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 3/2002, página 8). 

 
Aprovada por maioria 

 
 
 

QUADRO DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE ODIVELAS 

 
Proposta do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de 
Odivelas, deliberada por esta Câmara na sua 1ª Reunião 
Extraordinária realizada em 16 de Janeiro de 2002. 
 
Aprovada por unanimidade 

 
 
 

SUPLEMENTO MENSAL DE DESPESAS 
DE REPRESENTAÇÃO DO PESSOAL DIRIGENTE 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

Proposta de pagamento do suplemento mensal de despesas 
de representação ao pessoal dirigente, nos termos da Lei n.º 
49/99, de 22 de Junho, aplicada à Administração Local 
através do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, nos 
montantes fixados por Despacho Conjunto n.º 625/99, 
publicado no Diário da República II Série, n.º 179, de 3 de 
Agosto de 1999, deliberada pela Câmara Municipal de 
Odivelas na sua 2ª Reunião Ordinária realizada em 23 de 
Janeiro de 2002 (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 

3/2002, página 7). 

 
Aprovada por unanimidade 

 
 
 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS DAS 
FREGUESIAS 

 
Proposta de delegação de competências nas Juntas das 
Freguesias, bem como a transferência mensal para as 
mesmas, das verbas a afectar ao exercício das competências 
delegadas, deliberada pela Câmara Municipal de Odivelas na 
sua 2ª Reunião Ordinária realizada em 23 de Janeiro de 2002 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 3/2002, página 7). 

 
Aprovada por unanimidade 
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22ªª  RReeuunniiããoo::  1133  ddee  FFeevveerreeiirroo  ddee  22000022  
 
 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, 
HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO 

 
Proposto o Regulamento Municipal de Segurança, Higiene e 
Saúde no Trabalho, deliberado pela Câmara Municipal de 
Odivelas, na sua 2ª Reunião Ordinária realizada em 23 de 
Janeiro de 2002. (Documento publicado em anexo) 
 
Aprovado por unanimidade 

 
 
 

MANUAL DE SEGURANÇA 
 

Proposto o Manual de Segurança, deliberado pela Câmara 
Municipal de Odivelas, na sua 2ª Reunião Ordinária realizada 
em 23 de Janeiro de 2002. (Documento publicado em anexo) 

 
Aprovado por unanimidade 

 
 
 

MANUAL DE ESTALEIRO 
 

Proposto o Manual de Estaleiro, deliberado pela Câmara 
Municipal de Odivelas, na sua 2ª Reunião Ordinária realizada 
em 23 de Janeiro de 2002. (Documento publicado em anexo) 
 
Aprovado por unanimidade 

 
 
 

PLANO GLOBAL DE SEGURANÇA E SAÚDE 
 

Proposto o Plano Global de Segurança e Saúde, deliberado 
pela Câmara Municipal de Odivelas, na sua 2ª Reunião 
Ordinária realizada em 23 de Janeiro de 2002. (Documento 

publicado em anexo) 
 
Aprovado por unanimidade 

 
 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE FARDAMENTOS 
E EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL 

 
Proposto o Regulamento Municipal de Fardamentos e 
Equipamentos de Protecção Individual, deliberado pela 
Câmara Municipal de Odivelas, na sua 2ª Reunião Ordinária 
realizada em 23 de Janeiro de 2002. (Documento publicado em 

anexo) 
 
Aprovado por maioria 

 
 

DESIGNAÇÃO DE UM REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL DE ODIVELAS PARA O CONSELHO GERAL 

DO HOSPITAL JÚLIO DE MATOS 
 

Foi eleito como representante da Assembleia Municipal de 
Odivelas para o Conselho Geral do Hospital Júlio de Matos o 
deputado Ricardo Jorge Veloso Maximiano, licenciado em 
Psicologia com especialização na área da Psicologia Social e 
das Organizações. 
 
Eleito por maioria 

 
 
 

DESIGNAÇÃO DE UM REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL DE ODIVELAS PARA O CONSELHO GERAL 

DO HOSPITAL DE SANTA MARIA 

 
Foi eleito como representante da Assembleia Municipal de 
Odivelas para o Conselho Geral do Hospital de Santa Maria o 
deputado Carlos José Pereira da Silva Santos, licenciado em 
Medicina com especialização em Saúde Pública e Saúde 
Ocupacional. 
 
Eleito por maioria 

 
 
 

ELEIÇÃO DE UM PRESIDENTE DE JUNTA DE FREGUESIA 
E RESPECTIVO SUPLENTE, INERENTES À ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL DE ODIVELAS, PARA PARTICIPAR NO XIII 

CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL 
DE MUNICÍPIOS PORTUGUESAS (ANMP) 

 
Foi eleito para a participação no XIII Congresso da 
Associação Nacional de Municípios Portuguesas o Sr. 
Armindo Pires Ferreira, tendo sido, ainda, eleito como 
suplente o Sr. Ilídio de Magalhães Ferreira. 
 
Eleito por maioria 

 
 
 

ELEIÇÃO DE UM PRESIDENTE DE JUNTA DE FREGUESIA 
E RESPECTIVO SUPLENTE, INERENTES À ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DE ODIVELAS, PARA INTEGRAR 
A ASSEMBLEIA DISTRITAL DE LISBOA 

 
Foi eleito para representante da Assembleia Municipal de 
Odivelas na Assembleia Distrital de Lisboa o Sr. José 
Francisco Guerreiro, tendo sido, ainda, eleito como suplente o 
Sr. António dos Santos Rodrigues. 
 
Eleito por maioria 
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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 
 

33ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
  

rreeaalliizzaaddaa  eemm  66  ddee  FFeevveerreeiirroo  ddee  22000022  
 
 
 
 

ACTAS 
 

 
 

ACTA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Acta da 2ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada em 23 de Janeiro de 2002. 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

ACTA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Acta da 2ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada em 30 de Janeiro de 2002. 
 
(Aprovada por maioria) 

 
 
 

 

PLANO E ORÇAMENTO 
 

 
 

Primeira alteração orçamental de acordo com a informação 
n.º 01/DPO/2002, de 18 de Janeiro de 2002, e nos termos 
dos mapas juntos em anexo à referida informação. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

 

SAÚDE 
 

 
 

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REDE 
PORTUGUESA DE CIDADES SAUDÁVEIS 

 
Recomposição dos órgãos da Assembleia Intermunicipal 

Designação de novos membros 

 
 

Nomeação do Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas Dr. Manuel Porfírio Varges e da Vereadora Dr.ª 
Maria Natália Pereira dos Santos para representantes 
políticos do Município de Odivelas na Associação de 
Municípios da Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis e a 
nomeação da Dra. Paula Ganchinho como a representante 
técnica do Município na Associação referida, nos termos da 
informação n.º 07/VNS/NS/02, de 31 de Janeiro de 2002. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROPOSTA 
 

 
ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO ORGÂNICO 

DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
 

Rectificações propostas ao Regulamento Orgânico do 
Município de Odivelas: 
 
No quadro representativo do Departamento Jurídico e 
Administração Geral, onde se lia “secção jurídico / 
contencioso”, deve ler-se “sector jurídico / contencioso”; 
 
No quadro representativo do Departamento do Ambiente, o 
médico veterinário municipal não deverá constar como 
hierarquicamente dependente do director do departamento, 
mas ficar antes na dependência directa do membro do 
executivo responsável por aquele departamento, conforme 
resulta do disposto no artigo 23º e na alínea f) do artigo 26º 
ambos do Regulamento Orgânico do Município de Odivelas; 
 
Na página 3 do classificador, no que respeita ao código da 
Secção de Secretaria Geral, onde se lia “050330”, deve ler-se 
“050340”; 
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050340 DGU/DLO/SSC Secção de Secretaria Central 

 
(Aprovado por maioria) 

 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 

 

PAGAMENTO DAS ASSINATURAS DE TELEFONE 

NOS JARDINS DE INFÂNCIA DA REDE PÚBLICA 

E ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 

Nos termos da informação n.º 60/DSC/DE/02, de 23 de 

Janeiro de 2002, é proposto: atribuir aos Jardins de Infância 

da Rede Pública e às Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, 

um subsídio mensal no valor de € 17,46, cobrindo este 

montante a taxa fixa do equipamento, uma linha simples, uma 

campainha e um fiscalizador de chamadas; 

 

Assegurar o custo com novas instalações e o pagamento do 

serviço de mudança de local de instalação, por motivo de 

obras realizadas pelo Município, mediante factura 

previamente apresentada; 

 

Pagar uma segunda linha de telefone às escolas com 

actividades de apoio à família, nomeadamente nas 

componentes de serviço de refeições e prolongamento de 

horários, cuja gestão seja da responsabilidade directa das 

respectivas Associações de Pais. 

 

(Aprovado por unanimidade) 

 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SAÚDE MENTAL 

DE LOURES OCIDENTAL 

 

Atribuir à Associação Comunitária de Saúde Mental de Loures 

Ocidental o apoio através da cedência de transporte, para 

deslocação no decurso das visitas de estudo no âmbito do 

Fórum Ocupacional, estimando-se os custos a suportar pelo 

Município de Odivelas com este apoio em 200.000$00, € 

997.6, nos termos propostos na informação n.º 10/GS/CS/02, 

de 28.01.2002. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
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ACTIVIDADE CULTURAL 
 

 
 

INICIATIVA RELATIVA AOS FESTEJOS 
DE CARNAVAL 2002 

 
Iniciativa conjunta do Município de Odivelas com a Junta da 
Freguesia de Odivelas alusiva ao Carnaval, sendo o tema 
proposto para o Cortejo de Carnaval de 2002 o “Banquete”, 
que estará retractado em cinco dos oito carros alegóricos que 
vão fazer parte do desfile. Dos oito carros alegóricos, dois 
serão fornecidos pelo Município de Odivelas e seis pela Junta 
da Freguesia de Odivelas. 
 
Relativamente à decoração, o Município ficará encarregue da 
decoração de seis carros alegóricos (cinco que se referem ao 
banquete e um da Escola Segura), a Junta de Freguesia 
decorará o carro institucional (Município e Junta de 
Freguesia) ficando outro para as escolas. 
 
Relativamente ao subsídio para as escolas e para as 
colectividades, a verba será transferida para a Junta da 
Freguesia de Odivelas que por sua vez distribuirá pelas 
escolas e colectividades que participarem na referida 
iniciativa, após o preenchimento da ficha projecto. 
 
No que concerne à animação de rua, também esta estará à 
responsabilidade do Município de Odivelas, assim como o 
material de divulgação, a remuneração à Polícia de 
Segurança, e caso seja necessário, transportes para a 
deslocação dos participantes. 
 
A decoração dos carros alegóricos (material de decoração), o 
material para as estruturas (base das peças principais dos 
carros), assim como o som em linha, são da responsabilidade 
da Junta da Freguesia da Odivelas. 
 
A previsão de custos é a seguinte: 
 
Transferência para as Escolas - € 1,75 (um euro e setenta e 
cinco cêntimos), por aluno estimando-se um valor total de € 
3.840,74 (três mil oitocentos e quarenta euros e setenta e 
quatro cêntimos); 
 
Transferência para as Colectividades - € 2,24 (dois euros e 
vinte e quatro cêntimos), por pessoa, estimando-se um valor 
total de € 4.489,18 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e nove 
euros e dezoito cêntimos); 
 
Empresa de Construção de Carros Alegóricos - 
(construção das peças principais) - € 7.980,75 (sete mil 

novecentos e oitenta euros e setenta e cinco cêntimos) mais 
17% IVA, segundo proposta enviada; 
 
Animação de Rua – estima-se gastar cerca de € 1.995,19 
(mil novecentos e noventa e cinco euros e dezanove 
cêntimos); 
 
Material de divulgação – 16 a 18 elementos – músicos e 
acrobatas, estima-se um valor total de € 498,80 (quatrocentos 
e noventa e oito euros e oitenta cêntimos); 
 
Remuneração à Polícia de Segurança Pública – estima-se 
gastar cerca de € 998,00 (novecentos e noventa e oito euros); 
 
Remuneração ao Rei do Carnaval – figura pública no meio 
artístico nacional cerca de € 997,60 (novecentos e noventa e 
sete euros e sessenta cêntimos); 
 
Aluguer de Transportes (meio - dia) - caso seja necessário, 
estima gastar-se cerca de € 623,50 ( seiscentos e vinte e três 
euros e cinquenta cêntimos); 
 
Estima-se que o Município de Odivelas gastará com a 
iniciativa em epígrafe, cerca de € 22.780,48 (vinte e dois mil 
setecentos e oitenta euros e quarenta e oito cêntimos). 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 
 

DESPACHO PRES 21/02 
 

Visando a constituição do Gabinete de Apoio Pessoal ao 

Senhor Vereador Carlos Manuel Pereira Lérias, nos termos 

do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 73º e no número 3 

do artigo 74º todos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

nomeio, com efeitos a partir da presente data, a Senhora Dr.ª 
Cláudia Susana Albuquerque da Costa Peixoto Beiró para 

o cargo de Adjunta desse Gabinete. 

 

Odivelas, 12 de Janeiro de 2002. 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

(a) Manuel Varges 
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DESPACHO PRES 22/02 
 
 

Visando a constituição do Gabinete de Apoio Pessoal ao 
Senhor Vereador Carlos Alberto Gomes Lourenço, nos 
termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 73º e no 
número 3 do artigo 74º todos da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, nomeio, com efeitos a partir da presente data, a 
Senhora Dr.ª Maria de Fátima da Cruz Simões Estevão 
para o cargo de Adjunta desse Gabinete. 
 
Odivelas, 12 de Janeiro de 2002. 

 
O Presidente da Câmara Municipal 

(a) Manuel Varges 
 
 
 

DESPACHO PRES 23/02 
 
 

Visando a constituição do Gabinete de Apoio Pessoal ao 
Senhor Vereador Carlos Alberto Gomes Lourenço, nos 
termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 73º e no 
número 3 do artigo 74º todos da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, nomeio, com efeitos a partir da presente data, o 
Senhor José Carlos de Sousa Pires para o cargo de 
Secretário desse Gabinete. 
 
Odivelas, 12 de Janeiro de 2002. 

 
O Presidente da Câmara Municipal 

(a) Manuel Varges 
 
 
 

DESPACHO PRES 24/02 
 
 

Visando a constituição do Gabinete de Apoio Pessoal ao 
Senhor Vereador Alexandrino Augusto Saldanha, nos termos 
do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 73º e no número 3 
do artigo 74º todos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
nomeio, com efeitos a partir da presente data, a Senhora 
Esmeralda Valério Madeira para o cargo de Secretária 
desse Gabinete. 
 
Odivelas, 28 de Janeiro de 2002. 

 
O Presidente da Câmara Municipal 

(a) Manuel Varges 
 
 
 

DESPACHO PRES 25/02 
 
 

Visando a constituição do Gabinete de Apoio Pessoal ao 
Senhor Vereador Sérgio Constantino Gaspar Lopes de Paiva, 
nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 73º e 
no número 3 do artigo 74º todos da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, nomeio, com efeitos a partir da presente data, a 
Senhora Dr.ª Carla Cristina Quintas Rico Ferreira 
Rosinhas para o cargo de Adjunta desse Gabinete. 
 
Odivelas, 13 de Janeiro de 2002. 

 
O Presidente da Câmara Municipal 

(a) Manuel Varges 
 
 
 

DESPACHO 27/PRES/02 
 
 

Tendo em consideração a relevância que, ainda, hoje 
assumem os festejos de Carnaval no nosso País, tradição 
que deverá manter-se e incentivar-se na medida em que é 
parte importante da nossa cultura, determino, nos termos da 
competência que me é atribuída pela al. A), do n.º 2, do art. 
68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que nos próximos dias 11 e 
12 de Fevereiro, do corrente ano, seja concedida tolerância 
de ponto a todos os trabalhadores municipais. 
Solicito, todavia, a todos os serviços que prestam 
atendimento ao público que procedam à divulgação deste 
despacho, afixando-o nas respectivas portas, por forma a que 
o mesmo seja do conhecimento dos Munícipes. 
 
Odivelas, 5 de Fevereiro de 2002 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
(a) Manuel Varges 
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ACTIVIDADE FINANCEIRA 
 

 

 

Despachos proferidos pelo Sr. Presidente Dr. Manuel Varges 

ao abrigo da delegação de competências. 

 

Data de despacho: 21.01.2002 

Autorização para pagamento à empresa Reprotécnica 

Comércio de Importações, Lda., das facturas n.os 2327, 2329, 

2338 e 2332 de 16.10.2001, no valor de € 253,97, nos termos 

da informação n.º 761/DP/2001 de 19.12.2001. 

 

Data de despacho: 21.01.2002 

Autorização para pagamento à empresa Automóveis Citroen, 

S.A., da factura n.º T0018085 de 27.12.2001, no valor de € 

242,72, nos termos da informação n.º 271/DTO/DTO/SO/01 

de 27.12.2001. 

 

Data de despacho: 21.01.2002 

Autorização para pagamento à empresa Automóveis Citroen, 

S.A., da factura n.º T0018084 de 27.12.2001, no valor de € 

103,15, nos termos da informação n.º 272/DTO/DTO/SO/01 

de 27.12.2001. 

 

Data de despacho: 21.01.2002 

Autorização para pagamento à empresa Cenas Papelaria, 

Lda., da factura n.º 0680 de 31.12.2001, no valor de € 53,57, 

nos termos da informação n.º 1/VNS/CBA/02 de 03.01.2002. 

 

Data de despacho: 21.01.2002 

Autorização para pagamento à empresa Odivelcópia - Cópia 

e Imagem, Lda., da factura n.º 304 de 19.12.2001, no valor de 

€ 5,14, nos termos da informação n.º 35/SEC/01 de 

27.12.2001. 

 

Data de despacho: 21.01.2002 

Autorização para pagamento à empresa CTT - Correios de 

Portugal, S.A., do valor de € 24.202,05, referente à factura n.º 

5000154060 de 31.12.2001 deduzida da Nota de Crédito n.º 

6000001558 de 16.11.2001. 

 

Data de despacho: 21.01.2002 

Autorização para pagamento à Papelaria Henriquina, da 

factura n.º 5564 de 30.11.2001, no valor de € 292,05, nos 

termos da informação n.º 016/LSR/01 de 05.12.2001. 

 

 

 

Data de despacho: 21.01.2002 

Autorização para pagamento à empresa Odivelcópia - Cópia 

e Imagem, Lda., da factura n.º 286 de 25.11.2001, no valor de 

€ 22,45, nos termos da informação n.º 194/DA/01 de 

04.12.2001. 

 

Data de despacho: 21.01.2002 

Autorização para pagamento à empresa Cenas Papelaria, 

Lda., da factura n.º 0681 de 31.12.2001, no valor de € 58,56, 

nos termos da informação n.º 01/OT/02 de 02.01.2002. 

 

Data de despacho: 21.01.2002 

Autorização para pagamento à empresa Rodipress, Edição e 

Prestação de Serviços Unipessoal, Lda, da factura n.º 5418 

de 27.11.2001, no valor de € 175,08, nos termos da 

informação n.º 817/DGAP/SRS de 19.12.2001. 

 

Data de despacho: 21.01.2002 

Autorização para pagamento à empresa Mx Car - Comércio e 

Indústria de Automóveis, S.A., da factura n.º 303621 de 

07.12.2001, no valor de € 185,72, nos termos da informação 

n.º 269/DTO/DTO/SO/01 de 18.12.2001. 

 

Data de despacho: 23.01.2002 

Autorização para pagamento à Pizza na Brasa, do valor de € 

90,64, referente a reembolso de despesa com jantar, nos 

termos da informação n.º 04/DAF/DF/AM/02 de 24.01.2002. 

 

Data de despacho: 23.01.2002 

Autorização para pagamento de diversas facturas a vários 

fornecedores, no valor de € 281.371,69, nos termos da 

informação n.º 2/DJPM/HB de 21.01.2002. 

 

Data de despacho: 24.01.2002 

Autorização para pagamento à Direcção Geral de Protecção 

Social aos Funcionários e Agentes Administração Pública, 

das RO’s n.os 4000, 7751, 8717, 11205, 22735, 17584, 18496, 

16620, 19389, 21798, 17878, 17879 e 17880, no valor de € 

75.278,21, nos termos da informação n.º 008/DGAP/AS de 

21.01.2002. 

 

Data de despacho: 05.02.2002 

Autorização para realização de transferências 

financeiras/2002, no valor de € 12.051,00, à Assembleia 

Distrital de Lisboa, nos termos do ofício n.º 521 de 

14.12.2001. 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

AMBIENTE 
 

 
 

Decisões tomadas pelo Sr. Vereador Dr. Alexandrino 
Saldanha ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências n.º 14/02 de 12 de Janeiro de 
2002. 
 
 
Data de despacho: 22.01.2002 
Concordar com a adjudicação do serviço de limpeza e 
desobstrução de linhas de água, pelo valor de € 12.849,03 
sem IVA incluído, nos termos da informação n.º 
05/DA/DQA/02 de 09.01.2002. 
 
Processo n.º365/2001/MO-DA/EV 
Data de despacho: 28.01.2002 
Concordar com o pagamento referente à aquisição de 
equipamento lúdico para parques infantis no concelho de 
Odivelas, no valor total de € 5.048,05 com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 23/DA/EV/02 de 02.01.2002. 
 
Processo n.º283/2001/CA-DA/EV 
Data de despacho: 28.01.2002 
Concordar com o pagamento referente à aquisição e 
colocação de mobiliário urbano no Parque das Fontaínhas, 
freguesia de Caneças; no valor total de € 7.073,15 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 25/DA/EV/02 de 
02.01.2002. 
 
Processo n.º21/2001/MO-DA/DQA 
Data de despacho: 28.01.2002 
Concordar com o pagamento referente à execução de 
fotocópias, no valor total de € 189,55, nos termos da 
informação n.º 28/DA/DQA/02 de 24.01.2002. 
 
Data de despacho: 29.01.2002 
Concordar com o pagamento referente à manutenção de 150 
dispensadores de dejectos de canídeos, respeitante aos 
meses de Novembro e Dezembro, no valor total de € 
7.859,02, nos termos da informação n.º 17/DA/DVM/02 de 
21.01.2002. 
 
Processo n.º20/2001/MO-DA/DQA 
Data de despacho: 29.01.2002 
Concordar com o pagamento à Cruz Vermelha pelo serviço 
prestado no âmbito da iniciativa do “Dia do Mar”, no valor de € 

1.870,49, e o reembolso à técnica Maria Paula Lança, no 
valor total de € 7,18, nos termos da informação n.º 
26/DA/DQA/02 de 22.01.2002. 
 
Processo n.º315/2001/OD-DA/EV 
Data de despacho: 29.01.2002 
Autorizar a execução de trabalhos a mais referente à 
empreitada “Reformulação da Zona de Lazer do Parque 3 de 
Abril”, na freguesia de Odivelas, pelo valor total de € 11,270, 
nos termos da informação n.º 22/DA/EV/02 de 22.01.2002. 
 
Data de despacho: 01.02.2002 
Concordar com nova aquisição de alimentação para animais, 
no âmbito do apoio “Rede de Escolas Amigas dos Animais”, 
pelo valor estimado de € 907,93, nos termos da informação 
n.º 21/DA/DVM/02 de 29.01.2002. 
 
Data de despacho: 01.01.2002 
Autorizar o reembolso referente à cremação de seis 
cadáveres de animais, no valor de € 30,65, nos termos da 
informação n.º 22/DA/DVM/02 de 29.01.2002. 
 
Processo n.º196/2001/PV-DA/EV 
Data de despacho: 05.02.2002 
Concordar com o pagamento referente à remodelação e 
manutenção dos canteiros adjacentes à Praceta Ary dos 
Santos, na freguesia da Póvoa de Santo Adrião, pelo valor de 
€ 17.964,93 e € 7.781,25 respectivamente, nos termos da 
informação n.º 1099/DA/EV/01 de 03.12.2001. 
 
Processo n.º245/2001/OL-DA/EV 
Data de despacho: 05.02.2002 
Autorizar a realização de trabalhos a mais na execução dos 
“Espaços Verdes do Parque Infantil da Praceta Sidónio 
Muralha, na freguesia de Olival de Basto, no valor de € 
1.466,47, nos termos da informação n.º 27/DA/EV/02 de 
23.01.2002. 
 
Processo n.º188/2001/PV-DA/EV 
Data de despacho: 05.02.2002 
Concordar com o pagamento referente aos trabalhos de 
manutenção de espaços verdes circundantes à Rua S. José, 
na freguesia da Póvoa de Santo Adrião, no valor de € 339,11, 
com IVA incluído, nos termos da informação n.º 08/DA/EV/02 
de 22.01.2002. 
 
Processo n.º318.04/2001/MO-DA/EV 
Data de despacho: 05.02.2002 
Concordar com o pagamento referente à aquisição de placas 
hortícolas e outros materiais para as “Hortas Pedagógicas”, 
no valor de € 398,94, com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 37/DA/EV/02 de 30.01.2002. 
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Data de despacho: 05.01.2002 

Concordar com o pagamento referente ao fornecimento de 

jornais diários, relativos ao período de 16 a 31 de Janeiro, no 

valor de € 64,70, nos termos da informação n.º 05/OT/02 de 

04.02.2002. 
 
 
 
 

TURISMO 
 

 
 

Decisões tomadas pelo Sr. Vereador Dr. Alexandrino 
Saldanha ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências n.º 14/02 de 12 de Janeiro de 
2002. 
 
 

Processo n.º 10/2001/MO 

Data de despacho: 30.01.2002 

Concordar com o pagamento referente a inserção de 

publicidade no jornal Nova Odivelas, relativa ao “2º Concurso 

Gastronómico do Concelho de Odivelas”, pelo valor de € 

350.16, nos termos da informação n.º 06/DT/AIG de 

29.01.2002. 

 

Processo n.º02/2001/SE 

Data de despacho: 30.01.2002 

Concordar com o pagamento referente à 2ª comparticipação 

do ano de 2001, relativa ao “Protocolo Lisboa e Vale do Tejo - 

2001”, pelo valor de € 673.38, nos termos da informação n.º 

03/GT/AB de 29.01.2002. 

 

Data de despacho: 30.01.2002 

Concordar com o pagamento referente à realização de 

almoços no restaurante “O Cartaxeiro”, no âmbito da “80ª/81ª 

Exposição Internacional Felina”, pelo valor de € 933.00, nos 

termos da informação n.º 06/GT/SMC de 29.01.2002. 
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“Preâmbulo 
 

 

A existência de condições de segurança, higiene e saúde no trabalho constitui o requisito essencial para que o trabalhador se sinta bem no seio da 
organização o que, necessariamente, se irá reflectir de forma positiva no seu desempenho profissional. 
 
Reconhecendo essa fundamental relevância, uma das prioridades de actuação deste Município tem sido, precisamente, a de proporcionar a todos 
os seus colaboradores condições de trabalho que garantam a sua realização pessoal e profissional. 
 
No cumprimento desse propósito, constituiu desde logo preocupação da Comissão Instaladora criar um serviço de Higiene, Segurança e Saúde no 
Trabalho, próprio. 
 
Igualmente importante no desenvolvimento da actividade que tem sido levada a cabo neste âmbito, é a aprovação de um Regulamento Municipal 
de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, que adapte a legislação existente (Dec. Lei n.º 441/91, de 14 de Novembro, com as alterações 
previstas no Dec. Lei n.º 133/99, de 21 de Abril, Dec. Lei n.º 26/94, de 1 de Fevereiro, alterado pela Lei n.º 7/95, de 27 de Março, Lei n.º 118/99, de 
11 de Agosto e Decreto-Lei n.º 109/00, de 30 de Junho e Decreto-Lei n.º 488/99, de 17 de Novembro) à realidade concreta do nosso Município. 
 
