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Transferência de competências (Art.º 38.º, n.º 2 da Lei n.º 50/2018, de 16/8 e Art.º 2.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30/4 
 

ALVAÇÕES DO CORGO 

Competências Tipo de trabalhos Valor anual 
 

1 - Gerir e assegurar a manutenção de 
espaços verdes. 

 
Conservação, arranjo e limpeza dos espaços ajardinados. 
 

17.677,00€ 

2 - Assegurar a limpeza das vias e 
espaços públicos, sargetas e 
sumidouros. 

 
Varredura e lavagem, manual ou mecânica das vias e espaços públicos e a desobstrução e 
limpeza de sarjetas e sumidouros. 
 

3 - Manter, reparar e substituir o 
mobiliário urbano instalado no espaço 
público, com exceção daquele que seja 
objeto de concessão. 

 
 
 
Manutenção através de limpeza e demais procedimentos adequados; 
Pequenas obras de reparação e conservação do mobiliário, incluindo pinturas, substituição de 
peças partidas e ou danificadas; 
Substituição quando não for possível a sua reparação. 
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Transferência de competências (Art.º 38.º, n.º 2 da Lei n.º 50/2018, de 16/8 e Art.º 2.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30/4 
 

CUMIEIRA 

Competências Tipo de trabalhos Valor anual  
 

 
1 - Gerir e assegurar a manutenção de 
espaços verdes. 

Conservação, arranjo e limpeza dos espaços ajardinados. 

33.414,00€ 

 
2 - Assegurar a limpeza das vias e 
espaços públicos, sargetas e 
sumidouros. 
 

 
Varredura e lavagem, manual ou mecânica das vias e espaços públicos e a desobstrução e 
limpeza de sarjetas e sumidouros. 

3 -Manter, reparar e substituir o 
mobiliário urbano instalado no espaço 
público, com exceção daquele que seja 
objeto de concessão. 

 
Manutenção através de limpeza e demais procedimentos adequados; 
Pequenas obras de reparação e conservação do mobiliário, incluindo pinturas, substituição de 
peças partidas e ou danificadas; 
Substituição quando não for possível a sua reparação. 
 

 
4 - Realização de pequenas reparações 
nos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do primeiro ciclo do ensino 
básico; 

 
Pinturas das salas de aula de cor branca; 
Outras pinturas interiores, cor branca ou outras, desde que suaves; 
Pinturas exteriores do edifício, cores iguais às existentes; 
Pequenas reparações e pinturas de muros exteriores a cor branca; 
Limpezas de telhados, substituição de telhas partidas e ou danificadas; 
Limpezas de caleiras e algerozes; 
Substituição de vidros; 
Substituição ou reparação de fechaduras e outras ferragens. 
Reparação de portas e janelas, cancelas, portões; 
Colocação, deslocação de quadros, placards, cabides. 
Reparação ou substituição de louças sanitárias e autoclismos e tampas de sanitas; 
Desentupimento/limpeza de sistema de esgotos; 
Substituição ou reparação de torneiras; 
Colocação, reparação ou substituição de porta rolos de papel higiénico, toalheiros, saboneteiras, 
dispensadores toalhetes, papeleiras e outros equipamentos similares; 
Substituição de lâmpadas e luminárias (com proteção); 
Reparação/substituição de tomadas (com alvéolos) e interruptores; 
Fixação ou substituição de fios soltos ou partidos, com recurso à colocação de calha técnica, se 
necessário; 
Limpeza e regularização dos pisos dos recreios. 

5 - Promover a manutenção dos 
espaços envolventes destes 
estabelecimentos 
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Transferência de competências (Art.º 38.º, n.º 2 da Lei n.º 50/2018, de 16/8 e Art.º 2.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30/4 
 

FONTES 

Competências Tipo de trabalhos Valor anual  
 

 
1 - Gerir e assegurar a manutenção de 
espaços verdes. 
 

Conservação, arranjo e limpeza dos espaços ajardinados. 

