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3MÓ1R.IA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

Assunto: 

TM ALDEAMENTO DE FÉRIAS 

BONANÇA - OFIR - ESPOSENDE 

Ao apresentar ura trabalho destinado ao Concurso para a obtenção 

do Diploma de Arquitecto, procurei basear-me num tema efectivamente real 

- com a sua própria história - e nessa intenção, julgo não ser desacertado. 

esquematizar esta Memória Descritiva e Justificativa, dum modo menos ortodo-

m í : FACULDADE DE ARQUITECTURA . , ,- , 
xo, na intenção de dar uma pergg£c^^J|^olutamente real, desse mesmo te-

V \ J CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

maj ao pensar assim, esquematizo-a segundo o seguinte programa: 

CAPÍTULO I - Programa do tema que me foi proposto em 1964. 

CAPÍTULO II - Motivo justificativo duma solução base. 

CAPÍTULO III - Imperativos que originaram mutações posteriores, 

CAPÍTULO IV - Sucinta descrição e justificação das soluções 

adoptadas. 

Apresento um trabalho que em essência, é" simples e até mesmo 

muito modesto, que, mais não tem, como factores imperiosos de condiciona-
me nto, outros que não sejam, a sua finalidade, a sua localização, bem assim, 

como ainda, um outro - perentório esse - que acompanha implicitamente em

preendimentos do género - a rentabilidade do investimento. 



CAPÍTULO I 

Em principio de 1964 - foco a data como factor importante -

um cidadão francês, embora de origem portuguesa, há longos anos radicado 

nesse País, desejando conhecer a terra onde tinha nascido, de tal modo se 

impressionou com a paisagem de Ofir, que, na primeira oportunidade, e sem 

hesitação, adquiriu uma nesga desse pinhal; ao dizer nesga, faço-o^sem exa

gero e com objetividade, na medida em que esse seu entusiasmo, o levou a 

adquirir uma faixa de cerca de virte metros de largura por umas largas cen

tenas em comprimento. 

0 local, era e é de freto muito interessante, mas passadas as 

primeiras emoções, e depois de informado das imposições de carácter urbanís-
FACULDADE DE ARQUITECTURA 
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dispendiosa uma solução de carácter privado, por outro lado, de certo modo, 

essas imposições o impediam de realizar o seu propósito pessoal. Havia nes-

sa^ altura, como hoje há, um ante-plano de urbanização, que embora não apro

vado, tinha por trás de si, um Parecer do Conselho Superior de Obras 

Públicas, que, além de fixar, afastamentos, definia a área mínima de talho-

namento em cerca de 2000 m2, na boa intenção de salvaguardar uma zona de 

real interesse turístico no Norte - o Ofir -. 0 turismo ainda nessa altura, 

e vinte anos atrás (data desse parecer) era ainda uma vaga e hipotética 

perpectiva de industria rentável. 
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CAPÍTULO II 

Equacionado o problema, ou melhor dizendo, posto o problema 

desse modo, ocorreu-me a ideia de aproveitar o referido terreno, em moldes 

de aldeamento, onde, cada habitação seria provisionada de toda a gama de 

utensílios domésticos, em qualidade e quantidade, susceptíveis de se torna

rem suficientes para uma acomodação razoável; considerar-se-ia como período 

mínimo de locaçãç , o periodo de quarenta e oito horas, ou seja dois dias, 

já que a legislação Portuguesa, tornava então, a npelidaçao de MOTEL, bas

tante dificil. 

Entretanto, punha-se como nermissa, fosse qual fosse a solução, 

que ela mexesse o menos possivel(com a feiíssima paisagem com que a Nature-
\ FACULDADE DE ARQUITECTURA 

za dotou as dunas do P i n M W ó W . 0 
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Por outro lado, não sem muito sacrifício, tornou se necessário 

demonstrar, que a solução proposta então, de modo algum colidiria com o 

referido parecer, já, porque o terreno se situava no limite da area deli

mitada nor essa entidade, já, porque numa versão diferente, se respeitava 

até os afastamentos em relação aos terrenos confrontantes^e ainda, de modo 

algum, se substimava a indece de ocupação estabelecido. 

Como consequência destas e doutras limitações, surgiu a solução 

(a) com uma implantação muito diferente da actual, mas, que, como solução, 

respeitava as determinações oficiais, e mais se acomodava a locação rota

tiva e, portanto, á finalidade do empreendimento. 



CAPÍTULO III 

Já se tinham iniciado as obras, e uma outra entidade adquiriu 

um terreno anexo, assoeiando-se com esse terreno, no empreendimento em 

causa, surgindo a necessidade de reconsiderar novamente o assunto. Não 

muito depois, surgiu a desvalorização do franco, que trouxe consigo, simul

taneamente, problemas de ordem financeira e a dissolução dessa sociedade, 

tornando-se premente ceder a terceiros, algumas das unidades ja construidas, 

Foi essa premência, que de facto modelou o Aldeamento da Bonan

ça, nome porque é actualmente conhecido. 

PORTO 
Depois de historiada, brevemente, uma longa história, interes

sou criar outros esquemas de nlanta, susceptíveis, uns, de acomodarem fa-
I UNIVERSIDADE DO PORTO 
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milias mais numerosas, outros, no interesse de particularizar cada habita

ção, respeitando-se em oualquer deles e sempre, a ideia de que numa casa 

de férias, enquadrada num aldeamento, o espaço, tem na quase sua totalidade, 

dunla finalidade, pois que de dia, é solicitado um amplo espaço de interes

se social, e, chegada a noite, esse mesmo espaço prevendo móveis adequados, 

tem que dar acomodação bastante ao agregado familiar nessa sua dupla função 

de utilização. Bois motivos me levaram a aceitar essa ideia, e' são eles* 

a diminuição do serviço doméstico e o embaratecimento resnltante da dimi

nuição da área construida. 



CAPÍTULO IV 

Ha uma uniformização estético-funcional, nue se d>sasseraelha 

no ambiente próprio de cada habitação, porque cada casa, interiormente, tem 

um tratamento diferente oue a individualiza, caracteriza, e lhe tira o de

sagradável ambiente de semelhança e repetição. 

Têm todas um pátio interior descoberto e íntimo, que permite 

o contacto directe com a natureza, sem a inconveniência de serem devassados 

por uma visinhança muito próxima; por outro lado, miando a meio do Ano, nem 

seauer se vislumbra - aqui no Norte - um fim de semana á beira mar, em tra

jos simples de veraneio, êssj§^rT^]ft|sl rffí|m, como que um micro-clima per

feitamente aceitável chegando o ambiente desses pátios, a atingir uma dife-
FACULDADE DE ARQUITECTURA 
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partida, nc verão, também não são *S° puentes que nos façam lembrar as 

terras do Sul. 

Em qualquer dos tipos de casa, não está previsto o alojamento 

de empregada doméstica, não só pela evolução que nesse capítulo a sociedade 

vai tomando, como, em tempo de veraneio, a maior parte das pessoas desejam 

agora, a independência e a simplificação da vida. 

A descrição do funcionamento de nualouer dos esquemas propos

tos, pela sua simplicidade, me parece desnecessário, todavia, há que refe

rir, que nas dependências que não têm comunicação directa com o pátio, os 

rasgamentos laterais foram reduzidos aft mínimo, e nor vezes suprimidos, to

davia, deu-se-lhes indirectamente ventilação e iluminação natural. 
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Duas razões me levaram a preferir essas soluções; primeiro, 

porque o local é normalmente ventoso, e por outro lado, isso me permitiu, 

quebrar tanto quanto possivel, a interdependência oue simultaneamente se 

estabeleceria - reversivamente - quer, entre as próprias habitações entre 

si ouer, entre estas e o aldeamento onde se integram com recato. 

Parece-me ser necessário^que justifioue também, a implantação 

que proponho, e.ao fazê-lo, tenho nue evidenciar a preocupação de nõo es

torvar um ulterior arranjo do plano parcial dessa zona, efprecisamente 

porque fui alertado de que deveria, promover uma maior concentração a Nas

cente, e diminuir, á medida oue me aproximava do mar, e/deixar, entae uma 

narte e a outra, uma zona aberta, que poderia ser entretanto utilizada 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 
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como parque de recreio i^f^an^^SO(dj^^|u^CÃaJpenas dou uma ideia hipotética / 

em mancha. 
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C.O.D.A. 

CADERNO DE ENCARGOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 
M ALDEAMENTO NA BONANÇA - OFIR 

CAPITULO I 
CONDIÇÕES JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS 

Art* Ia - OBRIGAÇÕES DO ADJUDICATÁRIO 
O adjudicatário obriga-se a executar todos os trabalhos 
que constituem a empreitada, com solidez e perfeição,de 
acordo com o projecto e condições do presente Caderno de 
Encargos e a cumprir todas as instruções que lhe forem 
dadas pela Direcção Tlcnica da Obra: cumpre-lhe forne
cer todos os materiais e ferramentas necessários para a 
execução dos trabalhos. 

/Ç \ FACULDADE DE ARQUITECTURA 
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Art* 2* - PRAZO DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 
No prazo máximo de dez dias, a contar da data da adjudi 
cação terá o empreiteiro de dar início as obras. 0 pra
zo para a execução dos trabalhos ê de 360 dias. 

Art* 3a - PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
Quando por circnnstâncias de excepcional importância,cu 
ja responsabilidade não possa ser imputada ao adjudica
tário, este preveja que não pode concluir todos os tra
balhos no prazo fixado, poderá requerer que o mesmo se
ja prorrogado. A prorrogação só* poderá ser concedida des 
de que se verifiquem as circunstâncias alegadas eoadju 
dicatário tenha manifestado no decurso da obra diligen
cia para compensar, por maior desenvolvimento dos traba
lhos, os atrazos que delas tenham resultado. 
§ ánico - Sempre que haja alteração ao projecto ou tra

balhos a mais que pela sua natureza não pos — 



sam ser executados conjuntamente com os ou
tros, será concedida uma prorrogação de pra
zo, que será previamente estabelecido de acor
do com a natureza e importância dos mesmos. 

Art* 4a - SUSPENSÃO DOS TRABALHOS 
Sempre que circunstâncias especiais impeçam que as obras 
progridam com regularidade, ou possam ser bem executa
das, s erão as mesmas suspensas, total ou parcialmente, 
não sendo para o efeito de prazo, contado o tempo de 
suspensão, desde que pela natureza dos referidos traba
lhos haja atrazo no andamento geral da empreitada. 
Os trabalhos serão recomeçados logo que cessem as cau
sas que motivaram a sua suspensão. 

Art* 5a - RECEPÇÃO PROVISÓRIA TjrpfA 
Concluídos os trabalhos que constituem a empreitada pro 
ceder-se-á a sua recepção provisória, lavrando-seo res
pectivo auto, quando em vistoria efectuada para o efei
to, na presença do adjudicatário ou seu representante, 
se reconhecer que as obras foram bem executadas, de har 
monia com as presentes condições. 
§ Ia - A recepção provisória só poderá ser feita quando 

as obras estiverem concluídas. 
§ 2* - Se na vistoria se verificar que as obras não se 

acham no todo ou em parte, nas condições estabe
lecidas, não serão recebidas - o que constará do 
auto de recepção que se lavrar - e o adjudicatá
rio ficará obrigado a proceder, no prazo que no 
mesmo auto for indicado, aos trabalhos necessá
rios para eliminação de todos os defeitos. Só de 
pois de noutra vistoria se verificar que todas 
as obras se encontram nas condições devidas se 
procederá a recepção provisória, lavrando-se en
tão o respectivo auto. 



Arta 6a - PRAZO DE GARANTIA 
O prazo de garantia será de 1Ô0 dias e será contado a 
partir da data da recepção provisória. Durante o prazo 
de garantia o adjudicatário obriga-se a conservar as 
obras executadas, sendo da sua exclusiva responsabili
dade a reparação de quaisquer avarias ou defeidos pro
venientes da má execução dos trabalhos. 

Arta 7a - REGIME DE PAGAMENTOS 
Os pagafaentos serão feitos de acordo entre o proprietá
rio e o empreiteiro. 

Art* Ôa - DESCONTOS 
Em cada pagamento far-se-á o desconto de 10$ que ficará 
retido como depósito de garantia. 0 depósito de garan
tia só será pago ao adjudicatário depois de reconhecido 
que este cumpriu todas as obrigaç5es e após a aprovação 
do respectivo auto de recepção definitiva. 

UNIVERSIDADE DO PORTO 

Arta 9a - DIRECÇÃO TÉCNICA DA EMPREITADA 
0 adjudicatário obriga-se a ter permanentemente a testa 
dos trabalhos da empreitada uma pessoa de reconhecida 
competência. 

Arta 10* - EXCESSO DE PRAZO 
Se os trabalhos da empreitada não forem iniciados no pra 
zo fixado no arta 2* o contrato poderá ser rescindido. 
No caso do adjudicatário não concluir os trabalhos no 
prazo marcadox o Proprietário reserva-se o direito de 
rescindir o contrato, podendo contudo, se assim o jul
gar conveniente, permitir a continuição dos trabalhos, 
ficando nesse caso o adjudicatário sujeito a multa diá
ria de 200#00. 



Art* llfl - RESCISÃO DO CONTRATO 
Além dos casos previstos na legislação em vigor que po
dem determinar a rescisão do contrato, far-se-á esta sem 
pre que o adjudicatário não cumpra algumas das suas con 
dições. 
Neste caso a rescisão motivará a perda pelo adjudicatá
rio dos depósitos de garantia, das quantias retidas e 
das prestações não pagas. 

DEFEITOS DE CONSTRUÇÃO 
As obras que não tiverem sido executadas segundo os pre 
ceitos técnicos, conforme as condições deste Caderno de 
Encargos, indicações do projecto ou ainda em desobediên 
dia a determinações da Fiscalização, serão demolidas e 
reconstruídas por conta do adjudicatário, sem que este 
tenha direito a qualquer indemnização, desde que no pra 
zo que lhe for marcado se negar ao cumprimento do que 
se lhe exigiu. 

ACULDADE DE ARQUITECTURA 
\ UNIVERSIDADE DO PORTO 

TRABALHOS AUXILIARES E COMPLEMENTARES 
0 adjudicatário é* obrigado a executar a sua conta todos 
os trabalhos auxiliares e complementares relacionados 
com a empreitada e a promover a remrção para fora da pro 
priedade de todos os entulhos ou sobras de materiais,an 
tes da recepção provisória da obra. 

Art* 14a - RESPONSABILIDADE DO EMPREITEIRO 
0 adjudicatário será responsável pela boa execução e con 
servação de todos os trabalhos a seu cargo, em obediên
cia às condições gerais e especiais fixadas e às indica 
çõesdo projecto, ou às alterações efectuadas neste, de 
acordo com a fiscalização. 
§ línico - Os subempreiteiros ou tarefeiros que executa

rem trabalhos por conta do adjudicatário, não 
serão reconhecidos nessa qualidade pela Fisca 
lização, sendo o adjudicatário o tínico respon 
sável por todos os trabalhos; este tomará as 
precauções necessárias para evitar prejuízos 

Art* 12* 

Art* 13û 



ou perigos ao pessoal operário ou a terceiros, 
ficando bem entendido serem de sua inteirares 
ponsabilidade os danos causados. 

Art* 15s- - PREJUÍZOS POR INCÊNDIO 
Durante o período de construção e enquanto não fizer a 
entrega provisória ao proprietário, será o empreiteiro 
responsável por todos os prejuízos que possam ocorrer 
por efeito de incêndio nas obras efectuadas. 

Art* 16* - ALTERAÇÕES DO PROJECTO 
Qualquer alteração do projecto aprovado inicialmente,que 
o proprietário lhe pretenda introduzir, será comunicada 
ao empreiteiro. 

Art* 17a - LICENÇAS E OUTRAS DESPESAS 
Serão sempre de conta do empreiteiro as licenças neces
sárias para a completa execução dos trabalhos e também 
os seguros do pessoal e riscos contra terceiros. 
§ Ia - Constitui obrigação do empreiteiro providenciar 

no sentido de serem realizadas pelas entidades 
competentes as baixadas e ligações as redes pú
blicas de electricidade, incumbindo-lhe o paga
mento dos encargos correspondentes, dos quais se 
rá reembolsado pelo proprietário, mediante a apre 
sentação dos respectivos recibos. 

§ 2s- - As licenças de construção e habitação serão re
queridas e pagas pelo proprietário. 

Art* 10* - REGIME DE ADJUDICAÇÃO 
As obras consideram-se adjudicadas "a forfait" sempre 
que por escrito se não tenham assente noutra modalidade, 
devendo as mediçSes que fazem parte do projecto ser con 
sideradas apenas elementos de informação. 
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CAPITULO II 
MODO DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 

Art* ia - MOVIMENTO DE TERRAS 
Antes da execução de quaisquer trabalhos de terraplana
gem o empreiteiro deverá proceder a sua custa ao respec 
tivo traçado e piquetagem, que será examinado pela Fis
calização. As escavações, dada a natureza do terreno 
(areia), devem ser devidamente entivadas. 
As escavações para os alicerces, caixas, muros, etc, es 
tão previstas até 1,50a. de profundidade: o exeesso, se 
o houver, será pago aos preços correntes da praça. 
Os aterros serão formados, tanto quanto possível, de ter 
ras isentas de raízes ou de quaisquer detritos vegetais 
e executados por camadas de altura proporcionada ao pro 
cesso de transporte empregado, procurando-se dispor o 
trabalho de modo a que, sendo possível, os meios de trans 
porte utilizados, transitem sobre o terreno já executa
do, quer dizer, sobre o aterro. 
Os trabalhos de escavações e terraplanagens serão enca
minhados por forma a facilitar o escoamento das águas 
pluviais e de pequenas infiltrações. 

Artfl 2fi - ARGAMASSAS E BETÕES 
A dosagem de argamassas e betões destinadas as diferen
tes espécies de trabalhos serão fixadas nas Condições 
Especiais. 
0 Empreiteiro tomará as providências que julgar conve — 
nientes para que a Fiscalização da Obra possa verificar, 
com facilidade e em qualquer ocasião, qual a dosagem que 
está sendo empregada e bem assim para que haja a garan
tia da constância da dosagem fixada, enquanto estiver 
sendo empregada num determinado trabalho. 
As argamassas e betões serão fabricados por meios ma
nuais ou mecânicDS, preferindo-se, porém, estes últimos; 
no seu fabrico observar-se-âo os preceitos usuais e pro 



ceitos usuais e proceder-se-á de forma que a massa fi
que o mais homogénea possível, devendo a quantidade de 
água ser a suficiente para se obter uma argamassa ou be 
tão de consistência média. 
As argamassas e betão serão fabricados em locais ao abri 
go das chuvas e do sol. 
Não é* permitido o emprego de betões fluídos, nem daque
les que tenham principiado a fazer presa no amassadouroj 
não ê igualmente permitido o emprego de amassaduras cu
jas dosagens não tenham sido convenientemente feitas e 
que portanto se tenham pretendido corrigir. 
A Fiscalização reserva-se o direito de mandar demolir 
qualquer obra em que não tenha sido observado o precei
tuado neste artigo. 