Nestes termos, e tendo em consideração a competência prevista no artigo 4º da Lei n.º 48/99, de 16 de Junho e ouvidas que foram a Comissão de 
Segurança e Saúde no Trabalho e Organizações Sindicais, é aprovado o  presente REGULAMENTO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO 

TRABALHO, que tem como principais objectivos: 
 
 
 
1) Proporcionar condições de trabalho que permitam garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores; 
 
2) Definir uma política de prevenção de riscos profissionais por forma a diminuir os acidentes de trabalho e as doenças profissionais; 

 
3) Promover a participação dos trabalhadores e suas estruturas representativas na definição das políticas de prevenção, segurança, higiene e 

saúde no trabalho; 
 
4) Prevenir situações de inaptidão, inadaptação, marginalização e discriminação profissional, resistência à mudança ou outra conflitualidade no 

trabalho, que revelem, como causa próxima, a perda da aptidão física e equilíbrio psicossocial, provocada pelas condições em que o trabalho 
é prestado; 

 
5) Contribuir para a realização profissional e qualidade de vida dos trabalhadores, tendo em vista o aumento da produtividade e eficácia dos 

serviços municipais. 
 
 
 

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais 

 
Artigo 1.º 
Âmbito 

 
O Regulamento Municipal de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, adiante designado por (R.M.S.H.S.T), define as normas relativas à 
segurança, higiene e saúde, aplicáveis a todos os trabalhadores do Município, independentemente do tipo de vínculo laboral e quaisquer que sejam 
as instalações e locais de trabalho onde exerçam a sua actividade. 
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Artigo 2.º 
Objectivo 

 
O RMSHST, tem como objectivo promover a segurança, higiene e saúde nos locais de trabalho, assegurar a integridade física e psíquica dos 
trabalhadores, assim como a prevenção dos riscos profissionais, por forma a diminuir os acidentes de trabalho e doenças profissionais. 

 
 

Artigo 3.º 
Documentos Específicos 

 
1- Farão parte integrante deste regulamento os seguintes documentos específicos, a elaborar no prazo de seis meses: 
 
a) Manual de Segurança (DRH); 
b) Manual de Estaleiro (DRH); 
c) Plano global de segurança e saúde (DRH); 
d) Regulamento de fardamentos e equipamentos de protecção individual (DRH/DTO). 
 
2- Deverão, ainda, fazer parte deste regulamento, todas as normas internas aprovadas, bem como os diplomas legais no âmbito da Segurança, 
Higiene e Saúde no trabalho, aplicáveis à Administração Local. 

 
 

CAPÍTULO II 
Direitos, Deveres e Garantias das Partes 

 
Artigo 4.º 

Deveres do Município 
 

O Município obriga-se a: 
 
1- Respeitar e fazer cumprir a legislação em vigor bem como o presente regulamento. 
 
2- Proporcionar aos trabalhadores condições de segurança, higiene e saúde em todos os aspectos relacionados com o trabalho, tendo em 
consideração os seguintes princípios de prevenção: 
 
a) Proceder, na concepção das instalações dos locais e processos de trabalho, à identificação dos riscos previsíveis, combatendo-os na origem, 

anulando-os ou limitando os seus efeitos, por forma a garantir um nível eficaz de protecção; 
b) Ter em conta, aquando da aquisição de máquinas e equipamentos, os ergonomicamente mais adequados e de menor risco para a saúde do 

utilizador. 
c) Integrar no conjunto das actividades do Município e a todos os níveis, a avaliação dos riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores, 

com a adopção de convenientes medidas de prevenção; 
d) Assegurar que as exposições aos agentes químicos, físicos e biológicos nos locais de trabalho não constituam risco para a saúde dos 

trabalhadores; 
e) Planificar a prevenção num sistema coerente que tenha em consideração a componente técnica, a organização do trabalho, as relações 

sociais e os factores materiais inerentes ao trabalho; 
f) Ter em conta na organização dos meios não só os trabalhadores, como também, terceiros susceptíveis de serem abrangidos pelos riscos, 

aquando da realização de trabalhos, quer nas instalações, quer no exterior; 
g) Dar prioridade à protecção colectiva em relação às medidas de protecção individual; 
h) Organizar o trabalho procurando, designadamente, eliminar os efeitos nocivos do trabalho monótono e do trabalho cadenciado sobre a saúde 

dos trabalhadores; 
i) Assegurar a vigilância adequada da saúde dos trabalhadores em função dos riscos a que se encontram expostos, no local de trabalho; 
j) Estabelecer, em matéria de primeiros socorros, de combate a incêndios e de evacuação de trabalhadores, as medidas que devem ser 

adoptadas e a identificação dos trabalhadores responsáveis pela sua aplicação, bem como assegurar os contactos necessários com as 
entidades exteriores competentes para realizar aquelas operações e as de emergência médica; 
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k) Permitir unicamente a trabalhadores com aptidão e formação adequada, e apenas quando e durante o tempo necessário, o acesso a zonas 
de risco grave, até chegada das entidades competentes; 

l) Adoptar medidas e dar instruções que permitam aos trabalhadores, em caso de risco grave e iminente que não possa ser evitado, cessar a 
sua actividade ou afastar-se imediatamente do local, sem que possam retomar a actividade enquanto persistir esse perigo, salvo em casos 
excepcionais e desde que assegurada a protecção adequada; 

m) Substituir os elementos perigosos por outros que não ponham em risco a segurança e saúde dos trabalhadores; 
n) Dar instruções aos trabalhadores quanto à forma de actuação, em caso de emergência; 
o) Ter em consideração se os trabalhadores têm conhecimentos e aptidões em matéria de segurança e saúde no trabalho que lhes permitam 

exercer com segurança as tarefas para que foram incumbidos; 
p) Promover e dinamizar a formação e informação dos trabalhadores e chefias no âmbito da segurança, higiene e saúde no trabalho; 
q) Promover a consulta dos representantes dos trabalhadores ou, na sua falta, dos próprios trabalhadores nas matérias a que se refere o artigo 

9.º, do Decreto-Lei n.º 441/91, de 14/11, na redacção do Decreto-Lei n.º 133/99, de 21/04; 
r) Assegurar a manutenção das instalações, máquinas, materiais, ferramentas e utensílios de trabalho nas devidas condições de segurança; 
s) Fornecer aos trabalhadores o equipamento de protecção individual e os fardamentos necessários e adequados ao exercício das suas 

funções. 
 
 

Artigo 5.º 
Direitos dos Trabalhadores 

 
Os trabalhadores têm direito: 
 
a) À prestação de trabalho em condições de Segurança, Higiene e protecção da Saúde; 
b) A receber formação e informação adequadas sobre higiene, segurança e saúde, tendo em conta as respectivas funções e posto de trabalho; 
c) A apresentar propostas, susceptíveis de minimizar qualquer risco profissional; 
d) A suspender a execução do trabalho em caso de perigo iminente e grave para a sua vida ou de terceiros, devendo informar imediatamente a 

hierarquia e os serviços internos de higiene, segurança e saúde. 
e) A realizar, gratuitamente, exames de saúde no âmbito da medicina e enfermagem do trabalho; 
f) À consulta do respectivo processo clinico, podendo solicitar cópia nos termos do Código de Procedimento Administrativo; 
g) À cópia da sua ficha clínica, a seu pedido, quando deixar de exercer funções no Município; 
h) A eleger e a poderem ser eleitos representantes dos trabalhadores para a Comissão de Segurança e Saúde no Trabalho. 

 
 

Artigo 6.º 
Deveres dos Trabalhadores 

 
Constituem deveres dos trabalhadores: 
 
a) Cumprir o disposto no presente regulamento e na restante legislação existente no âmbito da segurança, higiene e saúde no trabalho; 
b) Zelar pela sua segurança e saúde, bem como pela segurança e saúde das outras pessoas que possam ser afectadas pelas suas acções ou 

omissões no trabalho; 
c) Utilizar correctamente, e segundo as instruções transmitidas pelo município, máquinas, aparelhos, instrumentos, substâncias perigosas e 

outros equipamentos e meios postos à sua disposição, designadamente os equipamentos de protecção colectiva e individual, bem como 
cumprir os procedimentos de trabalho estabelecidos; 

d) Cooperar, com o município para a melhoria do sistema de segurança, higiene e saúde no trabalho; 
e) Comunicar imediatamente ao superior hierárquico ou, não sendo possível, aos responsáveis da segurança, higiene e saúde, as avarias e 

deficiências detectadas que se lhe afigurem susceptíveis de originar perigo grave e iminente, assim como qualquer defeito verificado nos 
sistemas de protecção; 

f) Adoptar, em caso de perigo grave e não sendo possível estabelecer contacto imediato com o superior hierárquico ou com os trabalhadores 
que desempenham funções específicas nos domínios da segurança, higiene e saúde no local de trabalho, as medidas e instruções 
estabelecidas para tal situação; 

g) Tomar conhecimento da informação e participar na formação, proporcionadas pelo município, sobre higiene, segurança e saúde no trabalho; 
h) Comparecer aos exames médicos e realizar os testes que visem garantir a segurança e saúde no trabalho; 
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i) Prestar informações que permitam avaliar, no momento da admissão, a sua aptidão física e psíquica para o exercício das funções 
correspondentes à respectiva categoria profissional, bem como sobre factos ou circunstâncias que visem garantir a segurança e saúde dos 
trabalhadores, sendo reservada ao médico do trabalho a utilização da informação de natureza médica. 

 
 

CAPITULO III 
Representação dos Trabalhadores 

 
Artigo 7º 

Representantes dos Trabalhadores 
 

1- Para efeitos do presente regulamento, considera-se representante dos trabalhadores a pessoa eleita, nos termos da lei, para exercer funções de 
representação dos trabalhadores nos domínios da segurança e saúde no trabalho; 
 
2- Os representantes dos trabalhadores para a segurança, higiene e saúde no trabalho, são eleitos pelos trabalhadores por voto directo e secreto, 
segundo o princípio da representação, aplicando-se o método de Hondt. 
 
3- Podem eleger e ser eleitos trabalhadores vinculados por nomeação ou por contrato administrativo de provimento. 
 
4- O número de representantes dos trabalhadores é definido de acordo com o número de trabalhadores ao serviço no Município à data da eleição, 
nos termos do n.º 4, do artigo 4º, do Dec. Lei n.º 488/99, de 17 de Novembro. 
 
5- Os representantes dos trabalhadores a que se referem os números anteriores dispõem, para o exercício das suas funções, de um crédito de 
cinco horas por mês. 
 
6- O exercício das funções dos representantes dos trabalhadores não implica a perda de quaisquer direitos ou regalias, inclusive o subsídio de 
refeição. 
 
7- A Câmara Municipal de Odivelas garante aos representantes dos trabalhadores, formação suficiente e adequada no domínio da segurança e 
saúde no trabalho, bem como a sua actualização, quando necessária. 
 
8- O mandato dos representantes dos trabalhadores é de três anos. 
 
9- A substituição dos representantes só é admitida no caso de renúncia ou impedimento definitivo, cabendo a mesma, aos candidatos efectivos e 
suplentes pela ordem indicada na respectiva lista. 

 
 

Artigo 8º 
Processo de Eleição 

 
1- A convocatória da eleição pode resultar da iniciativa do respectivo empregador ou ser precedida de solicitação subscrita por organização sindical 
que represente os trabalhadores, ou por, pelo menos, 20% dos trabalhadores, devendo a eleição, quando solicitada, realizar-se no prazo de 45 
dias, nos termos do n.º 1, do art.º 5º, do Dec. Lei n.º 488/99, de 17 de Novembro. 
 
2- O processo de eleição dos representantes dos trabalhadores da Câmara Municipal, será definido, por despacho do Sr. Presidente, ouvidas as 
organizações representativas dos trabalhadores, caso existam, nos termos do n.º 2, do art.º 5º, do Dec. Lei n.º 488/99, de 17 de Novembro, 
devendo nele constar: 
 
a) Data limite para apresentação das listas, devendo cada uma delas indicar um número de candidatos efectivos igual ao dos lugares elegíveis e 

igual número de candidatos suplentes; 
b) A data limite para indicação, pelos  trabalhadores, dos membros da mesa ou mesas de voto, referindo expressamente que, na ausência 

dessa indicação, os mesmos serão designados pelo dirigente competente até quarenta e oito horas antes da realização do acto eleitoral; 
c) A designação de cinco elementos por cada mesa de voto, sendo três efectivos e dois suplentes; 
d) A data do acto eleitoral; 
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e) O período e o local de funcionamento das mesas de voto; 
f) A data limite da comunicação dos resultados ao dirigente respectivo. 
 
3- Nas instalações municipais com um número superior a 20 trabalhadores deve existir uma mesa de voto. 
 
4- Nos casos não abrangidos pelo número anterior, a votação deve efectuar-se com recurso a mesa de voto itenerante. 
 
5- Os membros das mesas são dispensados do exercício dos seus deveres funcionais no dia em que houver eleições, sendo igualmente 
concedidas facilidades aos restantes trabalhadores, pelo período estritamente necessário para o exercício do direito de voto, sem perda de 
quaisquer direitos ou regalias, inclusive do subsídio de refeição. 

 
 

CAPÍTULO IV 
Comissão de Segurança e Saúde no Trabalho 

 
Artigo 9º 

Composição 
 

1- A Comissão de Segurança e Saúde no Trabalho, é um órgão de composição paritária, para consulta e cooperação regular e periódica em 
matéria de informação e formação dos trabalhadores, de prevenção dos riscos profissionais e promoção da saúde no trabalho. 
 
2- A Comissão de Segurança e Saúde é composta, no máximo, por quatro ou seis membros efectivos, consoante o número de trabalhadores seja 
igual ou inferior a 500 ou superior, e por igual número de suplentes, em representação paritária da Câmara Municipal e dos trabalhadores. 
 
3- Cabe à Câmara Municipal de Odivelas a designação dos seus representantes, indicando entre eles, o coordenador da Comissão de Segurança 
e Saúde. 
 
4- Os representantes dos trabalhadores escolhem entre si, os dois ou três membros e respectivos suplentes a que têm direito. 
 
5- A Comissão de Segurança e Saúde, deve reunir, pelo menos, uma vez por trimestre e sempre que uma das partes o solicite ao respectivo 
coordenador, podendo nas suas reuniões participar, sem direito a voto, os elementos dos serviços de higiene e segurança no trabalho. 
 
6- A Câmara Municipal de Odivelas deve garantir às Comissões de Segurança e Saúde as condições necessárias para o exercício das suas 
competências. 

 
 

Artigo 10º 
Atribuições e Competências 

 
1- Compete à Comissão de Segurança e Saúde no Trabalho: 
 
a) Obter informação relativa às condições de trabalho necessária para o exercício das suas funções; 
b) Realizar visitas aos locais de trabalho para reconhecimento dos riscos para a segurança e saúde e avaliação das medidas de prevenção 

adoptadas; 
c) Propor iniciativas, no âmbito da prevenção dos riscos para a segurança e saúde no trabalho, visando a melhoria das condições de trabalho e 

a correcção de deficiências detectadas; 
d) Participar na elaboração, acompanhamento e avaliação dos programas de prevenção de riscos profissionais; 
e) Analisar os elementos disponíveis relativos aos acidentes de trabalho e doenças profissionais; 
f) Emitir parecer sobre a programação anual dos serviços de segurança, higiene e saúde. 
 
2 – As visitas aos locais de trabalho serão efectuadas, no mínimo, por um elemento da Comissão, o qual poderá solicitar o acompanhamento de 
um técnico de higiene e segurança. 
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CAPÍTULO V 
Serviços de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho 

 
 

Artigo 11º 
Organização 

 
1- A Câmara Municipal de Odivelas garante a organização e o funcionamento dos serviços de segurança, higiene e saúde no trabalho, a qual 
abrange todos os trabalhadores. 
 
2- Compete ao Departamento de Recursos Humanos, através da Divisão de Higiene, Segurança e Saúde Ocupacional, assegurar o serviço de 
saúde no trabalho. 
 
3- Os Técnicos de Higiene e Segurança no trabalho da Câmara Municipal encontram-se integrados no Departamento de Recursos Humanos 
(Divisão de Higiene, Segurança e Saúde Ocupacional) e no Departamento de Transportes e Oficinas. 

 
 

Artigo 12º 
Atribuições e Competências 

 
1- Os Serviços de Segurança e Higiene do Trabalho, tem as seguintes atribuições: 
 
a) Apoiar a Administração Municipal no  desempenho dos seus deveres, previstos no artigo 4º, do presente regulamento; 
b) Emitir pareceres técnicos sobre projectos de construção e/ou alteração de instalações, assim como relativos às medidas de prevenção de 

equipamentos e métodos de trabalho; 
c) Identificar e avaliar os riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores e controlar periodicamente os riscos resultantes da exposição a 

agentes químicos, físicos e biológicos; 
d) Elaborar a proposta de plano de actividades de segurança e higiene do trabalho e o programa de prevenção de riscos profissionais; 
e) Identificar e avaliar os riscos profissionais; 
f) Informar e formar os trabalhadores sobre os riscos para a segurança, higiene e saúde, bem como sobre as medidas de protecção e de 

prevenção; 
g) Estudar os locais e postos de trabalho do ponto de vista Físico, Químico, Biológico e Psicossocial; 
h) Organizar os meios destinados à prevenção, propondo medidas de protecção colectiva e individual e coordenando as medidas a adoptar, em 

caso de perigo grave e iminente; 
i) Propor a implementação de meios de combate a incêndio; 
j) Propor a implementação de sinalização de segurança; 
k) Recolher, organizar e analisar os elementos estatísticos relativos aos acidentes de trabalho e doenças profissionais; 
l) Coordenar as inspecções internas de segurança sobre o grau de controlo dos riscos e sobre a observância das normas e medidas de 

prevenção nos locais de trabalho; 
m) Articular a sua acção com o Serviço de Saúde no Trabalho. 
 
 
2- O Serviço de Saúde no trabalho, deverá ter as seguintes atribuições: 
 
a) Prover a vigilância da saúde, bem como a organização e manutenção dos registos clínicos de cada trabalhador, no quadro das normas legais 

em vigor; 
b) Informar e formar os trabalhadores sobre os riscos para a segurança e saúde, bem como sobre as medidas de protecção e de prevenção; 
c) Analisar os acidentes de trabalho e doenças profissionais; 
d) Recolher e organizar os elementos estatísticos relativos à saúde dos trabalhadores do Município; 
e) Elaborar a listagem das situações de baixa por doença, com referência à causa e número de dias de ausência ao trabalho; 
f) Elaborar a listagem das medidas, propostas ou recomendadas pelo serviço; 
g) Promover a realização dos exames médicos legalmente previstos; 
h) Garantir o sigilo profissional do processo clínico dos trabalhadores; 
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i) Assegurar o preenchimento das fichas de aptidão face aos resultados dos exames de admissão, periódicos e ocasionais, dando 
conhecimento superiormente; 

j) Articular a sua acção com os serviços de segurança e higiene. 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
Disposições Finais 

 
Artigo 13º 

Conhecimento aos Funcionários 
 

Este regulamento é do conhecimento obrigatório de todos os trabalhadores do Município, devendo ser distribuído um exemplar a cada um e 
promovidas as adequadas medidas de divulgação. 

 
 

Artigo 14º 
Responsabilização 

 
O não cumprimento do presente regulamento, bem como das demais normas legais sobre Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, fará incorrer a 
Câmara Municipal ou o trabalhador faltoso em responsabilidade, nos termos legalmente previstos. 

 
 

Artigo 15º 
Entrada em Vigor 

 
O presente regulamento entra em vigor 30 dias após a aprovação pelos órgãos competentes, podendo ser alterado pelos mesmos, sob proposta da 
Comissão de Segurança e Saúde no Trabalho.” 
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“PREÂMBULO 

 

Reconhecendo a relevância que, hoje, assume a promoção da segurança, higiene e saúde no trabalho no seio das organizações, uma das 
prioridades do Município de Odivelas foi a aprovação de um Regulamento Municipal de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho. 
 
Dando continuidade à actividade desenvolvida nesse âmbito, e aliás na sequência do que ficou previsto no art. 3.º, do referido regulamento, há que 
proceder à elaboração e aprovação de um Manual de Segurança que defina regras que permitam assegurar boas condições de higiene e 
segurança em todas as instalações municipais, contribuindo para uma melhor qualidade de ambiente de trabalho. 
 

É certo que num Município jovem, como é o Município de Odivelas, com uma enorme dispersão de serviços, a funcionarem em espaços exíguos, 
muitos dos quais resultantes da adaptação de locais não expressamente vocacionados para esse fim, muitas destas normas poderão ser de difícil 
concretização. 
 
Ainda, assim, entendemos importante definir regras que, sempre que possível, deverão encontrar aplicação, nomeadamente em todos os novos 
espaços em que se venham a desenvolver actividades municipais. 
 
Nestes termos, tendo em consideração o previsto na al. a), do n.º 2, do art. 53.º, da lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, o disposto na al. a), do n.º 1, 
do art. 3.º, do Regulamento Municipal de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, e ouvidas que foram a Comissão de Segurança e Saúde no 
Trabalho e Organizações Sindicais, é aprovada a seguinte proposta de Manual de Segurança: 

 
 

CAPÍTULO I 
OBJECTIVO E APLICAÇÃO 

 
 

ARTIGO 1.º 
OBJECTIVO 

 
O presente Manual tem por objectivo assegurar boas condições de higiene e segurança e a melhor qualidade de ambiente de trabalho em todos os 
locais onde se desenvolvam actividades municipais. 

 
 

ARTIGO 2.º 
APLICAÇÃO 

 
1 – Aplica-se a todos os locais de trabalho onde se desenvolvam actividades municipais. 
 
2 – Os locais ou instalações de trabalho com características provisórias ficam, sempre que possível, abrangidos por este manual. 
 
3 – Exceptua-se do disposto nos números anteriores os refeitórios e bares municipais, os quais serão objecto de regulamentação própria. 

 
 

CAPÍTULO II 
CONDIÇÕES GERAIS DOS LOCAIS DE TRABALHO 

 
 

ARTIGO 3.º 
ESPAÇO DE TRABALHO 

 
Todo o trabalhador deve dispor de um espaço suficiente para poder realizar o trabalho sem risco para a sua saúde e segurança.  
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ARTIGO 4.º 
REQUISITOS DOS LOCAIS DE TRABALHO 

 
Os locais de trabalho devem satisfazer, entre outros, os seguintes requisitos: 
 
1) O pé direito dos locais de trabalho não deve ser inferior a 3 m, admitindo-se, nos edifícios adaptados, uma tolerância até 2,70 m. 
 
2) As paredes deverão: 
 
a) Ser guarnecidas com revestimentos apropriados que garantam as indispensáveis condições de salubridade; 
b) Ser revestidas de materiais impermeáveis; 
c) Ser incombustíveis. 
 
3) Os pavimentos não deverão ser ocupados com materiais ou mercadorias que possam constituir risco para os trabalhadores. 
 
4) As escadas deverão ser proporcionadas ao número de utilizadores e os lanços e patins devem ser providos nos lados abertos de guarda ou 
protecção equivalente, devendo quando limitados por duas paredes existir, pelo menos, um corrimão. 
 
5) As vias de circulação no interior das construções e as saídas devem ser em número suficiente, encontrarem-se devidamente sinalizadas e 
dispostas de modo a permitir uma rápida e segura evacuação. 
 
6) Sempre que possível, deverá existir sinalética adequada à conveniente protecção do trabalhador e demais utentes. 
 
7) Os locais destinados exclusivamente a armazém, e desde que neles não haja permanência de trabalhadores, podem ter como tolerância limite 
2,20 m de pé direito. 

 
 

ARTIGO 5.º 
REQUISITOS DOS LOCAIS DE TRABALHO PARA TRABALHADORES COM DEFICIÊNCIA 

 
Sempre que possível, os locais de trabalho devem ser concebidos tendo em conta os trabalhadores com deficiência, nomeadamente no que 
respeita aos postos de trabalho, portas, acessibilidades e instalações sanitárias. 

 
 

ARTIGO 6.º  
CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO 

 
Todos os locais de trabalho, zonas de passagens, instalações comuns e ainda os seus equipamentos devem estar conveniente e 
permanentemente conservados e higienizados.  

 
 

ARTIGO 7.º 
LIMPEZA DIÁRIA E PERIÓDICA 

 
1 - Devem ser limpos diariamente:  
 
a) Os pavimentos;  
b) Os planos de trabalho e seus utensílios;  
c) Os utensílios ou equipamentos de uso diário;  
d) As instalações sanitárias, vestiários, lavabos, balneários e outras postas à disposição dos trabalhadores.  
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2 - Devem ser limpos periodicamente:  
 
a) Paredes e tectos;  
b) Fontes de luz natural e artificial;  
c) Os utensílios ou equipamentos de uso não diário;  
 
3 - As instalações referidas na alínea d), do n.º 1, serão, periodicamente, sujeitas a desinfecção.  

 
 

ARTIGO 8.º 
OPERAÇÕES DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO 

 
As operações de limpeza e desinfecção devem ser feitas:  
 
a) Por forma que não levantem poeiras; 
b) Fora das horas de trabalho, ou, durante as horas de trabalho, quando exigências particulares a tal obriguem e possam ser feitas sem 

inconveniente grave para o trabalhador;  
c) Com produtos não tóxicos ou irritantes, designadamente nas instalações higieno-sanitárias, como vestiários, lavabos, balneários e urinóis, e 

em outras instalações comuns postas à disposição dos trabalhadores. 
 
 

ARTIGO 9.º 
DESPERDÍCIOS 

 
1 - Os desperdícios ou restos incómodos devem ser colocados em recipientes resistentes e higienizáveis com tampa, que serão removidos, se 
possível, diariamente do local de trabalho.  
 
2 - Quando os desperdícios ou restos forem muito incómodos ou susceptíveis de libertarem substâncias tóxicas, perigosas ou infectantes, devem 
ser previamente neutralizados e colocados em recipientes resistentes cuja tampa feche hermeticamente. A sua remoção do local de trabalho deve 
ser diária ou no final de cada turno de trabalho, conforme os casos.  
 
3 - Cada posto de trabalho deve ter recipiente ou dispositivo próprio.  

 
 

CAPÍTULO III 
CONDIÇÕES ESPECIAIS DOS LOCAIS DE TRABALHO 

 
 

ARTIGO 10.º 
ATMOSFERA DE TRABALHO 

 
1 - A atmosfera de trabalho bem como a das instalações comuns deve garantir a saúde e o bem-estar dos trabalhadores.  
 
2 - Os diversos locais de trabalho bem como as instalações comuns devem conter meios que permitam a renovação natural e permanente do ar. 
  
3 - Nos compartimentos cegos ou interiores devem ser instalados meios que assegurem a renovação do ar. 
 
4- Os meios destinados à renovação natural ou forçada da atmosfera de trabalho e das instalações comuns devem obedecer aos seguintes 
requisitos:  
 
a) Não produzir nem admitir na atmosfera de trabalho e das instalações comuns substâncias incómodas, tóxicas, perigosas ou infectantes;  
b) Os dispositivos artificiais de renovação do ar devem ser silenciosos.  
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ARTIGO 11.º 
TEMPERATURA E HUMIDADE 

 
1 - Os locais de trabalho, bem como as instalações comuns, devem oferecer boas condições de temperatura e humidade, de modo a proporcionar 
bem-estar e defender a saúde dos trabalhadores: 
 
a) A temperatura dos locais de trabalho deve, na medida do possível, oscilar entre 18.º C e 22.º C. 
b) A humidade da atmosfera de trabalho deve oscilar entre 50% e 70%.  
 