33.860,00€ 

2 - Assegurar a limpeza das vias e 
espaços públicos, sargetas e 
sumidouros. 

 
Varredura e lavagem, manual ou mecânica das vias e espaços públicos e a desobstrução e 
limpeza de sarjetas e sumidouros. 
 

3 - Manter, reparar e substituir o 
mobiliário urbano instalado no espaço 
público, com exceção daquele que seja 
objeto de concessão. 

 
Manutenção através de limpeza e demais procedimentos adequados; 
Pequenas obras de reparação e conservação do mobiliário, incluindo pinturas, substituição de 
peças partidas e ou danificadas; 
Substituição quando não for possível a sua reparação. 
 

 
4 - Realização de pequenas reparações 
nos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do primeiro ciclo do ensino 
básico;  
 
 
 
 
 
 
5 - Promover a manutenção dos 
espaços envolventes destes 
estabelecimentos 

 
Pinturas das salas de aula de cor branca; 
Outras pinturas interiores, cor branca ou outras, desde que suaves; 
Pinturas exteriores do edifício, cores iguais às existentes; 
Pequenas reparações e pinturas de muros exteriores a cor branca; 
Limpezas de telhados, substituição de telhas partidas e ou danificadas; 
Limpezas de caleiras e algerozes; 
Substituição de vidros; 
Substituição ou reparação de fechaduras e outras ferragens. 
Reparação de portas e janelas, cancelas, portões; 
Colocação, deslocação de quadros, placards, cabides. 
Reparação ou substituição de louças sanitárias e autoclismos e tampas de sanitas; 
Desentupimento/limpeza de sistema de esgotos; 
Substituição ou reparação de torneiras; 
Colocação, reparação ou substituição de porta rolos de papel higiénico, toalheiros, saboneteiras, 
dispensadores toalhetes, papeleiras e outros equipamentos similares; 
Substituição de lâmpadas e luminárias (com proteção); 
Reparação/substituição de tomadas (com alvéolos) e interruptores; 
Fixação ou substituição de fios soltos ou partidos, com recurso à colocação de calha técnica, se 
necessário; 
Limpeza e regularização dos pisos dos recreios. 
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Transferência de competências (Art.º 38.º, n.º 2 da Lei n.º 50/2018, de 16/8 e Art.º 2.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30/4 
 

MEDRÕES 

Competências Tipo de trabalhos Valor anual  
 

 
1 - Gerir e assegurar a manutenção de 
espaços verdes. 
 
 

 
Conservação, arranjo e limpeza dos espaços ajardinados. 

17.677,00€ 

 
2 - Assegurar a limpeza das vias e 
espaços públicos, sargetas e 
sumidouros. 
 

 
 
Varredura e lavagem, manual ou mecânica das vias e espaços públicos e a desobstrução e 
limpeza de sarjetas e sumidouros. 

3 - Manter, reparar e substituir o 
mobiliário urbano instalado no espaço 
público, com exceção daquele que seja 
objeto de concessão. 

 
Manutenção através de limpeza e demais procedimentos adequados; 
Pequenas obras de reparação e conservação do mobiliário, incluindo pinturas, substituição de 
peças partidas e ou danificadas; 
Substituição quando não for possível a sua reparação. 
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Transferência de competências (Art.º 38.º, n.º 2 da Lei n.º 50/2018, de 16/8 e Art.º 2.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30/4 
 

SEVER 

Competências Tipo de trabalhos Valor anual  
 

 
1 - Gerir e assegurar a manutenção de 
espaços verdes. 
 

 
Conservação, arranjo e limpeza dos espaços ajardinados. 

18.540,00€ 

 
2 - Assegurar a limpeza das vias e 
espaços públicos, sargetas e 
sumidouros. 

 
Varredura e lavagem, manual ou mecânica das vias e espaços públicos e a desobstrução e 
limpeza de sarjetas e sumidouros. 