Arta 3a - FORNECIMENTO DE A'GUA 
0 abastecimento de água necessária para toda a obra se
rá de conta do adjudicatário, incluindo a canalização 
desde o ramal mais próximo de qualquer rede geral de dis 

. . . " - SIPADI: DO PORTO . . . , _ 

t n b u i ç ã o , que exis ta na local idade onde se efectuam os 
' ' ÍNTRO DE DOCUMENTAÇÃO trabalhos. 

Arta 4* - BETÃO ARMADO 
Todos os trabalhos de betão armado serão executados com 
absoluta observância das prescriçSes regulamentares por 
tuguesas e das regras e preceitos que, embora não incluí 
dos nos regulamentos portugueses aplicáveis, sejam con
tudo correntes na técnica de tal ̂ rabalho, ainda mesmo 
que não estejam expressamente especificadas neste Cader 
no de Encargos. 
Os moldes e cimbres, bem como os respectivos contraven-
tamentos e escoramentos deverão satisfazer ao preceitua 
do no arta 57û do Regulamento do Betão Armado. 
Os moldes deverão ser executados de modo que se obtenham 
superfícies lisas e bem desempenadas, correspondendo o 
mais aproximadamente possível aos desenhos do Projecto. 



Antes de executar a betonagem o adjudicatário assegurar 
-se-á dos traçados das canalizações de esgoto, água e 
electricidade, a fim de prever nos moldes os furos e ro
ços convenientes e evitar o seu rasgamento posterior. 
Antes do início da execução dos moldes e escoramentos, 
as disposições projectadas pelo adjudicatário devem ser 
submetidas a aprovação da Fiscalização. A sua aprovação 
não atenuará porém a responsabilidade do empreiteiro re 
lativa a esta espécie de trabalhos. 
As armaduras serão de aço macio com as características 
prescritas no arta 9a do Regulamento do Betão Armado em 
vigor. 
As secções, comprimentos e forma serão determinados pe
los cálculos e indicados nos desenhos de detalhe. 

Art* 5a - PREPARAÇÃO DO BETÃO 
Na preparação e dosagem do betão seguir-se-ão os precei 
tos constantes dos artas 10a e 60fi do Regulamento do Be
tão Armado, empregandp-se água em quantidade que permi
ta obter um betão com a plasticidade e dosagens fixadas 
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nas Condições Especiais. 

Arta 6a - BETONAGEM 
0 empreiteiro tomará as precauções necessárias para que 
a posição das armaduras não se modifique durante o en
chimento dos moldes e o apiloamento do betão. 
Em todos os trabalhos de betonagem realizados em tempo 
quente serão tomadas todas as precauções necessárias pa 
ra evitar a presa demasiadamente rápida do betão,cobrin 
do-se o tragalho com sacos, areia, etc., molhados duran 
te os primeiros três dias. 
Algumas horas apó*s a moldagem regar-se-âo abundantemen
te as partes moldadas; o mesmo se fará durante os pri
meiros â dias, pelo menos duas vezes por dia. 
Não poderá proceder-se- a qualquer betonagem, sem que a 
Fiscalização tenha previamente verificado a colocação, 
forma e secções das respectivas armaduras. 



Art* 7a - FISCALIZAÇÃO E PROVAS DAS OBRAS 
A fiscalização dos trabalhos de betão armado será exer
cida segundo os princípios constantes do art* 63a do Re
gulamento do Betão Armado. 
De harmonia com estas disposições todas as peças ou par 
tes da estrutura que a Fiscalização entender serão su
jeitas a provas realizadas na presença de delegados seus 
a fim de se avaliar da sua resistência. 
Serão de conta do empreiteiro o fornecimento dos apare
lhos para as verificações, bem como as despesas com o 
pessoal, andaimes e passadiços para visitar as diferen
tes partes das obras durante os ensaios. 

Art* Ô* - CANTARIAS 
Picar-se-á previamente a argamassa da fiada inferior,pa 
ra tornar desigual a superfície de assentamento. 
Limpar-se-á em seguida a pedra a cobrir com a cantaria 
e depois de a humedecer estender-se-á sobre ela uma ca
mada de argamassa com a espessura conveniente, apó*s o 
que se colocará a pedra de cantaria, devidamente limpa 
e humedecida, bem de nível sobre o leito assim formado, 
batendo-se com um maço de madeira, de modo a fazer res-
sumar a argamassa. 

Art* 9fl - ALVENARIA DE PEDRA 
As pedras destinadas à execução de alvenaria, depois ce 
terem sido limpas ou desbastadas na estância e nunca so 
bre as alvenarias, serão molhadas no momento do seu em
prego, para que fiquem com as superfícies limpas e hú
midas . 
A alvenaria não deve apresentar espaços vazios, nem pe
dras mal assentes ou oscilantes, nem intertvalos conside 
ráveis cbâos unicamente com argamassa. 
As alvenarias"serão executadas com pedra rija e argamas 
sa com a composição e dosagem indicadas nas Condições 
Especiais. As pedras deverão ter as dimensões proporcio 
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nais às espessuras das paredes, de modo que possam tra
varsè umas com as outras no sentido longitudinal e trans 
versai. 
Quando a espessura das paredes por inferior a 0,40m, em
pregarseão pedras formando perpeanhos, que liguem con 
venientemente os dois paramentos entre si. 

Art* 10*  ALVENARIA DE TIJOLO 
Na construção das alvenarias de tijolo terseá o cuida 
do de não empregar os tijolos sem os mergulhar em água 
durante alguns segundos, não se devendo assentar nenhu
ma fiada sem previamente se humedecer a fiada preceden
te. 
A argamassa, mais branda que a empregada para as outras 
alvenarias, estenderseá em camadas mais espessas do 
que o necessário, a fim de que, comprimindo os tijolos 
contra as juntas e leitos, a argamassa ressuma por to

dos os lados. A espessura dos leitos e juntas não será 
superior a 0,01Í9ADE 
Os tijolos serão dispostos em fiadas, atendendose ao 
tipo de parede determinado no projecto, de modo a con

seguirse um bom travamento. Os paramentos vistos des

tas alvenarias serão perfeitamente planos. 

Art* 11a  PRESCRIÇÕES COMUNS AO BETÃO E AS OUTRAS ALVENARIAS 
As pedras serão regadas abundantemente, de modo a esta
rem ligeiramente hiímidas no momento do emprego. 
Por tempo seco, as alvenarias serão regadas ligeiramen
te, mas frequentemente, a fim de se evitar uma disseca
ção demasiado rápida. Deverseão preservar da secura, 
chuva, geada ou neve, por meio de dispositivos apropria 
dosj terseá especial cuidado com estas protecçSes, 
quando haja interrupção de trabalho de uma certa dura
ção. 
A argamassa em emprego, deverá ser depositada sobre es
trados ou cubas de madeira e não sobre a própria alve— 
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naria, abrigando-as convenientemente, por tempo chuvoso 
ou excessivamente quente. 

Art* 12* - REVESTIMENTOS 
Antes de se proceder aos rebocos, as paredes ou muros 
que se devem revestir, serão limpos, tirando-lhes toda 
a argamassa que esteja desagregada ou pouco aderente e 
serão lavados e bem desempenados, para o que se farão 
os encasques necessários. Sobre os paramentos assim pre 
parados, assentar-se-á a colher a argamassa de reboco 
em uma ou mais camadas. 
Para a primeira camada, a argamassa, de consistência 
não muito branda, será projectada com força com a calhar, 
apertada com a talocha e disposta com regularidade. 
Os rebocos hidrófugos só se executarão depois de esta
rem bem secos os paramentos que os devem receber. 
Os rebocos serão de qualidade, dosagem e espessura fixa L̂ĵ R̂ B̂ v_^ |_ ̂_ \^_/ 
das nas Condições Especiais. 

/C~ "X FACULDADE DE ARQUITECTURA 
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A r t a 13 f i - REVESTIMENTOS DIVERSOS 

Os revestimentos de azulejo, gris cerâmico, tijoleira, 
etc, serão feitos em regra, utilizando para os seus as
sentamentos argamassa hidráulica conforme for indicado 
nas Condições Especiais. 
As Condições Especiais fixarão a natureza, qualidade e 
argamassa a empregar no assentamento e demais caracte — 
rísticas necessárias a perfeita definição do tipo de tra 
balhos a executar. 

Artfi 14^ - PAVIMENTOS 
A execução de todos os tipos de pavimentos deve ser mui 
to cuidada, devendo todas as peças ou superfícies s eir 
perfeitamente desempenadas e niveladas de modo a não ha 
ver depressões nem arestas salientes. 
Antes de encerados os pavimentos de mosaico ou tijolei
ra serão perfeitamente afagados, fazendo-se desaparecer 
todas as arestas salientes. 



O empreiteiro obriga-se a substituir em qualquer dus ti
pos de pavimento as peÇa ^ue estiverem mal assentes as
sim como as que tiverem sido mal seleccionadas ou que 
apresentem mau aspecto. 
Os pavimentos de betonilha serão formados por duas cama 
das. A primeira, formada de betão, assentar-se-á sobre 
uma camada de cascalho assentes sobre o terreno depois 
de regado e batido a maço ou cilindrado, se assim for 
julgado necessário. 
Sobre a primeira camada de betão, com traço indicado nas 
Condições Especiais também batida a maço e antes de ter 
sido feito presa, assentar-se-á segunda, de reboco,for
temente comprimida, feita com argamassa de c imento e 
areia e com um mínimo de água compatível com a plasti
cidade necessária ao trajalho a efectuar. 
Esta camada será lisa ou esquartelada conforme for de
signado no Projecto; será esfregada e alisada à colher, 
até* se tornar dura e resistente. 
0 reboco, depois de ter feito presa, será regado e tapa 
do de modo a manter-se constantemente hiímido durante oi 
to a quinze dias, conforme a estação do ano. 
A composição e espessura das duas camadas serão indica
das nas Condições Especiais. 
Os pavimentos de ladrilho serão sempre assentes sobre 
uma camada de fundação, de betão, construída segundo os 
mesmos preceitos que foram descritos para a primeira ca 
mada do pavimento de betonilha. 
Os ladrilhos, devidamente molhados quando forem coloca
dos sobre argamassa de assentamento e serão bem compri
midos de modo a fazer ressumar a argamassa por todas as 
juntas. 
A composição da camada de fundação, se houver e da ar
gamassa de ligação a empregar era cada parte da obra,se
rão especialmente designados nas Condições Especiais. 

Arts 15a - IMPERMEABILIZAÇÃO 
Qualquer que seja o processo adoptado para a impermeabi 



lização das diferentes partes da construção indicadas no 
Projecto não deverá o material empregado conter matari
as susceptíveis de serem alteradas em contacto com os 
outros materiais empregados na construção, com o ar e 
as intempéries, devendo manter as suas propriedades de 
coesão, plasticidade e ductilidade. 
Os trabalhos de impermeabilização não deverão efectuar-
-se em tempo de chuva ou de humidade, devendo a superfí 
cie a impermeabilizar encontrar-se perfeitamente seca e 
limpa na ocasião da aplicação do produto. 
A proteccção da camada impermeávej deverá ser executada 
logo apó*s a sua aplicação, a fim de se evitarem perfura 
ções e o aparecimento das ondas que se produzem por efei 
to das dilatações e contracções rápidas. 
Deverão tomar-se as precauções necessárias para que to
das as ligações com trabalho já feito anteriormente sai 
am perfeitas e não constituam pontos fracos da camada 
impermeável. 
As ligações com superfícies verticais, tubos de descar
ga das águas pluviais, etc, deverão ser feitas de modo 
a assegurar-se a perfeita impermeabilização dessas liga 
ções, empregando o empreiteiro o processo mais adequado 
a cada caso e conforme as indicações que lhe forem da
das pela Fiscalização. 

Art* 17fi - CARPINTARIAS 
Todas as peças de madeira serão cuidadosamente executa
das segundo os preceitos tlcnicos e as indicações fome 
cidas ao empreiteiro, a quem compete, antes da execução 
apresentar a Fiscalização os respectivos detalhes e as 
amostras què forem julgadas necessárias. 
Todas as partes de madeira em contacto com as alvenari
as, betão armado, rebocos ou estuques, serão, nas faces 
que fazem o contacto, perfeitamente preservadas por pin 
tura a óleo fervido e quente, salvo quaisquer outras dis 
posições indicadas expressamente nas Condições Especi — 
ais. 
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As madeiras que venham a ficar em contacto com as pare
des exteriores só* s erão assentes depois da parede ter 
sido pintada no local do contacto com tinta impermeabi-
lizadora. 
As espessuras das madeiras quando não forem indicadas 
nas Condições Especiais, serão sempre as suficientes pa 
ra assegurar a solidez do trabalho e deverão ser previa 
mente aprovadas pela Fiscalização. 
As almofadas serão sempre perfeitamente executadas e l i 
gadas as d i ferentes peças.sem defei to algum. As ensem — 
blagens de l igação das diferentes peças s erão f e i t a s can 
toda a perfeição; terão dimensões e formas proporcionais 
aos esforços a que estão su je i t a s e serão conven ien t e 
mente l igadas . Na sua emecução seguir-se-ão as i n s t r u 
ções dadas pela F isca l ização . 

Art* lgû - MOLDES E CIMBRES 
Deverão ser solidamente construídos e com as dimensões 
e formas adequadas. 

UNIVERSIDADE DO PORTO 
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Arta 19a - OBRAS PROVISÓRIAS 
Os andaimes, escoramentos e demais obras provisórias te 
rão a disposição e serão feitas com madeiras de qualida 
de e dimensões que garantam a necessária solidez e não 
comprometam a segurança do pessoal empregado na obra. 

Art* 20û - GUARNIÇÕES E AROS 
Todas as guarnições e aros serão de madeira maciça, bem 
aparelhados e aplainados nas faces exteriores e serão 
solidamente ligados às ombreiras, por meio de parafusos 
chumbados. 

Arta 2ia - PAVIMENTOS 
Os pavimentos serão executados em tijoleira prensada cem 
as juntas reduzidas ao mínimo de largura. 



Art* 22* - TECTOS 
O modo de execução dos tectos e respectivos detalhes e 
natureza, largura e espessura dos materiais com que de
vem ser construídos contsarão dos Elementos do Projecto 
ou de instruções a dar ao empreiteiro pela Direcção Té
cnica da Obra e Fiscalização. 

Art* 23fi - PRESCRIÇÕES COMUNS A TODAS AS CARPINTARIAS 
Serão rejeitadas e mandadas substituir todas as obras 
que apresentarem defeitos de construção ou forem feitas 
com madeiras de má qualidade. 
Durante o prazo de garantia o empreiteiro ê obrigado a 
executar todos os trabalhos necessários para que as por 
tas, janelas e defaais partes amovíveis de madeira, fun
cionem devidamente, bem como a reparar todas as juntas 
que abrirem, substituindo por outras as obras em que is 
so suceder, se tanto se julgar necessário, sendo também 
de conta do empreiteiro o novo assentamento de ferragem 
e as pinturas a fazer em virtude de tais reparações. 
Quanto a qualidade, natureza e espessura das madeiras a 
empregar, o empreiteiro ficará sujeito às prescrições 
constantes dos elementos do Projecto e bem assim às ins 
truções que lhe forem dadas pela Fiscalização durante a 
execução dos trabalhos. 

Art* 24a - SERRALHARIA E FERRAGENS 
Os trabalhos de Serralharia previstos nos elementos do 
Projecto serão executados com a maior perfeição e bom 
acabamento. 
Todas as ferragens terão as dimensões e formas prévis — 
tas nos elementos do Projecto. 
No caso das ferragens não s erem indicadas em detalhe ncs 
referidos elementos, serão oportunamente escolhidos pe
la Fiscalização. 

15 
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Arta 25a - PINTURAS 
Antes de se proceder à pintura devrão os paramentos ser 
perfeitamente escovados e lavados. 
Nas pinturas a cal deve raspar-se bem a superfície so
bre que se vai trabalhar, bem como varrê-la muito bem. 
Na primeira demão devem adicionar-se substâncias,como o 
sebo e alúmen, ou outras expressamente indicadas nas ccn 
diçSes especiais que aumentem a aderência da camada e a 
suas resistência as intempéries. 
Na segunda demão deve aumentar-se a proporção de cal. 
Não se deve empregar leite de cal muito espesso para se 
evitar que descole em Lamelas. 

Art* 26* - PINTURA A ÓLEO 
Para pintar qualquer superfície de madeira, devem-se re 
baixar, picar e queimar os nós, tirando-lhes com aguar
rás a resina, cobrindo-os com a massa de óleo fervido 
que encherá as depressões feitas, ficando a face do pa-

FACULDADE DE ARQUITECTARA ramento restante. 
Feitos estes trabalhos prévios, aplicar-se-á a demão de 
aparelho que, depois de seca será passada a lixa ou pe-
dra-pomes, tomando-se com massa de óleo as'juntas,bura
cos e fendas dos paramentos e so* quando esta tiver se
cado i que se darão seguidamente as restantes demãos de 
tinta. 
A tinta empregada na primeira d emão será mais fluída que 
as seguintes: não se dará uma demão sem que a preceden
te esteja bem seca e as tintas serão aplicadas a frio. 
A pintura a óleo será preparada com óleo de linhaça sem 
mistura de água. 
Não será consentida nenhuma demão, mesmo de aparelho, 
sem óleo de linhaça. 

Art* 27a - VIDRARIAS 
Os vidros a empregar deverão obedecer quanto a sua qua
lidade, espessura e procedência as indicações'dos ele — 
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mentos do Projecto. 
As chapas de vidro devera ser bem claras, sem manchas,bo 
lhas ou vergados, bem desempenadas e de espessuras uni
formes . 
As chapas de vidro devem ser cortadas de modo que entre 
as arestas das chapas e o fundo dos piná*zios haja uma 
folga de 0,001m. 
Quando os vidros devam ser assentes com massa de óleo 
entende-se que esta será de primeira qualidade e feita 
com ó*leo de linhaça, três partes de cri e uma de alvaia 
de de chumbo. 

PORTO 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDADE DO PORTO 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 
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CAPITULO III 
NATUREZA E QUALIDADE DOS MATERIAIS 

Arta ia - PEDRA DE ALVENARIA 
A pedra para alvenaria deve obedecer as seguintes condi 
ções: 
a) Ser resistente a ruptura e esmagamento, não se alte

rar sob a acção dos agentes atmosféricos e 
b) Ser de bom leito, sem fendas ou lesins, bem limpa de 

terras ou de quaisquer outros corpos estranhos e ter 
dimensões concernentes ao fim a que se destinam. 