2 - Os radiadores, convectores ou tubagens de aquecimento central devem ser instalados de modo que os trabalhadores não sejam incomodados 
pela irradiação do calor ou circulação de ar quente. 

 
 

ARTIGO 12.º 
ALTERAÇÕES BRUSCAS DE TEMPERATURA 

 
1 - Sempre que possível, os trabalhadores não devem ser sujeitos, em consequência das condições do ambiente de trabalho, a variações bruscas 
de temperatura consideradas nocivas à saúde, pelo que devem ser protegidos com equipamento individual.  
 
2 - Os trabalhadores que exerçam tarefas no exterior dos edifícios devem estar protegidos contra as intempéries e a exposição excessiva ao sol.  

 
 

ARTIGO 13.º 
ILUMINAÇÃO 

 
1 - Os locais de trabalho ou de passagem dos trabalhadores e as instalações comuns devem ser providos de iluminação natural ou complementar 
artificial.  
 
2 - A iluminação nos locais de trabalho deve ser adequada aos requisitos de iluminação das tarefas a executar. 
 
3 - Sempre que os requisitos da tarefa de um posto de trabalho o exijam, deve ser aplicada sobre o mesmo iluminação local, como complemento 
do sistema de iluminação geral.  
 
4 - Os locais onde trabalham grande número de pessoas devem estar providos de sistema de iluminação de emergência e de segurança para 
garantir a iluminação de circulação e de sinalização de saídas, conforme as disposições regulamentares em vigor.  

 
 

ARTIGO 14.º 
ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

 
Devem ser previstos sistemas de iluminação de segurança e de sinalização luminosa de emergência em casos de interrupção de corrente para 
locais onde se reúna um grande número de trabalhadores ou de público ou noutros em que a interrupção de corrente possa provocar situações de 
risco. 

 
 

ARTIGO 15.º 
RUÍDO E VIBRAÇÕES 

 
1 - Em todos os locais de trabalho devem eliminar-se ou reduzir-se os ruídos e vibrações aí produzidos e limitar-se a sua propagação pela adopção 
de medidas técnicas apropriadas com vista a evitar os seus efeitos nocivos sobre os trabalhadores, nomeadamente : 
 
a) Isolar os postos de trabalho ruidosos. 
b) Fornecimento de dispositivos de protecção individual aos trabalhadores dos postos de trabalho ruidosos, como complemento das medidas 
técnicas gerais, sempre que for necessário. 
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ARTIGO 16.º 

RUÍDO AMBIENTE 
 

Sempre que possível, os valores limites da exposição ao ruído e às vibrações não devem ultrapassar os indicados nas normas portuguesas.  
 
 

CAPÍTULO IV 
SUBSTÂNCIAS E PROCESSOS INCÓMODOS, INSALUBRES E TÓXICOS 

 
 

ARTIGO 17.º 
PROTECÇÃO TÉCNICA E INDIVIDUAL 

 
Os trabalhadores devem ser protegidos por medidas técnicas eficientes e, complementarmente, pelo uso de dispositivos de protecção individual 
contra as substâncias e processos incómodos, insalubres, tóxicos, perigosos ou infectantes.  

 
 

ARTIGO 18.º 
RECIPIENTES 

 
Os recipientes contendo substâncias perigosas devem ter:  
 
a) Um dístico ou sinal de «Perigo»;  
b) O nome da substância ou uma designação de referência;  
c) Na medida do possível, os conselhos essenciais relativos ao primeiro cuidado a administrar no caso de as substâncias em causa poderem 

afectar a saúde ou a integridade física dos trabalhadores.  
 
 

ARTIGO 19.º 
UTILIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS INSALUBRES, TÓXICAS OU PERIGOSAS 

 
1 - Quando os trabalhadores utilizem, manipulem ou lidem com substâncias insalubres, tóxicas ou perigosas, a autoridade competente poderá fixar 
os cuidados e as medidas a observar através de normas relativas aos equipamentos e meios de protecção individual.  
 
2 - Os meios de protecção individual devem ser fornecidos em boas condições de utilização.  

 
 

CAPÍTULO V 
PROTECÇÃO E SEGURANÇA DAS MÁQUINAS 

 
 

ARTIGO 20.º  
DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA 

 
Os elementos móveis de motores e órgãos de transmissão, bem como todas as partes perigosas das máquinas, devem estar convenientemente 
protegidos por dispositivos de segurança, por forma a não constituir perigo para o trabalhador. 
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CAPÍTULO VI 
OPERAÇÕES DE SOLDADURA  

 
 

ARTIGO 21.º  
OPERAÇÕES DE SOLDADURA E CORTE 

 
1 - As operações de soldadura ou corte deverão obedecer ao seguinte: 
 
a) Não deverão realizar-se na proximidade de materiais combustíveis, de materiais ou de instalações susceptíveis de libertar poeiras, vapores 

ou gases explosivos ou inflamáveis; 
b) Quando executadas em lugares onde haja permanência ou circulação de pessoas, deverão efectuar-se ao abrigo de paredes, biombos ou 

outros anteparos apropriados, cuja superfície absorva e impeça a reflexão de radiações nocivas. 
c) Nos locais onde se realizem este tipo de operações deverão ser utilizados mecanismos de aspiração dos fumos e gases libertados. 

 
 

ARTIGO 22.º 
OPERAÇÕES DE SOLDADURA E CORTE A GÁS - REGRAS DE SEGURANÇA 

 
A utilização de garrafas de gás em operações de soldadura ou corte deverá obedecer às seguintes regras de segurança: 
 
a) Não devem ser depositadas nos locais onde estejam em curso esse tipo de operações; 
b) Não devem ser submetidas a choques ou temperaturas elevadas; 
c) Devem ser transportadas em carrinhos apropriados; 
d) Devem colocar-se as cápsulas protectoras das torneiras sempre que as garrafas tenham de ser deslocadas ou não estejam a ser utilizadas; 
e) Quando armazenadas em locais exteriores deverão ser protegidas por cobertos, toldos ou outros meios, por forma a impedir a incidência 

directa dos raios solares; 
f) As garrafas cheias deverão ser armazenadas separadamente das garrafas vazias. 

 
 

CAPÍTULO VII 
ARMAZÉNS 

 
 

Artigo 23.º 
CONDIÇÕES GERAIS 

 
Os armazéns não devem comunicar directamente com os locais de trabalho, devendo obedecer aos seguintes requisitos:  
 
a) Devem ter iluminação artificial, quando interiores ou subterrâneos;  
b) Devem ter ventilação adequada, quando interiores ou subterrâneos;  
c) Devem ter às entradas meios portáteis de extinção de incêndios, quando se justifique.  

 
 

ARTIGO 24.º 
EMPILHAMENTO 

 
1 - Quando os materiais se conservem em embalagens, o empilhamento deve efectuar-se por forma a oferecer estabilidade: 
 
a) O peso dos materiais empilhados não deve exceder, mesmo temporariamente, a sobrecarga prevista para os pavimentos.  
b) Não é permitido o empilhamento de materiais contra paredes ou divisórias que não estejam convenientemente dimensionadas para resistir 

aos esforços laterais.  
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2 - O empilhamento dos materiais ou produtos deve realizar-se de maneira que não prejudique a conveniente distribuição da luz natural ou artificial, 
a circulação nas vias de passagem e o funcionamento eficaz dos equipamentos ou do material de luta contra incêndios.  

 
 

CAPÍTULO VIII 
PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS E PROTECÇÃO CONTRA O FOGO 

 
 

ARTIGO 25.º 
PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS 

 
Em todos os locais onde sejam arrecadadas, armazenadas ou manipuladas matérias explosivas inflamáveis ou combustíveis será proibido fumar, 
acender ou deter fósforos, acendedores ou outros objectos que produzam chama ou faísca. 

 
 

ARTIGO 26.º 
EQUIPAMENTO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS 

 
1 - Todos os locais de trabalho aos quais se aplica este Manual devem estar providos de equipamento adequado para a extinção de incêndios, em 
perfeito estado de funcionamento, situado em locais acessíveis e convenientemente assinalados. 
 
2 - O estado de funcionamento dos equipamentos de extinção de incêndios deve ser verificado em intervalos regulares, de acordo com as 
respectivas instruções de aplicação.  
 
3 - Em todos os locais de trabalho deve existir pessoal em número suficiente e devidamente instruído no uso do equipamento de combate a 
incêndios.  

 
 

ARTIGO 27.º 
FORMAÇÃO DOS TRABALHADORES 

 
1 - Todo o trabalhador deve estar suficientemente instruído sobre os planos de evacuação dos locais de trabalho, para o que se deverão fazer, com 
certa periodicidade, exercícios em que se ponham em prova os ensinamentos ministrados para evacuação em caso de eventual concretização do 
risco de incêndio.  
 
2 - Nos locais em que haja ingresso público deverá ser fixado, de forma bem visível, o plano de evacuação do edifício, com sinalização adequada, 
em especial das saídas.  

 
 

CAPÍTULO IX 
INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE HIGIENE E BEM-ESTAR 

 
 

ARTIGO 28.º 
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - REQUISITOS  

 
1 - As instalações sanitárias devem satisfazer os seguintes requisitos:  
 
a) Sempre que possível, ser separadas por sexos;  
b) Dispor de água canalizada e de esgotos ligados à rede geral; 
c) Ser iluminadas e ventiladas, de preferência naturalmente;  
d) Ter pavimentos revestidos de material resistente, liso e impermeável, inclinados para ralos de escoamento providos de sifões hidráulicos;  
e) Ter paredes de cor clara e revestidas de azulejo ou outro material impermeável até, pelo menos, 1. 5 m de altura. 
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ARTIGO 29.º 
CHUVEIROS / VESTIÁRIOS 

 
1 - Quando a natureza do trabalho o exija, particular e nomeadamente quando o trabalhador manipule substâncias tóxicas, perigosas ou 
infectantes, deverá existir um chuveiro por cada grupo de dez trabalhadores ou fracção que cessem simultaneamente o trabalho.  
 
2 - Devem ser postos à disposição dos trabalhadores vestiários que lhes permitam mudar e guardar o vestuário que não seja usado durante o 
trabalho.  

 
 

ARTIGO 30.º 
ARMÁRIOS INDIVIDUAIS 

 
1 - Os vestiários devem dispor de armários individuais sempre que os trabalhadores exerçam tarefas em que haja necessidade de mudança de 
roupa e na medida da área disponível dos estabelecimentos existentes.  
 
2 - Deve haver tantos armários individuais quanto os trabalhadores do mesmo sexo e separados para homens e mulheres.  

 
 

ARTIGO 31.º 
ÁGUA POTÁVEL 

 
1 - Deve ser posta à disposição dos trabalhadores, em locais facilmente acessíveis, água potável em quantidade suficiente e, se possível, corrente.  
 
2 - Devem ser distribuídos copos individuais aos trabalhadores ou instalados bebedouros de jacto ascendente.  
 
3 - Quando não houver rede de água potável, pode ser utilizada água potável de outra origem, desde que contida em recipientes fechados e 
higienizados.  

 
 

CAPÍTULO X 
DISPOSITIVOS DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL 

 
 

ARTIGO 32.º 
MEDIDAS DE PROTECÇÃO 

 
1 - Deve existir à disposição dos trabalhadores vestuário de trabalho e ou dispositivo de protecção individual contra os riscos resultantes das 
tarefas e operações efectuadas, sempre que sejam insuficientes as medidas técnicas de higiene e segurança de carácter geral.  
 
2 - O equipamento de protecção individual e o fato de trabalho não devem ser utilizados como meio de substituir qualquer protecção ou medida 
técnica eficaz, mas antes como recursos de segurança complementar. 

 
 

CAPÍTULO XI 
PRIMEIROS SOCORROS 

 
 

ARTIGO 33.º 
REQUISITOS MÍNIMOS 

 
1 - Todo o local de trabalho deve possuir um posto de primeiros socorros ou armários, caixas ou bolsas com conteúdo mínimo destinado a 
primeiros socorros, adequadamente distribuídos pelos vários sectores de trabalho.  
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2 - O conteúdo dos postos, armários, caixas e bolsas de primeiros socorros deve estar em condições de assepsia, convenientemente conservado e 
substituído após a sua utilização.  
 
3 - As condições indicadas no número anterior devem ser controladas por um responsável, indicado pelo Município, com o curso de socorrista.  
 
4 - Junto dos armários, caixas ou bolsas de primeiros socorros devem existir instruções claras e simples para os primeiros cuidados a pôr em 
prática em cada caso de urgência. 

 
 

CAPÍTULO XI 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 

ARTIGO 34.º 
DEVER DAS PARTES 

 
1 - Constitui dever do Município assegurar que os trabalhadores estejam informados das questões de higiene e segurança relativas à sua 
actividade profissional.  
 
2 - Os trabalhadores, para além de cooperarem no cumprimento das obrigações que incumbem ao Município, devem:  
 
a) Cumprir as prescrições de segurança e higiene estabelecidas na legislação aplicável ou concretamente determinadas pelo Município ou seus 

representantes; 
b) Utilizar, correctamente e segundo as instruções do fabricante e do Município, os dispositivos técnicos gerais ou individuais de higiene e 

segurança que por este lhes são postos à disposição.  
 
 

ARTIGO 35.º 
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA 

 
Em tudo o não mencionado no presente Manual, aplica-se o previsto no DL n.º 243/86, de 20 de Agosto, na Portaria n.º 53/71, de 3 de Fevereiro, 
rectificada pela Portaria n.º 702/80, de 22 de Setembro, DL n.º 347/93, de 1 de Outubro, Portaria n.º 987/93, de 6 de Outubro, DL n.º 123/97, de 22 
de Maio e legislação complementar. 

 
 

ARTIGO 36.º 
ENTRADA EM VIGOR 

 
O presente Manual entrará em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao da sua aprovação pelos órgãos competentes.” 
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“Manual do Estaleiro 
 
 
 

1 - INTRODUÇÃO 
 
 
O Manual do Estaleiro, adiante designado por M.E., contém as regras de organização e funcionamento do estaleiro que devem ser observadas 
durante a execução da obra. 
 
As regras do M.E. têm em vista, nomeadamente, o enquadramento das relações de todos os intervenientes no estaleiro, em particular no que se 
refere às relações entre o Dono da Obra, fiscalizações e o Empreiteiro, de modo a assegurar a prevenção dos riscos, bem como outros aspectos 
considerados necessários para a boa execução da obra. 
 
O M.E. é de conhecimento obrigatório de todas as pessoas e entidades envolvidas no estaleiro. 
 
 
2 -  DEFINIÇÕES E SIGLAS 
 

Estaleiro: Local que reúne as instalações sociais e escritórios da obra, ferramentaria, carpintaria e, quando necessário, central de betão. Aqui se 
realiza, ainda, trabalho com ferro e armazenamento deste e outros materiais. 
 
Chefe de Projecto: Pessoa que, em nome do Dono da Obra, assegura a coordenação e gestão da informação e das tarefas necessárias à 
realização de empreitadas específicas das edificações e/ou infra-estruturas. 
 
Coordenador da segurança: Pessoa que, em nome do Dono da Obra, assegura a coordenação das actividades de segurança e saúde que estão 
cometidas por lei ao Dono da Obra ou que venham a ser por este determinadas, exercendo tais funções ao nível do projecto e da obra. 
 
Director da Obra ou Equiparado: Técnico designado pelo empreiteiro para assegurar a sua representação e a direcção técnica do estaleiro da 
obra, incluindo os domínios da segurança, higiene e Saúde. 
 
Dono da Obra: Entidade por conta de quem é realizada a obra. 
 
Empreiteiro: Entidade com a qual o Dono da Obra celebrou um contrato para a execução de um projecto e que efectua e coordena os trabalhos 
necessários à sua realização. 
 
Fiscal da Obra: Pessoa que, em nome do Dono da Obra, fiscaliza e controla a execução de determinado projecto, incluindo aspectos da 
Segurança, Higiene e Saúde. 
 
P.S.S. (Plano de Segurança e de Saúde): é o documento técnico elaborado pelo Dono da Obra que, com base nas técnicas de prevenção, 
enquadra um programa de acção relativamente à segurança integrada, à vigilância e protecção da saúde dos trabalhadores em relação à obra a 
executar. 
 
Projectista: Entidade ou pessoa que elabora determinado projecto. 
 
Serviços de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho: estrutura que, localmente, assegura, por parte dos empreiteiros, as actividades da 
prevenção de riscos e da vigilância da saúde. 
 
Subempreiteiro: Entidade com alvará e com trabalhadores próprios que subcontrata com o empreiteiro a realização de uma parte do projecto ou a 
execução de uma parte de trabalhos àquele adjudicados. 
 
Supervisor da Construção: Pessoa que, em nome do Dono da Obra, assegura a coordenação e a gestão de informação necessárias aos 
elementos comuns do estaleiro geral, em articulação com as áreas reservadas aos estaleiros de cada obra, nomeadamente pela aprovação do 
Plano de Estaleiro. 
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Técnico de Prevenção, Higiene e Segurança: Técnico com habilitação e experiência adequada em quem o Director de Obra ou equiparado pode 
delegar competências nos domínios da segurança e higiene, as quais não poderão ser acumuladas com outras funções, salvo autorização 
expressa do Dono da Obra. 
 
Trabalhador independente: Pessoa singular cuja actividade profissional, exercida em nome próprio, contribui para a realização da obra por conta 
de qualquer empreiteiro, subempreiteiro ou do Dono da Obra. 
 
 
3 – ÂMBITO DE APLICAÇÃO 
 
3.1.- Aplicação Geral 
 
3.1.1. - O M.E. aplica-se a todas as pessoas que frequentam o estaleiro, em particular: 
 
a) Empreiteiros e respectivos trabalhadores. 
 
b) Subempreiteiros e respectivos trabalhadores. 
 
c) Trabalhadores independentes. 
 
d) Fornecedores, concessionários e respectivos trabalhadores. 
 
e) Visitantes e outras pessoas autorizadas a entrar no estaleiro da obra. 
 
 
4. – DEVERES DO EMPREITEIRO 
 
Tendo em vista a prevenção dos riscos e a promoção da segurança e saúde de todas as pessoas que, aos mais diversos níveis, frequentam o 
estaleiro, o empreiteiro da obra está sujeito a todo um conjunto de deveres, dos quais destacamos: 
 
4.1. O empreiteiro está obrigado a cumprir e a fazer cumprir às pessoas singulares ou colectivas por si contratadas, incluindo subempreiteiros e 
trabalhadores independentes, as normas relativas à segurança, higiene e saúde no trabalho, designadamente: 
 
a) As constantes dos diplomas e regulamentos referenciados no contrato; 
 
b) O Plano de Segurança e de Saúde, incluindo eventuais adaptações introduzidas e previamente aceites pelo Dono da Obra; 
 
c) O Manual de Estaleiro (o empreiteiro deve exigir aos subempreiteiros e aos trabalhadores independentes a declaração de adesão ao M.E.). 
 
4.2. - O empreiteiro deve integrar os princípios gerais de prevenção nas opções técnicas e organizacionais de planificação dos diferentes trabalhos, 
fases e tempos de realização, tendo em vista a eliminação dos riscos e preferindo, para controlar as suas consequências, a prevenção colectiva à 
protecção individual. 
 
4.3. - O empreiteiro é obrigado a fornecer ao Dono da Obra informação sobre: 
 
a) O planeamento, início e fases de execução dos trabalhos e a forma de implementar, em geral e em cada uma dessas fases, as medidas de 
segurança higiene e saúde no trabalho. 
 
b) A identificação dos técnicos responsáveis pela direcção da obra e pela segurança. 
 
c) As recomendações e determinações das autoridades públicas no que respeita a situações a corrigir ou a novas medidas a adoptar para 
salvaguardar a legalidade e a eficácia da prevenção dos riscos profissionais e da vigilância da saúde. 
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4.4. - O empreiteiro deve organizar, submetendo à aprovação prévia do Dono da Obra, as actividades de segurança e de saúde no trabalho, 
incluindo uma vigilância médica adequada, com base em serviços próprios. 
 
4.5. - O empreiteiro obriga-se a submeter à aprovação do Dono da Obra e a ter em funcionamento, antes do início dos trabalhos que constituem o 
projecto principal de Empreitada, os refeitórios, os vestiários, as instalações sanitárias e outras instalações de apoio, bem como a mantê-las em 
bom estado de conservação e higiene e a mostrá-las ao Dono da Obra sempre que este o solicite, garantindo a sua adequação aos efectivos 
existentes nas várias fases da obra. 
 
4.6. O empreiteiro e os subempreiteiros são obrigados a ter em dia o respectivo seguro do pessoal contra acidentes de trabalho, bem como garantir 
que os tarefeiros e os trabalhadores independentes estejam abrangidos pelo seguro em causa, podendo o Dono da Obra exigir a sua prova. Todos 
os acidentes devem ser imediatamente comunicados ao Dono da Obra, sem prejuízo das comunicações legalmente exigidas. 
 
4.7. - O empreiteiro deverá cooperar com os técnicos designados pelo Dono da Obra, sendo obrigado a adoptar as medidas necessárias à 
execução do projecto, dentro das responsabilidades que lhe estão cometidas por lei ou pelo contrato. 
 
4.8. - O empreiteiro compromete-se a respeitar e fazer respeitar todas as normas vigentes da legislação portuguesa e dos regimes especiais 
previstos em tratados ou convenções internacionais de que Portugal faça parte ou a que venha a aderir, em matéria de entrada, permanência e 
trabalho de estrangeiros em território nacional. 
 
 
5. – Consequências do incumprimento por parte do empreiteiro 
 
O não cumprimento pelo empreiteiro, bem como pelas entidades e pessoas por ele contratadas, das obrigações legais e contratuais e das 
prescrições do "Plano de Segurança e Saúde", bem como das suas eventuais alterações aceites pelo Dono da Obra, permite que este determine a 
suspensão dos trabalhos em caso de perigo, sendo todos os atrasos e prejuízos resultantes imputáveis ao empreiteiro, com as consequências daí 
resultantes nos termos das condições contratuais.  
 
O Dono da Obra poderá ainda promover a execução dos trabalhos necessários à correcção das anomalias detectadas e não solucionadas em 
tempo que considere oportuno, utilizando para efeito os meios que considere mais adequados e debitando os respectivos encargos ao Empreiteiro. 
 
 
6. - Prescrições da coordenação de segurança e de fiscalização do Dono da Obra 
 
6.1. - As prescrições e recomendações da coordenação de segurança do Dono da Obra, emitidas ao abrigo do artigo 5º, do Decreto-Lei n.º 155/95, 
de 1 de Julho, constituem obrigações a observar pelos respectivos destinatários. 
 
6.2. - É dever dos empregadores zelar, ainda, para que as orientações e recomendações da fiscalização do Dono da Obra sejam 
escrupulosamente cumpridas, tanto no que diz respeito à vigilância, coordenação e organização, como também quanto às normas de segurança no 
trabalho. 
 
6.3. - Para fazer cumprir o disposto nos números anteriores, o Dono da Obra designará os técnicos necessários que, em seu nome, farão a 
coordenação e fiscalização, procurando assegurar que: 
 
a) Seja integrada a aplicação dos princípios gerais de prevenção nas opções arquitectónicas, técnicas e organizacionais de planificação dos 
diferentes trabalhos, fases e tempos de realização dos mesmos; 
 
b) Seja estabelecido um Plano de Segurança e Saúde, antes da abertura do estaleiro, bem como eventuais adaptações em função da evolução 
dos trabalhos; 
 
c) Seja desenvolvida a cooperação e coordenação das actividades em matéria de segurança e saúde entre as várias empresas, incluindo os 
trabalhadores independentes, com vista à prevenção de acidentes e, em geral, dos riscos profissionais. 
 
d) Seja prestada informação necessária à cooperação e coordenação referidas na alínea anterior. 
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e) Seja fiscalizada a correcta aplicação das normas e dos métodos de trabalho; 
 
f) Seja elaborado um “dossier” da obra com elementos de informação úteis em matéria de segurança e de saúde, tendo em vista as intervenções e 
trabalhos posteriores á conclusão da obra; 
 
g) Sejam tomadas medidas para que o acesso ao estaleiro seja reservado apenas a pessoas autorizadas. 
 
6.4. - Determinações dos serviços públicos com competência inspectiva 
 
Os empregadores e o pessoal em obra devem aplicar as prescrições de segurança determinadas pelas entidades com competência inspectiva. O 
director de obra do empreiteiro ou o substituto por si indicado devem ser os interlocutores dos serviços de inspecção, sendo, ainda, os 
responsáveis pela aplicação das determinações destes serviços. 
 
 
7 -  ORGANIZAÇÃO DO ESTALEIRO 
 
7.1. - Abertura e instalação do estaleiro 
 
7.1.1. - O empreiteiro, após notificação da adjudicação e recepção da informação do Dono da Obra sobre a área em que o estaleiro pode ser 
implantado, deverá, antes do início dos trabalhos ou no prazo que estiver estabelecido, fornecer ao Dono da Obra: 
 
a) Identificação do Director de obra ou equiparado e de quem o substitua; 
 
b) Os elementos necessários à elaboração da "Comunicação Prévia de Início de Trabalhos"; 
 
c) Informação sobre quais os trabalhos a subcontratar, identificando os respectivos subempreiteiros já contratados; 
 
d) Listagens dos subempreiteiros e do pessoal (próprio, dos subempreiteiros e dos trabalhadores independentes); 
 
e) Listagens dos equipamentos a utilizar em obra, juntando fotocópias das respectivas certificações quando exigido por lei; 
 
f) Plano de Estaleiro para aprovação do Dono da Obra, detalhando as zonas de gruas, das instalações de apoio à produção, de armazenagem e 
instalações sociais, bem como as respectivas redes técnicas. O Plano de Estaleiro deverá identificar, ainda, as vias de circulação, normais e de 
emergência, em articulação com o que se encontrar definido para a circulação no estaleiro geral. Deve indicar, também o modo de vedação e 
vigilância do estaleiro; 
 
g) Programa de trabalhos, incluindo de pré fabrico, para aprovação do Dono da Obra, indicando, conforme o cronograma, as diversas fases de 
execução e sua duração, com a respectiva carga de mão-de-obra, enumerando os vários equipamentos, materiais protecções colectivas e outras 
consideradas necessárias para a execução dos trabalhos. 
 
7.2. - Comunicação do aviso prévio e de inicio de actividade  
 
O Dono da Obra comunicará, antes da abertura do estaleiro da obra, à inspecção do Trabalho, os elementos exigidos por esta entidade. 
 
