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1 -  INTRODUÇÃO 

A entidade promotora da presente empreitada é a Câmara Municipal de Ílhavo.  

O objetivo da presente empreitada é a beneficiação e repavimentação vários arruamentos 

estacionamentos no Município de Ílhavo. 

Efectivamente, os trabalhos contemplados, consistem em repavimentar vários arruamentos 

degradados, bem como efetuar a devida regularização quando necessário. 

Esta intervenção tem como base fundamental criar ou repor as condições de segurança aos 

utentes destas vias, salvaguardando uma condução mais estável, em pavimentos consolidados e 

uniformes. Outro factor tido em consideração, foi o melhoramento do escoamento das águas 

pluviais.  

Além da pavimentação serão necessárias obras de reparação ou fresagem, de modo a garantir as 

cotas dos pavimentos e evitar interferir nos passeios ou lancis adjacentes. 

2 -  DEFINIÇÕES 

2.1 -  Localização 

Os trabalhos decorrerão no Município de ílhavo nos seguintes locais: 

• Rua da Saudade, Gafanha da Encarnação 

• Rua dos Emigrantes, Gafanha da Encarnação 

• Rua José Louro, Gafanha da Encarnação 

• Rua de Baixo, Gafanha do Carmo 

• Rua Mestre Daniel Gonçalves, Gafanha do Carmo 

• Rua da Cacilda, Gafanha do Carmo 

• Rua do Nascimento, Gafanha do Carmo 

• Rua da Quinta e travessa, Gafanha da Encarnação 

• Travessa da Escola Sul, Gafanha da Encarnação 
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2 -  DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS, NORMAS E MATERIAIS A EMPREGAR 

Na maioria dos arruamentos assinalados apenas está prevista a pavimentação, com exceção da 

Rua da saudade onde está prevista a regularização. 

 

3 -  DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Materiais e execução de trabalhos. 

���� No omisso e na ausência de especificações oficiais aplicáveis, os materiais a empregar nas 

obras serão de boa qualidade, satisfazendo as exigências e os fins para que se destinam. 

���� Todos os trabalhos serão executados com solidez e perfeição de acordo com as melhores 

regras da arte de bem construir. 