Arta 23- - PEDRA PARA CANTARIA 
A pedra para cantaria deve obedecer as seguintes condi
ções: 
a) Ter as dimensões e a configuração previstas no Pro

jecto; 
b) Ser de grão homogéneo e apertado, não geladiça, ina-

. , FACULDADE [ ÔJURA 
tacável pelos agentes atmosféricos, isenta de cavi
dades, abelheiras, fendas, lesins e limpa de quais — 
quer matérias estranhas; 

c) As juntas deverão ser bem desempenadas, em esquadria 
com os paramentos e de forma a apresentarem a menor 
espessura possível, salvo determinações especiais. 
As pedras devem ser trabalhadas de forma a que assen 
tem sobre o leito de pedreiro ou que sejam comprimi
das perpendicularmente a esse plano. 

Art* 3a - PEDRA PARA BETÃO 
A pedra, de preferência britada, ou seixo anguloso, de
verá ser rija, não fendida, não margosa nem geladiça, 
bem lavada, isenta de substâncias que alterem o cimento 
e com dimensões variáveis, de forma que, juntamente com 
a areia, dê a maior capacidade ao betão. Deverão adop — 
tar-se dimensões que permitam a fácil penetração das pe 
dras entre os varões das armaduras e entre estas e os 
moldes. 
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Art^ 42 - MANILHAS DE GRÉS 
As manilhas devem satisfazer as seguintes condições: 
a) Terem as dimensões indicadas no Projeeto, serem bem 

cozidas, duras, sonoras e vitrificadas, bem moldadas 
e calibradas, sem fentas, falhas, bolhas ou espaços 
vazios e na fractura mostrar grão fino e compacto; 

b) A espessura das paredes permitir-lhes resistir après 
são hidráulica de 4 quilos por centímetro quadrado. 

Art* 5fi - LOUCAS 
As louças sanitárias a empregar na obra deverão satisfa 
zer as condições seguintes: 
a) Serem bem cozidas, com textura homogénea, uniforme e 

de grão fino, com esmalte vidrado regularmente dis
tribuído e impregnando a massaj 

b) Serem bem desempenadas de forma a darem um perfeito 
assentamento e não apresentarem rachas, fendas ou quais 
quer outros lesins; 
J ACULC fÈ ARQUITECTURA 

c) Serãa de cor uniforme, de harmonia com as indicações 
da Fiscalizaçzão. 

Art» 6* - TIJOLOS 
Os tijolos devem satisfazer as seguintes condições: 
a) Terem textura homogénea, isenta de quaisquer corpos 

estranhos e não terem fendas; com forma e dimensões 
regulares e uniformes, serem bem cozidas, duros, so
noros, consistentes e não vitrificados, admitindo-se 
uma tolerância para mais ou para menos de 2 por cen
to para o comprimento e de 3 por cento de espessura; 

d) Terem cor bem uniforme, apresentarem fractura de grão 
fino e compacto e isento de manchas; e imersos em 
água durante 24 horas, o volume absorvido desta não 
deve exceder um quinto do volume ou em peso superior 
a 12$ do peso próprio. 
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Art* 7a - AZULEJOS 
Os amulejos a empregar nos revestimentos das paredes,quer 
de gris, quer de faiança, deverão satisfazer as seguin
tes condições. 
a) Serem bem cozidos; 
b) Terem massa com textura homogénea e uniforme, não apre 

sentarem cravos ou qualquer mancha e apresentarem uma 
superfície bem desempenada e de arestas perfeitamen
te definidas; 

c)0 azulejo quando branco, deverá apresentar em toda a 
superfície CDberta o mesmo tDm. 

Art* 8* - LADRILHOS CERÂMICOS 
Os ladrilhos cerâmicos a empregar na obra deverão satis 
fazer as seguintes condições: 
a) Terem dimensões bem definidas; 
b) Terem coloração uniforme e constante para todos os 

tons £ 
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c) Terem textura homogénea, de grão f ino, e não v i t r i f x 
cadoj 

d) Não terem fragmentos calcários ou quaisquer impurezas; 
e) Serem bem cozidos, duros, sonoros, não estratifica

dos, sem fendas, bolhas ou fracturas; 
f) Terem espessura uniforme, de arestas vivas e serem 

sem rebarbas. 

Art» 9a - CIMENTO 
As condições a que deverá satisfazer, se for "Portland" 
de presa lenta, bem como os métodos e normas de ensaio, 
serão as fixadas nos Decretos n* 18782, de 28 de Agosto 
de 1930 e n* 20918, de 20 de Fevereiro de 1932. 

Art* 10* - CAL ORDINÁRIA 
A cal será de boa qualidade; será extinta por imersão 
em tanques ou por aspersão e deve satisfazer as seguin
tes condições: 
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a) Ser bem cozida, sem cinzas, matérias terrosas, fra
gmentos de calcareo cru ou recozido e isenta de quais 
quer outras impurezas e cozida a mato; 

b) Após extinção, ser isenta de fragmentos resultantes 
de deficiência ou excesso de cozidura de calcário e 
só poderá ser empregue 24 horas depois de extinta. 

Art* 11» - CAL HIDRÁULICA 
A cal hidráulica deverá satisfazer as seguintes condi — 
coes: 
Ser de qualidade superior e i sen ta de fragmentos duros 
e de corpos estranhos; feer bem cozinha e ex t in ta . 

Art* 12» - ifcUA 

A água a empregar na confecção das argamassas deverá ser 
doce, limpa e isenta de substâncias orgânicas, ácidas, 
sais déliquescentes, áleos ou quaisquer outras impure — 
zas. 

/C N FACULDADE DE ARQUITECTURA 
Para o betão de cimento deverá além disso ser i senta de 
c lore tos ou sul fa tos em percentagens que sejam r e p u t a 
das p r e jud i c i a i s . 

Art» 13a - AREIA 

A areia a empregar na confecção das argamassas para al
venarias e nos betões, deverá satisfazer as seguintes 
condições: 
a) Ser limpa ou lavada e isenta de terras, substâncias 

orgânicas, ou quaisquer outras impurezas; 
b) Ter grão anguloso e áspero ao tacto; 
c) Ser rija, de preferência siliciosa ou quartzosa; 
d) Ter a composição granulométrica mais conveniente pa

ra cada tipo de argamassa e deverá ser lavada e pe
neirada quando seja julgado necessário. 

Arta 14a - FERRO (Para o betão armado) 
0 ferro a empregar na constituição das armaduras deverá 
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satisfazer as condições determinadas no Regulamento do 
Betão Armado. 
A Fiscalização reserva-se o direito de mandar executar, 
sobre qualquer dos tipos de ferro empregados, os ensai
os descritos nos regulamentos oficiais, para o que cor
tarão, em alguns ferros escolhidos, barretas com compri 
mento e secçãa convenientes para esse fim. 
Os perfis das peças de ferro serão os que constarem do 
respectivo projecto e com as dimensões que a Fiscaliza
ção julgar convenientes para os esforços que tiverem de 
suportar. 

Art* 15a - ZINCO 
0 zinco deve ser da melhor qualidade, homogéneo, puro, 
isento de qualquer liga e bem maleável. As folhas de zin 
co terão as dimensões determinadas e serão bem planas, 
de espessura uniforme, sem fendas ou rasgaduras. 

Art* 16* - CHUMBO FACULDADE DE ARQUITECTURA 
j UNIVERSIDADE DO PORTO 

0 chumbo em linguados, em obra ou em folha será de boa 
qualidade, macio e puro. As folhas de chumbo serão de 
espessura uniforme, sem ferdas ou rasgaduras. 
Em chumbadouros poderá empregar-se chumbo velho. 

Art* 17a - MADEIRA 
As madeiras devem ser de fibras direitas e unidas, sem 
nós viciosos ou em grande quantidade, bem secas,não ar
didas, sem fendas que comprometam a sua duração e resis 
tência, isentas de caruncho e outras doenças. 

Art* 18* - TINTAS 
As tintas, quer de base oleosa quer celulósica, devem 
ser apropriadas aos proceesos da sua aplicação manual ou 
mecânica de harmonia com o indicado nas Condições Espe
ciais. 
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§ Ia - O óleo de linhaça deverá ser puro, claro e sem 
depósitos. 
Todos os materiais de pintura devem entrar no lo
cal da obra nos recipientes fornecidos pelo fa
bricante e devidamente intactos, não sendo permi 
tida a entrada e aplicação de qualquer material 
que não venha nestas condições, ou qne não tenha 
a garantia de não ter sofrido alteração a partir 
da Fábrica da marca fornecedora. 

Arta 19a - MATERIAIS DIVERSOS 
Todos os materiais não especificados e que tenham empre 
go na obra, deverão satisfazer às condições técnicas de 
resistência e segurança impostas por regulamentos que 
lhe digam respeito, ou ter características que satisfa
çam às boas normas construtivas. 
Poderão ser submetidos a ensaios especiais para a sua 
verificação, tendo em atenção o local do emprego, f im 
a que se destinam e a natureza de trabalho que se lhes 

\ . UNIVERSIDADEDO PORT _ , 

vai exigir, reservando-se a Fiscalização o direito de 
indicar para cada caso as condições a que devem satisfa 
zer. 
As Condições Especiais completam estas Condições Gerais, 
que só* são alteradas quando tal for expressamente fixa
do. 



CAPITULO IV 
CONDIÇÕES ESPECIAIS 

OBRA DE PEDREIRO 

I - OBJECTO DA EMBREITADA 
Esta empreitada tem por fim: 
1) - Abertura dos caboucos para os alicerces, esgotos, 

caixas, muros e escadas, etc. 
2) - Construção de todos os alicerces. 
3) - Impermeabilizar os alicerces e murêtes de suporte. 
4) - Construir todas as paredes exteriores em pedra. 
5) - Construir o soco de cantaria, degraus e soleiras. 
6) - Abrir todos os roços para o Picheleiro e Electri

cista. 
7) - Fornecer e executar tudo o que seja necessário pa

ra a execução e perfeito acabamento da obra de Pe
dreiro de acordo com o projecto, condições gerais 
e condições especiais, bem como tudo o que seja USD 
corrente em trabalhos desta natureza. 

^ENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

II - OBRAS A EXECUTAR 

Art* Ia - ESCAVAÇÕES 
Far-se-ão as escavações e os movimentos de terras neces 
sáVios para a execução dos edifícios e muros, retirando 
-se as terras sobrantes para fora do local dos traaba — 
lhos. 

Arta 2a - CABOUCOS 
Serão aprofundados l,00m, onde se supõe encontrar terre 
no firme, quer para a execução das alvenarias quer pa
ra as de elegação das paredes. As larguras dos caboucos 
serão as precisas para a boa execução dos trabalhos ede 
acordo com a Direcção Técnica da Obra. 

24 
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Art* 3a - FUNDAÇÕES 
Serão executadas cora pedras de boas dimensões, cobrindo 
a Ia fiada toda a largura do cabouco. Prevê-se um ali
cerce com a dimensão de OjÇO de altura e 0,50 de largu
ra média para as paredes mestras em elevação e outras 
conforme o desenho das fundações e medições. 
As juntas serão mortas em mais de 0,30m e as pedras se
rão bem travadas e racheadas com lascas de pedra dura 
metidas a martelo. 
As argamassas de assentamento serão de cimento e areia 
ao traço 1:4 em volume. 

Art2 4a - ALVENARIAS 
Os elementos desenhados e eseritos do projecto elucidam 
quanto aos locais de execução das alvenarias. 
As pedras das diferentes fiadas assentarão por todo em 
argamassa de cimento e areia aD traço 1:4, em volume e 
serão solidamente calcadas com rachas de grande dureza. 
As juntas s g ^ ^ ^ | ^ R

0 ^ T r a c h a s a vista. 
1 ' CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

Art2 5fi - ALVENARIA EM ELEVAÇÃO DE PAREDES 
As paredes exteriores são de perpeanho de 0,2â de 1/2 fa 
lha. 
Todas as paredes serão para revestir, devendo empregar-
-se todos os bons métodos da técnica na sua execução. 
As paredes crescerão simultaneamente por todos os lados 
e no interior. 
A argamassa de assentamento será cimento e areia ao tra
ço l/4» em volume. 

Artû 6* - ENVASAMENTO DO EDIFÍCIO 
Será executado com alvenaria de espessura não in fe r io r 
a 0, 30m. vencendo a diferença de a l t u r a entre a líltima 
fiada do a l i ce r ce e os pisos i n t e r i o r e s . Seguir-se-ão 
os mesmos precei tos usados na elevação de paredes. 0 as 
sentamento será executado com argamassa de cimento e 



26 

areia ao traço 1:4, em volume. 

Art* 7a - CANTARIAS 
Os degraus exteriores terão acabaiento a pico fino: es
tes não farão entregas debaixo das paredes inferiores a 
0,10m e terão canal interior e ferro para esgoto da 
água. 
Todas as cantarias serão assentes com argamassa de ci
mento e areia ao traço 1:3 em volume. 

Art* Ôa - ALVENARIA TRATADA A PICOLA 
Será executada na soleira da garagem e acesso ao pátio. 
0 assentamento será feito com argamassa decimento e 
areia ao traço 1:4, para a respectiva fundação. Nas jun 
tas, quando as houver, reduzidas ao mínimo, a argamassa 
será do mesmo teor mas a 1:3, em volume. *á do mesmo teor mas a 1:3, 

Arts 9a - ALVENARIA DE TIJOLO YASADO 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 

Será empregue tijolo vasado e macisso nas diferentes es 
pé'cies de alvenaria a saber: 
a) em paredes interiores com a espessura de 0,15m. 
b) tijolo burro de 0,11m. em paredes interiores sujei

tas a cargas. 
c) tijolo furado de 0}07m. nas divisórias interiores. 
Para qualquer outra alvenaria a argamassa de assentamen 
to será composta por cimento e areia ao traço 1:4,em vo 
lume e serão feitas as travaçSes necessárias a perfeita 
execução das paredes. Estas ficarão perfeitamente desem 
penadas, sem tijolos partidos. 

Arta 10* - MACIÇOS DE BETÃO 
Com massame ao traço 1:4:6, em volume (200kg.de cimento 
/m3) serão executados os enrocamentos necessários para 
as escadas. 

http://200kg.de
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Art* 11* - HIDRÓFUGO 
Serão hidráfugadas todas as partes da construção onde 
se tornar necessário fazê-lo, embora em locais ou ele
mentos do projecto omitidos. 
Dum modo geral proceder-se-k a impermeabilização de: 
a sobreleitos dos alicerces, sobrando 0}lQm para cada 
lado do sobreleito. 

- paredes exteriores abaixo do nível do solo. 
As impermeabilizações serão executadas em tempo seco e 
por grandes lanços. Quando interrompida, no prossegui
mento recobrir-se-á a parte executada, a fim de evitar 
fissura no revestimento hidráfugo. 

Arts 12a - ROBÔS 
Faz parte desta empreitada a abertura de todos os ro
ços necessários para a obra de picheleiro e electricis
ta. ̂ ^^Rí 
A marcação dos mesmos será f e i t a pelas a r t e s r e s p e c t i -

FACULDADE DE ARQUITECTURA 
v a s » UNIVERSIDADE DO PORTO 

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 



CAPITULO V 
CONDIÇÕES ESPECIAIS 

OBRA DE CIMENTEIRO 

I - OBJECTO DA EMPREITADA 

2d 

Esta empreitada tem por fim: 
1) - Executar as sapatas do pilares 
2) - Construir os pilares 
3) - Construir as vigas, lintéis e cornijas e palas de 

betão 
4) - Construir as lajes de cobertura 
5) - Fornecer e executar tudo o que seja necessário e 

diga respeito a esta arte, de acordo com o projec
to e condições, bem assim como o que se tornar ne
cessário e que não esteja descrito por omissão. 

/ f " \ FACU LDADE DE ARQUITECTU RA 
II - OBRAS A EXECUTAR 
. . . 1 /' CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

Art* Ia - BETÃO ARMADO 
Observaando-se rigorosamente os cálculos e desenhos do 
projecto e em obediência ao que preceitua o Regulamento 
do Betão Armado vigente, a obra de betão armado será 
constituida pelos elementos neles mencionados. 
Serão de lajes pré"-es forçadas os tectos das habitações. 
A cobertura será feita com esteira tipo "PATIAL", sobre 
a qual será feito o recticulado (ripado) com argamassa 
de cimento e areia ao traço 1:3, em volume. 
0 empreiteiro não procederá ao enchimento de qualquer 
armadura sem a prévia verificação da Fiscalização. Du
rante o enchimento serão tomadas todas as precauções pa 
ra que a posião das armaduras se não modifique. 
Os cimbres só* serão desmontados mediante autorização da 
Direcção da Obra e o traço de betão será o normal. 
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Antes da execução das diferentes peças de betão armado, 
o empreiteiro assegurar-se-á do traçado das canaliza
ções, para prever os moldes, os furos e roços necessá
rios ao enfiamento de tubagens. 

PORTO 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDADE DO PORTO 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 
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CAPITULO VI 
CONDIÇÕES ESPECIAIS 

OBRA DE TROLHA 

I - OBJECTO DA EMPREITADA 

Esta empreitada tem por fim: 
1) - Executar as fundações dos pavimentos das garagens 

e habitações 
2) - Impermeabilizar as paredes e todos os pavimentos 

do rez do chão. 
3) - Construir as betonilhas 
4) - Revestir os pavimentos de mosaico, tijoleira, etc. 
5) - Revestir as paredes dos banhos e cozinhas com azu-lejosPQRTO 
6) - Emboçar e rebocar todas as paredes exteriores e in 

teriores 
7) - Emboça*NWE^BòfcS£°ô0Rtectos 
S) - Arear paredes interiores e tectos 
9) - Regularizar os pavimentos 
10} - Executar o telhado em telha capa e canal 
11) - Fornecer e colocar as grelhas de betão 
12) - Executar as obras de esgotos de águas pluviais e 

saneamento 
13) - Executar os acabamentos das molduras e arestas 
14) - Fornecer e executar tudo o que seja necessário pa

ra a execução e perfeito acabamento da obra de tro 
lha, de acordo com o projecto, condições gerais, 
condições especiais, bem como tudo o que seja de 
uso corjrente em tradalhos desta natureza. 