7.3 - Funções de Autoridade e Direcção do Estaleiro 
 
No estaleiro, apenas podem exercer competências de autoridade e direcção os seguintes elementos: 
 
7.3.1 - Em nome do Dono da Obra 
Nas instalações destinadas à fiscalização deve ser afixada a identificação dos elementos que podem actuar em nome do Dono da Obra. 
 
a) Chefe do Projecto e Supervisor da Construção 
Para cada projecto será nomeado um chefe de projecto e um supervisor da construção para representar o Dono da Obra nas questões relativas 
aos âmbitos da empreitada e da fiscalização. 
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b) O Coordenador de Segurança  quanto às competências previstas no artigo 5.º, do Decreto-Lei n.º 155/95, de 1 de Julho. 
 
c) O Fiscal do Dono da Obra exerce as competências cometidas por lei à fiscalização, bem como as competências que lhe estão contratualmente 
cometidas, de entre as quais se releva, as relativas aos domínios da segurança, higiene e saúde: 
 
c1) Fiscalizar a aplicação do plano de segurança e saúde, do manual de estaleiro e das disposições legais indicadas pela coordenação; 
 
c2) Notificar, imediatamente, à coordenação de segurança a ocorrência de acidentes, bem como de incidentes graves; 
 
c3) Notificar ao Chefe de Projecto as alterações com relevância para a actualização do Dossier da Obra; 
 
c4) Avaliar o funcionamento dos serviços de prevenção e de medicina do trabalho instalados. 
 
c5) Avaliar do estado de salubridade e demais condições de utilização dos refeitórios, vestiários, chuveiros, sanitários e de dormitórios, em 
conformidade com os termos de validação; 
 
c6) Testar a organização dos Planos de Emergência; 
 
c7) Averiguar do nível de informação dos trabalhadores e da sua adesão à prevenção, podendo opor-se à prestação do trabalho dos trabalhadores 
que não respeitem as condições de segurança; 
 
c8) Assegurar que as verificações de segurança se façam de forma adequada e atempada, podendo interditar a utilização de equipamentos e 
produtos que não ofereçam segurança; 
 
c9) Analisar os planos de execução dos trabalhos, propor a supressão das omissões do Plano de Segurança e Saúde e promover, sempre que 
necessário, junto da coordenação e da empresa interveniente a organização de meios de prevenção adequados; 
 
c10) Exigir do empreiteiro as medidas necessárias por forma a garantir a segurança no caso de perigo grave e iminente, podendo determinar a 
suspensão dos trabalhos até que sejam adoptadas as medidas adequadas para a sua execução; 
 
c11) Participar nas reuniões das comissões de Segurança e noutras para que a coordenação de segurança convoque; 
 
c12) Assegurar, ao nível do estaleiro da obra, os contactos com qualquer entidade em representação do Dono da Obra, salvo quando este o 
entenda fazer directamente; 
 
c13) Receber todos os elementos de informação, pedidos de autorização e aprovação e reclamações apresentados pelo empreiteiro, 
encaminhando-os, se for caso disso, para decisão do Dono da Obra, ou, informando-o das decisões por si adoptadas. 
 
d) Os elementos de segurança responsáveis pela vigilância do estaleiro e pelo controlo de acessos. 
 
7.3.2 - Em nome do Empreiteiro 
 
Nas instalações do escritório do estaleiro deve estar afixada(s) a relação(s) do pessoal que possa ser contactado no local: 
 
- Director de Obra ou equiparado que tenha a seu cargo a direcção técnica e gestão do estaleiro da obra. 
 
- Técnico de Higiene e Segurança, próprio ou externo, designado pelo Director da Obra, com a concordância do Dono da obra, para assegurar o 
cumprimento das normas de segurança, higiene e saúde expressas no P.S.S., no Manual de Estaleiro e demais legislação aplicável. 
 
O exercício de tais competências por parte do Técnico de Higiene e Segurança não exime o Director da obra da sua responsabilidade. 
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7.4.Telefones e Endereços 
 
O empreiteiro deverá, ainda, afixar na obra e divulgar junto dos trabalhadores os seguintes números de telefone: 
 
- Posto Médico de Emergência 
- Bombeiros 
- Vigilância 
- Serviços de Segurança e Saúde 
- Portarias 
 
 
8. FUNCIONAMENTO DO ESTALEIRO 
 
8.1- Serviços do Estaleiro 
 
8.1.1. - Ao nível da Obra 
 
O Empreiteiro deve assegurar, ao nível da obra, os seguintes meios e actividades indicando no plano de estaleiro as respectivas instalações e 
utilizando, para o efeito, módulos pré- fabricados, metálicos e contentorizados. 
 
a) Escritórios locais 
 
a1) Escritórios, com as áreas necessárias ao desenvolvimento da actividade administrativa, do apoio técnico à execução da obra e do atendimento 
de trabalhadores, de fornecedores, de visitantes e de entidades de inspecção com competência no sector; 
 
a2) Instalações para a fiscalização do Dono da Obra, cuja utilização é reservada ao respectivo pessoal, de acordo com o estipulado no contrato. 
Nada sendo referido no contrato, as instalações devem no mínimo, ser compostas por um gabinete, uma sala de reunião e um WC, devidamente 
equipados, dispondo da área mínima de 16 m2. 
Quer o tipo de instalação, quer o tipo de mobiliário deve ser sujeito à aprovação do Dono da Obra, juntamente com o plano de estaleiro. 
 
b) Actividades produtivas 
O empreiteiro deve afectar às actividades produtivas pessoal, equipamentos, instalações e todos os outros meios necessários à execução do 
projecto, segundo o cronograma estabelecido, bem como assegurar a contentorização dos seus lixos e a remoção dos entulhos. 
 
c) Instalações sociais 
 
c1) Os empreiteiros têm de dispor no estaleiro de instalações reservadas a refeitório, vestiários, chuveiros e sanitários, em obediência às condições 
mínimas estabelecidas no Plano de Segurança e Saúde. 
 
c2) Não é permitido tomar refeições fora dos locais previstos para o efeito. 
 
c3) O empreiteiro é obrigado a comunicar ao Dono da Obra todas as instalações sociais colectivas para dormitório utilizadas pelo respectivo 
pessoal, estejam ou não sob a sua responsabilidade, bem como a permitir a fiscalização das suas condições de instalação. 
 
d) Serviços de segurança e saúde 
 
d1) As obrigações legais de vigilância da saúde dos trabalhadores, bem como da organização das actividades de prevenção de riscos exigem que 
os Empreiteiros disponham de Serviços de segurança e saúde permanentes. 
 
d2) O Empreiteiro deve comunicar ao Dono da Obra a sua opção pela organização de serviços próprios ou utilização os serviços comuns de 
segurança e saúde. 
 
d3) O Empreiteiro deverá submeter à aprovação do Dono da Obra o plano de instalação destes serviços, incluindo informação relativa a 
equipamentos e pessoal, salvo se optar pela utilização dos serviços comuns já anteriormente aprovados pelo Dono da Obra. 
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d4) O Empreiteiro terá de dispor na obra de equipamento para primeiros socorros, em perfeito estado de utilização, adequado ao número de 
trabalhadores na sua obra, sem prejuízo do estabelecido na alínea d2). 
 
8.1.2 Serviços Gerais do Estaleiro Geral 
 
O Dono da Obra promoverá a organização dos serviços de emergência, concessionando a sua exploração sempre que se justifique. 
 
O Dono da Obra promoverá a organização de serviços de emergência, compreendendo o posto médico de emergência, meios de evacuação e 
meios de acção para combate/ controlo inicial de incêndios e outros riscos industriais, sempre que a dimensão da obra assim o justifique. 
 
8.2. Acesso ao estaleiro 
 
8.2.1. É proibida a circulação de veículos particulares, não sendo como tal considerados os veículos das empresas destinados ao transporte de 
pessoal ou de mercadorias. 
 
8.2.2. O empreiteiro deverá controlar a entrada e saída de viaturas e de pessoas no Estaleiro da Obra. 
 
8.3. Circulação no estaleiro 
 
8.3.1. As pessoas e os veículos devem observar as regras de segurança estabelecidas no Plano de Segurança e Saúde do estaleiro e no Plano de 
Emergência relativas à circulação e transportes. 
 
8.3.2. Os veículos com carga não podem ser abandonados no interior do estaleiro, mesmo por curtos períodos. 
 
8.3.3. As cargas e descargas devem ser realizadas dentro do estaleiro da obra, bem como as operações de embalagem e desembalagem, salvo se 
for autorizado pelo dono da obra que se realize fora do estaleiro de obra , sem que se dispense porém o acompanhamento destas operações por 
parte o Empreiteiro. 
 
8.3.4. O armazenamento de materiais no estaleiro deve ter em conta as necessidades de curto prazo face ao programa de trabalhos. 
 
8.3.5. O dono da obra pode fixar um prazo para a remoção de veículos imobilizados no parqueamento exterior do estaleiro, findo o qual pode 
transferir o veiculo para outro local, notificando para o efeito o proprietário com indicação do novo local e dos custos de remoção e de 
parqueamento, se a eles houver lugar, que deverão ser por si suportados. 
 
8.3.6. No estaleiro não é permitido circular a mais de 30 Km/hora. 
 
8.3.7. O empreiteiro obriga-se a colocar e a manter nas áreas de trabalho sob a sua responsabilidade os sinais rodoviários e balizagens 
reflectorizadas adequadas à sinalização do trânsito, seja por razões de segurança, seja para informação sobre o desvio de trânsito. 
 
8.4. Transporte de trabalhadores 

 
8.4.1. O transporte dos trabalhadores é assegurado pelos Empreiteiros. 
 
8.4.2. O transporte de trabalhadores dentro do estaleiro deverá ser feito, sempre que possível, em veículos com cabina reservada ao transporte de 
passageiros. 
 
8.4.3. Os veículos automóveis de carga, quando utilizados no transporte de trabalhadores, deverão ser adaptados para o efeito com bancos fixados 
ao veículo e dotados de encostos sólidos, devendo, ainda, possuir uma cobertura com aberturas laterais suficientes para assegurar a boa 
ventilação e iluminação. 
 
8.4.4. Sempre que a altura o justifique, deve prever-se para cada veículo autorizado a transportar trabalhadores, uma escada devidamente assente, 
que permita a entrada e saída dos trabalhadores com segurança. 
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8.4.5. É proibido proceder ao transporte de trabalhadores em quaisquer atrelados e em camiões basculantes, salvo quando nestes últimos 
existirem dispositivos de segurança que impeçam o basculamento acidental ou se se tratar de veículos com cabinas articuladas preparadas para o 
efeito. 
 
8.4.6. Aquando da utilização de veículos automóveis pesados de carga no transporte de trabalhadores, deverão observar-se as seguintes medidas: 
 
a) Não exceder o número máximo de pessoas que podem ser transportadas na cabina e na caixa do veículo; 
 
b) Verificar, antes do arranque, se os taipais estão bem fechados, se os trabalhadores se mantêm correctamente instalados e se nada obsta a que 
se possa iniciar a marcha; 
 
c) Assegurar-se que, em deslocação, os trabalhadores não viajam fora dos assentos, nomeadamente de pé ou sentados nos taipais. 
 
8.5. Visitantes 
 
8.5.1. São admitidas visitas ao estaleiro desde que, previamente solicitadas e autorizadas pelo Dono da Obra, devendo no pedido de autorização 
ser claramente expresso o motivo da visita. 
 
8.5.2. As visitas são devidamente acompanhadas por um guia do Dono da obra ou do Empreiteiro, consoante o motivo da visita respeite a um ou a 
outro, com conhecimento, em qualquer caso, da fiscalização do Dono da Obra. 
 
8.5.3. Durante a visita ao estaleiro, o visitante utilizará o equipamento de protecção individual adequado (capacete ou outro), que será fornecido 
pelo Dono da Obra ou pelo Empreiteiro, consoante os casos. 
 
8.5.4. O não cumprimento, por parte das visitas, das normas que lhes sejam aplicáveis, definidas neste M.E., implica o termo imediato da visita. 
 
8.6.  Segurança contra intrusão e roubos 
 
8.6.1. Para além das medidas de segurança relativas à vedação do estaleiro e controlo de acessos, o Dono da Obra assegurará um serviço de 
vigilância nas partes comuns do estaleiro, sendo a guarda no interior do estaleiro da obra da responsabilidade do Empreiteiro. 
 
8.6.2. O empreiteiro deverá informar imediatamente por escrito a fiscalização do Dono da Obra das ocorrências de intrusão e roubos ocorridos no 
respectivo estaleiro, sendo, no entanto, responsável pela adopção de medidas que a ocorrência justificar. 
 
8.7. Reuniões 
 
O dono da obra pode convocar a realização de reuniões com carácter periódico ou extraordinário, sendo a agenda de trabalhos e entidades 
participantes definidas caso a caso. 
 
8.8. Locais de afixação 
 
8.8.1. Os procedimentos essenciais a adoptar em caso de emergência devem encontrar-se afixados permanentemente. 
 
 
9. PREVENÇÃO DOS RISCOS E MEDIDAS EM CASO DE ACIDENTES 
 
9.1. Plano de Segurança e Saúde 
 
O Plano de Segurança e Saúde será entregue ao Empreiteiro para efeitos da sua aplicação. O empreiteiro colabora na actualização do P.S.S., 
devendo propor ao Dono da Obra as adaptações que julgue necessárias em face de omissões ou de situações especiais que ocorram no estaleiro. 
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9.2. Dossier da Obra 
 
O Dono da Obra elabora o dossier da obra que contém todos os elementos técnicos relevantes em matéria de segurança e saúde, tendo em vista 
garantir uma adequada segurança aquando da realização de intervenções posteriores à conclusão da obra. O empreiteiro colabora com o Dono da 
Obra na elaboração deste dossier, fornecendo informações técnicas relativas ao processo construtivo e equipamentos instalados. 
 
9.3. Relatório de Segurança do Empreiteiro 
 
O empreiteiro deverá apresentar, mensalmente, ao Dono da Obra os relatórios de segurança, indicando as soluções adoptadas relativamente a 
riscos concretos equacionados na execução da obra e não previstos no P.S.S. e referindo, também, todas as ocorrências (acidentes e Incidentes). 
 
9.4. Protecção individual 
 
9.4.1. Sempre que as medidas de organização do trabalho e as técnicas de protecção colectiva não sejam tecnicamente possíveis ou não sejam 
suficientes para a realização integral da prevenção dos riscos, o Empreiteiro deverá assegurar a utilização de equipamentos de protecção individual 
adequados à natureza do risco e do trabalho e adaptadas aos seus utilizadores. 
 
9.4.2. A fim de se facilitar a identificação de funções devem ser fixadas diversas cores de capacetes a usar pelos vários intervenientes no estaleiro. 
 
9.5. Bebidas alcoólicas 
 
9.5.1. Não é permitido o consumo de bebidas alcoólicas no estaleiro, salvo quando acompanhar a refeição principal (almoço ou jantar), não 
podendo, no entanto, a quantidade de bebida alcoólica ultrapassar os 33 cl por pessoa. 
 
9.5.2. Poderão ser instaladas em obra, mediante autorização do Dono da Obra, máquinas de fornecimento de bebidas sem álcool. 
 
9.5.3. A responsabilidade por este controlo é do empreiteiro, sem prejuízo da fiscalização do Dono da Obra poder submeter o trabalhador ao teste 
de alcoolémia. O trabalhador que apresente uma taxa de alcoolémia igual ou superior a 0,5 deverá ser suspenso do trabalho, para além de 
eventuais consequências disciplinares. 
 
9.6. Seguro, acidentes de trabalho e inquéritos 
 
É da responsabilidade do empregador: 
 
a) O seguro de acidentes de trabalho, conforme legislação em vigor, devendo apresentar ao Dono da Obra prova da efectivação do mesmo, assim 
como da sua actualização. 
 
b) Comunicar de imediato todos os acidentes ao Dono da Obra, para efeito do respectivo inquérito, para cuja realização deverá cooperar, sem 
prejuízo de outras obrigações legais contidas  na lei. 
 
 
10. DEFESA DO AMBIENTE 
 
10.1. Limpeza 
 
10.1.1. O Estaleiro deve ser mantido em estado de limpeza e arrumação. A remoção de entulhos e outros materiais relacionados com a obra é da 
responsabilidade do Empreiteiro, que deverá informar, para o efeito, o Dono da Obra sobre os locais de depósito e legalidade da operação, salvo o 
disposto no número seguinte. 
 
10.1.2. O Dono da Obra promoverá, através dos serviços municipalizados, uma recolha diária de resíduos bio-degradáveis e outros lixos de 
utilização corrente do estaleiro, em locais fixos espalhados pela obra, cabendo ao empreiteiro a deposição destes resíduos nos referidos locais. 
 
10.1.3. No final da obra, os locais utilizados pelo Empreiteiro para apoio à  obra terão que ficar livres de quaisquer instalações, equipamentos, 
materiais ou resíduos de qualquer espécie, devendo o Empreiteiro retirá-los logo que se tornem definitivamente desnecessários. 
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10.1.4. Os veículos e equipamentos móveis devem circular em estado de limpeza suficiente para que não larguem nas estradas e acessos de 
estaleiro lamas e/ou outros resíduos. 
Para o efeito, sem prejuízo da lavagem de rodados, quando necessário, deve assegurar-se o bom estado de circulação na zona de entrada/saída 
do estaleiro da obra, sendo da responsabilidade do Empreiteiro a colocação de um piso que previna a criação / aglomeração de lamas. 
 
10.2. Ruído 
O empregador obriga-se a eliminar ou minimizar o risco de exposição ao ruído e, se não for possível, a fornecer aos trabalhadores dispositivos de 
protecção individual adequados (protecções de ouvido). 
 
10.3 Poluição 
 
10.3.1. É proibido queimar e enterrar resíduos sólidos, bem como despejar, no estaleiro ou cursos de águas, líquidos contaminados. 
 
10.3.2. O trabalho em pedra ou outros materiais que possa produzir poeiras deve ser efectuado com injecção líquida na zona de emissão ou, não 
sendo possível, obriga a que o trabalhador use protecção individual adequada. 
 
10.3.3. O Empreiteiro obriga-se ainda, a manter a área onde irá intervir convenientemente regada por forma a evitar o levantamento de poeiras. 
 
10.3.4. O Empreiteiro deve comunicar imediatamente ao Dono da Obra a ocorrência de situações de contaminação química ou radioactiva que de 
detecte no ar, na água e/ou no solo. 
 
10.4. Explosivos 
 
10.4.1. É proibido a utilização de explosivos, salvo quando devidamente autorizados pela entidade competente e pelo Dono da Obra. 
 
10.4.2. Sem prejuízo das medidas de segurança adequadas, cada situação de utilização de explosivos deve ser previamente comunicada, por 
escrito, ao Dono da Obra. 
 
 
11. SANÇÕES E RESPONSABILIDADE POR DANOS 
 
11.1. Prevalência das sanções legais e contratuais 
 
A não observância deste M.E. fica sujeita às sanções legais e contratuais previstas para as situações em causa. 
 
11.2. Responsabilidade por danos 
 
Sem prejuízo do que se encontrar estipulado no contrato ou do direito de regresso a que haja lugar, nos termos da lei, o Empreiteiro responde 
perante o Dono da Obra, directamente ou através de seguradora para quem transfira a responsabilidade, pelos danos causados por equipamentos, 
pelos seus trabalhadores, pelos Subempreiteiros e por outras pessoas que entrem no estaleiro sob sua autorização. 
 
A responsabilidade abrange os danos causados em tudo o que exista construído, instalado, plantado ou meramente fixado no estaleiro da obra, no 
estaleiro da obra de terceiros, bem como nas áreas comuns do estaleiro geral. 
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Construção Civil e Obras Públicas “a Coordenação de Segurança”, Instituto de Desenvolvimento e Inspecção das Condições de Trabalho (IDICT). 
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“PLANO GLOBAL DE SEGURANÇA E SAÚDE 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
O sector da construção engloba um vasto e diversificado conjunto de actividades de características, em geral, únicas, envolvendo por isso riscos 
específicos para os trabalhadores que importa prevenir, eliminando-os na origem ou minimizando os seus efeitos. 
 
Tal prevenção implica um conjunto de acções em todas as fases de realização de um empreendimento, sendo importante o envolvimento de todos 
os intervenientes que, directa ou indirectamente, intervêm no processo. 
 
Neste contexto, o DL n° 155/95, de 1 de Junho, prevê novas atribuições ao dono da obra (ou seus representantes), autor de projecto da obra, 
empreiteiros, coordenador em matéria de segurança e saúde durante a realização do projecto da obra, coordenador em matéria de segurança e 
saúde durante a execução da obra, fiscal da obra, técnico responsável da obra, director da obra, com o objectivo de garantir que a segurança e a 
saúde dos trabalhadores seja considerada em todas as fases de realização do empreendimento desde a sua concepção, execução física dos 
trabalhos no estaleiro e subsequente manutenção e reparação. 
 
O citado diploma prevê, entre outras situações, que a abertura de um estaleiro só possa ter lugar desde que o dono de obra disponha de um Plano 
de Segurança e Saúde que estabeleça as regras a observar no mesmo. 
 
Quando se verifique que as especificações do plano de segurança e saúde são desadequadas, os trabalhadores ou empregadores devem informar 
o coordenador da obra em matéria de segurança e saúde. 
 
 
NOTA: O presente documento é propriedade da Câmara Municipal de Odivelas pelo que não deverá ser divulgado a terceiros sem prévia 
autorização. 
 
 
2. OBJECTIVO 
 
Este plano visa a prevenção de riscos, tendo como objectivo fundamental a redução de acidentes de trabalho. 
 
As regras e conceitos expressos neste Plano devem ser sempre consideradas como os requisitos mínimos exigidos em questões de Segurança e 
Saúde, tendo em conta a legislação vigente. 
 
Assim, na execução dos trabalhos será de realçar sempre os seguintes princípios gerais: 
 
· Fazer cumprir a legislação nacional aplicável e todas as directrizes provenientes das entidades fiscalizadoras competentes; 
 
· Organizar um sistema de segurança que permita uma eficaz prevenção dos riscos que podem afectar a vida, saúde e integridade física dos 
trabalhadores presentes em obra; 
 
· Fomentar a cooperação entre os trabalhadores tendo em vista a prevenção dos riscos profissionais; 
 
· Informação dos trabalhadores, em termos que permitam a compreensão de todas as medidas a tomar no estaleiro, no que respeita à segurança e 
saúde no trabalho. 
 
Nunca deverão substituir regras e conceitos mais exigentes. 
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3. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
O Dono da Obra, deverá cumprir e fazer cumprir às pessoas singulares e colectivas por si contratadas, incluindo sub - empreiteiros e trabalhadores 
independentes, as normas relativas à segurança, higiene e saúde no trabalho designadamente: 
 
· Decretos lei; 
 
· Decretos regulamentares;  
 
· Portarias; 
 
· Directivas comunitárias; 
 
· Regulamentos comunitários. 

 
Ordenação por Assuntos 

 
PRINCIPAIS REFERÊNCIAS NORMATIVAS GERAIS DE SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO 

 
ENQUADRAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANÇA, HIGIÉNE E SAÚDE NO TRABALHO 

 
DL n.º  441/91, de 14 de Novembro 
O DL n° 441/91, regulamenta o regime da segurança higiene e saúde no trabalho. 
 
DL n.º 26/94, de 1 de Fevereiro 
Estabelece o regime de organização e funcionamento das actividades de segurança, higiene e saúde no trabalho previstas no artigo 13°, do DL  n° 
441/91, de 14 de Novembro. 
 
Lei n° 7/95, de 27 de Março 
Alteração, por ratificação, do DL n° 26/94, de 1 de Fevereiro. 
 
DL n° 488/99, de 17 de novembro 
Estabelece o regime de organização e funcionamento das actividades de segurança, higiene e saúde no trabalho previstas no artigo 13°, do DL n° 
441/91, de 14 de Novembro, aplicadas à Administração Pública. 
 
DL n.º 109/2000, de 30 de Junho 

Altera o DL n.º 26/94, de 1 de Fevereiro 
 
 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
 
 

DL n° 331/93, de 25 de Setembro 
Equipamentos de trabalho. 
 
DL n° 330/93, de 25 de Setembro 
Relativo à movimentação manual de cargas. 
 
DL n° 141/95, de 11 de Dezembro 
Estabelece as prescrições mínimas para a sinalização de segurança e de saúde no trabalho. 
 
Portaria n° 1456-A/95, de 11 de Dezembro 
Regulamenta as prescrições mínimas de colocação e utilização da sinalização de segurança e de saúde no trabalho. Revoga a Portaria n° 434/83, 
de 15 de Abril. 
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DL n.° 349/93, de 1 de Outubro e Portaria n° 989/93, de 6 de Outubro 
Referentes a equipamentos dotados com visor. 

 
 

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL 
 
 

DL n° 348/93, de 1 de Outubro e Portaria n° 988/93, de 6 de Outubro 
 Referentes a equipamentos de Protecção individual. 
 
Norma Portuguesa NP 2310/89 
Equipamento de protecção individual. Luvas de protecção. Definições, classificação e dimensões. 
 
Norma Portuguesa NPEN 136/92 
Aparelhos de protecção respiratória. Máscaras completas. Características, ensaios e marcação. 
 
Portaria n° 109/96 
Altera os anexos I, II, IV e V da Portaria n° 1131/93, de 4 de Novembro (estabelece as exigências essenciais relativas à saúde e segurança 
aplicáveis aos equipamentos de protecção individual). 
 
DL n° 139/95 
Altera diversa legislação no âmbito dos requisitos de segurança e identificação a que devem obedecer o fabrico e comercialização de determinados 
produtos e equipamentos de protecção individual. 
 
Portaria n° 1131/93, de 4 de Novembro 
Regulamentação técnica relativa aos EPI. 
 
DL n ° 128/93 
Estabelece as exigências técnicas essenciais de segurança a observar pelos Equipamentos de Protecção Individual (EPI), com vista a preservar a 
saúde e segurança dos utilizadores. 

 
 

RISCOS ESPECÍFICOS 
 

Ruído (Ambiente físico) 
 
DL n.º 292/2000, de 14 de Novembro 
Aprova o Regulamento Geral do Ruído. 
 
Portaria n.° 879/90, de 20 de Setembro 
Relativa à emissão de ruído. 
 
Norma Portuguesa NP 1733/81  
Acústica 
Estimativa da exposição ao ruído durante o exercício de uma actividade profissional, com vista à protecção da audição 
 
DL n.° 72/92, de 28 de Abril 
O DL n° 72/92, de 28 de Abril estabelece o quadro geral de protecção dos trabalhadores contra os riscos decorrentes da exposição ao ruído 
durante o trabalho e transpõe para o direito interno a directiva 86/188/CEE, do Conselho, de 12 de Maio de 1986, relativa à protecção dos 
trabalhadores contra os riscos devidos à exposição ao ruído durante o trabalho. 
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DR n° 9/92, de 28 de Abril 
O decreto regulamentar n° 9/92, de 28 de Abril estabelece as normas relativas à protecção dos trabalhadores contra os riscos decorrentes da 
exposição ao ruído durante o trabalho. 
Referente a Agentes Químicos 
 
DL n° 479/85, de 13 de Novembro, DL n° 390/93, de 20 de novembro e DL n° 275/91, de 7 de Agosto  
Referente a produtos cancerígenos. 

 
 
 
 
 

PRINCIPAIS REFERÊNCIAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS SOBRE 
SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO DA CONSTRUÇÃO. 

 
 

ENQUADRAMENTO DA SEGURANÇA HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO, NA CONSTRUCÃO. 
 

DL n° 155/95, de 1 de Julho 
Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n° 92/57/CEE, do Conselho, de 24 de Junho, relativa às prescrições mínimas de segurança e de 
saúde a aplicar nos estaleiros temporários ou móveis. 
 
Prescrições Mínimas de Segurança e Saúde para os Estaleiros da Construção 
 
Portaria n° 101/96, de 3 de Abril 
Regulamenta as prescrições mínimas de segurança e de saúde nos locais e postos de trabalho dos estaleiros temporários ou móveis. 
 