3 - Manter, reparar e substituir o 
mobiliário urbano instalado no espaço 
público, com exceção daquele que seja 
objeto de concessão 

 
Manutenção através de limpeza e demais procedimentos adequados; 
Pequenas obras de reparação e conservação do mobiliário, incluindo pinturas, substituição de 
peças partidas e ou danificadas; 
Substituição quando não for possível a sua reparação. 
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Transferência de competências (Art.º 38.º, n.º 2 da Lei n.º 50/2018, de 16/8 e Art.º 2.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30/4 
 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LOBRIGOS (SÃO MIGUEL E SÃO JOÃO BAPTISTA) E SANHOANE 

Competências Tipo de trabalhos Valor anual  

1 - Gerir e assegurar a manutenção de 
espaços verdes. 

Conservação, arranjo e limpeza dos espaços ajardinados. 

44.946,00€ 

 
2 - Assegurar a limpeza das vias e 
espaços públicos, sargetas e 
sumidouros. 
 

 
Varredura e lavagem, manual ou mecânica das vias e espaços públicos e a desobstrução e 
limpeza de sarjetas e sumidouros. 

 
3 - Manter, reparar e substituir o 
mobiliário urbano instalado no espaço 
público, com exceção daquele que seja 
objeto de concessão 
 

 
Manutenção através de limpeza e demais procedimentos adequados; 
Pequenas obras de reparação e conservação do mobiliário, incluindo pinturas, substituição de 
peças partidas e ou danificadas; 
Substituição quando não for possível a sua reparação. 

 
4 - Realização de pequenas reparações 
nos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do primeiro ciclo do ensino 
básico;  
 
 
 
5 - Promover a manutenção dos 
espaços envolventes destes 
estabelecimentos 

 
Pinturas das salas de aula de cor branca; 
Outras pinturas interiores, cor branca ou outras, desde que suaves; 
Pinturas exteriores do edifício, cores iguais às existentes; 
Pequenas reparações e pinturas de muros exteriores a cor branca; 
Limpezas de telhados, substituição de telhas partidas e ou danificadas; 
Limpezas de caleiras e algerozes; 
Substituição de vidros; 
Substituição ou reparação de fechaduras e outras ferragens. 
Reparação de portas e janelas, cancelas, portões; 
Colocação, deslocação de quadros, placards, cabides. 
Reparação ou substituição de louças sanitárias e autoclismos e tampas de sanitas; 
Desentupimento/limpeza de sistema de esgotos; 
Substituição ou reparação de torneiras; 
Colocação, reparação ou substituição de porta rolos de papel higiénico, toalheiros, saboneteiras, 
dispensadores toalhetes, papeleiras e outros equipamentos similares; 
Substituição de lâmpadas e luminárias (com proteção); 
Reparação/substituição de tomadas (com alvéolos) e interruptores; 
Fixação ou substituição de fios soltos ou partidos, com recurso à colocação de calha técnica, se 
necessário; 
Limpeza e regularização dos pisos dos recreios. 
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Transferência de competências (Art.º 38.º, n.º 2 da Lei n.º 50/2018, de 16/8 e Art.º 2.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30/4 
 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LOUREDO E FORNELOS 

Competências Tipo de trabalhos 
 

Valor anual 
 

1 - Gerir e assegurar a manutenção de 
espaços verdes. 
 

Conservação, arranjo e limpeza dos espaços ajardinados. 

35.235,00€ 

 
2 - Assegurar a limpeza das vias e 
espaços públicos, sargetas e 
sumidouros. 
 

 
Varredura e lavagem, manual ou mecânica das vias e espaços públicos e a desobstrução e 
limpeza de sarjetas e sumidouros. 

 
3 - Manter, reparar e substituir o 
mobiliário urbano instalado no espaço 
público, com exceção daquele que seja 
objeto de concessão 

 
Manutenção através de limpeza e demais procedimentos adequados; 
Pequenas obras de reparação e conservação do mobiliário, incluindo pinturas, substituição de 
peças partidas e ou danificadas; 
Substituição quando não for possível a sua reparação. 
 

 
 
 
  