II - OBRAS A EXECUTAR 

Arta Ia- - FUNDAÇÃO DE PAVIMENTOS 
As fundações dos pavimentos serão executadas com massa-
me ao traço 1:4:6 em volume (200kg de cimento/m3) em ca 
mada de OjOÔm. de espessura,que será lançada sobre uma 
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prévia fundação de brita com 0,15ra.de altura, depois de 
bera apertada e regada e da prévia consolidação da caixa, 
As peças escritas do projecto elucidam quanto aos locais 
de execução. 

Arta 2* - BETONILHAS 
Será executada com argamassa de cimento e areia ao tra
ço 1:3, era volume, com espessura não inferior a 0} 03 e 
esquartelada a ferro conforme for indicado. 
Os locais de execução deste tipo de pavimento encontram 
-se mencionados nas peças escritas do projecto. 
0 acabamento do piso será atalochado, bem desempenado e 
com as inclinações convenientes ao rápido escoamento das 
águas pluviais. 

Arta 3a - IMPERMEABILIZAÇÃO 
Serão impermeabilizadas duma maneira geral: 
- as paredes exteriores e elementos de betão armado 

. FACULDADE DE ARQUITECTURA 
- os pavimentos de betonilha 
- os pavimentos das cozinhas e banhos 
A argamassa hidréfuga será constituida por cimento e 
areia ao traço 1:2,5, a. qual se adicionará 5% do peso 
do cimento, de diatomite. 

Arta 4a - TIJOLEIRA 
Serão revestidos a tijoleira os pavimentos de todas as 
dependências interiores excepto os banhos. 

Art* 5a - MOSAICO 
Os pavimentos dos banhos e W.C., revestidos a mosaico 
hidráulico marmorizado. 

Arta 6a - AZULEJO EM REVESTIMENTOS INTERIORES 
Será de 0,11x0,11 refâ NOR, da cor k escolha da Direcção 
Técnica da Obra. Será feito o revestimento até a altura 
do tecto,das paredes de: 

http://15ra.de


Quartos de banho e W.C. e cozinhas. 

Art^ 7* - EMBOQO, REBOCO E GUARNECIMENTO EXTERIOR 
Este trabalho que será executado em todos os paramentos 
exteriores aparentes onde não esteja previsto otitro re
vés tinento, será executado com argamassa de cimento, cal 
hidráulica e areia ao traço 1:1:8, em volume, sendo o 
acabamento final executado em tirolês. 
Assim não SÓ* os elementos descritos como os muros do edi 
ficio, terão o mesmo acabamento. 
0 total da camada de revestimento não será inferior a 
espessura de 0,025m. 
As superficies ficarão bem desempenadas e o acabamento 
tirolês bem distribnido por forma a obter-se efeito ho
mogéneo. 

Artfi Ô* - EMBOCOf REBOCO E GUARNECIMENTO INTERIOR 
Será executado com argamassa de cimento, cal hidráulica 

FACULDADLDEiARQUITECTURA . , . 
e areia, ao trajo 1:1:8 ou com outro traço a indicar, 
sendo o guarnecimento com acabamento a tirolês as pare
des interiores do pátio, garagens e salas de estarj a 
areado fino em copas, banhos e cozinhas. 
A espessura total da camada não será inferior a 0,03m., 
ficando no final todos os paramentos perfeitamente ali
nhados e desempenados e por forma a oferecerem boa su
perfície para receber pintura. 

Art* 9a - TECTOS 
Os tectos serão emboçados, rebocados e guarnecidos a ás 
pêro. 

Arta 104 - ACABAMENTOS DOS TECTOS E PAREDES 
Todos os tectos levarão uma pequena sanca corrida sim — 
pies. 
Os tectos f icarão perfeitamente executados e a sanca can 
sanca bem definida. 



Art* 11* - REGULARIZAÇÃO 
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Todos os pavimentos serão devidamente regularizados en
tes do assentamento dos revestimentos de acabamento. 

Art* 12* - TELHADO 
Conforme for descrito no Capitulo referente ao betão ar 
mado, a cobertura será executada com esteiras prl-fabri 
cadas "PATIAL", sobre a qual se executará ripado de ar
gamassa de cimento para suprte da telha. 0 isolamento 
do telhado será feito com lã de vidro de 0,025 de espes 
sura. 

Art* 13a - TELHA 
Será tipo Lusa (capa e canal?, assente conforme os pre
ceitos usuais dá tlcnica, levando cumeada apropriada,de 
vidamente argamassada. 

\S J_ 
Art* 14a - CAIXAS DE AREIA^DADE 

I \ JNLVERSIDADE DO PORTO . , . 

Serão executadas as respectivas caixas de areia,bem as
sim como canalizações em fibrocimento para as águas plu 
viais indicadas em projecto. 

Art* 15a - COLECTORES 
Os colectores do saneamento serão em gris de 0,125 e le 
varão nos locais indicados as respectivas caixas de vi
sita e Câmara interseptora com tampas de ferro fundido. 
Os ssfões de páteo serão em gris e levarão tampas defer 
ro fundido. 

Art* 16* - GRACIFER 
Serão de Gracifer os prumos da fresta de iluminação do 
hall, conforme se verifica em projecto. 

Art* 17a - FOGÕES DE SALA 
Serão construídos os fogões de sala indicados em pro-
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jecto, com acabamentos diferenciados, sendo as suas cha 
minis revestidas a tijolo prensado (parte a vista). 

Art* 10* » CHAMINÉS 
Serão construídas as chaminés das cozinhas e fogões de 
sala, em tijolo burro. 

Art* 19a - CHAPIM 
0 muro de vedação terá um chapim de coroamento executa
do em cimento. 

PORTO 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDADE DO PORTO 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 
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CAPITULO VII 
CONDIÇÕES ESPECIAIS 

OBRA DE CARPINTEIRO 

I - OBJECTO DA EMPREITADA 

Esta empreitada tem por fim: 
1) - Executar e assentar rodapés de madeira 
2) - Executar e assentar marcos e apainelados 
3) - Executar e assentar portas interiores e exteriores 

com as respectivas ferragens 
4) - Executar toda a caixilharia exterior com as respec 

tivas ferragens 
5) - Executar os mdveis da cozinha 
6) - Construir armários 
7) - Fornecer e executar tudo o que seja necessário pa

ra a execução e perfeito acabamento da obra de Car 
pinteiro de acordo com o projecto e condições, bem 

"FNTRO DF DO(~l I 1FNTA(~ÃO M 

assim como tudo o que seja necessário e concernen
te a esta arte e que não seja descrito por omissão. 

II - OBRAS A EXECUTAR 

Arta lft - RQDA-PSS DE MADEIRA 
Serão executados em tola com espessura de 0,22 e da al
tura de 0,12m, todos os roda-pls das divisões cujo pavi 
mento é de tijoleira. 
A aresta superior será boleada, fixando-se os roda-pls 
a chaços de madeira de castanho embebidos nas paredes e 
a elas aparafusados. 

Art^ 2û - ASSENTAMENTO DE MARCOS. APAINELADOS E PEITORIS 
Será sempre que tal seja necessário aplicada manta de 
"Ralmix", ou produto semelhante a escolha da DirecÇão 
da Obra, para assentamento dos marcos, apainelados epei 
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t o r i s . 

Art<> 3a. _ PORTAS INTERIORES 

As portas interiores serão de "OKAL" folhadas a tola, 
com marcos da mesma madeira. 

Arta 4a - PORTAS EXTERIORES 
Todas as portas exteriores serão de sucupira, engrada
das e almofadadas com a espessura mínima de 0,045m. Os 
aros serão do mesmo material. 

Arta 5s- - APAINELADOS 
Todos os apainelados serão executados com madeira efe to
la, com ilhargas de G,Olgm. de espessura e vistas late
rais de 0,03m. 

Artfi 6a - CAIXILHARIAS E] «-JTO 
Construídas em madeira de sucupira de 0,04m. de espessu 

/ , UNIVERSIDADE DO PORTO , . 
ra limpas e com marcos da mesma madeira. 

L CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 
As peÇas escritas do projecto elucidam quanto aos locais 
de aplicação das diferentes caixilharias e os desenhos 
de pormenor completam a restante exposição. 

Arta 7a - MÓVEIS DE COZINHA E ARMÁRIOS 
Os moveis da cozinha serão pré-fabricados revestidos pe 
lo interior e exterior a formica, tendo tampa de mármo
re de Oj025m. de espessura. 
Os armários levarão portas de correr em OKAL folhadas a 
tola e deverão possuir 2 prateleiras móveis. 

Arta gfl - FERRAGENS 

Todas as ferragens de manbora a aplicar em portas e cai 
xilharia, serão de latão fundido e oxidado, conforme 
amostra a aprovar pela Direcção Técnica da Obra. 



» ■:::■■■ ;wi 37 

As dobradiças serão de Golf com a dimensão inferior de 
3"; os puchadores serão de muleta e as peças basculan
tes de tipo JEZE. 

Art
û 10*  ESTORES 

Os estores a utilizar nas caixilharias exteriores serão 
de plástico. 

PORTO 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDADE DO PORTO 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 
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CAEITLLO VIII 
CONDIÇÕES ESPECIAIS 

OBRA DE PICHELEIRO E FUNILEIRO 

I - OBJECTO DA EMPREITADA 

Esta empreitada tem por fim: 
1) - Fornecer e assentar caleiras e rufos 
2) - Fornecer e assentar tubos de queda 
3) - Executar o saneamento 
4) - Executar a rede de águas 
5) - Fornecer e colocar louças 
6) - Fornecer e assentar acessórios 
7) - Fornecer e assentar as bancas, banheiras e sifões 
8) - Fornecer e executar tudo o que seja necessário e 

diga respeitD a esta arte, de acordo com o projec
to e condições, bem assim tudo o que se tornar ne
cessário para o perfeito acabamento da obra. 

LtIM I KU U t DOCUMET 

II - OBRAS A EXECUTAR 

Art* 0* - CALEIRAS E RUFOS 
Serão executadas com chapa de zinco n3- 24, os rufos com 
as larguras variáveis mas a bem vencer as necessidades 
de execução e as caleiras terão o desenvolvimento de 
0,30m.e serão munidas de todas as ferragens necessárias 
a sua fixação. 

Art* 2a - TUBOS DE QUEDA 
Serão igualmente de chapa de zinco na 24, com diâmetros 
não inferiores a 0,08m. e munidos de todas as ferragens 
de fixação. 
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Art** 3a - SANEAMENTO 
Será executado era rigorosa observância dos regaiamentos 
e disposições dimanadas dos Serviços Municipalizados,pe 
los melhores processos técnicos. 
0 esquema de saneamento elucida quanto ao seu funciona
mento. 
0 empreiteiro contará com a execução das caixas de visi 
ta e interseptora previstas, em alvenaria de tijolo de
vidamente revestida e impermeabilizada, que serão muni
das de tampas de ferro de vedação hidráulica. Estas cai 
xas serão executadas pelo trolha. 

Art* 4a - REDE DE ifcuAS 
Executar-se-á redes para água quente e fria em obediên
cia aos regulamentos vigentes e de acordo com o esquema 
anexo ao projecto. 
As tubagens serão de ferro galvanizado com os diâmetros 
apropriados, efectuando-se as ligações as redes munici
pais, quer do abastecimento de água, quer do saneamento, 
0 empreiteiro contará com todos os acessórios necessá
rios à perfeita execução das redes. 

Arta 5a - LOUCAS 
Todas as louças a aplicar serão de Ia qualidade (NOR)de 
côr à escolha da Direcção Técnica da Obra. 
As bacias de retrete serão sifónicas e munidas de tampo 
de plástico, apetrechadas com autoclismo "CANOPE",embu
tido nas paredes. 
Os quartos de banho terão lavatórios, bacias de retrete 
e bidet, da louça já mencionada. 
Todas as torneiras, passadores e demais acessórios se
rão fornecidos e assentes pelo empreiteiro, condicionan 
do-se a sua aplicação à aprovação da Direcção Técnica 
da Obra. 
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Art* 6a - BANCA 
As bancas a assentar nas cozinhas serão de aço inox, de 
duas pias, de fabrico nacional e de marca a aprovar. Se 
rá munida de sifão de garrafa, de cobre, torneiras cro
madas para águas quentes e frias e de todos os acessó
rios. 

Arta 7a - BANHEIRAS 
Serão de ferro esmaltado, com l,70m. de comprimeiíto, ti
po "Oeiras" e apetrechada com todos os acessórios. 
Torneiras misturadoras e chuveiro tipo telefone, de Ia 

qualidade completarão o seu apetrechamento. 

Arta âfi - TUBAGENS E SIFÕES 
A tubagem de esgoto das águas negras serão de gris eci
mento; o escoamento das águas pluviais por intermédio 
da tubagem de fibro-cimento e o esgDto de louças em tu
bagens de ferro galvanizado. 
Existirão sifões de grés e de ferro fundido, este de 
0,20 de pátio e sifões de limpeza de campainha, bem co
mo sifões de banheira. 

Arta 9a - ENSAIOS 
As redes de esgoto e abastecimento de água serão sujei
tas aos ensaios previstos nos regulamentos. 
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CAPITULO IX 
CONDIÇÕES ESPECIAIS 

OBRA DE PINTOR E VIDRACEIRO 

I - OBJECTO DA EMPREITADA 

Esta empreitada tem por fim: 
1) - Pintar a esmalte toda a caixilharia exterior 
2) - Pintar caleiras e condutores 
3) - Caiar as paredes exteriores 
4) - Pintar a tinta plástica as paredes interiores 
5) - Caiar os tectos areados 
6) - Envernizar a verniz cera as portas das garagens e 

interiores 
7) - Colocar vidros e c r i s t a l 
£) - Colocar vidro impresso nas portas interiores e sa

co da chaminé. 
9) - Fornecer e executaiPQ$Tque seja necessário e ddiga 

respeitouDeTOuarW,Ã°de acordo com o projecto e 
condições bem assim como o que se tornar necessá

rio e que não esfeeja descrito, por omissão. 

II - OBRAS A EXECUTAR 

Art** ia - ENVERNIZAMENTOS 
Depois da devida preparação serão envernizados, com 2 
demãos de verniz cera, as portas das garagens e interio 
res. 
0 empreiteiro submeterá a aprovação da Direcção Técnica 
da Obra amostras dos vernizes que pretende aplicar. 

Art* 2^ - ACABAMENTO - PINTURAS 
Toda a obra será pintada: rufos, nas duas faces com tin
ta de óleo e anti-corrosiva; caleiras com tinta anti— 
-corrosiva e óleo e esmalte, bem como todas as ferragens. 
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Os tubos de queda terão a mesma pintura das caleiras. 

Arta 3a - PINTURAS 
A pintura sobre madeira será executada com 2 demãos de 
tinta de ó*leo e uma de esmalte aplicada nas janelas e 
portas exteriores. 
Sobre ferro, depois da metalização em qualquer canaliza 
ção aparente, será* aplicada demão de tinta anti-corrosi 
va, duas demãos de tinta de ó*leo e uma demão de tinta 
de esmalte. 
Cores e marcas de tinta serão sempre a escolha da Direc 
ção Técnica da Obra. 

Arta fta - PINTURA COM TINTA PLÁSTICA 
Será efectuada com duas demãos em todos os paramentos 
interiores (paredes). 
A marca da tinta e cores a empregar serão da escolha de 
Direcção técnica da Obra. 

A "X FACULDADE DE ARQUITECTURA 
\ j UNIVERSIDADE DÒ PORTO 

Arta 5fi - CAIAÇÃO 
Todos os exteriores (habitações e muros) serão caiados 
a duas demãos de cal e cola. 

Art^ 6* - PINTURA DO TECTO 
Todos os tectos serão pintados com duas demãos de alvai 
ade e gelatina. 

Arta 7a- - VIDROS 
Exceptuando o vitral da sala de estar que será de cris
tal de 6 mm de espessura, tipo belga, em toda a restan
te obra será aplicado vidro nacional liso de 3 mm de es 
pessura. 
Os vidros serão assentes com massa de vidraceiro, feita 
com autentico óleo de linhaça, ou, com aras excepções e 
se a Direcção Técnica da Obra assim o determinar,com ta 
fifes de madeira. 
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Art* ga - VIDRO BIP RES S O 

Algumas das portas interiores levrão vidro impresso, se 
gundo informação da Fiscalização. 
Deste vidro será construído também o saco da chaminé: o 
aro de suporte será de ferro. 
As clarabóias de iluminação levarão o mesmo vidro impres 
so . 

PORTO 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDADE DO PORTO 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 



CAPITULO X 
CONDIÇÕES ESPECIAIS 
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OBRA DE SERRALHEIRO 

I - OBJECTO DA EMPREITADA 

Esta empreitada temkpor fim: 
1) - Executar gradeamentos de ferro forjado 
2) - Exeautar clarabóias e chaminés 
3) - Fornecer e executar tudo o que seja necessárip e 

diga respeito a esta arte de acordo com o projec
to e condições, bem assim como o que se tornar ne
cessário para o bom acabamento da obra e que não 
esteja descrito por omissão. 

I I OBRAS A E Hl PORTO 
/ T ~ \ FACULDADE DE ARQUITECTURA 

A r t û I a - GRADEAMENTOSNiVERSIDADE DO POR" 
! fV A FM TA f A C\ 

Serão executados gradeamentos de ferro forcado nas habi 
taçSes de 3 quartos, conforme pormenor. 

Artû 2* - CLARABÓIAS E CHAMINÉS 
Serão executadas com perfis de ferro apropriados e envi 
draçadas com vidro impresso as clarabóias e chaminés. 

Arts 3* - CAIXILHOS E GRADES DIVERSAS 
Na abertura de ventilação e iluminação existente na co
bertura serão construídos caixilhos, de cantoneiras e 
ferros T, envidraçados com vidro impresso e executar-se 
-ão gradeamentos de pranchetas, de desenho simples para 
colocação nas portas e caixilhos fixos, mencionados nas 
peças escritas e desenhadas do projecto. 
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Arta 4a - PRESCRIÇÕES COMUNS A TODA A OBRA 
Toda a obra de ferro será metalizada. Usar-se-ão os me
lhores preceitos técnicos na execução das diferentes 
obras, conforme desenhos e indicação da Direcção da 
Obra. 

PORTO 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDADE DO PORTO 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 



CAPITULO XI 
CONDIÇÕES ESPECBAIS 

OBRA DE ELECTRICISTA 

I - OBJECTO DA EMPREITADA 
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II -

Esta empreitada tem por fim: 
1) - Executar toda a inátalação 
2) - Requisitar contador 
3) - Executar o quadro 
4) - Instalar os pontos de luz e tomadas 
5) - Fornecer todos os acessórios e material 
6) - Fornecer e executar tudo o que seja necessário pa

ra a execução e perfeito acabamento da obra de 
electricista, de acordo com os elementos anexos, 
bem assim como tudo o que seja necessário nem que 
ião esteja descrito por omissão. 

j UNIVERSIDADE DO PORTO 

OBRAS A E X E G U T A R ^ N T R O DE DOCUMENTAÇÃO 

Art* Ia- - INSTALAÇÃO 
Toda a obra será entubada e interior. 
Executada em rigorosa obediência aos Regulamentos de 
B.T. e com materiais de Ia qualidade, obedecerá ao es
quema do projecto. 