Regulamento da Segurança no Trabalho da Construção Civil 
 
DL n° 41820, de 11 de Agosto de 1958 
Regulamento de Segurança no trabalho da Construção Civil 
 
DL n° 41821, de 1 1de Agosto de 1958 
Relativa ao Regulamento de Segurança no Trabalho da Construção Civil 
 
Regulamento das Instalações Provisórias destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras 
 
Dec. n° 46427, de 10 de Julho de 1965 
Relativo ao Regulamento das Instalações Provisórias Destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras 
 
Máquinas Equipamentos e Materiais de Estaleiro 
 
DL n° 62/88, de 27 de Fevereiro 
Informações e Instruções relativamente a máquinas equipamentos e materiais de estaleiro. 
 
DL n° 105/91, de 8 de Março 
Referente a máquinas e materiais de estaleiro. 
 
Portaria n° 933/9l, de 13 de Setembro e Portaria n° 934/91, de 13 de Setembro 
Referente a máquinas e materiais de estaleiro. 
 
DL n° 273/9l, de 7 de Agosto e DL n° 286/91, de 9 de Agosto 
Referente a aparelhos de elevação e movimentação. 
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DL n° 347/93, de 1 de Outubro 
Relativo aos materiais de construção. 
 
Sinalização 
 
Norma Portuguesa NP 3992/94  
Sinais de segurança 
 
Norma Portuguesa NP 523/66  
Sinais e símbolos 
 
Norma Portuguesa NP 182/66  
Identificação de fluidos 
Cores e sinais para canalizações 
 
DL  n.° 45 299 
Sinalização, Obras públicas, Estaleiros, Circulação rodoviária. 
 
Portaria n° 20 105 
Circulação rodoviária, Sinalização, Estaleiros 
 
Instalações Eléctricas 
 
DR n° 56/85 
Revisão do Regulamento de Segurança de Subestações, Postos de Transformação e de Seccionamento. 
 
Norma Portuguesa NP 1853/82  
Coordenação do isolamento eléctrico Terminologia, definições, princípios e regras 
 
Norma Portuguesa NP 999/79 
Aparelhos para instalações eléctricas 
Tipos de protecção assegurada pelos invólucros 
 
Norma Portuguesa NP 447/67  
Material eléctrico de baixa tensão  
Inacessibilidade das peças sob tensão  
Condições gerais e dispositivos de prova 
 
Norma Portuguesa NP 445/67  
Resistências eléctricas 
Código de cores 
 
Equipamento de Combate ao Fogo e classificação. 
 
Norma Portuguesa NP 1800/81 
Agentes extintores. Selecção segundo as classes de fogos. 
 
Norma Portuguesa NP 3064/88  
Utilização dos extintores de incêndio portáteis. 
 
Norma Portuguesa NP 1553/78 
 Segurança contra incêndios 
Classificação dos fogos quanto à natureza do material em combustão 
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Outra 
 
Norma Portuguesa NP 1673/80  
Vibrações mecânicas 
Avaliação da reacção à excitação global do corpo por vibrações 
 
Norma Portuguesa NP 1562/78 
Segurança na utilização de equipamentos mecânicos de transmissão de força motriz. 
 
Norma Portuguesa NP 2036/86 
Ferramentas portáteis. Requisitos gerais de concepção e utilização. 
 
Norma Portuguesa NP 2198/86 
Ferramentas portáteis manuais. Requisitos de segurança. 
 
Directiva n° 86/295/CEE 
Relativa à harmonização das legislações dos Estados - membros respeitantes às estruturas de protecção em caso de capotagem (ROPS) de certas 
máquinas de estaleiro 
 
Directiva n.° 86/296/CEE 
Relativa à harmonização das legislações dos Estados - membros respeitantes às estruturas de protecção contra a queda de objectos (FOPS) de 
determinadas máquinas de estaleiro 
 
DL n° 214/95 
Estabelece as condições de utilização e comercialização de máquinas usadas, visando a protecção da saúde e segurança dos utilizadores e de 
terceiros. 

 
 

REGULAMENTAÇÃO RELEVANTE NO DOMÍNIO DA 
COMPILAÇÃO TÉCNICA 

 
 

Regulamentação Geral 
 
DL n° 41821, de 11 de Agosto de 1958 
Relativa ao Regulamento de Segurança no Trabalho da Construção Civil 
 
DL n° 347/93, de 1 de Outubro e Portaria n° 987/93  
Relativa aos locais de trabalho. 
 
DL n° 356/93 
Ao I.T.P. compete desenvolver as acções necessárias à correcta aplicação das normas de saúde , segurança, prevenção e higiene no trabalho 
portuário. 
 
Acidentes Graves 
 
DL n° 347/93, de 1 de Outubro 
Relativa ás prescrições mínimas de Segurança e de Saúde nos locais de Trabalho. 
 
DL n° 491/85 
Contra - ordenações no âmbito do direito laboral e da disciplina jurídica sobre higiene, segurança, medicina do trabalho, acidentes de trabalho e 
doenças profissionais 
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4. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE ABERTURA DO ESTALEIRO 
 
 
A comunicação prévia consiste numa comunicação de abertura do estaleiro, que deve ser feita à Inspecção do Trabalho e ser afixada na obra. 
 
Destina-se esta comunicação a permitir àquele organismo controlar o ambiente de segurança no estaleiro, bem como, contribuir para a melhoria 
das condições de trabalho, analisando os riscos potenciais decorrentes do projecto e avaliando as medidas técnicas e organizativas necessárias à 
sua prevenção. 
 
Tal comunicação é exigida sempre que o prazo de execução previsto seja superior a 30 dias úteis e o estaleiro empregue simultaneamente mais de 
20 trabalhadores, ou ainda, sempre que no estaleiro se preveja a utilização média de mais de 500 trabalhadores/dia, qualquer que seja o prazo de 
execução e número de trabalhadores previstos. 
 
 
5. CARACTERIZAÇÃO DA OBRA 
 
5.1 BREVE HISTORIAL DO PROCESSO 
 
5.2 IDENTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES PARTICIPANTES NA OBRA 
 
5.3 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA EMPREITADA GLOBAL 
 
5.4 IDENTIFICAÇÃO E BREVE  DESCRIÇÃO ESPECÍFICA DE CADA EMPREITADA  
 
5.4.1 Projecto Geral de Arquitectura 
 
5.4.2 Projecto de Fundações e Estruturas 
 
5.4.3 Projecto de Instalações e Equipamentos de Água, Esgotos, Extinção de Incêndios e rede de gás 
 
5.4.4 Projecto de Instalações Eléctricas e Telecomunicações (RITA) 
 
5.4.5. Projecto de Arranjos Exteriores 
 
a) Paisagismo 
 
b) Rede Viária 
 
c) Rede de água 
 
d) Rede de esgotos domésticos e pluviais. 
 
5.4.6 Projecto de Mobiliário, Equipamentos e Sinalização Interior 
 
5.4.7 Projecto de Comportamento Térmico dos Edifícios 
 
5.4.8 Projecto de Estudo do Comportamento Acústico dos Edifícios 
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5.4.9 Projecto do Plano de Segurança e Saúde 
 
Fazem parte deste projecto a realização e concepção do Plano de Segurança e Saúde. Este é  realizado após um atento estudo dos projectos 
envolvidos na obra, realizando um apanhado dos principais riscos aos quais os trabalhadores se encontram sujeitos, a fim de os minimizar no 
decorrer da obra. Durante a realização do mesmo são contactadas as diversas entidades participantes na obra, com as quais são partilhadas 
informações. Deverá, igualmente, ser tida em conta toda a legislação vigente sobre a matéria, a qual deverá ser respeitada durante a execução da 
obra. 
 
 
5.5 CRONOGRAMA DOS TRABALHOS 
 
 
5.6 QUANTIDADES DE TRABALHO EM CAUSA 
 
5.6.1 Projecto Geral de Arquitectura 
 
5.6.2 Projecto de Fundações e Estruturas 
 
5.6.3 Projecto de instalações e equipamentos de Água, Esgotos e Extinção de Incêndios. 
 
a) Rede de águas 
 
b) Rede de esgotos 
 
c) Rede de combate a incêndios 
 
5.6.4 Projecto de Instalações e Equipamentos Eléctricos e de Telecomunicações (RITA), e de Segurança. 
 
5.6.5 Projecto de Arranjos Exteriores 
 
a) Paisagismo 
b) Rede viária 
 
5.6.6 Projecto de Mobiliário e Equipamentos e Sinalética Interior 
 
5.6.7 Projecto de Comportamento Térmico dos Edifícios 
 
5.6.8 Projecto do Comportamento Acústico dos Edifícios 
 
5.6.9 Projecto de Plano de Segurança e Saúde 
 
Fazem parte deste projecto a elaboração do Plano de Segurança e Saúde. Este é identificado no regime legal como o principal instrumento de 
prevenção de riscos profissionais nos estaleiros das obras de construção. Assim sendo este reporta-se ao projecto de execução da obra, 
reflectindo as suas particularidades. 
 
 
6. COORDENAÇÃO EM MATÉRIA DE SEGURANÇA E SAÚDE 
 
Os coordenadores de segurança têm como função planificar e organizar a prevenção desde a fase do projecto até à fase de execução dos 
trabalhos de construção, incluindo a manutenção futura da edificação. Para isso os coordenadores deverão desenvolver um conjunto de 
actividades que lhes permitam: 
· Avaliar os riscos ao nível de projecto e da obra; 
· Conceber e programar as adequadas soluções preventivas de acordo com os Princípios Gerais de Prevenção (de seguidas enumerados): 
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1) Todos os trabalhadores têm direito à prestação de trabalho em condições de segurança, higiene e de protecção da saúde. 
 
2) Deve assegurar-se que o desenvolvimento económico vise também promover a humanização do trabalho em condições de segurança, higiene e 
saúde. 
 
3) A prevenção dos riscos profissionais deve ser desenvolvida segundo princípios, normas e programas que visem, nomeadamente: 
 
a) A definição das condições técnicas a que devem obedecer a concepção, a fabricação, a importação, a venda, a cedência , a instalação, a 
organização, a utilização e as transformações dos componentes materiais do trabalho em função da natureza e grau dos riscos e, ainda, as 
obrigações das pessoas por tal responsáveis; 
 
b) A determinação das substâncias, agentes ou processos que devam ser proibidos, limitados ou sujeitos a autorização ou a controle da autoridade 
competente, bem como a definição de valores limites de exposição dos trabalhadores e agentes químicos, físicos e biológicos e das normas 
técnicas para a amostragem, medição e avaliação de resultados; 
 
c) A promoção e vigilância da saúde dos trabalhadores; 
 
d) O incremento da investigação no domínio da segurança , higiene e saúde no trabalho; 
 
e) A educação, formação e informação para promover a segurança, higiene e saúde no trabalho; 
 
f) A eficácia de um sistema de fiscalização do cumprimento da legislação relativa à segurança, higiene e saúde no trabalho. 
 
 
4) O desenvolvimento de programas e a aplicação de medidas a que se refere o número anterior devem ser apoiados por uma coordenação dos 
meios disponíveis, pela avaliação dos resultados  quanto  à  diminuição  dos  riscos  profissionais  e  dos  danos para a saúde  
 
dos trabalhadores e, ainda, pela mobilização dos agentes de que depende a sua execução,  
particularmente os empregadores e os trabalhadores. 
 
· Promover a integração destas medidas no projecto e sua implementação em obra; 
 
· Promover a cooperação, no plano da prevenção, entre os diferentes intervenientes no acto de construir; 
 
· Assegurar a boa articulação ao nível das tarefas simultâneas e sucessivas; 
 
· Garantir a integração e a definição de medidas de prevenção tendo em vista a manutenção e as futuras intervenções construtivas na edificação. 
 
 
6 . 1 - O Coordenador de Projecto e o Coordenador de Obra 
 
O DL n. º 155/95, de 1 de Julho estabelece dois tipos de coordenação em matéria de segurança e saúde, no âmbito da actividade da construção 
(estaleiros temporários e móveis): o coordenador de projecto e o coordenador de obra. 
 
6.1.1.  Coordenador de Projecto 
 
Ao Coordenador de Projecto incumbem as seguintes actividades: 
 
· Elaborar o Plano de Segurança e Saúde; 
 
· Integrar os Princípios Gerais de Prevenção nas opções arquitectónicas e escolhas técnicas; 
 
· Definir as características das tecnologias, dos recursos técnicos e humanos a utilizar, na óptica da segurança no trabalho; 
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· Definir os papéis, as tarefas e as responsabilidades dos diversos intervenientes no estaleiro;  
 
· Estabelecer a disciplina de gestão do estaleiro; 
 
· Estabelecer uma programação detalhada, tendo em vista a prevenção em trabalhos que impliquem riscos especiais; 
 
· Elaborar uma Compilação Técnica; 
 
· Assegurar o relacionamento com diversas entidades, em particular a Inspecção do Trabalho. 
 
 
6.1.2 Coordenador de Obra 
 
 
Ao Coordenador de Obra incumbem as seguintes actividades: 
 
· Coordenar as funções dos diversos intervenientes no estaleiro (empreiteiros, fornecedores), tendo em vista a integração dos Princípios Gerais de 
Prevenção nos processos construtivos e na organização do trabalho; 
 
· Assegurar a boa organização geral do estaleiro; 
 
· Assegurar a correcta movimentação dos materiais; 
 
· Promover a implementação das medidas previstas no Plano de Segurança e Saúde; 
 
· Assegurar o cumprimento da programação relativa a trabalhos que impliquem riscos especiais;  
 
· Assegurar o cumprimento da Legislação respectiva; 
 
· Assegurar a programação estabelecida para a utilização de equipamentos; 
 
· Promover a divulgação mútua de informação sobre riscos profissionais entre os intervenientes no estaleiro; 
 
· Definir as condições de acesso ao estaleiro; 
 
· Promover a adaptação da Compilação Técnica face aos desvios ao projecto consagrados em obra;  
 
· Realizar inquéritos aos acidentes de trabalho; 
 
· Assegurar o relacionamento com entidades, em particular a Inspecção do Trabalho. 
 
 
7. IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS 
 
7.1 DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS E MEDIDAS DE PREVENÇÃO A TOMAR: 
 
7.1.1 Fundações e estruturas 
 
7.1.1.1 Condições Técnicas Gerais 
 
Devem ser seguidas as definições, prescrições, responsabilidades, etc, contidas nas condições técnicas gerais apresentadas no caderno de 
encargos do projecto de execução - Fundações e Estruturas. 
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7.1.1.2 Estaleiro 
 
A montagem e desmontagem de estaleiro deve estar de acordo com as definições contidas no ponto 8.2. 
 
7.1.1.3 Movimento de Terras 
 
0 principal risco segundo dados estatísticos (numa obra c/ fundação e estruturas), estará relacionado com o soterramento. 
 
Para além desse, deverão, ainda, referir-se os seguintes: 
 
- Perigos resultantes de maquinaria 
- Queda de objectos 
- Quedas de pessoas 
- Choques contra objectos móveis ou imóveis 
- Rotura de colectores ou condutas 
- Inundações 
- Desabamentos 
- Explosão 
- Asfixia 
- Projecção de objectos 
- Capotamento de máquinas 
- Sobrecargas 
- Cotas erradas 
- Inundações e subida dos níveis friático após chuvadas intensas 
- Deslizamento / Aluimento 
- Corte de comunicações  
- Dificuldades de trânsito  
- Colisões 
- Atropelamentos 
- Perigos originados por construções já existentes 
 
Estão na origem desses riscos as seguintes causas: 
 
- Talude demasiado na vertical. 
- Escavações por baixo ou muito próximas de construções vizinhas. 
- Alterações das características dos solos por efeitos das águas 
- Enfraquecimento geral do talude por acção do tempo. 
- Construções por cima das valas ou linhas eléctricas sobre as mesmas. 
- Obstruções subterrâneas: 

· redes de comunicação;  
· cabos eléctricos; 
· condutas de gás; 
· condutas de águas; 
· colectores de esgotos;  
· linhas de água. 

- Sobrecarga excessiva nas bermas da vala. 
- Uso de equipamento de escavação como equipamento de elevação. 
- Dificuldades de manobra e falta de estabilidade. 
- Ruídos e vibrações. 
- Gases de combustão. 
- Materiais de escavação. 
- Armazenagem de material. 
- Grandes rochas. 
- Quedas acidentais nas valas. 
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- Meios de acesso perigosos. 
- Desarrumação. 
- Má sinalização. 
- Erro humano (desatenção). 
 
E cujas medidas de prevenção a tomar são: 
 
- Fornecer informação adequada aos funcionários. 
- Marcar posicionamento das linhas subterrâneas. 
- Obter completa informação das autoridades locais. 
- Estudo preliminar dos trabalhos. 
- Verificação das implantações topográficas. 
- Máquinas adaptadas ao terreno. 
- Implementação de soluções de contenção dos terrenos que impeçam a ocorrência do acidente. 
- Adopção de medidas que visam a protecção dos trabalhadores no caso da ocorrência daquelas eventualidades. 
- Utilização de processos construtivos que incluam eles próprios o impedimento ou protecção contra o risco de soterramento. 
- Respeitar a inclinação dos taludes segundo o terreno e respeitando a norma DIN 4124. 
- Caso se utilize paredes guia, a estabilidade da parede construída deverá ser assegurada durante as escavações gerais e em estado de 

serviço. 
- Manutenção das vias. 
- Uso de Equipamento de Protecção Individual adequados.  
- Identificação e demarcação de redes. 
- Desviar canalizações ou condutas. 
- Desactivar rede. 
- Estudo prévio das condições de escoamento. 
- Conservação das linhas de água. 
- Desvio das linhas de água (sendo necessário). 
- Bombagem da água em excesso. 
- Informação e formação. 
- Providenciar protecção adicional. 
- Usar o equipamento apropriado para as operações pretendidas. 
- Manter as pessoas fora da zona de movimentação das máquinas. 
- Manter os equipamentos de combustão longe das escavações. 
- Criar uma faixa de 40m livre de quaisquer materiais. 
- Proteger as bermas elevando-as ligeiramente acima do solo. 
- Entivar as valas, mesmo as estáveis, com geotêxtil, por exemplo. 
- Sinalização temporária (coerente, credível, fácil visibilidade). 
- Solicitar autorizações legais. 
- Criar trajectos alternativos. 
- Definir zona de circulação 
- Assinalar as valas e providenciar grades de protecção e pontos de passagem. 
- Criar pontos de entrada e saída bem colocados. 
- Sinalização adequada nos lugares correspondentes às áreas de perigo. 
- Arrumação do material desarrumado no final de cada sessão de trabalho. 
 
7.1.1.4 Trabalhos Preparatórios 
 
Relativamente aos trabalhos preparatórios poderão ser enumerados os seguintes riscos: 
 
- Perigos resultantes de maquinaria.  
- Queda de objectos. 
- Quedas de pessoas 
- Choques contra objectos móveis ou imóveis.  
- Rotura de colectores ou condutas. 
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- Desabamentos.  
- Explosão. 
- Asfixia. 
- Projecção de objectos. 
- Capotamento de máquinas. 
- Sobrecargas. 
- Corte de comunicações. 
- Dificuldades de trânsito.  
- Colisões. 
- Atropelamentos. 
 
Esses riscos têm origem nas seguintes causas: 
 
- redes de comunicação. 
- cabos eléctricos. 
- condutas de gás. 
- condutas de águas. 
- colectores de esgotos. 
- ruídos e vibrações. 
- meios de acesso perigosos. 
- desarrumação. 
- má sinalização. 
- erro humano(desatenção). 
- condicionalismo do estaleiro  
- armazenagem de material. 
 
E cuja prevenção  a ser tomada deverá ser: 
 
- Desviar canalizações ou condutas.  
-  Desactivar rede. 
- Uso de Equipamento de Protecção Individual adequados. 
- Sinalização adequada nos lugares correspondentes ás áreas de perigo. 
- Providenciar protecção adicional . 
- Usar o equipamento apropriado para as operações pretendidas. 
- Manter as pessoas fora da zona de movimentação das máquinas. 
- Arrumação do material desarrumado no final de cada sessão de trabalho. 
- Utilização de processos construtivos que incluam eles próprios o impedimento ou protecção contra o risco de desabamento. 
- Sinalização temporária (coerente, credível, fácil visibilidade). 
- Solicitar autorizações legais. 
- Criar trajectos alternativos. 
- Definir zona de circulação. 
- Manutenção das vias. 
 
 
7.1.1.5 Betões, Lajes Aligeiradas e Pré - fabricadas de Cobertura, Cofragens e Descofragens. 
 
Betonagem (Geral) 
 
Em relação à betonagem, as medidas de prevenção a implementar são: 
 
A colocação de argamassas de cimento fresco em zonas limitadas obedece aos requisitos seguintes: 
 
- Preparação atempada da cofragem. 
- Arrumação dos materiais a utilizar. 
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- Organização e disciplina da equipa de trabalho. 
- Assegurar sempre, que existe um caminho de fuga. 
- A alturas superiores a 2 metros serão, obrigatoriamente utilizadas protecções anti - queda      com guarda - corpos e rodapé. 
- Proibição de trepar na cofragem. Fornecimento de acessos seguros às zonas elevadas de cofragem. 
- Seguir as instruções de segurança do fornecedor de cofragem. 
- Sempre que necessário exigir o uso de arnês de segurança. 
 
Relativamente à betonagem de lajes as medidas preventivas a tomar são: 
 
- Planear os trabalhos com o número mínimo de trabalhadores necessários à execução de um  bom trabalho. 
- Proporcionar caminhos seguros e plataformas de trabalho estáveis. 
- Organizar o caminho de cabos de forma a que não sofram danos durante a operação. 
- Providenciar iluminação suficiente para trabalho nocturno. 
- Sinalizar a zona onde vai decorrer a betonagem e impedir a entrada nesta, de trabalhadores.  
- A descarga de betão bombeado nunca se deverá fazer de modo tangencial à cofragem. 
- Não será permitida a amarração dos tubos de bombagem à cofragem. 
- A betonagem de lajes deverá obrigatoriamente ser supervisionada por um responsável. 
 
Relativamente à betonagem de elementos verticais as medidas preventivas a tomar são: 
 
- Planear os trabalhos com o número mínimo de trabalhadores necessários à execução de um bom trabalho. 
- Organizar o caminho de cabos de forma a que não sofram dano durante a operação.  
- Providenciar iluminação suficiente para trabalho nocturno. 
- As plataformas de trabalho terão obrigatoriamente rodapé e guarda - corpos a 45 e 90 cm. 
- As plataformas a utilizar serão alvo de vistoria do Coordenador de segurança em obra. 
- A betonagem com balde de betão implicará a prévia recomendação ao gruísta das medidas de segurança necessárias. 
- De preferência devem ser utilizados vibradores pneumáticos neste tipo de trabalhos. 
- A betonagem de pilares e muros deverá obrigatoriamente ser supervisionada por um responsável. 
- 0 trabalho em pilares envolve riscos de queda . 
- Sempre que se verifiquem ventos acima dos 60 Km/h deverão ser interrompidos os trabalhos em altura e espiadas as gruas. 
 
 
7.1.1.6 Protecção dos Bordos das Lajes e dos seus Vãos 
 
- Os vãos e bordos das lajes serão obrigatoriamente protegidos; 
- As aberturas nas lajes serão cobertas com madeira ou rodeadas com protecções a uma  altura mínima de 90 cm; 
- Os bordos das lajes serão imediatamente (após descofragem) resguardados com guarda  corpos; 
- As soluções técnicas para esta vedação são variadas. Qualquer que seja a solução escolhida será obrigatória a sua estabilidade e boa 

resistência; 
- As tábuas ou travessas, utilizadas entre prumos verticais serão obrigatoriamente pintadas com listas brancas e vermelhas; 
 
Os principais Riscos relacionados com a cofragem e descofragem:  
 
- Queda em altura 
- Queda de objectos  
- Soterramento 
- Perfuração 
- Esmagamento 
 
 
Por forma a minimizar esses riscos dever-se-à:  
 
- Utilizar operários com experiência deste tipo de trabalho. 
- Preparar a cofragem antes do inicio do trabalho. 
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- Para cofragens a mais de 1.5 metros de altura, colocar plataformas com rodapé e guarda corpos.  
- Os taipais deverão ser apenas movimentados quando estiverem em equilíbrio. 
- Impedir os trabalhadores de treparem pela armadura para alcançarem as plataformas. 
- Escorar devidamente os taipais para evitar a sua queda. 
- Suspender os trabalhos de cofragem em caso de vento forte.  
- Sempre que possível demarcar a área de trabalho. 
- Todo o trabalhador utilizado em cofragens e descofragens deverá utilizar luvas de protecção.  
 
 
Regras: 
 
- Os vigamentos metálicos ou de betão e os respectivos elementos, as cofragens, os elementos pré - Fabricados e os suportes temporários ou 

escoramentos só devem ser montados ou desmontados sob a fiscalização de uma pessoa competente. 
- O transporte de cofragens desde o lugar da sua execução até ao local de aplicação, far-se-á com os meios adequados às características das 

mesmas e de forma segura. 
- Devem ser tomadas precauções suficientes para proteger os trabalhadores contra os perigos resultantes da fragilidade ou instabilidade 

temporária de uma obra. 
- As cofragens, os suportes temporários e os escoramentos devem ser concebidos calculados, aplicados e conservados por forma a poderem 

suportar sem riscos as pressões que lhes possam ser impostas. 
- Os locais de cofragem estarão sempre devidamente arrumados e limpos. 
 
 
7.1.1.7 Armaduras 
 
Os principais Riscos envolvidos com o trabalho do ferro, são: 
 
- Esmagamento; 
- Queda humana por tropeçamento;  
- Corte; 
- Queda de altura;  
- Perfuração;  
- Obstrução de vias; 
 
A Prevenção a ser tomada a fim de minimizar tais riscos será: 
 
- Não permitir grande empilhamentos de ferro. Altura menor que 1 metro.  
- Planear um local de armazenagem para os desperdícios de ferro. 
- Separar o ferro em varão das armaduras já realizadas.  
- Manter a boa arrumação do local. 
- Impedir a colocação de fios eléctricos sobre o ferro. 
- Manter em bom estado as lâminas das tesouras de modo a evitar o "varejamento do ferro".  
- As cintas que envolvem os varões não devem ser utilizadas como lingas 
- Disponibilizar bancadas ou cavaletes correctamente dimensionadas. 
- Os engates para movimentação de cargas deverão ser fixados em pontos seguros da armadura.  
- Elevação do ferro de acordo com o diagrama de carga da grua. 
- Uso de Equipamento de Protecção Individual adequados. 
- Elevação do ferro em dois pontos ou mais de apoio. 
 
 
7.1.1.8 Estruturas Metálicas 
 
Os principais Riscos relacionados com o trabalho em estruturas metálicas, são: 
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- Esmagamento 
- Corte  
- Queda de altura 
- Asfixias e intoxicações  
- Queimaduras 
- Radiações 
 
A prevenção a ser tomada, a fim de minimizar tais riscos será: 
 
- Manter a boa arrumação do local; 
- Elevação da estrutura metálica de acordo com o diagrama de carga da grua;  
- Elevação da estrutura metálica suportada em dois pontos ou mais de apoio;  
- Utilizar biombos de protecção; 
- Uso de Equipamento de Protecção Individual adequados; 
 
 
7.1.2 Instalações de Equipamentos de Água e Esgotos 
 
Condições Técnicas Gerais 
 
Devem ser seguidas as condições técnicas gerais e especiais no projecto de execução - Instalações e equipamentos de águas e esgotos, por 
forma a garantir a qualidade e segurança dos trabalhos a executar. 
 
Os principais riscos na instalação do equipamento de água e esgotos, são: 
 
- Quedas de pessoas. 
- Choques contra objectos móveis ou imóveis.  
- Projecção, e queda de objectos.  
- Capotamento de máquinas. 
- Sobrecargas. 
- Asfixias e intoxicações.  
- Queimaduras.  
- Radiações. 
- Inalação de produtos tóxicos.  
- Cortes. 
- Atropelamento. 
 
