
Comp. Largura Altura Parciais

1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS

1,1 Movimento de terras

1,1,1

Escavação em terreno de qualquer natureza, para abertura de

caboucos para a fundação do muro de suporte de terras, incluindo

limpeza, baldeação para a superficie, regularização,

compactação, transporte de terras a vazadouro;

2 6,50 0,90 1,30 15,21 15,21 m3

1,1,2

Demolição de parte de muro existente em pedra natural, incluindo

todos os trabalhos e materiais necessários;

1 1,00 vg

2 CONSTRUÇÃO CIVIL

2,1 Muro de suporte de terras/escadas

2,1,1

Fornecimento e aplicação de betão ciclópico (betão C16/20 X0 e

rachão) em fundação, incluindo cofragem,todos os trabalhos,

materiais e equipamentos necessários para uma boa execução.

2 6,50 1,20 0,50 7,80 7,80 m3

2,1,2

Fornecimento e execução de muros em perpianho, incluido

argamassa de reforço pelo interior (argamassa não deve ficar a

vista pelo exterior), as faces exteriores do muro devem ter um

acabamento perfeito assim como o respectivo coroamento do

muro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários para

uma boa execução, conforme as peças desenhadas.

2 6,50 0,90 1,30 15,21 15,21 m3

2,1,3

Fornecimento e execução de muro em pedra igual à existente,

incluido argamassa de reforço pelo interior, as faces exteriores do

muro devem ter um acabamento perfeito assim como o respectivo

coroamento do muro que terá acabamento redondo, incluindo

todos os trabalhos e materiais necessários para uma boa

execução, conforme as peças desenhadas.

1 4,00 0,60 0,90 2,16 2,16 m3

2,1,4

Fornecimento e aplicação de pedras contínuas para degraus, em

perpianho com acabamento rústico devidamente fixadas, incluindo

todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários

(2,9x0,4x0,25)m 13 13,00 un

(3,5x2,3x0,25)m 1 1,00 un

(2,15x0,4x0,25)m 1 1,00 un

2,2 Pavimentação

2,2,1

Abertura e regularização de caixa com 21 cm de espessura, na

zona a pavimentar, incluindo todos os trabalhos necessários;

1 165,00 1,00 165,00 165,00 m2

2,2,2

Base executada em material granular britado de granulometria

extensa "Tout-Venant" com 0,10 m de espessura, após

compactação

1 165,00 1,00 165,00 165,00 m2

2,2,3

Fornecimento e aplicação de cubos granito amarelo 11x11x11cm

assente sobre caixa de pavimento devidamente compactada,

incluindo base de enchimento e assentamento dos cubos em

saibro, prenchimento de juntas em saibro e todos os materiais e

equipamentos e todos os trabalhos necessários

1 165,00 1,00 165,00 165,00 m2

2,2,4

Fornecimento e aplicação de lancis em pedra de granito amarelo,

com acabamento bujardado, com dimensões de 100x15x9cm,

incluindo fundação em betão simples e todos os trabalhos,

materiais e equipamentos necessários

1 137,40 137,40 137,40 ml

2,3 Vedação

2,3,1

Fornecimento e colocação de grade de vedação em ferro, com 

1,10 m de altura igual à existente, incluindo prumos para o suporte 

da mesma devidamente cravados em muro de suporte assim 

como todos os materiais, equipamentos para uma boa fixação e 

todos os trabalhos necessários;

1 55,15 1,10 60,67 60,67 m2

Total

Dimensões

MAPA DE MEDIÇÕES

Obras de melhoramento e ampliação do cemitério - Cumieira

N.º Designação dos Trabalhos

N.º de 

partes 

iguais

Página 1 de 2 Mapa de Medições



Comp. Largura Altura Parciais Total

Dimensões

MAPA DE MEDIÇÕES

Obras de melhoramento e ampliação do cemitério - Cumieira

N.º Designação dos Trabalhos

N.º de 

partes 

iguais

2,3,2

Execução de "lintel" em betão sobre muro de pedra existente, 

incluindo negativos para aplicação de prumos de grade de 

vedação e todos os trabalhos, materiais e equipamentos 

necessários

1 55,15 0,30 0,10 1,65 1,65 m3

2,4 Portão

2,4,1

Fornecimento e aplicação de colunas em granito amarelo de Vila 

Real, com acabamento a pico fino com a dimensão (0,60 x 0,60 x 

3,00)m, incluindo maciço de fundação em betão e pernos de 

ligação e todos os trabalhos e materiais necessários 

2 2,00 un

2,4,2

Fornecimento e aplicação de portão de entrada em ferro de duas 

folhas pintado a cor cinzento a tinta de esmalte, incluindo 

dobradiças, fechadura, todos os acessórios necessários e todos 

os materiais, trabalhos e equipamentos necessários ao bom 

funcionamento. 

1 1,00 un
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