Arta 23- - CONTADOR 
0 contador será trifásico de 3><15A e a instalação exe
cutada em 3 ramais; para iluminação e campainhas, toma
das de corrente e tomadas de aquecimento. 

Arta 3a - QUADRO 
0 quadro será de mármore, munido dos competentes apare
lhos de manobra e corte. 
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Artû k2- - MATERIAL 
Dum modo geral o material será do tipo "Corsino", ou de 
marca a propor e aprovar pela Direcção Técnica da Obra. 

Art* 5a - PONTOS DE LUZ E TOMADAS 
A instalação comportará os pontos de luz necessários e 
as tomadas respectivas, conforme o esquema eléctrico. 

Arta 6* - ACESSÓRIOS 
0 empreiteiro contará portanto com o fornecimento e as
sentamento de todos os acessórios da instalação, como: 
interruptores, comutadores, apliques, abraçadeiras, lâm 
padas, etc. necessários ao bom funcionamento das insta
lações. 

Art* 7a - VERIFICAÇÃO ) ( ^ 1 ) ^ ( ^ 
Antes de aceite, a instalação será posta em carga para 
se averiguar da sua eficiência. 
« n , 'UNLV.ER IDADE DO RÛ.RT „ _, . . «, , 
Em local a indicar pela Direcção Técnica da Obra será 
colocado um armário, executado segundo desenho, para ai 
bergar o contador e o quadro. 



PREÇOS SIMPLES 
JORNAIS 

M A T E R I A I S Unidades PREÇOS 

Trabalhador hora 5*00 

Pedreiro ■ â#oo 
Trolha R 9#00 

Cimeateiro n ê$50 
Serra lhe i ro w 10*00 

Carpjbteiro n 9$00 

Pichele i ro • 10*00 

Ajudante H 6*00 
Pintor It 9*00 

Electricista « 12*00 

-

\l< 6#©iOÃ m 

-

pORTUGAI 1 
-

1¾¾¾¾¾¾ 9 
Wt yMÈJÊÊéÊÉk'./ 

9 S 



PMMHII P R E Ç O S S I M P L E S 
^ K Vt-.^f^W . .-1:1 4 l m M» A m v M w m w A W.^~< 
g IJll.WKtT.il M M A T E R I A I S 

B I M Í I É Í Í I ^ R I MATERIAIS Unidades PREÇOS 

HBJ^^SÔMOSIU^ 9 

Água m3 4*00 

Areia n 70*00 

Bri ta » 70*00 

Betume (massa de vidraceiro) kg. 12*00 

Diatomite w 2*4° 
Cola de carp in te i ro n 27*00 

Dobradiças de la tão fundido 1 22*00 

Ferro para betão armado kg. 6*50 

Ferro em perf is N 7*00 

Madeira de sucupira m3 3 400*00 

Mastique kg. 3*00 

Pedra para alvenaria no loca l da obra m3 210*00 

Idem, para can ta r ia « 580*00 

Tijolo vazado de 0,30x0,15x0,07 1 1*25 

Pregos kg. 12*00 

Telha lusa 1 1*50 

Dobradiças de la tão fundido de 3 i/2" 1 28*00 

Fechadura t ipo l a l e , nacional 1 70*00 

Água-rás kg. 9*00 

dleo de linhaqa R 27*00 

Esmalte inglês e 70*00 

Lixa de papel 1 *90 

Lixa de pano 1 1*60 

Manilhas de grés : de 0 0,00 1 10*40 
n 0 0,10 1 13*00 

" 0 0,125 1 16*60 

" 0 0,15 1 20*40 

http://IJll.WKtT.il


PREÇOS SIMPLES 
M A T E R I A I S 

M A T E R I A I S Unidade* PREÇOS 

Tubos de cimento: de 0 0,15 
" 0 0,20 

Tubo de ferro galvanizado Î de 0 1/2" 
■ 0 3/4" 
" 0 1" 
" 0 1 1/4W 

» 0 1 1/2" 
Azulejo branco WOR, de 0,11x0,11 
Azulejo decorativo de 0,15*0,15 
Autoclismo "Canope" 
Vidro liso de 3 mm 
Cristal de é mm 

m 23*00 
m 32#00 
m 14*50 
m 10*10 
m 25*70 
m 34#SO 
m 43*10 
m2 110*00 
ft 100*00 
1 350*00 
m2 05*00 
s 220*00 



PREÇOS COMPOSTOS 
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» ! Preços 
simples 

PRIÇOS M 

2 
• E 
•9 z 

Í - O p i ^ DISIGHAÇÃO 
• - M 

» ! Preços 
simples 

Jornais Materials 

1 Custo de 1 m3 de escavação 
no ter reno para implantação 
do ed i f i c io 

2 h de trabalhador 10*00 

2 Idem, idem, em abertura de 
caboucos para a l i ce rces 

2,5 h de trabalhador 12*50 

3 Custo de 1 m3 de a lvenar ia 
assente em a l i c e r c e s , com 
argamassa de cimento e a re ia 
ao t raço 1:4, «ta volume 

1 m3 de pedra p4 a l icercei 
0,3 m3 de argamassa 
3 h de pedreiro 
3 h de trabalhador 

1*20 
24*00 
15*00 

210*00 
90*26 

3 Custo de 1 m3 de a lvenar ia 
assente em a l i c e r c e s , com 
argamassa de cimento e a re ia 
ao t raço 1:4, «ta volume 

1 m3 de pedra p4 a l icercei 
0,3 m3 de argamassa 
3 h de pedreiro 
3 h de trabalhador 

40*20 300*26 

4 Custo de 1 m2 de alvenaria de 
perpeanho de 0,2# de espessu
ra assente com argamassa de 
cimento e a re ia ao t raço 1:4» 
em volume, em paredes exteri
ores ou i n t e r io r e s 

0,3 m3 de pedra 
0,06w w água 
3,5 h de pedreiro 
3 h de trabalhador 

*24 
2g*00 
15*00 

63*00 
10*49 

4 Custo de 1 m2 de alvenaria de 
perpeanho de 0,2# de espessu
ra assente com argamassa de 
cimento e a re ia ao t raço 1:4» 
em volume, em paredes exteri
ores ou i n t e r io r e s 

0,3 m3 de pedra 
0,06w w água 
3,5 h de pedreiro 
3 h de trabalhador 43*24 01*94 

5 Custo de 1 m2 de a lvenar ia 
de perpeanho rust icada 53*00 95*00 

6 Custo de 1 m3 de cantar ia t ra 
balhada a pico f ino, assente" 
em so le i r a s e degraus com ar
gamassa de cimento e a re ia ao 
t raço 1:3 eta volume 

1,1 m3 de pedra para cantai 
0,2 m3 de argamassa 
20 h de cante i ro 
16 h de pedreiro 
10 h de trabalhador 

*ia 
*âo 

200*00 
120*00 

90*00 

633*00 
76*76 

6 Custo de 1 m3 de cantar ia t ra 
balhada a pico f ino, assente" 
em so le i r a s e degraus com ar
gamassa de cimento e a re ia ao 
t raço 1:3 eta volume 

1,1 m3 de pedra para cantai 
0,2 m3 de argamassa 
20 h de cante i ro 
16 h de pedreiro 
10 h de trabalhador 

*ia 

4iô*áo 714*76 



PREÇOS COMPOSTOS 

DESIGNAÇÃO 
0 ' 

Preços 
simples 

PREÇOS 

Jornais Materials 

Idera.de alvenaria tratada a 
picola, em floreiras, assen
te com argamassa de c imento e 
areia ao traço 1:4 em volume 
Preço global 

ê Custo de 1 m2 de impermeabili
zação com argamassa hidrdfuga 
em sobreleitos de alicerces 
0.01¾ m3 de argamassa 
0,01 m3 de água 
1,6 h. de trolha 
1 h de trabalhador 

Custo de 1 m3 de argamassa de 
cimento e areia ao traço 1:4, 
em volume 
350 kg de cimento 
1,07 m3 de areia 
0,255 »3 de água 
B h de trabalhador 
2% dos materiais p* quebras 

10 Custo de 1 m3 de argamassa de 
cimento, cal hidráulica e areia 
ao traço 1:1:6, em volume 
130 kg de cimento 
130 kg de cál hidráulica 
1 m3 de areia 
0,4 m3 de água 
ô h de trabalhador 
2% dos materiais p* quebras 

11 Custo de 1 m3 de argamassa de 
cimento e areia ao traço 1:3, 
em volume 
44O kg de cimento 
0,975 m3 de areia 
0,26 m3 de água 
Ô h de trabalhador 
2% dos materiais p* quebras 

12 ¢00 230*00 

#72 
13*60 
5*00 

0*00 
#04 

19*32 3*04 

40*00 

245*00 
74*90 
1#02 
6*42 

40*00 327*54 

40*00 

91*00 
73*00 
70*00 
l*6o 

40*00 254*41 

40*00 

300*00 
67*25 
1#04 
7*52 

40*00 333*31 

http://Idera.de


PREÇOS COMPOSTOS 

DESIGNAÇÃO 
2 •» 

o* 
Preços 

simples 

PREÇOS 

Jornais Materiais 

« 

l 
S 
0. 

I 
? 

cá 

12 Custo de 1 m2 de esteira pré-
-fabriçada "PATIAL" incluindo 
a execução de ripado com arga
massa de cimento e areia ao 
traço 1:3} era volume, para su
porte da telha 
Preço global 

13 Custo de 1 m3 de betão normal 
armado com 40 kg/ferro/m3,pa
ra sapatas de pilares 

300 kg de cimento 
0,8 m3 de brita 
0,4 m3 de areia 
0.4 m3 de água 
40 kg de ferro 
10 h de cimenteiró 
6 h de pedreiro 
lOh de trabalhador 

14 Custo de 1 m3 de massame de 
betão ao traço 1:4:6,em volu
me 
250 kg de c imento 
0,53 m3 de areia 
0,09 m3 de brita 
0,113 m3 de água 
4.5 h de trabalhador 
5% dos materiais p* quebras 

15 Custo de 1 m3 de betão normal 
armado com 60kg/ferro/m3, em 
vigas e pilares 
Preço global 

16 Laje aligeirada para tectos 
Preço global 

17 Custo de 1 m3 de argamassa de 
cimento e areia ao traço 1:2,5 
em volume hidrofugada com 5% 
de Diatomite 
452 kg de c imento 
0,9 m3 de areia 
23 kg de diatomite 
0,29 m3 de água 
8 h de trabalhador 
2$ dos materiais pa quebras 

28*00 78*00 

Ô5#00 
40*00 
50<00 

210*00 
56*00 
20*00 
1*60 

260*00 

253*00 615*96 

22*50 

175*00 
37*10 
52*30 
*45 

22*50 288*59 

300*00 

25*00 

780*00 

55*00 

40*00 

40*00 

316*40 
63*00 
55*20 
1*16 
3*71 

444*47 
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19 

20 

>0A 

21 

22 

23 

■3 
à 24 

PREÇOS COMPOSTOS 

DESIGNAÇÃO 
18 

1 m2 de impermeabilização de 
paredes e pavimentos 

Custo de 1 m2 de fundação de 
pavimentos com crmada de mas
same (1:4:6)! de 0,08 de es
pessura, sobre camada de bri
ta cora 0,15© de altura,aperto 
e rega 
0,00 m3 de massaèe 
0,15 n»3 de brita 
0,5 h de cimenteiro 
0,5 h de trabalhador 

Custo de 1 m2 de betonllba de 
argamassa de cimento e areia 
ao traço 1:3, em volume, es
quartelada 
0,025 m3 de argamassa 
0,01 m3 de água 
0,5 b de trolha 
0,4 h de trabalhador 

1 m2 de mosaico marmorlsado 
em pavimentos 
Preço global 

Custo de 1 m2 de tijoleira,as
sente com argamassa de cimente 
e areia ao traço 1:4, em volu
me 
Preço global 

Custo de 1 m2 de revestimento 
de parede com azulejo de 0.1Î* 
xO.ll, decorativo no Interior 
Preço global 

Custo de 1 m2 de embôço, rebo
co e guarnecimento areado fino 
de paredes interiores com ar
gamassa de cimento, cal hidráu 
Uca e areia ao traço 1:1:3, aã 
volume 
Preço global 

Custo de 1 m2 de embôço, rebo
co e guarnecimento exterior a 

Preços 
simples 

PREÇOS 

Jornais Materials 

5*00 15*00 

1««0 

4*25 
2*50 

23*00 
10*50 

*$55 33*50 

*10 
4*50 
2*g0 

9*59 
*04 

7*10 

30*00 

9*63 

90#00 

20*00 70*00 

53*00 125*00 

24*00 7*00 
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26 

27 

28 

28A 

29 

30 

PREÇOS COMPOSTOS 

DESIGNAÇÃO 

tirolês 
Preço global 

1 m2 de regularização em pa
vimentos 
Preço de aplicação 

Custo de 1 m2 de tijolo rasa
do, de 0,07m.de espessura,as
sente com argamassa de cimen
to e areia ao traço 1:4, «m 
volume 

22 tijolos 
0,02 m3 de argamassa 
0,8 h de trabalhador 
1,5 h de trolha 

Ripado em cimento espaçado p§ 
ra receber telha lusa, com su 
Îerficie da placa revestida ã ã de vidro 

Preço de aplicação 

Custo de 1 m2 de cobertura 
com telha lusa 
42 telhas 
0,025 m3 de argamassa 
1 h de trolha 
2 h de trabalhador 

1 m2 de caixilharia de Ora-
cifer 
Preço global 

Tubo de grés de 0 0,125 
Preço global 

Custo de uma caixa de visita 
de alvenaria de tijolo,imper
meabilidade e revestida,com a 
secção média de 0,80x0,80x1^0 
incluindo tampa de ferro de 
vedação hidráulica, escavação 
e remoção de terras 
Preço global 

•i 
1« 

Preços 
simples 

PREÇOS 

Jornais Meteríeis 

25*00 

5 #00 

15#00 

7*00 

4#00 
13*50 

27#50 
6#55 

17#50 34#05 

10*00 

#01 
9*00 

10*00 

55*00 

67*20 
6#13 

19#01 

ao* oo 

8*50 

73#33 

100*00 

43*00 

270*00 580*00 

http://07m.de
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36 

37 

33 

39 
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t w S p p ) / DESIGNAÇÃO 
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Preços 
simples 

PRÍÇOS 
t w S p p ) / DESIGNAÇÃO 

■ 

• • 
0 * 

Preços 
simples 

Jornais Materials 

Custo de 1 sifSo de pát io de 
gr i s de 0 0,15 assente 

Preço global 40*00 110*00 

Caixa de are ia com as dimen
sões de 0,30x0,30 construída 
em t i j o l o com tampa de fe r ro 

Preço global 130*00 100*00 

Custo de 1 m de tubagem de 
cimento, assente em esgotos, 
de 0 10 ' 

1 m de tubo 
0,02 m3 de argamassa 
0,6 h de t ro lha 
0,6 h de t rabalhador 

*0Ô 
5*40 
3*00 

23*00 
6*55 

Custo de 1 m de tubagem de 
cimento, assente em esgotos, 
de 0 10 ' 

1 m de tubo 
0,02 m3 de argamassa 
0,6 h de t ro lha 
0,6 h de t rabalhador 

â*4ô 29*55 

Idem, idem, de 0 0,10 em gr i s 
Preço global á*20 36*00 

Idem. de manilhas de gr i s com 
envolvimento de betfio de 
0 0,0â, assente 

1,6 de manilha 
0,03 m3 de argamassa 
2 kg de cimento em pó* 
0,6 h de t ro lha 
0,5 h de trabalhador 

*12 

5*40 
2*50 

17* SO 
9*52 
1*40 

Idem. de manilhas de gr i s com 
envolvimento de betfio de 
0 0,0â, assente 

1,6 de manilha 
0,03 m3 de argamassa 
2 kg de cimento em pó* 
0,6 h de t ro lha 
0,5 h de trabalhador 

3*02 29*02 

1 m2 de alvenar ia de t i j o l o 
vazado de 0,15m. assente 

Preço global 25*00 50*00 

1 m2 de alvenar ia de t i j o l o 
burro de O f l l assente 

Preço global 2g*00 70*00 

1 m2 de grelha de betSo vibra
do 

Preço global 30*00 00*00 

Custo de 1 ml de rodapé de 
madeira de t o l a com 0,12 de 
a l t u r a , tendo a ares ta supe
r i o r boleada 

Preço global 10*00 23*00 
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43 

44 

45 

46 

PREÇOS COMPOSTOS 

40 

41 

DESIGNAÇÃO Preços 
simples 

Portas engradadas de 0,040 em 
sucupira, para envidraçar,in
cluindo apainelados e ferra
gens de latão oxidado 
Preço global 

Custo de 1 ra2 de porta exteri
or de madeira de sucupira de 
0 04m.de espessura limpa, de 
abrir, de 1 folha, assente in
cluindo marcos e ferragens de 
latão fundido oxidado 
0,05 m3 de madeira 
0,5 de cola 
0,4 de feehadura tipo Yale, 

de fabrico nacional 
1,5 dobradiças de latão fundido J i/2M 
1 puchador muleta cromada 
18 parafusos 
16 horas de carpinteiro 
8 horas de trabalhador 

Custo de 1 m2 de caixilharia 
exterior ou interior fixa de 
madeira de sucupira de 0,035 
metros de espessura, assente 
lnclnindo marcos laterais su* 
periores 
0.04 m2 de sucupira 
12 parafusos 
0.3 kg de.cola 
18 h de carpinteiro 
7 h de trabalhador 

Custo de 1 m2 de portas inte
riores pré'-fabricadas com aros 
de tola 
Preço global 

1 ml de móveis de cozinha em 
tola para pintar 
Preço global 

Uma caixa para contadores em 
tola 
Preço global 

1 m2 de arrincoado de tola 
Preço global 

PREÇOS 

Jornais Materials 

125*00 270*00 

144*00 
40*00 

340*00 
8*10 

28*00 
42*00 
40*00 

3*60 

188*00 461*70 

117*00 
25J00 

272*00 
2*40 
8*10 

152*00 282*50 

80*00 

200*00 

80*00 

70*00 

150*00 

700*00 

220*00 

150*00 

http://04m.de
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Preços 
simples 