A prevenção a ser tomada , a fim de minimizar tais riscos será: 
 
- Sinalização adequada nos lugares correspondentes ás áreas de perigo. 
- Manter as pessoas fora da zona de movimentação das máquinas, e transportadoras. 
- Arrumação do material desarrumado no final de cada sessão de trabalho. 
- Usar o equipamento e ferramentas apropriadas para as operações pretendidas. 
- Utilizar biombos de protecção; 
- Uso de Equipamento de Protecção Individual adequados. 
- Requisição das fichas de segurança dos produtos utilizados na pintura, a fim de se ter  conhecimento da sua perigosidade. 
- Uso de mão-de-obra especializada. 
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7.1.3 Instalações Eléctricas e de telecomunicações, Segurança e Intrusão. 
 
Condições Técnicas Gerais 
 
Devem ser respeitadas as condições técnicas especiais mencionadas nas peças escritas do projecto de execução - Instalações e Equipamentos 
Eléctricos e de telecomunicações. 
 
Os principais Riscos nas instalações eléctricas de telecomunicações, Segurança e Intrusão são: 
 
- Electrocussão.  
- Incêndio. 
- Queimaduras. 
- Quedas em altura. 
- Corte e esmagamento.  
- Projecção de objectos.  
- Corte de comunicações. 
 
E a prevenção a ser tomada será: 
 
- Usar o equipamento e ferramentas apropriadas para as operações pretendidas. 
- Utilização de EPI adequado (luvas isoladoras, cintos de segurança, luvas de protecção  mecânica, barras dialécticas), Sinalização. 
- Utilização dos meios adequados de elevação de pessoas e material.  
- Identificação e demarcação da rede, sinalização. 
- Quando em Obra se utilizam produtos inflamáveis voláteis tais como colas tipo contacto, solventes de gorduras, quer os equipamentos eléctricos, 

quer a instalação, deverão ser do tipo anti - deflagrante. 
- Manter uma distância considerável entre a rede eléctrica e a rede de água, sendo que os terminais daquela (tomadas, interruptores) deverão ser 

colocados a pelo menos 1 ,90 m da canalização de água. 
- Os contratos de adjudicação de trabalhos de sub - empreitada, deverão fazer mencionar o tipo de tomada, instalada em obra de modo a que, em 

tempo útil, o sub - empreiteiro adapte as fichas do seu equipamento à rede de distribuição que vai utilizar. (Sendo que o armazém da obra deverá 
manter em stock, algumas fichas suplementares para que, em caso de emergência, o sub - empreiteiro possa recorrer a elas). 

 
 
7.1.4 Instalações e Equipamentos Mecânicos  
 
Os principais riscos associados à instalação de equipamentos mecânicos são: 
 
- Corte e esmagamento.  
- Radiações. 
- Queimaduras.  
- Intoxicações.  
- Projecção de objectos. 
- Electrocussão. 
 
A Prevenção a ser tomada será: 
 
- Usar o equipamento e ferramentas apropriadas para as operações pretendidas. 
- Utilizar biombos de protecção. 
- Utilização de EPI adequado. 
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7.1.5 Instalações e Equipamentos Mecânicos - Gás Natural  
 
Os principais Riscos  previstos na instalação de equipamentos mecânicos são: 
 
- Corte e esmagamento  
- Projecção de objectos  
- Radiações 
- Queimaduras  
- Inalação de toxinas 
 
Como Prevenção dever-se-à: 
 
- Usar equipamento e ferramentas apropriadas para as operações pretendidas.  
- Utilizar biombos de protecção. 
- Usar Equipamento de Protecção Individual adequados. 
- Requisitar as fichas de segurança, a fim de conhecer a perigosidade dos produtos utilizados nas pinturas. 
 
 
7.1.6 Instalação de Equipamento Geral e dos Equipamentos de Segurança. 
 
Os principais Riscos na instalação do equipamento geral e equipamentos de segurança, são: 
 
- Entalamentos  
- Ergonómicos  
- Queda 
 
A Prevenção a tomar a fim de minimizar tais riscos será: 
 
- Adoptar uma postura correcta no transporte de material. 
- Usar o equipamento adequado na elevação de material e pessoas. 
 
 
7.1.7 Execução de Espaços Exteriores 
 
Os principais Riscos na execução dos espaços exteriores são: 
 
- Corte e esmagamento 
- Choques contra objectos móveis ou imóveis  
- Projecção de objectos 
- Electrocussão  
- Soterramento  
- Riscos auditivos 
- Danos físicos resultantes de vibrações 
 
A Prevenção a tomar a fim de minimizar tais riscos será: 
  
- Usar o equipamento e ferramentas apropriadas para as operações pretendidas. 
- Usar Equipamento de Protecção Individual adequado. 
- Utilizar pessoal especializado. 
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7.1.8 Escritórios da Obra 
 
Os principais Riscos nas instalações destinadas à organização administrativa, técnica e comercial de apoio ao estaleiro são: 
 
- Incêndio  
- Electrocussão  
- Queda ao mesmo nível  
- Queda de nível superior 
- Risco de esmagamento (por queda de contentor) 
 
A Prevenção a tomar a fim de minimizar tais riscos será: 
 
- Os escritórios da obra deverão ser montados, tanto quanto possível, junto da entrada do estaleiro de modo a diminuir o trajecto dos possíveis 

visitantes estranhos à obra. 
- O caminho que os separa da entrada do estaleiro deverá ser particularmente cuidado e iluminado de modo a garantir a segurança dos utentes. 
- Identificar bem as instalações para evitar que os seus utentes ocasionais se percam e entrem inadvertidamente em zonas de laboração ou/e de 

riscos acrescidos 
- As portas deverão abrir para o exterior e, em zonas ventosas possuir dispositivos que amorteçam os movimentos de abrir e fechar. 
- As coberturas dos escritórios deverão ser tecnicamente isoladas de modo a garantir uma temperatura aceitável, nomeadamente quando expostas 

directamente aos raios solares. 
- Junto à entrada dos escritórios deverá ser construído um, ou mais, lava botas dotadas de 
  mangueira flexível e ponteira com escova. 
- Também junto à entrada, mas da parte interior, deverão ser colocados meios de extinção de  incêndios (extintores) . 
- Deverá ser assegurada a remoção periódica de papéis velhos e ter o cuidado de não acumular quantidades significativas de materiais 

combustíveis 
- O aquecimento ambiente deverá ser feito recorrendo preferencialmente a equipamentos eléctricos com baixo risco de incêndio (tipo aquecedor a 

óleo). 
 
 
7.1.9 Armazenagem 
 
Os principais Riscos na zona da obra destinada ao depósito temporário de materiais são: 
 
- Entalamento  
- Corte 
- Queda ao mesmo nível  
- Queda de nível superior  
- Risco de esmagamento  
- Intoxicação 
- Incêndio 
 
A Prevenção a tomar a fim de minimizar tais riscos será: 
 
- Escolher os locais de armazenamento ou/e da instalação do armazém de acordo com o plano de circulação da obra, características dos materiais 

e, ainda, com os alcances e capacidades dos meios mecânicos de movimentação. 
- Prever zonas de estacionamento e manobra dos veículos transportadores para que em nenhum caso, um veiculo, em carga ou descarga, 

interrompa as vias fundamentais de circulação. 
- Regularizar o terreno onde se vai proceder à armazenagem e procurar não depositar os materiais directamente no solo. Colocar estrados 

dormentes ou barrotes, conforme o caso, que permitam, além de uma melhor movimentação, um bom escoamento das águas. 
- Se tiver em armazém tubos ou outros materiais cilíndricos, colocar calços suficientemente sólidos de modo a garantir a estabilidade do 

empilhamento. 
- A armazenagem deverá estar estruturada por forma a garantir fácil manobra, no interior. 
- Armazenar os materiais, fundamentalmente junto a zonas de passagem, de tal modo que não resultem elementos salientes que possam provocar 

tropeções ou embates. 
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- Procurar dividir os materiais por categorias e organizar a sua armazenagem de tal modo que a sua remoção se possa efectuar sequencialmente. 
- Não armazenar materiais em pilhas muito altas. 
- Sempre que possível, armazenar de modo a definir um corredor entre os materiais e as paredes confinantes. 
- Dado o risco de incêndio geralmente associado aos armazéns de obra, no seu interior será proibido fumar ou foguear. 
 
 
7.1.10 Instalações Sociais 
 
Os principais Riscos nas instalações destinadas a apoiar os recursos humanos deslocados na obra, são:  
 
- Incêndio 
- Electrocussão 
- Explosão 
- Intoxicações 
 
A Prevenção a tomar a fim de minimizar tais riscos será: 
 
- A implementação do estaleiro social deve ser alvo de estudo apurado tendo em conta as necessidades a que deve responder e aos 

condicionalismos, introduzidos pela envolvente do local onde está inserido. 
- Sempre que possível, situar o estaleiro social em local geograficamente distinto. 
- Sempre que possível fazer o abastecimento de água através da rede pública, quando tal não acontece fazer análises bacteriológicas da mesma. 

Se existir no estaleiro rede de água não potável, divulgar profusamente tal facto aos trabalhadores e sinalizar inequivocamente todas as saídas 
dessa água através de pictogramas convencionais. 

- A instalação eléctrica dos sanitários deverá ser do tipo estanque protegida com disjuntor de 30mA, 
O pavimento das instalações sanitárias deverá possibilitar uma boa lavagem e drenagem das águas e ser resistente aos produtos de desinfecção 
vulgarmente utilizadas em instalações colectivas. 

- Os esquentadores a gás propano ou butano devem ser também de fácil montagem, exigindo, no entanto, o cumprimento escrupuloso das regras 
de segurança inerentes aos aparelhos de queima. 
Os refeitórios quando existam, deverão ser acolhedores, funcionais e higiénicos. 

- Organizar uma eficaz recolha de lixo, se possível coordenada com os serviços públicos da zona. 
 
 

7.1.11 Máquinas, equipamentos e ferramentas 
 

MOTORISTAS 
 

Deverão sempre verificar: 
- O modo adequado de executar o trabalho 
- O bom funcionamento dos travões, da embraiagem, dos órgãos hidráulicos e de direcção 
- O bom estado dos pára – brisas, dos restantes vidros, dos espelhos, do aviso sonoro, das luzes e de outros elementos de sinalização de 

veículo. 
- A existência de extintor na cabina. 
- A realização das revisões periódicas. 
- Devem circular de acordo com as regras e a sinalização do local. 
- Devem circular com a velocidade adequada ao movimento e ao local. 
- Devem apoiar-se num sinaleiro em manobras difíceis, com falta de visibilidade ou quando resulte impedimento para o trânsito de outros 

veículos  ou pessoas. 
- É proibido transportar pessoas sem que o veículo tenha condições  de segurança adequadas.  
- Não devem estacionar o veículo nos locais de circulação nem o abandonar sem estar parado, com os sistemas de segurança e de 

imobilização accionados. 
- Não devem iniciar marcha sem assentar a báscula e sem fechar os taipais. 
- Não devem transportar carga em excesso e assegurar-se do seu bom acondicionamento. 
- Devem descarregar os equipamentos e materiais apenas nos locais próprios e autorizados. 
- Devem garantir a limpeza do veiculo e não largar lamas na via pública. 
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- É obrigatório o uso de equipamento de protecção individual adequado. 
- Devem comunicar as anomalias e confirmar a sua reparação. 
- Devem assegurar-se de que foram feitas as verificações do equipamento. 

 
CONDUTORES/ MANOBRADORES 

 
Deverão sempre verificar: 
- A demarcação de redes técnicas no local de trabalho. 
- A inclinação e estabilidade dos solos. 
- A sequência e posição adequadas das manobras a realizar. 
- O bom funcionamento dos travões, da embraiagem, dos órgãos hidráulicos e de direcção. 
- O bom estado dos pára-brisas, dos restantes vidros, dos espelhos, do aviso sonoro, das luzes e de outros elementos de sinalização do 

veículo. 
-  A existência de extintor na cabine. 
- As condições gerais adequadas de segurança do veículo.  
- A realização das revisões periódicas. 
- Devem circular de acordo com a sinalização do local. 
- Devem circular com a velocidade adequada face ao movimento e ao estado da via. 
- Devem apoiar-se num sinaleiro, em manobras difíceis, com falta de visibilidade ou quando resulte impedimento para o trânsito de outros 

veículos ou pessoas. 
- Devem observar as indicações de estabilidade do veículo em declive e verificar a estabilidade do solo da plataforma em que realizem os 

trabalhos. 
- Devem guardar distâncias de segurança. 
- Não é permitido o transporte de pessoas fora das cabines ou das caixas apropriadas para transporte de pessoas, nem ultrapassar a lotação 

de segurança. 
- Não é permitido estacionar o veículo nos locais de circulação nem o abandonar sem estar parado, com os órgãos hidráulicos estabilizados e 

os sistemas de segurança e de imobilização accionados. 
- É obrigatório a utilização do equipamento de protecção individual adequado. 
- Devem assegurar-se de que foram feitas as verificações do equipamento. 
 
CAMIÃO BETONEIRA 
 
Riscos mais comuns: 
- Atropelamento de pessoas. 
- Colisão com outras máquinas (movimento de terras, camiões de transporte).  
- Capotamento do camião (terrenos irregulares, escorregadios). 
- Queda no interior de uma vala (corte de talude) 
- Queda de pessoas do camião. 
- Pancadas, no manejo das tubagens. 
- Queda de objectos sobre o condutor durante as operações de betonagem ou de limpeza. 
- Entaladelas durante a preparação da montagem e desmontagem das tubagens. 
- Riscos derivados do contacto com o betão. 
- Sobresforços. 
 
Medidas de Prevenção: 

 
- As rampas de acesso aos pontos de trabalho não devem ultrapassar o declive de 20% (como norma geral), de modo a prevenir obstruções ou 

capotamento dos camiões. 
- A limpeza da cuba e das tubagens deve fazer-se em lugares determinados no plano de trabalhos. 
- Deve-se evitar a permanência de pessoas estranhas à obra de modo a evitar riscos desnecessários. 
- O estacionamento e as manobras do camião betoneira durante as operações de betonagem serão dirigidas por um auxiliar, de modo a 

prevenir os riscos de manobras incorrectas. 
- Os condutores dos camiões betoneira devem observar as instruções que lhes forem dadas em relação ao lugar em que se efectua a 

betonagem. 
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- Devem respeitar a sinalização de segurança na obra e rodoviária nas entradas e saídas. 
- Ao sair da cabine do camião betoneira os motoristas devem usar capacete de protecção (se não o possuírem devem  solicitá-lo ao 

encarregado e devolvê-lo à saída da obra). 
 
Equipamento de Protecção Individual: 
- Capacete. 
- Botas impermeáveis. 
- Roupa de trabalho. 
- Avental impermeável (limpeza dos caneletes). 
- Luvas impermeáveis. 
- Calçado. 
 
 
CILINDROS MANUAIS 
 
Riscos mais comuns: 

- Ruído. 
- Entalões. 
- Pancadas. 
- Explosão (por combustível). 
- Máquinas em movimento descontrolada. 
- Projecção de objectos ou materiais. 
- Vibrações. 
- Quedas. 
- Consequências de trabalho monótonos. 
- Riscos causados por condições meteorológicas externas. 
- Sobreesforços. 
 
Medidas de Prevenção: 

 
- Antes de pôr em funcionamento o cilindro, verifique se estão colocadas todas as tampas e elementos de protecção. 
- Conduza o cilindro em marcha à frente e evite deslocações laterais. A máquina pode descontrolar-se. 
- A fim de evitar poeiras deve-se regar a zona e o operador deve usar máscara antí- poeiras.  
- O cilindro produz ruído. Deve-se utilizar sempre protectores auriculares. 
- Deve-se usar sempre calçado de segurança com biqueira de aço reforçada. 
- As zonas de trabalho devem ser fechadas ao tráfego e peões mediante sinalização adequada. 
- Os cilindros manuais só devem ser manejados por pessoas que os conheçam.  
 

 

Equipamento de Protecção Individual: 
- Capacete. 
- Protectores auriculares. 
- Luvas de couro. 
- Botas de segurança, com biqueira de aço. 
- Máscara antí – poeiras. 
- Óculos de protecção. 
- Roupa de trabalho. 
- Roupa impermeável. 
 
 
PAVIMENTADORA 
 
Riscos mais comuns: 
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- Queda de pessoas da máquina. 
- Queda de pessoas ao mesmo nível. 
- Trabalhos realizados a altas temperaturas. 
- Inalação de vapores de betume asfáltico. 
- Queimaduras. 
- Sobeesforços (trabalhos a pé). 
- Atropelamento durante as manobras de ligação dos camiões de transporte de aglomerado asfáltico com a estendedora. 
 
Medidas de Prevenção: 

 
- É proibida a permanência sobre a estendedora em marcha a outra pessoa que não seja o seu condutor, para evitar quedas. 
- As manobras de aproximação e derrame dos produtos asfálticos, na tremonha deve ser dirigida por um encarregado. 
- As bordas laterais da estendedora devem estar sinalizadas com fitas amarelas e negras (para prevenir entalamentos). 
- Todas as plataformas devem estar dotadas de varandis de tubo para prevenir quedas, formando um corrimão de 90 cm de altura, barra 

intermédia e roda pé de 15 cm, desmontável para limpeza. 
- É expressamente proibido o acesso de operários à régua vibrante durante as operações de espalhamento. 
- Sobre a máquina, nos lugares de passadiço e nos de flanco, devem colocar-se os seguintes sinais: 

- perigo, substâncias quentes; 
- não tocar, altas temperaturas; 

- Se o tipo de máquina permitir devem ser instalados guarda – sóis ou toldos para protecção solar do Operador. 
 
Equipamento de Protecção Individual: 

- Capacete. 
- Chapéu, para protecção solar. 
- Botas impermeáveis. 
- Botas de protecção para altas temperaturas. 
- Roupa de trabalho. 
- Luvas impermeáveis. 
- Avental impermeável. 
- Polainas impermeáveis. 
 
BULLDOZER 
 
Riscos mais comuns: 

 

- Atropelamentos. 
- Deslizamentos. 
- Máquina descontrolada. 
- Capotamentos. 
- Quedas. 
- Colisão. 
- Incêndio. 
- Queimaduras. 
- Pancadas. 
- Ruído. 
- Vibrações. 
- Poeiras. 
 
Medidas de Prevenção: 

 

- Para subir ou descer do bulldozer utilize os estribos e alças dispostos a evitar quedas. 
- Não subir máquinas pelas jantes, correntes e guarda – lamas, a fim de evitar quedas. 
- Deve-se subir ou descer da máquina de frente segurando-se com ambas as mãos. 
- Não saltar directamente para o chão se não houver perigo iminente para si. 
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- Não permitir o acesso ao bulldozer de pessoas não autorizadas. 
- Deve-se apoiar a lâmina no solo, parar o motor, accionar o travão de mão e bloquear a máquina durante as operações de manutenção, a fim 

de evitar lesões. 
- Não é permitido guardar combustível, desperdícios ou trapos embebidos em óleos ou gorduras sobre o bulldozer por constituir risco de 

incêndio. 
- Não soltar os travões da máquina parada sem antes calçar as rodas. 
- Antes de iniciar os trabalhos, verifique se os comandos funcionam correctamente. 
- As operações de controle de funcionamento dos comandos devem ser feitas em marcha muito lenta. 
- Se houver contacto com cabos eléctricos o operador não deve sair da máquina até este ser desligado e o bulldozer afastado do local. Deve 

saltar, então, sem tocar ao mesmo tempo no terreno e na máquina. 
- Devem fazer-se revisões periódicas a todos os pontos de escape do motor a fim de evitar que os gases penetrem na cabina.  
- É proibido aos operadores abandonar as máquinas com os motores em funcionamento. 
- É proibido abandonar a máquina sem antes ter apoiado no chão a lâmina e o escarificador. 
- É proibido o acesso à cabina de comando utilizando roupa larga, pulseiras, relógios, anéis, etc.  
- Os bulldozers devem possuir um extintor de pó químico seco tipo ABC de 6 Kg e uma caixa de primeiros socorros . 

 
 

RETROESCAVADORA DE LAGARTAS OU PNEUS 
 
Riscos mais comuns: 

 

- Atropelamento. 
- Deslizamento. 
- Capotamento. 
- Queda. 
- Colisão. 
- Incêndio. 
- Queimaduras. 
- Entaladelas. 
- Pancadas. 
- Ruído. 
- Vibrações. 
- Poeiras. 
- Interferências com infra-estruturas.  
 
Medidas de Prevenção: 

 
- Não subir pelas jantes ou lagartas para evitar quedas. 
- Deve-se entrar de frente para a máquina, segurando-se com ambas as mãos. 
- Não é permitido o acesso à máquina de pessoas não autorizadas. 
- Não é permitido guardar combustível, desperdícios ou trapos engordurados no interior da máquina, para evitar incêndios. 
- Tomar todas as precauções com os movimentos do balde que pode oscilar em todas as direcções e atingir a cabina ou as pessoas que 

trabalham próximo. 
- Antes de iniciar os trabalhos verifique o bom funcionamento dos comandos. 
- O assento deve ser ajustado de modo a facilitar os movimentos e evitar fadiga. 
- O plano de avanço da escavação das valas deve realizar-se segundo a determinação do projecto. 
- Deve guardar-se uma distância igual à do alcance máximo do braço da escavadora, à volta da máquina. É proibida a realização de outros 

trabalhos ou permanência de pessoas. 
- Os caminhos de circulação interna na obra, devem estar em bom estado para evitar balanços excessivos que diminuam a segurança da 

circulação. 
- Não são de admitir na obra, retroescavadoras desprovidas de cabinas dotadas de pórticos de segurança antí – capotamento e antí – 

impactos. 
- Deve fazer-se uma revisão periódica dos pontos de escape para evitar que os gases penetrem na cabina. 
- As retroescavadoras a utilizar nesta obra devem cumprir a legislação vigente relativamente à circulação na via pública.  
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- É proibido aos condutores abandonar a rectro com o motor a trabalhar. 
- É proibido abandonar a rectro sem que o balde esteja descido. 
- É proibido o transporte de pessoas sobre a rectro. 
- Não é permitida a utilização do braço ou dos baldes da rectro para içar pessoas mesmo em trabalhos pontuais. 
- É expressamente proibido o acesso à cabina utilizando roupa solta, relógios, anéis e pulseiras, etc. 
- As retroescavadoras terão luzes e buzina de marcha - atrás. 
- Não é permitida a realização de manobras de movimentos de terras sem que antes se tenham accionado os apoios hidráulicos de 

imobilização. 
- È  expressamente proibido o manejo de grandes cargas quando se façam sentir ventos fortes. 
- Não é permitido utilizar a rectroescavadora como grua para colocação de materiais ou equipamentos no interior das valas. 
- As retroescavadoras devem ser dotadas de um extintor de pó químico seco tipo ABC de 6KG e de uma caixa de primeiros socorros. 
 
 
PÁS CARREGADORAS 
 
Riscos mais comuns: 

 
- Atropelamento. 
- Deslizamento. 
- Capotamento. 
- Descontrole. 
- Queda da pá. 
- Colisão. 
- Contacto com linhas eléctricas. 
- Interferência com redes técnicas. 
- Desmonte. 
- Incêndio. 
- Queimaduras. 
- Projecção de objectos. 
- Quedas. 
- Pancadas. 
- Vibrações. 
- Poeiras. 
- Ruído. 
 
Medidas de Prevenção: 

 
- Ao subir ou descer a pá devem utilizar os comandos, de modo a evitar acidentes por queda. 
- Os operadores nunca devem saltar directamente da máquina para o solo, pois pode constituir perigo eminente para o próprio. 
- Não devem ser realizados ajustes ou afinações com a máquina em movimento ou com o motor em funcionamento por constituir risco de 

acidente. 
- Nunca devem utilizar – se máquinas avariadas ou em mau estado de conservação. Deve proceder-se primeiro às reparações e só depois 

iniciar-se os trabalhos. 
- Não guardar desperdícios ou panos impregnados de óleos ou matérias gordas sobre a máquina a fim de evitar riscos de incêndio. 
- Em caso de sobreaquecimento do motor não se deve abrir directamente a tampa do radiador. O vapor expelido pode causar queimaduras 

graves. 
- Deve-se evitar o contacto com o liquido anti – corrosão. Sempre que seja necessário utilizá-lo deve-se proteger com luvas e óculos antí – 

projecções.  
- Convém recordar que o óleo do motor está quente quando o motor também estar. Deve-se proceder à mudança só com o motor frio. 
- Não se deve fumar quando se manipula a bateria, pode incendiar-se. 
- É proibido fumar quando se procede ao abastecimento de combustível, por ser inflamável. 
- Não se deve fumar quando se manipula a bateria, pode incendiar-se. 
- È proibido fumar quando se procede ao abastecimento de combustível, por ser inflamável. 
- Não se deve tocar directamente no electrólito da  bateria com os dedos. Se for necessário fazê-lo por algum motivo, deve-se utilizar luvas 



 

  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

 
26  Ano III - N.º 4 

 

impermeáveis. 
- Se tiver que se mexer no sistema eléctrico por qualquer motivo, deve-se desligar o motor e retirar a chave da ignição. 
- Durante a limpeza da máquina deve utilizar-se protecção adequada, tal como: máscara, fato de macaco e luvas de borracha, quando se 

utilize ar comprimido, a fim de evitar lesões por projecções de objectos. 
- Antes de proceder a qualquer reparação dos tubos do sistema hidráulico, deve-se esvaziá-los e limpá-los de óleo. Recorda-se que o óleo do 

sistema hidráulico é inflamável. 
- Não se deve aliviar os travões da máquina na posição de parada, sem que antes se instale calços de imobilização nas rodas. 
- Se houver necessidade de proceder ao arranque da máquina com o auxilio da bateria de outra, deve-se evitar que os cabos se toquem e 

produzam chispas. Os líquidos das baterias libertam gases inflamáveis. A bateria pode explodir devido às chispas. 
- A pressão dos pneus deve ser vigiada de modo a que não se ultrapasse a pressão recomendada pelo fabricante. 
- Devem ser vistos periodicamente todos os pontos de escape do motor a fim de assegurar que o condutor não inale, na cabina, gases 

provenientes da combustão. Esta precaução será extrema no caso dos motores providos de ventilador de aspiração para o radiador. 
- As máquinas devem estar dotadas de um extintor de pó químico seco tipo ABC de 6 Kg e de uma caixa de primeiros socorros.  
- Não é permitido aos condutores abandonarem a máquina com a pá levantada sem a apoiar devidamente. 
- A pá ou balde durante os transportes de terras devem permanecer o mais baixo possível de forma a que a deslocação se faça com a maior 

estabilidade. 
- As subidas e as descidas em carga da pá ou balde devem efectuar-se sempre em velocidade reduzida. 
- A circulação sobre terrenos irregulares deve-se efectuar a baixa velocidade. Não é permitido transportar pessoas no interior do balde. 
- Não é permitido utilizar as máquinas como meio de elevação de pessoas mesmo para executar trabalhos pontuais. 
- Não é permitido o acesso às pás carregadoras utilizando vestuário solto ou desabotoado. 
- É proibido empoeirar-se na pá durante a realização de qualquer movimento. 
- É proibido subir ou baixar a pá em andamento. 
- As pás carregadoras a utilizar em obra estarão dotadas de luzes e de avisador sonoro de marcha atrás. 
- Não é permitido o manejo de grandes cargas sob regime de ventos fortes. O choque do vento pode tornar a carga instável. 
 