PREÇOS 
M 

S 
• 
E 
•a 
Z 

y 

f{ j3Kly f DESIGNAÇÃO 
■ 
 2 
3 5 
0 * 

Preços 
simples 

Jornais Materiais 

47 Custo de 1 ml de estore p lá s 
t i co ? de l 4 qualidade, assen
t e , incluindo todos os acesso* 
r i o s 

Preço global 45*00 330*00 

4£ 1 m2 de porta t ipo "ModernfcGd 
Preço global 

i 

100*00 600*00 

49 Custo de 1 ml de ca le i r a de 
chapa zincada n* 24, com 0,30 
m.de desenvolvimento, incluin 
do ferragens 

Preço global 22*00 54*00 

50 Idem, de 1 ml de tubo de que
da para águas pluv ia i s , com 0 
0,08, assente inckindo f e r r a 
gens 

Preço global 34*00 60*00 

51 1 ml de rufo de zinco com 
0,15 de largura 

Preço global 10*00 3 O* 00 

52 Custo de um sifSo de banheira, 

Preço global 10*00 35*00 

53 1 ml de tubo de ferro galva
nizado de 0 2W 

Preço global 6*ao 58*10 

54 Idem, idem, de já 1 l/2« 
Preço global 5*00 53*00 

55 1 ml de tubo de ferro galvani
zado de 0 1 3/411 

Preço global 6*00 55*00 

56 Idem, idem, de 0' l n 

Preço global 4*50 32*00 

57 Idem, idem, de 0 3/4" 
Preço global 4*50 23*00 



58 

59 

60 

61 

62 

•a I 

63 

PREÇOS COMPOSTOS 

DESIGNAÇÃO 

Idem, idem, de 0 1/2" nas ligi 
ções das louças 
1,1 m de tubo 
20$ para acessórios 
0,4 h de picheleiro 
0,4 h de ajudante 

Custo de uma bacia de retrete 
sifénica, de louça de cor ref» 
NOR, assente incluindo a ins
talação de autoclismo CÂNOPE, 
embebido nas paredes e todos 
os pertences 
1 bacia de retrete sifóniea 
1 autoclismo Canope 
1,5 m. de tubo galvanizado # 3/41 
1 calção de chumbo 
1 emboque de borracha 
1 assento de plástico 
4 parafusos de metal 
5 h de picheleiro 
3 h de ajudante 

Custo de um bidet, de louça de 
cor, ref* NOR de duas entradas 
assente, completo 
Preço global 

Custo de um lavatório de lou
ça de cor, ref* NOR, assente 
incluindo torneira para água 
quente e fria de 0 1/2" 
Preço global 

Custo de uma banca de aço ino
xidável, de 2 pias de fabrico 
nacional, assente, incluindo 
torneiras para água quente e 
fria, sifão de garrafa, de co
luna e triturador ^ 

Custo de uma banheira tipo 
"OEIRAS", de ferro esmaltado, 
com 1,70« de comprimento,as
sente, incluindo torneira mis 
turadora e chuveiro "telefone' 
Preço global 

<s m Preços 
simples 

PREÇOS 

Jornais 

4*00 
2*40 
6*40 

50*00 
13*00 
6ê*00 

50*00 

55*00 

230*00 

320*00 

Materials 

15#95 
3*19 

19*14 

210*00 
320*00 

26*00 
25*00 

Ô#00 
50*00 

2*00 

641*00 

300*00 

2â0*00 

6 400*00 

2 700*00 
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65 

66 

67 

63 

69 

70 

71 

DESIGNAÇÃO 
O * 

Custo de 1 m2 de pintura com 
verniz celuloso, de madeiras 
exteriores ou interiores 
Preço global 

Idem, com duas demãos de tin
ta plástica em paramentos ex
teriores 
Prego global 

Idem, idem, em paramentos in
teriores 
Preço global 

Idem, a duas demãos em caia
ção, em paredes 
Preço global 

Idem, com alvaiado e gelatina 
em tectos estucados 
Preço global 

Custo de 1 m2 de vidro liso 
de 6 mm, tipo belga, assente 
Preço global 

Idem, idem, de 3 mm, ou im
presso ou liso, assente 
1 m2 de vidro 
0,â kg de massa de vidraceiro 
1,5 h de vidraceiro 

Custo de 1 m2 de pintura a 
ó*leo e esmalte, sobre madeira 
0,5 kg de óleo de linhaça 
0,1 kg de água-rás 
0,03 kg de secante 
0,15 kg de tinta em pé 
1 fl. de lixa 
0,10 kg de tinta de esmalte 
1,5 h de pintor 
0,5 h de trabalhador 

Preços 
simples 

PREÇOS 

Jornais Materiais 

â*oo 16*00 

12*00 

10*00 

9*00 

9*00 

50*00 

15*00 

16*00 

14*00 

6*00 

8*00 

220*00 

â5#oo 
9*60 

15*00 

13*50 
2*50 

94*60 

13*50 
*90 

1*05 
3*00 
*90 

7*00 

16*00 26*35 
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DESIGNAÇÃO 5« 
o* 

Preços 
t lmplet 

PREÇOS 

Jornais Materiait 

72 Idem, sobre ferro ou zinco c/ 
demão de cromato de zinco, 
óleo e esmalte 
0,6 kg de áleo de linhaça 
0)2 kl de água-rás 
0,03 kg de secante 
0,10 kg de zarcão 
1 fl. de lixa de pano 
1,5 h de pintor 
0,8 h de trabalhador 

73 Gradeamento de ferro forjado 
Preço global 

74 Custo de caixilhos de canto
neira e ferros lw, na abertu
ra de ventilação da cobertura 
Preço global 

75 Quadro em mármore e requisi
ção de contador para três 
circuitos 
Preço global 

76| Instalação de um ponto de 
luz 
Preço global 

77 Instalação duma tomada de 
corrente 
Preço global 

78 Instalação de tomadas de 
aquecimento 
Preço global 

13*50 
4*00 

16*70 
1*80 
1*05 
7*00 
1*60 

17*50 

100*00 

28*15 

150*00 

110*00 230*00 

1 200*00 

50*00 

60*00 

70*00 

1 400*00 

100*00 

140*00 

160*00 



Bj I' Bfi'Oi'CH* 1 MEDI ÇÕES 
_ PgpL MEDI ÇÕES 
1 

H DIMINSÔIS QUANTIDADES 

K l l ^ Ë : i i l {Ao DAS OBRAS H t  
Tr JiS% ri*/ 

z * Compri Largura Altura taras Pardais Totais 
j-.^J^, z * Compri Largura Altura taras Pardais Totais 

C .O.P.A. 

UM ALDEAMENTO NA BONANÇA, 
OFIR 

CAPITULO I 
OBRA DS PEDREIRO E 

ÛAËOttàUEÏRO 

Art* 1» lit 
Escavação para imp lan t a  m3 
ção do e d i f í c i o 13.20 13.20 0.20 34.30C 

Art» 2a 
] 

Abertura de caboucos para 1 
fundações de paredes de 
pedra 
fossa e ca ixas 2 13.20 o.âo 1.00 21.100 

2 13.20 0.Ô0 1.00 21.100 
7.50 0.Ô0 1.00 6.000 
3.50 o.go 1.00 2.000 
3.00 O.gO 1.00 2.4OO 

5.600 7.00 o.to 1.00 
2.4OO 
5.600 

3.50 2.50 1.Ô0 15.000 m3 

Art* 3Û 

2 0.90 0.90 0.90 1.50 76.30C) 

Art* 3Û 

2 0.90 0.90 0.90 76.30C) 

Abertura de caboucos para _ , ■ , : 

fundações de paredes de 
t i j o l o 4.30 0.50 0.60 1.300 

4.70 0.50 0.60 I.4OO 
0.600 2.00 0.50 0.60 
I.4OO 
0.600 

4.60 0.50 0.60 I.4OO 
2 4.20 0.50 0.60 2.5OO m3 

Art* 4ft 

3.90 0.50 0.60 1.200 Ô.4OO 

Art* 4ft 

3.90 0.50 0.60 Ô.4OO 

Alvenar ia em fundações 
paredes e x t e r i o r e s e i n 
t e r i o r e s de peara 73.00 0.50 0.90 33.200 
i n t e r i o r e s de t i j o l o 

Art» 5fl 

20.00 0.30 0.60 5.000 3S.20C i n t e r i o r e s de t i j o l o 

Art» 5fl 

20.00 0.30 0.60 3S.20C 

Alvenar ia de perpeanho de 
0,2dm. em paredes de e l e 
vação 2 13.20 3.7Q 97.70 

2 13.20 
10.70 

3.ÔÛ 
2.70 

100.30 
23.50 

7.50 3.5° 26.30 247.30 7.50 3.5° 247.30 



;.8"§í©10!l, MEDIÇÕES 

'Í^É^nP5*0 DAS <>■"** 
DIMENSÕES QUANTIDADES 

'Í^É^nP5*0 DAS <>■"** Comprt Largura Altura "ST Pardais Totais 

Artft 6 a 

Alvenaria rust icada de 
perpeanho de 0,30 

Arta 7 a 

Cantaria a pico fino em 
degraus 

Arta 8 a 

Alvenaria em degraus t r a 
tada a picola 

Art4 9* 
Alvenaria de t i j o l o vazai 
do de 0,l5m. de espessura 

A descontar: 

Art4 10a 

Alvenaria de t i j o l o bur
ro de 0,llm de espessura 

A descontar: 

Art* 11 a 

Alvenaria de t i j o l o de 
0,07 assente ao cutelo 

A descontar: 

2 

2 

2 

2 

5 

2.70 
2.50 
4.00 
1.10 
0.35 

13.20 
13.20 

3.50 

1.00 
4.00 
2.00 
1.10 

3.30 
3.5O 

2.80 
O.7O 

I .70 

4.20 
3.3O 

1.80 
0.80 

9.00 
5.00 

0.80 

O.3O 
0.30 
O.3O 
0.30 

O.4O 
0«40 

fesSE 

2.20 
2.20 
2.20 
1.10 
1.90, 

0.60 
O.4O 
0.80 

0.18 
0.18 
0.18 
0.18 

0.15 
0.15 

Sli 
2.80 
2.80 

a. 10 

3.00 
3.00 

2.10 
2.10 

2.60 
3.00 

2.10 

5.90 
5.50 
8.80 
2.40 
0.70 

247.8O 

23.30 m2 

Artft 6 a 

Alvenaria rust icada de 
perpeanho de 0,30 

Arta 7 a 

Cantaria a pico fino em 
degraus 

Arta 8 a 

Alvenaria em degraus t r a 
tada a picola 

Art4 9* 
Alvenaria de t i j o l o vazai 
do de 0,l5m. de espessura 

A descontar: 

Art4 10a 

Alvenaria de t i j o l o bur
ro de 0,llm de espessura 

A descontar: 

Art* 11 a 

Alvenaria de t i j o l o de 
0,07 assente ao cutelo 

A descontar: 

2 

2 

2 

2 

5 

2.70 
2.50 
4.00 
1.10 
0.35 

13.20 
13.20 

3.50 

1.00 
4.00 
2.00 
1.10 

3.30 
3.5O 

2.80 
O.7O 

I .70 

4.20 
3.3O 

1.80 
0.80 

9.00 
5.00 

0.80 

O.3O 
0.30 
O.3O 
0.30 

O.4O 
0«40 

fesSE 

2.20 
2.20 
2.20 
1.10 
1.90, 

0.60 
O.4O 
0.80 

0.18 
0.18 
0.18 
0.18 

0.15 
0.15 

Sli 
2.80 
2.80 

a. 10 

3.00 
3.00 

2.10 
2.10 

2.60 
3.00 

2.10 

15.8C 
5.30 
2.80 

RJ 

9.80 

3.60 

224.5C 

■2 
23.90 

m3 
O.490 

»3 
0.410 

n2 

Artft 6 a 

Alvenaria rust icada de 
perpeanho de 0,30 

Arta 7 a 

Cantaria a pico fino em 
degraus 

Arta 8 a 

Alvenaria em degraus t r a 
tada a picola 

Art4 9* 
Alvenaria de t i j o l o vazai 
do de 0,l5m. de espessura 

A descontar: 

Art4 10a 

Alvenaria de t i j o l o bur
ro de 0,llm de espessura 

A descontar: 

Art* 11 a 

Alvenaria de t i j o l o de 
0,07 assente ao cutelo 

A descontar: 

2 

2 

2 

2 

5 

2.70 
2.50 
4.00 
1.10 
0.35 

13.20 
13.20 

3.50 

1.00 
4.00 
2.00 
1.10 

3.30 
3.5O 

2.80 
O.7O 

I .70 

4.20 
3.3O 

1.80 
0.80 

9.00 
5.00 

0.80 

O.3O 
0.30 
O.3O 
0.30 

O.4O 
0«40 

fesSE 

2.20 
2.20 
2.20 
1.10 
1.90, 

0.60 
O.4O 
0.80 

0.18 
0.18 
0.18 
0.18 

0.15 
0.15 

Sli 
2.80 
2.80 

a. 10 

3.00 
3.00 

2.10 
2.10 

2.60 
3.00 

2.10 

0.05C 
0.22C 
0.10c 
0.12c 

RJ 

9.80 

3.60 

224.5C 

■2 
23.90 

m3 
O.490 

»3 
0.410 

n2 

Artft 6 a 

Alvenaria rust icada de 
perpeanho de 0,30 

Arta 7 a 

Cantaria a pico fino em 
degraus 

Arta 8 a 

Alvenaria em degraus t r a 
tada a picola 

Art4 9* 
Alvenaria de t i j o l o vazai 
do de 0,l5m. de espessura 

A descontar: 

Art4 10a 

Alvenaria de t i j o l o bur
ro de 0,llm de espessura 

A descontar: 

Art* 11 a 

Alvenaria de t i j o l o de 
0,07 assente ao cutelo 

A descontar: 

2 

2 

2 

2 

5 

2.70 
2.50 
4.00 
1.10 
0.35 

13.20 
13.20 

3.50 

1.00 
4.00 
2.00 
1.10 

3.30 
3.5O 

2.80 
O.7O 

I .70 

4.20 
3.3O 

1.80 
0.80 

9.00 
5.00 

0.80 

O.3O 
0.30 
O.3O 
0.30 

O.4O 
0«40 

fesSE 

2.20 
2.20 
2.20 
1.10 
1.90, 

0.60 
O.4O 
0.80 

0.18 
0.18 
0.18 
0.18 

0.15 
0.15 

Sli 
2.80 
2.80 

a. 10 

3.00 
3.00 

2.10 
2.10 

2.60 
3.00 

2.10 

0.20c 

RJ 

9.80 

3.60 

224.5C 

■2 
23.90 

m3 
O.490 

»3 
0.410 

n2 

Artft 6 a 

Alvenaria rust icada de 
perpeanho de 0,30 

Arta 7 a 

Cantaria a pico fino em 
degraus 

Arta 8 a 

Alvenaria em degraus t r a 
tada a picola 

Art4 9* 
Alvenaria de t i j o l o vazai 
do de 0,l5m. de espessura 

A descontar: 

Art4 10a 

Alvenaria de t i j o l o bur
ro de 0,llm de espessura 

A descontar: 

Art* 11 a 

Alvenaria de t i j o l o de 
0,07 assente ao cutelo 

A descontar: 

2 

2 

2 

2 

5 

2.70 
2.50 
4.00 
1.10 
0.35 

13.20 
13.20 

3.50 

1.00 
4.00 
2.00 
1.10 

3.30 
3.5O 

2.80 
O.7O 

I .70 

4.20 
3.3O 

1.80 
0.80 

9.00 
5.00 

0.80 

O.3O 
0.30 
O.3O 
0.30 

O.4O 
0«40 

fesSE 

2.20 
2.20 
2.20 
1.10 
1.90, 

0.60 
O.4O 
0.80 

0.18 
0.18 
0.18 
0.18 

0.15 
0.15 

Sli 
2.80 
2.80 

a. 10 

3.00 
3.00 

2.10 
2.10 

2.60 
3.00 

2.10 

7.80 
2.00 

RJ 

9.80 

3.60 

224.5C 

■2 
23.90 

m3 
O.490 

»3 
0.410 

n2 

Artft 6 a 

Alvenaria rust icada de 
perpeanho de 0,30 

Arta 7 a 

Cantaria a pico fino em 
degraus 

Arta 8 a 

Alvenaria em degraus t r a 
tada a picola 

Art4 9* 
Alvenaria de t i j o l o vazai 
do de 0,l5m. de espessura 

A descontar: 

Art4 10a 

Alvenaria de t i j o l o bur
ro de 0,llm de espessura 

A descontar: 

Art* 11 a 

Alvenaria de t i j o l o de 
0,07 assente ao cutelo 

A descontar: 

2 

2 

2 

2 

5 

2.70 
2.50 
4.00 
1.10 
0.35 

13.20 
13.20 

3.50 

1.00 
4.00 
2.00 
1.10 

3.30 
3.5O 

2.80 
O.7O 

I .70 

4.20 
3.3O 

1.80 
0.80 

9.00 
5.00 

0.80 

O.3O 
0.30 
O.3O 
0.30 

O.4O 
0«40 

fesSE 

2.20 
2.20 
2.20 
1.10 
1.90, 

0.60 
O.4O 
0.80 

0.18 
0.18 
0.18 
0.18 

0.15 
0.15 

Sli 
2.80 
2.80 

a. 10 

3.00 
3.00 

2.10 
2.10 

2.60 
3.00 

2.10 

25.20 
9.90 

RJ 

9.80 

3.60 

224.5C 

■2 
23.90 

m3 
O.490 

»3 
0.410 

n2 

Artft 6 a 

Alvenaria rust icada de 
perpeanho de 0,30 

Arta 7 a 

Cantaria a pico fino em 
degraus 

Arta 8 a 

Alvenaria em degraus t r a 
tada a picola 

Art4 9* 
Alvenaria de t i j o l o vazai 
do de 0,l5m. de espessura 

A descontar: 

Art4 10a 

Alvenaria de t i j o l o bur
ro de 0,llm de espessura 

A descontar: 

Art* 11 a 

Alvenaria de t i j o l o de 
0,07 assente ao cutelo 

A descontar: 

2 

2 

2 

2 

5 

2.70 
2.50 
4.00 
1.10 
0.35 

13.20 
13.20 

3.50 

1.00 
4.00 
2.00 
1.10 

3.30 
3.5O 

2.80 
O.7O 

I .70 

4.20 
3.3O 

1.80 
0.80 

9.00 
5.00 

0.80 

O.3O 
0.30 
O.3O 
0.30 

O.4O 
0«40 

fesSE 

2.20 
2.20 
2.20 
1.10 
1.90, 

0.60 
O.4O 
0.80 

0.18 
0.18 
0.18 
0.18 

0.15 
0.15 

Sli 
2.80 
2.80 

a. 10 

3.00 
3.00 

2.10 
2.10 

2.60 
3.00 

2.10 

25.20 
9.90 35.10 

7.20 

6.20 

«2 
27.90 

m2 
30.00 

Artft 6 a 

Alvenaria rust icada de 
perpeanho de 0,30 

Arta 7 a 

Cantaria a pico fino em 
degraus 

Arta 8 a 

Alvenaria em degraus t r a 
tada a picola 

Art4 9* 
Alvenaria de t i j o l o vazai 
do de 0,l5m. de espessura 

A descontar: 

Art4 10a 

Alvenaria de t i j o l o bur
ro de 0,llm de espessura 

A descontar: 

Art* 11 a 

Alvenaria de t i j o l o de 
0,07 assente ao cutelo 

A descontar: 

2 

2 

2 

2 

5 

2.70 
2.50 
4.00 
1.10 
0.35 

13.20 
13.20 

3.50 

1.00 
4.00 
2.00 
1.10 

3.30 
3.5O 

2.80 
O.7O 

I .70 

4.20 
3.3O 

1.80 
0.80 

9.00 
5.00 

0.80 

O.3O 
0.30 
O.3O 
0.30 

O.4O 
0«40 

fesSE 

2.20 
2.20 
2.20 
1.10 
1.90, 

0.60 
O.4O 
0.80 

0.18 
0.18 
0.18 
0.18 

0.15 
0.15 

Sli 
2.80 
2.80 

a. 10 

3.00 
3.00 

2.10 
2.10 

2.60 
3.00 

2.10 

3.80 
3.40 

35.10 

7.20 

6.20 

«2 
27.90 

m2 
30.00 

Artft 6 a 

Alvenaria rust icada de 
perpeanho de 0,30 

Arta 7 a 

Cantaria a pico fino em 
degraus 

Arta 8 a 

Alvenaria em degraus t r a 
tada a picola 

Art4 9* 
Alvenaria de t i j o l o vazai 
do de 0,l5m. de espessura 

A descontar: 

Art4 10a 

Alvenaria de t i j o l o bur
ro de 0,llm de espessura 

A descontar: 

Art* 11 a 

Alvenaria de t i j o l o de 
0,07 assente ao cutelo 

A descontar: 

2 

2 

2 

2 

5 

2.70 
2.50 
4.00 
1.10 
0.35 

13.20 
13.20 

3.50 

1.00 
4.00 
2.00 
1.10 

3.30 
3.5O 

2.80 
O.7O 

I .70 

4.20 
3.3O 

1.80 
0.80 

9.00 
5.00 

0.80 

O.3O 
0.30 
O.3O 
0.30 

O.4O 
0«40 

fesSE 

2.20 
2.20 
2.20 
1.10 
1.90, 

0.60 
O.4O 
0.80 

0.18 
0.18 
0.18 
0.18 

0.15 
0.15 

Sli 
2.80 
2.80 

a. 10 

3.00 
3.00 

2.10 
2.10 

2.60 
3.00 

2.10 

23.4O 
15.00 38.40 

6.20 

«2 
27.90 

m2 
30.00 

Artft 6 a 

Alvenaria rust icada de 
perpeanho de 0,30 

Arta 7 a 

Cantaria a pico fino em 
degraus 

Arta 8 a 

Alvenaria em degraus t r a 
tada a picola 

Art4 9* 
Alvenaria de t i j o l o vazai 
do de 0,l5m. de espessura 

A descontar: 

Art4 10a 

Alvenaria de t i j o l o bur
ro de 0,llm de espessura 

A descontar: 

Art* 11 a 

Alvenaria de t i j o l o de 
0,07 assente ao cutelo 

A descontar: 

2 

2 

2 

2 

5 

2.70 
2.50 
4.00 
1.10 
0.35 

13.20 
13.20 

3.50 

1.00 
4.00 
2.00 
1.10 

3.30 
3.5O 

2.80 
O.7O 

I .70 

4.20 
3.3O 

1.80 
0.80 

9.00 
5.00 

0.80 

O.3O 
0.30 
O.3O 
0.30 

O.4O 
0«40 

fesSE 

2.20 
2.20 
2.20 
1.10 
1.90, 

0.60 
O.4O 
0.80 

0.18 
0.18 
0.18 
0.18 

0.15 
0.15 

Sli 
2.80 
2.80 

a. 10 

3.00 
3.00 

2.10 
2.10 

2.60 
3.00 

2.10 8.40 8.40 

6.20 

«2 
27.90 

m2 
30.00 

Artft 6 a 

Alvenaria rust icada de 
perpeanho de 0,30 

Arta 7 a 

Cantaria a pico fino em 
degraus 

Arta 8 a 

Alvenaria em degraus t r a 
tada a picola 

Art4 9* 
Alvenaria de t i j o l o vazai 
do de 0,l5m. de espessura 

A descontar: 

Art4 10a 

Alvenaria de t i j o l o bur
ro de 0,llm de espessura 

A descontar: 

Art* 11 a 

Alvenaria de t i j o l o de 
0,07 assente ao cutelo 

A descontar: 

2 

2 

2 

2 

5 

2.70 
2.50 
4.00 
1.10 
0.35 

13.20 
13.20 

3.50 

1.00 
4.00 
2.00 
1.10 

3.30 
3.5O 

2.80 
O.7O 

I .70 

4.20 
3.3O 

1.80 
0.80 

9.00 
5.00 

0.80 

O.3O 
0.30 
O.3O 
0.30 

O.4O 
0«40 

fesSE 

2.20 
2.20 
2.20 
1.10 
1.90, 

0.60 
O.4O 
0.80 

0.18 
0.18 
0.18 
0.18 

0.15 
0.15 

Sli 
2.80 
2.80 

a. 10 

3.00 
3.00 

2.10 
2.10 

2.60 
3.00 

2.10 8.40 

6.20 

«2 
27.90 

m2 
30.00 



MEDIÇÕES 

DAS OBRAS li DIMBNSOES 

Compri- Largura Altura 

QUANTIDADES 

Parciais Totais 

Art a 12* 
Macissos de betão em es
cadas 

Art* 13a 

Hidófugo em alicerces 
paredes exteriores 
paredes interiores Fared es de suporte alvenaria rustlcada) 

Art a 14a 

Abertura de roços para o 
e l e c t r i c i s t a e p i che le i 
ro 

CAPjTOÇ\ U 
OBRA DE CIMENTEIRO 

Art* 1» 
Betao armado em sapatas 

Arta 2* 
BetSo armado em pilares 

Art* 3a 
Betão armado em vigas, 
lintéis, cornijas,etc. 

Art a 4 a 

Betão na l a j e de cobertu
ra 

Art* 5 a 

Lajes de t ec to 
l a j e da fossa 

1.20 

73. ao 
23.00 

0.60 I 0.30 

0.60 
0.50 

44.30 
14.00 

23,90 

0 Necessário 

6 

1.00 

0.30 

7.00 
6.00 
3.50 
4.00 
14.20 

6.00 
g.00 

7.00 
2.20 
3.50 

1.00 0.50 

O.3O 4.50 

O.3O 
O.3O 
O.3O 
0.10 
0.65 

13.20 
6.00 

4.5O 
1.20 
2.00 

O.3O 
O.3O 
0.30 
1.00 
0.15 

3?i 30f» 

O.63O 
O.54O 
O.63O 
O.4OO 

103.00 
62.40 

31.50 
2.60 
7.00 

m3 
0.220 

m2 
32.20 

ra3 
3.000 

m3 
2.4OO 

m3 
3.600 

m2 
I65.4O 

m2 
41.10 



MEDIÇÕES 
^^a| H 

DIMINSOeS QUANTIDADES 

^ p l W M J t o DAS GIRAS H 
wm ° Compri- Largura Altura taras Parciais Totais 

CAPITULO I I I 
r>pt?A nft ffenrwA UDXÍA y a AiíULílA 

i 

j 

Art* l f t 

Massame de betão em p a v i 
mentos 5.80 12.70 73.70 m2 

A r t a 2» 

6.80 1 5.80 

i 

39.40 113.10 

A r t a 2» 

6.80 1 5.80 

i 

113.10 

Be ton i lha em pavimentos l m2 
(medição a r t f l l f t) | 113.10 

Art* 3* i 
Impermeabi l ização de pa
redes e x t e r i o r e s t p a v i 
mentos 
medição paredes e x t e r i o r s 1 224.50 ink» 
medição pavimentos 

Art* 4 A 

! XX.p m X\J 337.60 medição pavimentos 

Art* 4 A 

337.60 

T i j o l e i r a prensada em pa ^¾¾¾¾¾ 
vimentos 1.70 

4 .40 
0.80 
8.20 

I.4O 
36.10 1 

4.20 2.7O 11.30 
2.50 | 4 .20 10.50 m2 

Art f l 5ft 

2.10 1 2 .00 IfewSl 4.20 63.50 

Art f l 5ft 

111111¾¾ IfewSl 63.50 

Mosaico h i d r á u l i c o marmo-
r i z a d o em pavimento 2 .20 3.20 7.00 m2 

A r t a 6* 

1.30 3.20 4 .20 11.20 

A r t a 6* 

1.30 3.20 11.20 

Azulejos deco ra t i vos 0 ,11 
x O f l l em paredes 
banho 2 2.30 

2.20 
1.60 

2 .10 
2.10 
2.10 

9 .70 
4 .60 
3.40 
5.00 2 1.20 IMPT&A 2.10 

9 .70 
4 .60 
3.40 
5.00 

2 1.30 2,10 5.50 
2 0.90 2.10 3.80 
2 O.9O 2.10 3.80 

cozinha 2 I . 7 0 2.10 7.10 

A d e s c o n t a r : 
2 3.40 2.10 14.30 57.20 

A d e s c o n t a r : 
2 3.40 2.10 57.20 

1.80 2 .10 3.80 m2 

Art* 7 a 

6 0.80 2.10 1.00 4 .80 52.40 

Art* 7 a 

6 0.80 2.10 52.40 

Emboço,reboco e g u a r n e c i 
mento a t i r o l ê s no e x t e r i 
or 
medição paredes e x t e r i o r s I 224.50 



M E D I Ç Õ E S 

O DAS OBRAS 

muros exteriores - face 
interior 

Art* 8a 

Emboço, reboco e guarne
cimento a tlrol&s no in
terior 
garagem 
sala de estar 

Artfl 9a 
Emboço, reboco 
fino 
cozinha 
sala de jantar 
quarto 
A descontar: 

e areado 

Art* 10a 
Emboço e reboco e areado 
em tectos 
medição telhado 

Art* 11* 
Regularização do pavimen
to 

Arta 12 a 
Ripado em cimento incluin 
do isolamento em II de v| 
dro 

ârta 13a 
abertura em telha "lusa" 
medição telhado 

Arta 14a 
Caixas de areia 

krta 15a 
Colectores de grés de 
3,125 

|i 
Z4 

5.5O 
4.00 

18.00 

2 
2 
2 
2 

2 
2 

10.00 
4.20 
2.80 
2.7O 
4.10 

1.80 
0.80 
1.10 

DIMENSÕES 

Comprl* Largura ! Altura 

3.5O 
3.5O 
3.00 

O.9O 
O.3O 
3,00 
3.Q0 
3.°0 

2.10 
2.10 
1.10 

QUANTIDADES 

Parciais Totais 

224.5O 

36.00 

19.30 
14.00 
54.00 

9.00 
25.20 
16.80 
16.20 
2k.f,é9 91.80 

m2 
260.50 

87.30 

m2 
79.60 

m2 
I65.4O 

m2 
113.10 

m2 
165*40 

m2 
165.40 

ml 
4.0 



MEDIÇÕES 

' \S$$fiH\ \çAO DAS OBRAS 

%ÊÊÊÊ t í k m 
it 

DIMENSÕES QUANTIDADES 

' \S$$fiH\ \çAO DAS OBRAS 

%ÊÊÊÊ t í k m 
it <zst Largura Altura "Sr- Pardals Totais 

Art» 16* 
Colectores de grés de 
0, lOm. 

ml 
19.0 

Art* 17a 

Caixas de v i s i t a 2 2 

Art* 10* H 
Sifões de pát io 2 2 

Art* 19* 
Rasgamento côa ca ix i lha 
r i a de Gracifer 0.35 1.90 0.70 

m2 
0.70 

Art* 20* 
Grelha de betão vibrado 3.30 1.50 5.00 

m2 
5.00 

à r t * 21* 
Foglo de t i j o l o ref rac tá
r i o incluindo chaminé* 1 

Art* 22* 
Chaminés de fumos e chei
ros em t i j o l o , revestidas 
na par te l i v r e a t i j o l o 
prensado 2 

fera 

2 

Art* 23* 
Chapim de cimento em co
roamento de muros 

ml 
14.00 

OBRA DÈ^ARPífesiRO 

Art* 1* 
Rodapés de madeira de to
la de 0,12m. de a l t u r a 

ml 
37.50 

Art* 2* 
Partas exter iores de su
cupira engradadas e envi
draçadas 

Art* 3* 
Portas ex ter iores de suei 
p i ra engradadas e almofa
dadas 

2 

2.00 
3.90 

0.90 
2.60 

2.10 
2.10 

2.10 
2.10 

lf #20 
5.20 

m2 
12.40 

m2 
12. ÔO 

Art* 2* 
Partas exter iores de su
cupira engradadas e envi
draçadas 

Art* 3* 
Portas ex ter iores de suei 
p i ra engradadas e almofa
dadas 

2 

2.00 
3.90 

0.90 
2.60 

2.10 
2.10 

2.10 
2.10 

1.90 
io f 9P 

m2 
12.40 

m2 
12. ÔO 



MEDIÇÕES 

© DAS OBRAS 

Art a 4 a 

Caixilharia exterior em 
sucupira com marcos do 
mesmo material e apaine-
lados de tola 

Arta 5a 
Portas interiores pré"-fa-
bricadas "OKAL" folheadas 
a tola e com aros de tola 

Art* 6* 
Máveis da cozinha em tola 
revestidos a formica e 
com tampa de mármore 

Arta 7a 

Caixa dos contadores em 
tola 

Arta 8a 
Arrincoado de tola 

Artfl 9a 

Estores de plástico 

Arta 10* 
Porta tipo "Modernfold" 
em réguas de tola com 
junta plástica 

CAPITULO,Y 
OBRA pg ríSis-

LEÍRO Ë FùfagfîRO 

Art a I a 

Caleiras em chapa de zin
co n a 24 

Arta 2a 

Rufos em zinco com 0,15m. 
de largura média 

Arta 3a 

Tubo de queda em zinco 

j ! DIMENSÕES 

Comprl-

1.10 

0.Ô0 

Largura 

4.40 1.40 

Altura 

1.10 

2.10 

1.Ô0 2.10 

QUANTIDADES 

Parciais 



MEDIÇÕES ô 

AÇAO DAS OBRAS 
kÉMMMgl 

ii DIMINSÕBt QUANTIDADES 

Compri- Largura Altura Parciais 

Arta 4a 

Tubo de ferro de 1 3/4" 

Arta 5* 
Tubo de ferro 0 2" 

Arts 6* 
Tubo de ferro galvanizado 
de 0 1 1/2" 

Arta 7a 

Tubo de ferro galvanizado de 0 1» 

Arta Sa 

Tubo de ferro galvanizado 
de 3/4" 

Arta 9a 
Tubo de ferro galvanizado 
de 0 1/2w 

Arta 10a 

SifSes de banheiras 

Arta 11a 
Retretes sifánicas de cor 
"NOR", com todos os per
tences 

Arta 12a 
Bidés de cor com todos os 
pertences 

Arta 13a 
Lavatórios de cor com to
dos os pert ene es 

Arta 14a 
Banca em aço inox coa 2 
pias, munida de tritura
dor 

Arta 15a 
Baneiras em ferro esmalta 
do "Oeiras" cora todos os" Ïertences e chuveiro te-efone 



mm MEDIÇÕES 
DIMENSÕES QUANTIDADES 

| , í ^ ^ | j L . A Ç A O DAS OBRAS Comprl- Largura Altura •sr Parclali Totais 

Art* 36* ml 
Tubagem era f ibroc imento 15.00 

Art* 17* ml 
Tubagem de grés de 0,0a 6.00 

Art* 18* 
Esquentador para água l 

1 
1 

CAPITULO VI 
OBRA DE PINTOR E VIDRACII 

f̂ í-CAPITULO VI 
OBRA DE PINTOR E VIDRACII RO 

1 

JL** w* X 

1 

Envernizamento com 2 de-
mãos de ve rn iz cera 
rodapés 37.50 0.12 4 .50 
p o r t a da garagem e 4 2.60 2.10 21,80 
en t rada 2 0 .90 2.10 3.80 
p o r t a s i n t e r i o r e s 2 8.40 16.80 
po r t a "modernfold" 2 3.Ô0 7.60 m2 
a r r i ncoado 

Art* 2* 

4.20 4.2Ç 53.70 a r r i ncoado 

Art* 2* 

4.20 53.70 

P i n t u r a a t i n t a a n t i - c o r -
r o s i v a em c a l e i r a s , e t c , e 
a ó leo e esmal te l 
C cl X ©XX* cl S 14.00 0.40 5.60 
ru fos 26.00 0.15 3.90 m2 
condutores 

Art* 3 * 

9.00 0 .26 2 .30 11.80 condutores 

Art* 3 * 

9.00 0 .26 11.80 

P i n t u r a s em madeiras ex
t e r i o r e s com 2 demâos de 
ó leo e 1 de esmal te 
c a i x i l h a r i a s 1.20 MÊ* 
p o r t a s 2 12.40 24.80 m2 
móveis cozinha 

Art* 4* 

33.40 móveis cozinha 

Art* 4* 

33.40 

P i n t u r a com a n t i c o r r o s i 
vo, ó leo e esmal te em fer 
r o 2.20 o.go 1.80 

2 0 .80 0.80 1.30 
1.00 O.4O 

0.08 
O.4O m2 

Art* 5* 

4.00 
O.4O 
0.08 0 .3p 3.Ô0 

Art* 5* 

4.00 
O.4O 
0.08 3.Ô0 

t i n t a p l á s t i c a com duas 
demãos no i n t e r i o r 
medição rebocos 79.60 m2 
i n t e r i o r e s 87.3p 166.90 



MEDIÇÕES 10 

DAS OMAS 

/ / 
it DIMENSÕES 

Compel' Largura Altura 

QUANTIDADES 

Pardais Totais 

Art a 6a 

Caiação com duas demãos 
de cal e cola no exterior 
rebocos exteriores 

Arta 7a 
Caiação a alvaiade e gels 
tina em tectos 
medição tectos 

Arta 8a 
Vidro de 3 mm em caixi
lharias 
medição caixilharias 

Art* 9a 

Gritai de 6 mm em portas 
medição portas exteriores 
Arta 10a 

Vidro impresso em saco da 
chaminé, clarabóias e por 
tas interiores 
saco da chaminé 
felaraboias 
portas interiores 

0BRAADETáERRALÍllR0 

Arta Ia 
Gradeamento de ferro for
jado 

Arta 2a 

Clarabóias e chaminés 

CAPITULO IX 
OBRA DE ÉLÊCtRÎciSTA 

Arta Ia 

Quadro e contador 

Arta 2a 
Instalação de pontos de 
luz 

2 . 20 
0.80 0.80 

Wffo de 8 
0.80 
.40 

1.80 
1.30 

0.80 
2.20 

0.80 
0.80 1.30 

1.80 

m2 
260.50 

m2 
165.40 

m2 
1.20 

m2 
12.40 

«2 
5.60 

m2 
O.7O 

m2 
3.10 

12 



MEDIÇÕES i i 

DESIGNAÇÃO DAS OBRAS il DIMENSÕES 

Comprí-
Largura Altura 

QUANTIDADES 

Pardals 

Artû 3 a 

Instalação de tomadas de 
luz 

Art
ft 4a 

Instalação de tomadas de 
aquecimento 

Art* 5 a 

Pontos de luz exter iores 

V a 

■f^ íé^fè 



Il fí^iwâ] 9 / i • R Ç A M E N T O 
IP f̂l 

• R Ç A M E N T O 

3 JçljljW io 0M OMÂ& IH 
z 

Quanti
dades 

PREÇOS DA UNIDADE IMPORTÂNCIAS 

3 JçljljW io 0M OMÂ& IH 
z 

Quanti
dades 

i 

Jornais Materiais Jornais Materials 

CO.D.A. 