 
CAMIÕES DE TRANSPORTE 
 
Riscos mais comuns: 

 
- Atropelamento. 
- Capotamento. 
- Colisão. 
- Quedas. 
- Entalamentos. 
 
Medidas de Prevenção 
 
Para cargas e descargas: 
 
- As operações de carga e descarga do camião serão efectuadas em locais devidamente assinalados. 
- Todos os camiões que transportem materiais para a obra, devem estar em perfeitas condições de manutenção. 
- Antes de dar inicio à carga e descarga de materiais deve-se travar o camião e instalar calces nas rodas como medida de prevenção em caso 

de avaria mecânica. 
- As manobras de estacionamento e saída dos camiões serão efectuadas com auxilio de um ajudante. 
- A subida e a descida das caixas dos camiões deve fazer-se por meio de escadas dotadas de ganchos de segurança. 
- Todas as manobras de carga e descarga serão auxiliadas por pessoa conhecedora do método mais adequado. 
- As manobras de carga e descarga em plano inclinado serão orientadas a partir da caixa por um mínimo de dois operários. No fim do plano 

não deve haver pessoas como medida de prevenção em caso de descontrole durante a descida. 
- As cargas devem instalar-se sobre a caixa uniformemente, compensando os pesos. 
 
DUMPER 
 
Para movimento de terras. 
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Riscos mais comuns: 

 
- Atropelamento. 
- Capotamento. 
- Colisão. 
- Entalões. 
- Projecção de objectos. 
- Desabamento de terras. 
- Vibrações. 
- Ruído. 
- Poeiras. 
- Quedas. 
- Queimaduras. 
- Esforços excessivos. 
 
Medidas de Prevenção: 

 
- Este veículo deve ser utilizado apenas para transportes de pouco volume. 
- É permitido o transporte de um acompanhante do condutor, se este veículo estiver dotado de um assento lateral adequado. 
- Verificar a pressão dos pneus antes de iniciar os trabalhos. 
- Comprovar o bom estado de funcionamento dos pneus. 
- Não pôr o veículo em funcionamento sem antes verificar que este esteja travado a fim de evitar acidentes com movimentos descontrolados. 
- Não ultrapassar a carga máxima permitida. Deve estar indicado o limite de carga. 
- Assegura-se sempre que existe boa visibilidade. 
- Deve-se evitar descarregar junto dos bordos dos cortes de terreno, para não provocar despistes. 
- Deve-se respeitar os sinais de tráfego sempre que seja necessário cruzar as vias públicas. 
- Em declives com o dumper carregado, é mais seguro utilizar a marcha a trás, a fim de evitar capotamento. 
- É proibido o transporte de peças que ultrapassem a largura do dumper. 
- É proibido, na obra, conduzir os dumpers a velocidade superior a 20 Km/hora. 
- É expressamente proibido o transporte de pessoas sobre o dumper. 
- Os dumpers estarão dotados de faróis de frente e de marcha atrás. 
 
GRUA AUTOMÓVEL 
 

Riscos mais comuns: 

 
- Esmagamento 
- Atropelamento 
 
Medidas de prevenção: 

 
- Antes do inicio de trabalho diário verificar embraiagem, travões, estado do cabo e cadernal. 
- Preferencialmente movimentar as cargas com a grua apoiada sobre estabilizadores. 
- Antes de levantar a carga avaliar correctamente o seu peso. 
- Estudar todo o percurso da carga e detectar “o momento” mais desfavorável. 
- Verificar no diagrama de cargas se a manobra é possível (não esquecer de, ao peso da carga somar o peso dos elementos auxiliares de 

suspensão). 
- Não pegar em cargas com o cabo fora da prumada (“ em cana de pesca”). 
- Não utilizar o equipamento como balança para avaliar a carga. 
- Não utilizar a lança para empurrar ou desviar cargas. 
- Manter bem limpa toda a zona transparente da cabina. 
- Quando necessário, a manobra deverá ser auxiliada por um “sinaleiro” que usará rádio ou sinais convencionais. 
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O manobrador deverá efectuar diariamente as seguintes verificações: 
 
· sistema de elevação da carga; 
· sistema de suspensão da lança;  
· sistema giratório; 
· estado geral do equipamento: Pneus, travões, óleo. 
 
O local de estacionamento da grua deverá ser escolhido de acordo com as condições do terreno. Se houver dúvidas relativamente à estabilidade 
do terreno, este deverá ser previamente compactado com recurso a um rolo compressor. 
 
A movimentação de cargas executadas por gruas sobre pneus, sem recurso a estabilizadores será proibida excepto para movimentação de cargas 
muito leves. 
 
Sempre que necessário será exigida a distribuição da carga dos estabilizadores através de pranchas de madeira ou metálicas. 
 
Será proibido arrancar ou arrastar cargas. 
 
O rodar da lança deverá ser efectuado lentamente. 
 
A sinalização para movimentação de cargas deverá ser realizada por trabalhadores responsáveis. 
 
O manobrador da grua deve evitar a movimentação de cargas sobre trabalhadores. Se necessário deve chamar a atenção dos trabalhadores em 
causa. 
 
O deslocamento das gruas será sempre feito com a lança recolhida e baixa e ainda com o gancho do cadernal engatado no olhal próprio. 
 
 
MULTIFUNÇÕES 
 
Riscos mais comuns: 

 
- Queda de material. 
- Capotamento. 
- Atropelamento. 
 
Medidas de Prevenção: 

 
- Respeitar escrupulosamente os limites de carga de acordo com os lances. 
- É expressamente proibido o transporte de pessoas nos garfos. 
- Manter e verificar periodicamente a pressão dos pneus nos limites indicados pelo fabricante. 
- O Acesso à cabina deve ser mantido limpo e sem gorduras. 
- Manter operacional a buzina e luz avisadora  de marcha a trás. 
- Não abandonar a máquina com os garfos levantados. 
- Evitar manobras bruscas que possam provocar a queda da carga. 
- Manter uma distância de pelo menos 60 cm ao bordo dos taludes não entivados. 
- A carga nos garfos deve ser acondicionada de acordo com o estado do piso e o percurso a fazer.  
 
GRUETAS 
 
Cumprir sempre os seguintes princípios: 
 
· fazer a prisão das "pernas das gruetas" de uma maneira sólida e eficaz, utilizando de preferência a ancoragem à lage; 
· verificar se as funções de cada comando do quadro de manobra respondem adequadamente (ensaio prévio sem carga); 
· não retirar o fim de curso da máquina em caso algum. Verificar frequentemente o seu funcionamento; 
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· proteger o posto de trabalho do manobrador com guarda - corpos ou, na falta deste, com o cinto de segurança; 
· não amarrar o cinto de segurança à estrutura da "grueta" nem se colocar sobre ela durante o seu funcionamento; 
· não ultrapassar a carga máxima da "grueta" nem a capacidade de elevação do cabo; 
· utilizar os ganchos com patilhas de segurança e faça a amarração ao cabo de suspensão de um modo correcto. 
 
É expressamente proibido transportar pessoas neste aparelho 
 
ANDAIMES 
 
- Os andaimes metálicos serão sempre montados de acordo com as instruções do fabricante. 
- Serão sempre utilizadas as bases de apoio dos prumos. 
 
Sobre material solto pode ser necessário calçar a base. Esse calço será realizado recorrendo a pranchas ou tábuas, que devem ser aplicadas de 
modo a garantir no seu conjunto a estabilidade da estrutura. 
 
· Os prumos serão verticais. 
· As tábuas nas plataformas deverão estar unidas e presas à estrutura, nunca utilizando para  tal pregos. 
· Não é permitido deixar materiais soltos nos andaimes, durante a noite. 
· Os andaimes deverão estar devidamente sinalizados para impedir os choques que possam ocorrer como consequência da circulação de veículos 

no local. 
· Para andaimes com altura superior a 23 metros de altura, não serão utilizados prumos com diâmetro inferior a 70 mm. 
· Os andaimes metálicos devem ser inspeccionados diariamente por uma pessoa responsável. 
 
A utilização de andaimes com mais de 2,5 metros de altura ficará dependente da sua aprovação prévia pelo Coordenador de segurança da obra ou 
do seu substituto. 
 
Este processo terá a seguinte sequência: 
 
1 . O responsável pela montagem do andaime procederá ao levantamento, no gabinete do Coordenador de segurança, do impresso de andaime 
em construção. Este impresso estará obrigatoriamente afixado no andaime em local bem visível e a uma altura mínima de 1,5 metros. 
2. Após montagem do andaime seguindo as normas anteriormente descritas, o responsável solicitará uma verificação do andaime. 
 
3 . O Coordenador de segurança inspecciona o andaime e autoriza, ou não, o início das trabalhos. 
 
· No primeiro caso, recolhe o impresso de andaime em construção e fornece ao responsável da montagem um impresso de uso de andaime, 

devidamente preenchido. 
· No segundo caso, o Coordenador deverá comunicar ao responsável da montagem quais as razões da não conformidade do andaime para que 

este proceda, no mais curto espaço de tempo, à sua modificação. 
 
ESCADAS 
 
As escadas fixas serão: 
 
· de construção sólida; 
· com largura mínima de 40 cm; 
· com afastamento entre degraus (na vertical) menor que 30 cm; 
· com distância de pelo menos 15 cm (na horizontal) entre degraus; 
 
As escadas portáteis obedecerão às seguintes regras: 
 
· só serão utilizadas quando em bom estado de conservação; 
· serão instaladas num pavimento estável, contra uma superfície sólida e fixa, de modo a não  poderem escorregar ou tombar; 
· devem ultrapassar o pavimento de trabalho a que dão acesso numa distância superior a um metro ;  
· a base estará suficientemente afastada da superfície de apoio; 
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· nunca serão utilizadas como pavimento de trabalho ou passadeira;  
· nunca será utilizado o último degrau. 
· a escada deverá sempre ultrapassar 1 metro, o seu ponto de apoio superior. 
 
FERRAMENTAS 
 
Os acidentes provocados por ferramentas são quase sempre devidos à sua má utilização ou abandono em locais inadequados. Uma ferramenta 
não adequada pode provocar acidentes. 
 
Os trabalhos serão realizados tendo em conta as seguintes regras: 
 
· utilizar ferramentas em bom estado e adequadas ao trabalho; 
· proteger as ferramentas cortantes ou perfurantes; 
· usar as protecções individuais adequadas; 
 
Ferramentas eléctricas ou pneumáticas portáteis 
 
Ferramentas tais como: 
 
Berbequins, aparafusadores, serras de disco, e outras deste tipo, eléctricas ou pneumáticas. 
 
Regras: 
 
· utilizar material em bom estado e adequado à intervenção; 
· segurar firmemente os equipamentos durante a utilização; 
· verificar se os cabos flexíveis não são obstáculo às deslocações; 
· não pousar os equipamentos sem que estes se encontrem totalmente imobilizados;  
· nunca largar equipamentos eléctricos expostos à chuva. 
 
Máquinas Ferramentas Fixas 
 
Exemplos: 
 
· engenhos de furar de coluna, máquinas, cadernais e macacos hidráulicos 
 
Os trabalhadores devem: 
 
· ter os conhecimentos necessários para utilização da máquina;  
· não deixar a máquina trabalhar sem vigilância; 
· manter a zona de trabalho limpa e livre; 
· manter em bom estado as protecções e dispositivos de segurança;  
· usar roupas justas, sem partes soltas e adequadas ao trabalho. 
 
Não colocar uma máquina em funcionamento sem se verificar que: 
 
- não há perigo de acidente; 
- as protecções estão no seu lugar; 
- o condutor de terra está em bom estado. 
 
nem ainda,  
 
- lubrificar a máquina com esta em movimento ou travar com as mãos as peças em movimento. 
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7.1.12. Locais e situações 
 
Movimentação de cargas 
 
a) Geral 
 
Horários de carga e descarga 
 
As cargas e descargas nunca deverão ser efectuadas uma hora antes da saída dos trabalhadores. 
 
As cargas e descargas especiais, ou seja aquelas que envolvam grandes meios, devem ser aprovadas pelo/a Direcção do Estaleiro depois de 
ouvido o Responsável de segurança. 
 
Material perigoso 
 
Toda e qualquer substância que possa constituir perigo para as instalações, deverá vir acompanhada da respectiva ficha de segurança (Directiva 
91/155/CEE). Um exemplar das fichas de todos os produtos perigosos utilizados no estaleiro, deverá ser arquivada para consulta pelo Responsável 
de Segurança. 
 
b) Regras de Descarga 
 
Para todas as operações de movimentação e elevação de cargas devem ser cumpridos os seguintes princípios: 
 
· utilizar materiais em bom estado; 
· Fazer uma avaliação expedita do peso da carga e da capacidade dos meios de movimentação. 
 
b.1) Descarga manual 
 
De acordo com estatísticas recentes, um em cada três acidentes devem-se a situações que implicam: má postura, elevação, manuseamento e/ou 
transporte de cargas (manualmente), de forma inadequada. É sabido, que determinadas operações envolvem posições pouco cómodas, mas o que 
não deixa de poder-se encontrar uma postura melhor. 
 
Para evitar estes problemas devem ser cumpridas as seguintes regras: 
 
· limpar previamente a área de carga e descarga; 
· utilizar o equipamento de protecção individual e colectivo; 
· manter o corpo numa posição correcta; 
 
Postura Correcta: uma postura correcta é essencial ao equilíbrio da estrutura muscular e do esqueleto, protegendo o corpo de lesões e 
deformações progressivas. 
 
· nunca fumar ao descarregar. 
 
Antes do movimento, deverão ser cumpridas as seguintes regras: 
 
- pensar bem antes de executar o movimento (ex: como agarrar na carga, qual o caminho a percorrer com a carga, onde vai colocar a carga e ter 

em conta o espaço livre para manipular as cargas e colocar os pés); 
- escolher a melhor forma de agarrar a carga; 
- posicionar-se no espaço em relação à carga e fixar a coluna vertebral,( ter em conta as alturas dos planos a que trabalha); 
- agarrar correctamente na carga (com os ombros fixos atrás, com as duas mãos, mantendo as curvas naturais da coluna o mais próximo possível 

do normal e com os joelhos dobrados); se possível a carga deve estar colocada pelo menos 20 cm acima do chão para se agarrar mais 
facilmente; 

- fazer incidir o esforço principal nos músculos das pernas e não nos das costas; 
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- manter a carga o mais próximo possível do corpo e na medida do possível mantendo as curvas normais da coluna; 
- não virar o tronco quando carrega a carga; 
- carregar a carga nos ombros, o seu peso fica mais bem distribuído do que quando carregada nos braços; 
- sempre que possível distribuir a(s) carga(s) pelos dois lados do corpo (de forma simétrica);  
-  fraccionar as cargas sempre que possível. 
 
Durante o transporte manual de cargas: 
 
· distribuir as cargas de forma simétrica, por ambos os lados do corpo;  
· os pesos devem ser repartidos na medida do possível; 
· as cargas devem ser o mais compactas possível;  
· sempre que possível utilizar ajudas mecânicas;  
· procurar a ajuda dos colegas; 
· evitar os percursos longos. 
 
b.2) Descarga Mecânica 
 
As máquinas de carga e descarga de materiais só devem ser utilizadas por pessoas competentes e com formação para esse efeito. 
 
Na área das máquinas de elevação apenas devem estar os trabalhadores minimamente necessários. Nunca utilizar uma máquina que se revele 
defeituosa ou capaz de comprometer a segurança. 
 
Os materiais a carregar/descarregar devem ser devidamente empilhados. 
 
A carga máxima deverá estar escrita nos monta-cargas e outros aparelhos de elevação. 
 
Nunca ultrapassar a carga máxima admitida. 
 
Antes da operação verificar o estado das cordas, correntes, cabos e ganchos. 
 
As cargas compridas, bicudas (tábuas, ferros de armaduras) devem ser amarradas por forma a ser impossível soltarem-se. 
 
Proteger sempre os cabos, correntes e cordas das arestas vivas. 
 
Utilizar os acessórios adequados e apropriados para o transporte a granel (por exemplo: correntes). 
 
 
 
7.2 MEDIDAS DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL 
 
7.2.1 Informação e instrução 
 
Os trabalhadores deverão ser informados e instruídos sobre os riscos existentes nos locais de trabalho. 
Os trabalhadores deverão ser instruídos sobre a utilização de equipamentos de protecção individual e ser - lhe - à providenciada informação sobre 
as consequências da sua não utilização ou utilização defeituosa. 
 
7.2.2 Equipamentos de protecção individual 
 
Os equipamentos de protecção individual terão, obrigatoriamente, que obedecer às prescrições da legislação vigente e ser homologados  pelos 
organismos competentes. 
 
Por toda a Obra e estaleiro será obrigatório o uso de capacete bem como de botas com palmilha e biqueira de aço. Será colocada a sinalização 
necessária (ver sinalização anexo VII). 
 



  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

 

 
Ano III - N.º 4  33 

 

Os trabalhadores que trabalham no exterior disporão de protecção contra as intempéries e a exposição excessiva ao sol, sendo assegurada, 
conforme os casos, por abrigos e pelo uso de vestuário e calçado apropriados ou outros meios adequados. 
 
Os trabalhadores terão direito ao uso de vestuário e calçado apropriados. Em zonas de altura igual ou superior a 3 metros, e desde que não exista 
protecção colectiva que impeça a queda em altura, será obrigatório o uso de coletes anti - queda devidamente fixado. 
 
 
8. REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA A RESPEITAR NA OBRA 
 
8.1 CONDICIONALISMOS EXISTENTES NO LOCAL. 
 
Os acessos ao estaleiro são bons permitindo a adequada acessibilidade ao local, no entanto dever-se-á ter em conta todos os perigos existentes 
nos mesmos, tomando as devidas precauções. 
 
8.2 ORGANIZAÇÃO GERAL DO ESTALEIRO 
 
8.2.1 Delimitação do Perímetro da Obra/Estaleiro 
 
Algumas prevenções na delimitação física da obra. 
 
- O estaleiro será devidamente vedado em todo o seu perímetro de maneira a impedir a  entrada de toda e qualquer pessoa sem autorização 

prévia. 
- Escolher o tipo, e mesmo a cor, do material de vedação de acordo com os condicionalismos do meio envolvente e do tipo de obra. 
- Escolher a localização das entradas do estaleiro de acordo com um estudo prévio da circulação quer da obra, quer da envolvente. 
- Evitar tanto quanto possível a existência de uma mesma entrada para viaturas e pessoal. Se tal não for viável, criar um resguardo para o caminho 

dos operários, que poderá ser o prolongamento para dentro da obra do anteparo já sugerido para a protecção dos transeuntes. 
- As zonas pedonais deverão ser dimensionadas de acordo com o máximo fluxo previsível   de  peões, respeitando de qualquer modo uma largura 

mínima de 60 cm. 
- Sinalização adequada será colocada em locais bem visíveis, ao longo da zona de obra, por forma a afastar qualquer hipótese de intrusão de 

pessoas estranhas à obra, especialmente crianças, ver sinalização (Ver Anexo VII). 
 
8.2.2 Visitantes, Fotografias, Filmagens e Comunicação Social 
 
São admitidas visitas ao estaleiro desde que previamente solicitadas e autorizadas pelo Coordenador da Obra em Matéria de Segurança e Saúde 
devendo no pedido de autorização ser claramente expresso o motivo da visita. 
 
Durante a visita ao estaleiro, o visitante utilizará o equipamento de protecção individual adequado (capacete e calçado de segurança), que será 
fornecido pelo Coordenador da Obra em Matéria de Segurança e Saúde. 
 
O não cumprimento por parte das visitas, das normas que lhes sejam aplicadas, definidas neste Plano, implica o termo imediato da visita. 
 
Não é permitido filmar ou fotografar no perímetro do estaleiro, salvo se devidamente autorizado pelo Coordenador da Obra em Matéria de 
Segurança e Saúde. 
 
A autorização para tirar fotografias ou filmar, deve ser solicitada por escrito, na altura do pedido de visita. 
 
A autorização de tirar fotografias ou filmar deve ser mostrada quando pedida. Às pessoas que infrinjam esta norma não será permitida a sua 
permanência no estaleiro. Com excepção deste preceito estão as forças policiais e os serviços de inspecção, no âmbito das suas atribuições. 
 
Os contactos com a comunicação social no âmbito do estaleiro e em todos os assuntos que digam respeito à construção, mesmo quando envolvam 
os sub - empreiteiros, serão organizadas através dos Serviços do Direcção da Obra. 
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8.2.3 Situação dos Trabalhadores Regularizada 
 
Todos trabalhadores a admitir no estaleiro e obra têm de estar em situação legalizada. 
 
Segurança Social 
 
· Os sub - empreiteiros comprometem-se a entregar ao Coordenador da Obra em Matéria de Segurança e Saúde um comprovativo da inscrição na 
Segurança Social, de cada trabalhador que inicia o trabalho na obra. 
 
Seguro de acidentes de trabalho 
 
· Os sub - empreiteiros comprometem-se a entregar ao Coordenador da Obra em Matéria de Segurança e Saúde um comprovativo do Seguro de 
Acidentes de Trabalho, de cada elemento que inicia o trabalho na obra. 
 
8.2.4  Identificação dos Trabalhadores no Estaleiro/Obra 
 
A fim de se facilitar a identificação de pessoas no estaleiro da obra fixam-se as seguintes regras para o capacete de segurança: 
 
a) Visitas - Capacete branco; 
 
b ) Directores de Estaleiro, Quadros superiores e Encarregados - Capacete branco, com autocolante da empresa que representam; 
 
c) Demais Trabalhadores - Capacete amarelo, com autocolante da empresa que representam; 

Os trabalhadores usarão obrigatoriamente um cartão identificativo. 
 
 
8.2.5 Prevenção de incêndios 
 
8.2.5.1 Equipas de Intervenção 
 
Sempre que necessário, serão organizadas equipas de intervenção, dominando os meios de primeira intervenção e com capacidade para intervir 
em caso de fogo. 
 
Coordenador da Obra em Matéria de Segurança e Saúde fornecerá os elementos necessários para a constituição desta equipa. 
 
A equipa prestará contas do seu desempenho, em termos de combate a incêndio ao Coordenador da Obra em Matéria de Segurança e Saúde. 
 
Esta equipa receberá formação no início dos trabalhos e reciclagem ao longo do tempo de duração da obra. 
 
É expressamente proibido fazer fogueiras no interior do perímetro da Obra e do estaleiro. 
 
As quantidades de materiais inflamáveis e de combustíveis armazenados serão as minimamente necessárias. 
 
8.2.5.2 Extintores 
 
Serão instalados os extintores previstos e definidos no Projecto de Segurança. 
 
Por cada três contentores instalados em obra deverá existir na área um extintor de 6 Kg de Pó Químico ABC, dentro do prazo de validade. 
Coordenador da Obra em Matéria de Segurança e Saúde, deverá realizar formação, de modo a que os trabalhadores saibam utilizar os extintores 
em caso de emergência. 
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8.2.6 Primeiros socorros 
 
Sempre que se justifique, a Obra disporá de um posto para primeiros socorros. 
 
O nome dos socorristas será afixado em local bem visível, nos painéis informativos e no local onde se prestem os primeiros Socorros. 
 
Os socorristas farão um primeiro curso ou uma reciclagem, no mês anterior ao começo dos trabalhos. 
 
O posto será um compartimento abrigado, onde os doentes ou sinistrados possam receber os primeiros cuidados e permanecer resguardados até 
ao seu transporte por ambulância. 
 
O compartimento estará apetrechado com o seguinte material: 
 
a) Macas; 
 
b) Cobertores; 
 
c) Lenços triangulares; 
 
d) Talas de diversos tamanhos;  
 
e) Ligaduras de 10 cm x 10 cm; 
 
f) Latas de gaze de 20 cm x 20 cm;  
 
g) Latas de gaze de 10 cm x 10 cm 
 
h) Algodão; 
 
i) Adesivo; 
 
j) Antí- sépticos; 
 
l) Medicamentos de urgência;  
 
m)Tesoura. 
 
8.2.7 Limpeza e recolha de lixos 
 
O estaleiro/obra deve ser mantido em estado de limpeza e arrumação. A remoção de entulhos e outros materiais relacionados com a obra é da 
responsabilidade da Direcção da Obra. 
 
Os lixos da existência da parte administrativa, de refeitórios ou de outras proveniências serão lançados em contentores e recolhidos posteriormente 
pelos serviços camarários. 
 
No final dos trabalhos os locais utilizados como apoio à obra, têm que ficar livres de quaisquer instalações, equipamentos, materiais ou resíduos de 
qualquer espécie, devendo ser retirados logo que se tornem definitivamente desnecessários. 
 
Os veículos e equipamentos móveis devem circular em estado de limpeza suficiente para que não larguem nas ruas de acesso ao estaleiro lamas 
ou outros resíduos. Para o efeito, e sem prejuízo da lavagem de rodados quando necessário, deve assegurar-se o bom estado de circulação na 
zona de acesso ao estaleiro/obra. 
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8.2.8 Protecção do ambiente 
 
A protecção do ambiente faz parte das responsabilidades de cada um. Os responsáveis em particular, devem implementar as condições 
necessárias para garantir a segurança das pessoas e a protecção do ambiente em todas as suas actividades. Um comportamento baseado numa 
consciência ambiental constitui um dos fundamentos da responsabilidade profissional. 
 
8.2.9 Poluição 
 
É expressamente proibido queimar e enterrar resíduos sólidos, bem como despejar no estaleiro, líquidos contaminados. 
 
Todo e qualquer resíduo deve ser encaminhado para os locais de recolha adequados. 
 
Os trabalhos em pedra ou outros materiais que possam produzir poeiras, deve ser efectuado com injecção líquida na zona de emissão. Não sendo 
possível, o trabalhador deverá usar protecção individual adequada. 
 
8.2.10 Armazenagem 
 
Os armazéns, parques e telheiros serão planeados de forma a que as cargas e descargas se executem com facilidade e segurança. 
 
As máquinas, equipamentos, ferramentas e outros materiais pesados devem ser arrumados, tanto quanto possível, ao nível do pavimento. 
 
As estacas metálicas utilizadas para a entivação e outros materiais de dimensões similares,  
 
devem ser correctamente empilhados por camadas regulares. A organização das zonas de armazenagem deverá ser tal que fiquem corredores 
entre os diferentes materiais. A largura destes corredores deverá estar de acordo com os meios de movimentação, mas nunca inferior a 70 cm. 
 
8.2.11 Circulação e Transporte no Estaleiro 
 
No estaleiro não é permitido circular a mais de 30 Km/hora. 
 
Os veículos automóveis de carga, quando utilizados no transporte de trabalhadores, serão adaptados para o efeito com bancos fixados ao veículo 
e dotados de encostos sólidos, devendo ainda possuir uma cobertura com aberturas laterais suficientes para assegurar boa ventilação e 
iluminação. 
 
Sempre que a altura o justifique, deve prever-se para cada veículo autorizado a transportar trabalhadores, uma escada devidamente assente, que 
permita a entrada e saída dos trabalhadores em segurança. 
 
É proibido proceder ao transporte de trabalhadores em quaisquer atrelados e em camiões basculantes, salvo quando nestes últimos existirem 
dispositivos de segurança que impeçam o basculamento acidental, ou se tratar de veículos com cabinas articuladas preparadas para o efeito. 
 