UM ALDEAMENTO NA BONANÇA, 1 
OFIR 

OBRA DE P E b f t a S F Î ÍÁBOUC UEIR 

m3 
34.300 343*00 

Art* X« 
Escavação para implanta
ção do ed i f í c io 1 

m3 
34.300 10*00 343*00 

Art* 2* 
Abertura de caboucos pa
ra fundações de paredes 
de pedra 1 , m 3 

76.300 12*50 953*80 

Art* 3* 
Abertura de caboucos pa
ra fundações de paredes 
de t i j o l o 2 

m3 
$.400 12*50 105*00 

Art* 4ft 

Amvenaria em fundações Î 23.200 40*20 303*60 1 133*60 3 692*9C 

Art* 5 a 

Alvenaria de perpeanho d< 
0,2am em paredes de e l e 
vação 

i 

v m2 
224.50 43*24 31*94 9 707*40 13 395#5C 

Artfi 6* 
Alvenaria rust lcada de 
perpeanho de 0,30 5 

m2 
23.90 53*00 95*00 1 266*70 2 270*5C 

Art* 7* 
Cantaria a pico fino em 
degraus 6 

m3 
0.490 413*30 714*76 205*20 350*2C 

Art* 3* 
Alvenaria em degraus t ra
tada à picola 7 

m3 
0.410 125*00 230*00 51*30 114*3( 

Art* 9* 
Alvenaria de t i j o l o vaza
do de 0,15m. de espessura 36 

m2 
6.20 25*00 50*00 155*00 310|CX 



ORÇAMENTO 

OBRAS 2 3 . 
I * 

Quanti» 
dadas 

PREÇOS DA UNIDADE 

Jornais i Materiais 

IMPORTÂNCIAS 

Jornais Materials 

Art
fl 102 

Alvenaria de tijolo burre 
de 0,llm. de espessura 

Art* l i * 
Alvenaria de t i jo lo de 
0,07 

Arta 12a 

Macissos de betão em es
cadas 

Arta 13a 
Hidráfugo em alicerces 

Art a 4 a 

Abertura de cocos 

CAPITULO I I 
OBRA OÉ ÕlMStfrfEIRO 

Art
a Ia 

Betão armado em sapatas 

Art
a 2a 

BetSo armado em pilares 

Art
a 3a 

Betão armado em vigas 

Art
a 4a 

Betão na laje de cobertu
ra 

Art
a 5a 

Betão em laje do tecto 

CAPITULO III 
OBRA DE TROLHA 

Art» Ia 
Massame de betão em pa
vimentos 

37 

26 

14 

Ô 

m2 
27.90 

m2 
30.00 

ra,2 
0.220 

m2 
82.20 

28*00 70#°0 

17*50 34*05 

22*5° 288*59 

19*32 ! 8*04 

781*20 1 953|Oq 

525*00 1 021*5C 

5*00 63#5C 

1 588*10 i 660*9C 

1 500*00 
16 825*30 33 832*8d 

13 

15 

15 

12 

16 

m3 
3.00 

■3 
2.400 

m3 
3.600 

m2 
I65.4O 

m2 
41.10 

253*00 615*96 

300*00 780*00 

300*00 780*00 

28*00 78*00 

25*00 55*00. 

759*00 1 847*9Q 

720*00 1 872*0C 

1 000*00 2 808*0C 

4 631*20 12 901*20 

1 027*50 2 260*50! 
8 217*70 21609*60 

19 
m2 

113.10 8*55 33*58 967*00 3 797*' 



ORÇAMENTO 

<IAÇAO DAS OBRAS 
I • Quanti* 

dadas 

PREÇOS DA UNIDADE 

Jornais j Material» 

IMPORTÂNCIAS 

Jornais Matarials 

Arta Ba 
Betonilha em pavimentos 

Art* 3a 
Impermeabilização de pa
redes exteriores e pavi
mentos 

Arta 4a 
Tijoleira prensada em pa 
vimentos 

Arta 5ft 
Mosaico hidráulico marmo-
rizado em pavimentos 

Arta 6a 
Azulejos decorativos de 
0,11x0,11 

Arta 7a 

Embôço, reboco e guarne
cimento a tirolês no ex
terior 

Arta ga 
Emôbo, reboco e guarneci* 
mento a tirolês no inte
rior 

Arta 9a 
Embôço, reboco e areado 
fino em paredes 

Arta 10a 
Embôço, reboco e areado 
em tectos 

Arta lia 
Regularização do pavimen
to 

Arta 12a 
Ripado em cimento incluir 
do isolamento em IS de 
vidro 

20 

10 

21 

20A 

22 

24 

24 

23 

23 

25 

27 

m2 
113.10 

m2 
337.60 

m2 
63.50 

m2 
11.20 

m2 
52.40 

m2 
260.50 

m2 
07.30 

m2 
79.60 

m2 
165.40 

m2 
113.10 

m2 
165.40 

7*10 9*63 003*00 1 0Ô9#2C 

5*00 15*00 

28*00 70*00 

30*00 90*00 

55*00 125*00 

1 6ÔÔ<00 5 064*0C 

1 77^*00! 4 445*0C 

336*00| 1 00â*0C 

3 039*20 6 550*0C 

25*00 15*00 6 512*501 3 907*5C 

25*00 15*00 

24*00 7*00 

24*00 7*00 

5*00 7*00 

2 132*50 1 309#5C 

1 910*40 557*2C 

3 969*60 1 157*£C 

565*50 791*7C 

10*00 55*00 1 654*00 9 097*00 
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PREÇOS DA UNIDADE IMPORTÂNCIAS | 
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z 

Quanti» 
dadas 

1 

! 
Jornais ■ Materiais Jornais Materiais 

Arta 13* 
Cobertura de t e l h a "Lusa1 28 160.40 19*01 73*33 3 144*30 12 128*30 

Art f t 14 a 

Caixas de a r e i a 32 3 130*00 130*00 390*00 540*OC 

Art* 15 a 

Colec to res de grés de 
0,125 29 4 8*50 43*00 34*00 365* 5C 

Art11 16* 
Colec to r e s de grés de 
0,10« 34 

ml 
19.0 8*2Q 36*00 115*30 684*OC 

Art* 17 a 

Caixas de v i s i t a 30 2 270*00 580*00 540*00 1 160*0C 

Art* 1Ô* 
Si fões de páteo 31 2 40*00 110*00 80*00 220*0C 

Art* 19* 
Rasgamento cota c a i x i l h a 
r i a de ^ r a c i f e r 28A 

ra2 
0.70 80*00 100*00 56*00 

1 

70* oc 

Art* 20* 
Grelha de be t fo vibrado 3â 

m2 
5.00 30*00 30*00 150*00 400*OC 

Art* 21* 
Fogão de t i j o l o r e f r a c t á 
r i o i nc lu indo chaminé 1 1000*00 2000*00 1 000*00 2 000*0C 

Art* 22* 
Chaminés de fumos e chei
ros 2 300*00 1000*00 1 600*00 3 200*0C 

Art* 23* 
Chapim de cimento em co
roamento de muros 

ml 
14.0 25*00 30*00 350*00 420*0C 

Art* 23* 
Chapim de cimento em co
roamento de muros 

ml 
14.0 25*00 30*00 

32 365*80 59 963*1C 

CAPITULO IV 
OBRA DE CARPINTEIRO 

59 963*1C 

Art* 1* 
Rodapés 
l a de 0, 

de madeira de to
12m de a l t u r a 39 

ml 
37.50 13*00 23*00 675*00 

1 

862*50 

! 
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! 
Jornais Materiais Jornais Materiais 

Artft 2^ 
Portas exter iores engra
dadas e envidraçadas 40 

m2 
12.40 125*00 270*00 1 550|OC 3 348*00 

Art* 3ft 

Portas exter iores de sucu 
pi ra engradadas e almofa= 

dadas 
m2 

12.80 188*00 46.1*70 2 406*40 5 909* 8cj 

Art a 4ft 

Caixi lhar ia exter ior em 
sucupira 42 

m2 
1.20 152*00 282*50 182*4C 339*00 

Art» 5* 
Portas i n t e r i o r e s p r e f a 
bricadas "OKAL" 43 

m2 
8.40 80*00 150*00 672*0C 1 260*00 

Art a 6a 

MóVeis de cozinha era to la 44 
m2 

6.20 200*00 700*00 1 240*oc 4 340*00 

Art* 7* 
Caixa dos contadores em 
t o l a 45 1 80*00 220*00 

■firal 
80*0C 220*00 

Art a 8 a 

Arrincoado em t o l a 46 
m2 

4*20 70*00 150*00 294*00 630*00 

Art a 9 a 

Estores de p lás t i co 47 
m2 

13.60 45*00 330*00 612*00 4 488*00 

Art a 10a 

Porta t ipo "Modernfold" 48 
m2 

3.80 100*00 600*00 380*00 2 280*00 
Art a 10a 

Porta t ipo "Modernfold" 48 
m2 

3.80 100*00 600*00 
8 091*80 23 677*3C 

OBRA DE PICHELEIRO Ç FUKI LEIR 

49 
ml 

14.0 22*00 54*00 308*OC 756*OC 
Art a I a 

Caleiras de chapa de zin
co n a 24 

LEIR 

49 
ml 

14.0 22*00 54*00 308*OC 756*OC 

Art a 2 a 

Rufos em zinco com 0,15m, 
de largura 51 

ml 
26.0 10*00 30*00 260*0C 780*OC 

Art a 3 a 

Tubos de queda em zinco 50 
ml 

9.0 34*00 60*00 306*00 540*00 



ORÇAMENTO 

AÇAO DAS OBRAS 

J. 
ill Quanti

dades 

PREÇOS DA UNIDADE 

Jornais j Materials 

IMPORTÂNCIAS 

Jornais Materiais 

Art* 4ft 

Tubo de ferro galvaniza
do de 1 3/4" 

Arta 5a 
Tubo de ferro galvaniza
do de 0 2W 

Arta 6* 
Tubo de ferro de 1 t/2" 

Arta 7a 
Tubo de ferro galvaniza
do de 0 1" 

Arta 3a 

Tubo de ferro galvaniza± 
de 0 3/4" 

Arttt 9a 

Tubo de ferro de 0 1/2" 

Arta 10* 
SifSes de banheira 

55 

53 

54 

56 

57 

53 

52 

Arta 11a 

Retretes sifonicas de cot} 59 

Art» 12* 
Bidés de côr 

Arta 13a 
Lavatórios de côr 

Arta 14a 
Banca em aço inox com 2 
pias, munida de tritura
dor 

Arta 15a 
Banheira em ferro esmal
tado 

Art a 16a 

Tubagem de fibrocimento 
de 0,10 

60 

61 

62 

63 

33 

ml 
5.0 

ml 
2.0 

ml 
5.0 

ml 
14.0 

ml 
3.0 

ml 
4.0 

ml 
15.0 

6*0CJ 55*00 

6#50| 53*10 

5*00 53*00 

4*50 32*00 

4*50| 23*00 

6*40 19*14 

10*00 30*00 

63*0Q 641*00 

50*00 330*00 

55*00 230*00 

230*00 6400*00 

320*00:2700*00 

3*i# 29*55 

30*00 275*0C 

13*60 116*2C 

25*00 265*00 

63*00 

36*00 

443*0C 

134*0C 

25*60! 76*6C 

20*00 ! 60*0C 

136*00 1 232*00 

100*00 760*00 

110*00| 560*00 

230*00j6 400*00 

320*00 2 700*00 

127*20 443*31 



ORÇAMENTO 

AÇAO DAS OBRAS :£ Quanti
dades 

PREÇOS DA UNIDADE 

Jornais ! Materiais 

IMPORTÂNCIAS 

Jornais Materiais 

Art a 17* 
Tubagem de gris de 0,08 35 

Arta 18a 
Esquentadores para gaz 

CAPITULO VI 
OBRA DE PINTOR E VIDRACEIJRO 

síà 

Art* 1* 
Verniss cera em madeiras 

Arta 2a 

Pintura com tinta anti-
-corrosiva e 2 demãos de 
óleo e uma de esmalte 

Arta 3a 
Pintura em madeiras exte
riores com 2 demSos de 
éleo e 1 de esmalte 

Arta 4a 

Pintura em ferro 

Arta 5a 
Tinta Plástica para inte
riores 

Arta 6a 
Caiação de paredes exte
riores 

Arta 7a 

Caiação a alvaiade e ge-

64 

72 

71 

72 

66 

67 

68 

Arta 8a 

Vidro de 3 mm 70 

Arta 9a 
Cristal de 6 mm em por
tas 69 
Arta 10a 

Vidro impresso 

m2 
58.70 

m2 
11.80 

m2 
38.40 

m2 
3.80 

m2 
166.90 

m2 
260.50 

m2 
165.40 

m2 
1.20 

m2 
12.40 

m2 
5.60 

8*02! 29*02 48*10 174* 3Û 

3 000*00 
2 158*50 

8*00; 16|[00 469*60 

18 820*20 

939*20 

17*50J 28*15 206*50 332*2C 

16*00 26*35 

17*50 28*15 

10*00! 14*00 

9*00 6*00 

9*00 8*00 

15*00 94*60 

50*00 220*00 

15*00 94*60, 

614*40 ! 1 011*8C 

66*50 ; 107*00 

1 669*00 | 2 336*60 

2 344*50 j 1 563*OC 

1 488*60 ! 1 323*2C 

18*00 Í 113*50 

620*00j 2 728*00 

*M00 j ?29*^p 
7 581*10 110 984*30 



ORÇAMENTO Ô 

JACAO DAS OBRAS í-8 Quanti
dades 

PREÇOS DA UNIDADE 

Jornais i Materials 

IMPORTÂNCIAS 

Jornais Materiais 

CAPI? 
OBRFBSI 

m-. USEIRO 

Art* I a 

Gradeamentos de ferro 
forçado 

Arta 2a 

Clarabóias e chaminés 

73 

74 

m2 
0.70 

m2 
3.10 

100*001 150*00 70*00 

110*00 230*OÇ 34.i<oo 
411*00 

CAPITULO VIII 
OBRA M ËLECMCISTA 

Arta Ia 

Quadro e contador 

Arta 2a 

Instalação de pontos de 
luz 

Arta 3a 
Tomadas de luz 

Arta 4a 

Tomadas de aquecimento 

Arta 5a 

Pontos de luz exteriores 

75 

76 

77 

7â 

79 

12 

11 

11 

1200*00|1400*00 

50*00j 100*0C 

60*00! 14O*0C 

70*00! 160*OC 

60*00 130*0Ç 

1 200*00 

105*00 

7J-3IOO 
&1Ô*00 

1 400*00 

600*00 1 200*00 

660*00 1 540*00 

770*00 1 760*00 

120â0q 260*00 
3 350#00| 6 160*00 



ORÇAMENTO 

.CAO DAS OBRAS 
«8 

! & 
Quanti» 
dadas 

PREÇOS DA UNIDADE 

Jornais Materiais 

IMPORTÂNCIAS 1 
Jornais Materiais 

R E 15 U M , 0 

CAPITULO I 
CAPITULO II 
CAPITULO III 
CAPITULO IV 
CAPITULO Y 
CAPITULO VI 
CAPITULO VII 
CAPITULO VIII 

16 025*30 
Ô 2Í7*70 
32 Ô65#ÔO 
Ô 091*00 
2 15â*50 
7 5âl*10 
4Í1*00 

3 3^0*00 

33 832|SO 
21 609^60 
59 963̂ (10 
23 677^30 
lô 020Í20 
10 904^30 

aia^oo 
6 160^00 

5$ dos jo rna i s para ferrf.mentjas 

4$ » » " 

I36 ■ » » 

Ô5Ê ■ ■ ■ 

seguros 
desenpre. 

12,5$ 

IO56 ■ 11 

■ para 

" para 

6 mater ia l 

79 501*20 

3 975*00 
3 ião*oo 
795*00 

6 3^0*00 
a Previdência 9 937*70 

175 945*30 

abono 

para administração jOsOO 

111 6§â*90 

■ a B M M B B B B 

193 539*00 

305 23**70 

305 230*70 : 116 m2 631*36 por ii2 



ORÇAMENTO 10 

DESIGNAÇÃO DAS OBRAS 
>S ou 

z 

Quanti-
dadas 

PREÇOS DA UNIDADE 

Jornais Materiais 

IMPORTÂNCIAS 

Jornais Materiais 

0RQJMENT3 TOTA:, DO ^0N JUNTO 

12 habitaçSes t ipo B 

12 x 305 230*70 

Habitaçges t ipo A 

04 m2 x2 631*36 

2 h. x 221 034*00 

Habitac5»a tip® A1 

5 h. x 221 034*00 

3 662 064*40 

221 034*20 
442 oèá*oo 

1 105 ifò#oo £ 
ar r ed< >ndamento 

5 210 l(tl2*40 
- 102*40 

5 210 0̂ )0*00 

IMPORTA ESTE 0RÇAM$NT0 
DUZENTOS E DEZ MIL 

U QUANTIA DE CINCO MI 
ESCUDOS -

.HÕES E 
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