Os condutores dos veículos automóveis pesados de carga utilizados no transporte de trabalhadores devem observar as seguintes regras: 
 
a) Informar-se do número máximo de pessoas que podem transportar na cabina e na caixa do veículo, não permitindo que esse número seja 
excedido. 
 
b) Antes de arrancar, verificar se os taipais estão bem fechados, se os trabalhadores se mantêm correctamente instalados e se nada obstrui, a que 
se possa iniciar a marcha. 
 
c) Não transportar, simultaneamente, trabalhadores e material ou equipamento pesado. 
 
d ) Assegurar-se, em deslocação, que os trabalhadores não viajam fora dos assento, nomeadamente  de pé ou sentados nos taipais. 
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8.2.12 Abastecimento de Veículos a Combustível Líquido 
 
Qualquer depósito de combustível a montar no estaleiro será colocado em local próprio, bem ventilado e construído com materiais não inflamáveis. 
 
Este local terá: 
 
· Pelo menos, duas saídas; 
· Um sistema de combate a incêndios constituído por: 
· um extintor, bem sinalizados, de pó químico ABC, de pelo menos 6Kg; 
· uma caixa de Serviço de Incêndios repleta de areia; 
· Iluminação adequada; 
· Afixada a sinalização adequada nomeadamente; · sinal de "não fumar ou foguear"; 
· sinal de "produtos inflamáveis".  
 
 
8.2.13 Carregamento de Baterias  
 
Havendo necessidade de carregamento baterias, este será feito em local apropriado, bem ventilado e sinalizado. 
 
Estará devidamente sinalizado: 
 
· sinal de "Não fumar ou foguear".  
 
8.2.14 Locais de Afixação 
 
O Coordenador da Obra em Matéria de Segurança e Saúde providenciará um local para afixação de informação útil para os trabalhadores. 
 
Os procedimentos essenciais a adoptar em caso de emergência devem encontrar-se afixados permanentemente. 
 
8.2.15 Vias de Circulação 
 
As medidas de prevenção a tomar são: 
 
- O traçado das vias de circulação deve ser bem sinalizado com fita ou rede sinalizadora. 
- A zona de circulação de veículos deverá ser vasta de forma a facilitar as manobras dos  veículos; 
- Sempre que possível, separar os caminhos de circulação pedonal dos reservados aos veículos motorizados; 
- Junto ao estaleiro de materiais deverá haver um local para descarga do mesmo; 
- Afastar, tanto quanto possível, o traçado das vias do coroamento das escavações ou vedá-las em durante o decorrer dos trabalhos; 
- As viaturas ligeiras deverão ser estacionadas o mais perto possível da entrada do estaleiro; 
- Manter as vias em bom estado de conservação e limpas de detritos ou objectos que impeçam a circulação; 
- O acesso às zonas de trabalho estará desimpedido e não deverá apresentar qualquer perigo; 
- Em caso de perigo deve ser possível a fácil evacuação dos trabalhadores. 
 
8.2.16 Instalações Sociais 
 
Deverão ser colocadas á disposição dos trabalhadores todas as instalações sociais necessárias, e nas condições adequadas, devendo estas 
respeitar, a Legislação em vigor. 
 
Será sempre assegurado abastecimento de água potável ao estaleiro. 
 
Nos locais onde a água não seja potável será colocada sinalização conforme. 
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8.2.17 Instalações Sanitárias 
 
Os trabalhadores terão na proximidade dos seus postos de trabalho retretes e lavatórios em número necessário. 
 
- Colocar ao dispor dos trabalhadores, os seguintes equipamentos (Portaria n.º 101/96, de 3 Abril): 
 
1 . Quando o tipo de actividade ou as condições de salubridade o exigirem, os trabalhadores devem dispor, nos vestiários ou comunicando 
facilmente com estes, de cabinas equipadas com chuveiros de água quente e fria em número suficiente, com dimensões adequadas e possibilidade 
de utilização separada por sexos. 
 
2. Quando não forem necessários chuveiros nos termos do número anterior, deve haver lavatórios suficientes, tendo em vista o número previsível 
de utilizadores em simultâneo, localizados na proximidade dos postos de trabalho e comunicando facilmente uns com os vestiários, se estes 
existirem, com utilização separada por sexos e dotados de água corrente, quente e fria se necessário. 
 
3. Deverá haver instalações sanitárias e lavatórios na proximidade dos postos de trabalho, dos locais de descanso e dos vestiários, separadas por 
sexos ou com utilização separada dos mesmos, em instalações independentes e em número suficiente, não inferior a um por cada 25 
trabalhadores. 
 
- As instalações sanitárias, quando agrupadas serão separadas com divisórias de pelo menos 1,7 m (Dec. 46427). 
- A drenagem dos esgotos será feita por ligação à rede de esgotos municipal ou com sistema próprio (fossa). 
- As instalações sanitárias disporão de água suficiente para iodos os dispositivos instalados e serão devidamente electrificadas. 
 
Estas instalações deverão estar devidamente limpas (pelo menos uma vez por dia). 
 
8.2.18 Refeitórios 
 
Serão num local coberto e abrigado das intempéries, dotado de água potável e dispondo de mesas e bancos onde seja possível tomar e preparar 
refeições. 
 
Terão lavatórios com torneira ou bica, um por cada 10 ocupantes (Dec. n° 46427);  
0 esgoto das pias ou lavatórios será ligado à rede local ou a fossa própria; 
 
O pé direito mínimo será de 2,5 metros(Dec. n° 46427). 
 
Disporão de portas com largura suficiente para evacuação em caso de emergência e abrindo para o exterior. 
 
Será expressamente proibido ao pessoal tomar refeições fora destes refeitórios. 
 
8.2.19 Vestiários 
 
Os trabalhadores terão à sua disposição vestiários apropriados onde poderão mudar de roupa resguardados das vistas. 
 
Os vestiários serão equipados com armários e com assentos em numero necessário. 
 
Será prevista a possibilidade de os trabalhadores poderem secar as suas roupas 
 
8.2.20 Instalações Eléctricas 
 
As instalações eléctricas obedecerão à legislação em vigor, nomeadamente: 
 
· Reg. de subestações e postos de transformação e de seccionamento;  
· Linhas eléctricas de alta tensão; 
· Redes de distribuição de energia eléctrica e baixa tensão;  
· Instalações de utilização de energia eléctrica. 
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Será proibida qualquer reparação, alteração ou manutenção do Posto de Transformação por qualquer indivíduo que não tenha uma prévia 
autorização do Coordenador em matéria de segurança e saúde na obra. 
 
Os quadros eléctricos deverão estar devidamente fechados e sinalizados . 
 
Os electricistas em serviço terão ao seu dispor equipamento de protecção individual adequado, nomeadamente luvas isoladoras. 
 
8.3 CALENDARIZAÇÃO DAS DIFERENTES TAREFAS 
 
8.4 SELECÇÃO DE TRABALHADORES INDEPENDENTES 
 
8.5 INFORMAÇÃO DOS TRABALHADORES 
 
A formação/informação dos trabalhadores incidirá em três pontos essenciais. 
 
Princípios Básicos de Segurança 
 
Nestas acções serão focados: a sinalização de segurança, o uso de equipamentos de protecção individual, cuidados a ter com equipamentos e 
máquinas. 
 
Combate a incêndios 
 
A alguns dos trabalhadores (um por turno/frente), deverá ser indicada a melhor forma de utilização dos meios de primeira intervenção, os tipos de 
fogos e os agentes extintores apropriados. (Esta acção deverá ser constituída por uma parte teórica e uma prática). 
 
Primeiros Socorros 
 
Será ministrada uma acção que permitirá a alguns colaboradores (um por turno/frente estaleiro) o domínio regras básicas de primeiros socorros. 
 
Os trabalhadores e demais pessoal em obra devem atender às indicações relativas à organização da prevenção e à adopção de técnicas 
preventivas ou outras recomendações aprovadas pelo Coordenador da Obra em Matéria de Segurança e Saúde. 
 
O procedimento, em caso de incumprimento por parte dos trabalhadores, das normas de segurança estabelecidas, será o seguinte: 
 
1 - O trabalhador em falta, será avisado verbalmente, no local de trabalho, da falta que está a cometer 
 
2 - Voltando a reincidir na mesma falha, o trabalhador será chamado à presença do Coordenador da Obra em Matéria de Segurança e Saúde, 
juntamente com o Responsável de segurança, para que lhes seja entregue um aviso escrito acerca da falta cometida. A não comparência de 
qualquer dos atrás visados, implicará o envio do aviso para o Responsável em Obra. 
 
3 - O trabalhador que após estes dois avisos volte a reincidir na falta, será impedido de entrar no estaleiro e de trabalhar na Obra. Será enviada 
uma cópia desta decisão ao Responsável em Obra. 
 
8.6 ENSAIOS DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 
 
Devem ser cumpridas as prescrições estabelecidas nos projectos a executar na obra, no que diz respeito a ensaios de instalações e equipamentos, 
de seguida referenciados os principais: 
 
Fundações e estruturas 
 
AÇO PARA BETÃO ARMADO 
 
Os ensaios a realizar, serão de tracção sobre provetas proporcionais longos, e de dobragem, efectuadas de acordo com as normas portuguesas 
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em vigor, respectivamente a NP105, e a NP173. 
No caso de se pretenderem efectuar emendas dos varões por soldadura realizar-se-ão ensaios com a finalidade a que se refere o artigo 157 do 
diploma situado na alínea anterior. 
 
AÇO MACIO 
 
Os ensaios de qualificação de soldibilidade de elementos com espessura inferior a 20mm, são em regra geral, dispensáveis, salvo em casos 
excepcionais indicados neste projecto ou pela fiscalização. 
 
AÇO PARA ARMADURAS DE PRÉ ESFORÇO 
 
- Serão fornecidos, junto com cada lote de aço, os diagramas de tensões(extensões ,e os 
resultados dos restantes ensaios na origem que certificam as suas propriedades). 
- Serão executados os ensaios necessários para confirmar as características indicadas e valores dos módulos de elasticidade. 
 
Se os ensaios da primeira amostra em cada lote não forem concludentes, serão novos ensaios sobre duas amostras do mesmo lote. Se também 
nestes dois ensaios não forem atingidos os valores exigidos nas especificações aplicáveis os aços serão rejeitados. 
 
ÁGUA 
 
Quando não houver antecedentes sobre a sua utilização ou em caso de duvida, a água deve ser analisada devendo os resultados obtidos 
satisfazer os limites indicados na norma portuguesa NPENV2O6. 
 
AREIA, BRITA 
 
A fiscalização poderá obrigar a efectuar todos os estudos e ensaios referidos no regulamento de betões de ligantes. 
 
Todos os produtos que venham a ser aprovados pela fiscalização devem ser aplicados em conformidade com as instruções do respectivo 
fabricante e os resultados dos respectivos ensaios, e se entender devem ser efectuados ensaios complementares para comprovação. 
Instalações e equipamentos mecânicos 
 
AVAC 
 
Os ensaios de temperatura, depois de executadas as instalações, terão lugar antes da recepção provisória se possível . No caso de os ensaios 
terem de se realizar entre a recepção provisória e a definitiva em virtude da data de conclusão da obra não coincidir com as épocas favoráveis aos 
ensaios, o dono da obra estabelecer com o empreiteiro as condições para a realização dos mesmos. 
 
Para verificação das condições de refrigeração, os ensaios far-se-ão durante a primeira estação quente após a entrada em serviço das instalações. 
 
As datas dos ensaios serão afixadas de acordo entre o adjudicatário e o dono da obra. 
 
Os ensaios serão efectuados durante a noite ou durante o dia, conforme se vier a determinar e em momentos de grande ocupação. 
 
 
EQUIPAMENTOS VÁRIOS 
 
Os ensaios, depois de executadas as instalações, terão lugar imediatamente antes da recepção provisória. Far-se-ão os ensaios necessários á 
verificação que a fiscalização entenda por bem mandar executar. 
 
Todos os ensaios serão feitos a expensas do adjudicatário. Do mesmo modo, o adjudicatário fornecerá todos os materiais e aparelhagens 
necessários á realização dos ensaios. 
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REDE DE GÁS NATURAL 
 
Após a execução da instalação de gás, a empresa instaladora realizará os ensaios e demais verificações de segurança exigíveis na presença do 
técnico de gás responsável pela instalação e de um representante da empresa distribuidora de gás. Feitas estas verificações , e havendo acordo 
quanto aos resultados, a firma instaladora emitirá o termo de responsabilidade previsto para o efeito, sendo 0 duplicado entregue á empresa 
distribuidora. 
 
Instalações e equipamentos Eléctricos 
 
Deverá ser realizado o ensaio das seguintes instalações(fazem parte da empreitada); 
 
- Posto de seccionamento; 
- Posto de transformação;  
- Quadro geral de baixa tensão;  
- Iluminação e tomadas dos postes; 
- Terras de protecção e de serviço(ligações); 
 
Todos os materiais a empregar serão da melhor qualidade podendo a fiscalização da obra pedir amostras e mandá-las ensaiar por entidades 
competentes, correndo as despesas por conta do adjudicando. 
 
Equipamentos de Telecomunicações 
 
Deverão ser efectuados todos os ensaios necessários descritos no caderno de encargos, a fim de assegurar a correcto funcionamento de todos os 
equipamentos de telecomunicações. 
 
Espaços Exteriores - rede de distribuição de água 
 
Deverá ser realizado o ensaio de canalizações e acessórios, de acordo com o estipulado no DR n.º 23/95, de 28 de Agosto (regulamento geral de 
sistemas públicos e prediais de distribuição de água e de drenagem de águas residuais incluindo o fornecimento e montagem de bomba e 
manómetros). 
 
 
8.7 PROCEDIMENTOS EM CASO DE ACIDENTE OU DOENÇA PROFISSIONAL 
 
8.7.1 Acidentes pessoais 
 
Qualquer acidente de trabalho de que tenham resultado mortos ou feridos graves deve ser imediatamente comunicado à delegação do IDICT da 
região (nas 24 horas subsequentes, por fax). 
 
Sempre que ocorra qualquer acidente grave que possa pôr em perigo a vida dos trabalhadores serão tomadas de imediato as medidas adequadas 
para assegurar os trabalhos de salvamento. 
 
Em caso de acidente ou doença grave, o responsável pelo posto de primeiros socorros será avisado imediatamente para que possa tomar as 
providências consideradas necessárias. 
 
De todos os acidentes de trabalho será feito um inquérito utilizando o impresso interno, (ver anexo VIII). 
 
Será também obrigatória a comunicação à Fiscalização. (Ver anexo VIII). 
 
8.7.2 Inquérito 
 
O estado do local onde tenha ocorrido um acidente de trabalho de que tenham resultado mortos ou feridos graves não pode ser alterado enquanto 
não tiver sido efectuado o inquérito pelas entidades competentes. 
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8.8 FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO 
 
8.8.1 Máquinas 
 
8.8.1.1 Inspecção 
 
As máquinas presentes em obra serão alvo de vistoria periódica por parte de técnicos especializados. 
 
Durante a utilização das máquinas e equipamentos em obra, o Responsável de Segurança fará ainda inspecções às condições operacionais. 
Sempre que na sua opinião não estejam reunidas as condições para o prosseguimento dos trabalhos, estes devem parar até serem repostas essas 
condições. 
 
8.9 NIVEIS DE RESPONSABILIDADE 
 
Os trabalhadores independentes assumem a responsabilidade de cumprimento das diversas obrigações previstas no que diz respeito à sua 
actividade, respeitando, nomeadamente, as indicações do coordenador e devendo alertar para eventuais desajustamentos, designadamente, do 
Plano de Segurança e Saúde, relativamente aos trabalhos a desenvolver. 
 
Em termos práticos, e do ponto de vista da aplicação do Decreto Lei 155/95, visando a melhoria das condições de Segurança nos Estaleiros, 
assumem uma grande importância os Coordenadores de Segurança e Saúde no Projecto e na realização da Obra. 
 
Se o primeiro Coordenador tem como grande função a aplicação do principio da prevenção Integrada no Projecto, o segundo exerce a sua 
competência na coordenação de todos os intervenientes na Obra e dos Trabalhos por eles desenvolvidos, visando obter níveis elevados de 
Prevenção e consequentemente de Segurança e Saúde. 
 
 
9. COMPILAÇÃO TÉCNICA 
 
A Compilação Técnica constitui, pois, não só um registo de informações de apoio à utilização e intervenções futuras na edificação, mas também um 
instrumento que fará activar, nas fases de projecto e de obra, a incorporação na edificação de sistemas permanentes de prevenção. Isto é, a 
compilação Técnica não é apenas um manual de procedimentos quanto a uma dada edificação, mas, também, um catalisador da concepção de 
adequadas opções arquitectónicas e escolhas técnicas. 
 
Em face da sua natureza, a Compilação Técnica é um documento dinâmico, na medida em que a sua elaboração se tem de processar de forma 
progressiva, desde a fase de projecto até à definitiva conclusão da obra. Com efeito, o vasto conjunto de referenciais técnicos que tem de ser 
apreciado no âmbito da Compilação Técnica, não se produz de uma vez só, mas sim, ao longo dos três momentos do acto de construir: concepção, 
organização e execução. 
 
Os momentos de elaboração deste documento têm, pois de se reportar ao tempo das definições pertinentes à sua estruturação: o projecto de 
execução, os processos construtivos e o Plano de Segurança. Por outro lado, os desvios ao projecto consagrados em obra, terão de ser 
igualmente, correctamente inseridos neste documento. 
 
Este documento deve ser elaborado pelo Coordenador de Segurança designado pelo dono de obra para a fase de projecto. Se porventura não 
existir aquele coordenador, a obrigação referida deve considerar-se reportada ao dono da obra, dado que aquele documento se situa na esfera dos 
seus interesses e da sua responsabilidade geral. Em tal caso, o dono da obra terá de identificar um técnico idóneo para a sua elaboração(que até 
poderá ser, com vantagem, o autor do projecto). Ao Coordenador de Segurança em fase de obra competirá habilitar ao autor da Compilação 
Técnica com informação relativa aos desvios ao projecto que se forem verificando em obra, por forma a garantir a coerência e a adequabilidade de 
tal documento.” 
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“PREÂMBULO 

 
 

Os elevados índices de sinistralidade que, ainda hoje, caracterizam a sociedade portuguesa, exigem que se dedique uma particular atenção à 
questão da segurança, higiene e saúde no trabalho, procurando criar-se todo um conjunto de condições que garantam a qualidade de vida laboral. 
 
De entre as medidas a adoptar reveste-se de fundamental relevância, pelo papel que assumem na manutenção da integridade física e saúde dos 
trabalhadores, a utilização de adequados meios de protecção, quer colectiva, quer individual. 
 
Não obstante a prioridade que deverá ser dada à protecção colectiva, o certo é que, por existirem situações em que não é possível a utilização de 
protecção colectiva ou em complemento desta, a protecção individual desempenha um papel relevante na protecção do trabalhador. 
 
Tendo em consideração esta relevância da protecção individual, bem como a diversificação dos riscos, surgiram no mercado os mais variados 
fardamentos e equipamentos de protecção individual, quer na forma de concepção, quer nos materiais utilizados. 
 
Esta proliferação de equipamentos e empresas de produção está, no entanto, muitas vezes associada a equipamentos de duvidosa qualidade 
devido à utilização de materiais e formas de concepção inadequados, que poderão comprometer, de forma grave, a segurança e saúde do 
trabalhador. 
 
Face ao exposto, considera-se necessária a existência de um Regulamento de Fardamentos e Equipamentos de Protecção Individual que 
discipline, no âmbito da Câmara Municipal de Odivelas, a utilização, aquisição e distribuição dos mesmos. 
 
Nestes termos, tendo em consideração o previsto na al. a), do n.º 2, do art. 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro e conforme estabelecido no 
art. 3.º do Regulamento Municipal de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, e após parecer da Comissão de Segurança e Saúde no Trabalho e 
Organizações Sindicais, é aprovada a presente proposta de REGULAMENTO MUNICIPAL DE FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL: 

 
 

ARTIGO 1.º 
OBJECTIVO 

 
O presente regulamento estabelece as normas que disciplinam a aquisição, distribuição, utilização, duração e manutenção dos fardamentos e 
equipamentos de protecção individual, no âmbito da Câmara Municipal de Odivelas. 

 
 

ARTIGO 2.º 
ÂMBITO 

 
Este regulamento aplica-se, sem prejuízo de eventuais alterações, às categorias profissionais constantes dos anexos I e II. 

 
 

ARTIGO 3.º 
CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL 

 
1 - Os Equipamentos de Protecção Individual (EPI`s) devem apresentar as seguintes características gerais: 
 
a) Ser ajustados aos riscos que se pretendam anular ou diminuir; 
b) Ser compatíveis com o tipo de trabalho e com outros EPI`s que seja necessário utilizar simultaneamente; 
c) Ser o mais confortáveis e ergonómicos possível; 
d) Constituírem, sempre que tecnicamente possível, o mínimo embaraço ou obstáculo aos movimentos e destreza do trabalhador; 
 
2 - Os equipamentos de protecção individual não deverão constituir, eles próprios, risco de acidente para o trabalhador. 

 
 
 



 

  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

 
2  Ano III - N.º 4 

 

ARTIGO 4.º 
CARACTERÍSTICAS GERAIS DO FARDAMENTO 

 
1 - O fardamento deve oferecer bem estar e protecção aos trabalhadores, através de um desenho e confecção adequados, permitindo uma total 
liberdade de movimentos, permeabilidade à transpiração e protecção contra os agentes físicos, químicos e biológicos existentes no meio de 
trabalho. 
 
2 - O fardamento deverá ser adequado à época do ano em que é utilizado. 
 
3 - O fardamento, bem como os capacetes de protecção individual, deverão apresentar o logotipo do Município e a referência ao Departamento a 
que os trabalhadores se encontram afectos. 

 
 

ARTIGO 5.º 
UTILIZAÇÃO 

 
1 - É obrigatória a utilização de EPI`s adequados nas seguintes situações: 
 
a) Como único meio quando o trabalhador se expõe, directamente, a um risco não susceptível de ser anulado ou reduzido através da protecção 

colectiva; 
b) Como complemento de outros meios que não assegurem totalmente a protecção do trabalhador; 
c) Como recurso temporário ou em casos de emergência. 
 
2 - Os EPI`s e o fardamento serão de uso estritamente individual, sendo proibida a sua partilha ou troca entre trabalhadores. 
 
3 - Exceptua-se do disposto no número anterior os equipamentos que sejam utilizados sobre a roupa, tais como, aventais, manguitos, perneiras e 
casacos de croute. 
 
4 - Só será permitida a utilização de fardamento e equipamentos de protecção individual fornecidos pelo Município. 
 
5 - No momento da entrega do fardamento e equipamentos de protecção individual, e antes da sua utilização, deverá o trabalhador verificar a sua 
integridade e dar conhecimento, ao respectivo superior hierárquico, de qualquer deficiência susceptível de diminuir o seu nível de protecção. 
 
6 - Os superiores hierárquicos deverão assegurar-se de que os trabalhadores sob sua responsabilidade cumprem as normas de utilização e 
conservação do fardamento e EPI`s. 

 
 

ARTIGO 6.º 
AQUISIÇÃO E ENTREGA 

 
1 - Os serviços fornecerão à Divisão de Aprovisionamentos até ao dia 31 de Março de cada ano, os elementos necessários à aquisição do 
fardamento e equipamentos de protecção individual, para o ano seguinte, indicando, de acordo com o estabelecido no presente regulamento, os 
seus tipos, quantidades, tamanhos e demais requisitos. 
 
2 - Na aquisição do fardamento e equipamentos de protecção individual, a Divisão de Aprovisionamentos deverá tomar em consideração a 
qualidade de confecção dos mesmos. 
 
3 - Na aquisição de calçado específico adequado deverão ser tomadas em consideração eventuais deficiências físicas dos trabalhadores, 
medicamente justificadas. 
 
4 - O fardamento de Inverno será entregue no mês de Outubro e o de Verão em Março, nas quantidades e qualidades definidas nos Anexos I e II. 
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ARTIGO 7.º 
MANUTENÇÃO DE STOCK 

 
A Divisão de Aprovisionamentos deverá implementar medidas eficazes de gestão de stocks que permitam a existência permanente de fardamentos 
e EPI`s. 

 
 

ARTIGO 8.º 
REQUISIÇÃO EXTRAORDINÁRIA 

 
1 - Os trabalhadores deverão solicitar, atempadamente, o equipamento de protecção individual, sempre que prevejam que o que possuem deixará 
de oferecer, a curto prazo, um nível de protecção normal e adequado. 
 
2 - A requisição do fardamento e EPI`s será efectuada através de impresso próprio, a criar, devidamente preenchido e assinado pelo respectivo 
superior hierárquico. 
 
3 - As entregas pontuais de fardamentos e EPI`s serão realizadas mediante devolução do material idêntico danificado. 
 
4 - Cabe à Divisão de Aprovisionamentos informar, atempadamente, os serviços do período em que decorrerá a entrega dos EPI`s e do 
fardamento. 

 
 

ARTIGO 9.º 
DURAÇÃO 

 
1 - A duração normal do fardamento deverá ser a seguinte: 
 
a) Um ano de utilização – camisa, camisola e calças; 
b) Dois anos de utilização – blusão e parka. 
 
2 - A duração dos EPI`s será de : 
 
a) Um ano ou degradação – calçado, auriculares e capacete; 
b) Até degradação – restante equipamento. 
 
3 - A duração do calçado para o pessoal técnico será de dois anos ou até atingir um grau de degradação, gradual ou acidental, que não ofereça 
protecção ao seu utilizador. 

 
 

ARTIGO 10.º 
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 

 
1 - A manutenção, conservação e limpeza do fardamento e EPI`s é da responsabilidade dos trabalhadores. 
 
2 - É da responsabilidade da autarquia a desinfecção e lavagem do vestuário contaminado com agentes biológicos. 
 
3 - A manutenção do fardamento e EPI`s deve ser adequada, utilizando-se para o efeito produtos de limpeza que não coloquem em causa as suas 
características, nem a saúde e segurança do trabalhador. 
 
4 - Durante o período em que os EPI`s não sejam utilizados deverão ser mantidos em locais limpos e secos e, se possível, isolados em recipientes 
ou sacos. 
 
5 - No final do período de trabalho, o fardamento e equipamentos de protecção individual deverão, sempre que possível, ficar armazenados nas 
instalações municipais, salvo quando necessitem de manutenção, conservação e limpeza. 
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ARTIGO 11.º 

INFORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS TRABALHADORES 
 

A Câmara Municipal deverá implementar medidas de informação e sensibilização sobre a necessidade de utilização, manutenção e conservação 
do fardamento e EPI`s, assim como dos riscos que os trabalhadores enfrentam face ao incumprimento das regras de segurança. 

 
 

ARTIGO 12.º 
REGULAMENTAÇÃO LEGAL 

 
Para além do disposto no presente regulamento, aplicar-se-à a legislação referida no Anexo III, bem como outra regulamentação nacional ou 
comunitária sobre a matéria. 

 
 

ARTIGO 13.º 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
1 - A aquisição de fardamento e EPI`s , fora do previsto no presente regulamento, deverá ser proposta à Administração pelos serviços que deles 
necessitem. 
 
2 - As situações não previstas no presente regulamento serão resolvidas pela Câmara Municipal, após parecer do Departamento de Recursos 
Humanos /  Divisão de Higiene, Segurança e Saúde Ocupacional e da Comissão de Segurança e Saúde no Trabalho. 

 
 

ARTIGO 14.º 
ENTRADA EM VIGOR 

 
O presente regulamento entra em vigor no primeiro dia útil do mês seguinte à sua aprovação pelos Órgãos competentes.(...)” 
 
 
 
 
 


