澳 門 特 別 行 政 區 政 府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
文 化 局
Instituto Cultural

Concurso Público nº 0002/DOGAF/2018
“Prestação de Serviços de Desobstrução de Esgotos nas
Instalações Afectas ao Instituto Cultural, de 2019 a 2020”

Anexo I ao Caderno de Encargos
Especificações da Prestação de Serviços de Desobstrução de Esgotos
nas Instalações Afectas ao Instituto Cultural

1 / 24

澳 門 特 別 行 政 區 政 府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
文 化 局
Instituto Cultural

1. Locais da prestação de serviços
Sub.

N.º
A-1

Local
Edifício do Instituto Cultural

A-2

Escritório do Departamento do
Património Cultural
Escritório da Divisão de
Actividades Recreativas

A-3
Locais de Trabalho e Armazéns

A-4
A-5

Armazém da Divisão de
Actividades Recreativas
Escritório do Departamento de
Museus

Conservatório de
Macau

A-6

Armazém das Colecções das
Casas-Museu da Taipa (Galpão)

A-7

Museu de Macau

A-8

Arquivo de Macau

A-9

Armazém Exterior ao Arquivo de
Macau

A-10

Instalações no Edifício " The
Macau Square"

B-1

Conservatório de Macau

B-2

Escola de Música do
Conservatório de Macau
Escola de Dança do
Conservatório de Macau

B-3

B-4
Bibliotecas Públicas

C-1
C-2
C-3
C-4
C-5

Escola de Teatro do Conservatório
de Macau
Biblioteca Infantil Wong Ieng Kuan
no Jardim da Areia Preta
Biblioteca de Coloane
Biblioteca do Mercado Vermelho
Biblioteca de Wong Ieng Kuan no
Jardim Luís de Camões
Biblioteca Central de Macau
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Endereço
Praça do Tap Siac, Edifício do
Instituto Cultural, Macau
Rua de Sanches de Miranda, N.os 5-7,
Macau
Avenida da Praia Grande, n.º 517,
Edifício Comercial Nam Tung, 11.º
andar, A, Macau
Avenida Marciano Baptista, FORUM,
Macau
Avenida da Praia Grande, n.º 517,
Edifício Comercial Nam Tung, 19.º
andar, A, Macau
Avenida da Praia, Taipa
Praceta do Museu de Macau, n.º 112,
Macau
Avenida do Conselheiro Ferreira de
Almeida, n.os 91-93 e 95, Macau
Rua Graciosa n.os 37-53, Chiao Kuang
Indust. 10.º andar D-E e 11.º andar DE, Areia Preta, Macau
Av. Infante D. Henrique, n.os 43-53A,
9.º andar E-F, Edf. The Macau Square,
Macau
Avenida de Horta e Costa, n.os 14-16,
Macau
Rua do Volong, n.os 29-35 e Rua Nova
de S. Lázaro, n.os 30-36, Macau
Alameda Dr. Carlos de Assumpção,
n.os 335-341, Edf. Centro Hotline, 3.º e
4.º andares, Macau
Av. da Amizade, Praceta de Miramar,
n.º 87-U, Edf. San On, Macau
Avenida 1.º de Maio, Parque Urbano
da Areia Preta (Norte), Macau
Av. Cinco de Outubro, Coloane
Avenida do Ouvidor Arriaga n.º 147,
r/c, Macau
Praça de Luís de Camões, Jardim Luís
de Camões, Macau
Avenida Conselheiro Ferreira de
Almeida, n.º 89 A-B, Macau
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C-6

Biblioteca do Patane

C-7

Biblioteca de Wong Ieng Kuan da
Taipa
Biblioteca da Taipa

C-8
C-9

Biblioteca no Jardim Comendador
Ho Yin

C-10

Biblioteca de Wong Ieng Kuan no
Jardim da Areia Preta
Biblioteca da Ilha Verde

C-11
C-12

Instalações de Exposições e
Espectáculos

C-13

Biblioteca de Wong Ieng Kuan no
Parque Dr. Sun Yat Sen
Biblioteca de Mong Há

C-14

Biblioteca Sir Robert Ho Tung

C-15

Biblioteca de S. Lourenço

C-16

Depósito de Livros Central

C-17

Centro de Fornecimento de Livros
da Areia Preta

C-18

Centro de Fornecimento de Livros
da Ilha Verde

D-1
D-2
D-3

C-Shop da Praia Grande
Centro Comercial da Praça do Tap
Siac
Cinemateca.Paixão

D-4
D-5

Galeria de Moda de Macau
Oficinas Navais N.º 2

D-6

Espaço do Anim’Arte Nam Van

D-7

Teatro D. Pedro V

3 / 24

Rua da Ribeira do Patane, N.os 69-81,
Macau
Rua do Regedor, Hei Loi Tang Plaza,
2.º andar, Taipa
Rua de Seng Tou, Parque Central da
Taipa, 1a Cave, Taipa
Alameda Dr. Carlos d'Assumpção do
Jardim do Comendador Ho Yin,
Macau
Av. 1o de Maio, Parque Urbano da
Areia Preta (Sul), Macau
Av. Concórdia N.o 281, Edf. “May
Fair Garden” II Fase, 4.º andar, Macau
Av. Comendador Ho Yin, Parque
Municipal do Dr. Sun Yat Sen, Macau
Av. Venceslau de Morais N.os 178182, Edf. de Mong Sin da Nova
Habitação Social de Mong Há, 3o
andar B3, Macau
Largo de Santo Agostinho N.o 3,
Macau
Rua de João Lecaros, Mercado de S.
Lourenço, 3.o andar, Macau
Av. do Almirante Lacerda 16A-D, edf.
Ind. Tong Lei, 14.º andar - "A-D",
Macau
Avenida do Dr. Francisco Vieira
Machado, n.os 51-53, Ocean Industrial
Building, 2.º andar "A", Macau
Estrada Marginal da Ilha Verde, n.o
1002, R/C, Macau
Avenida Doutor Mário Soares, Macau
Perto da Avenida de Sidónio Pais e da
Rua de Sacadura Cabral, Macau
Travessa da Paixão n.os 9,11 e 13,
Macau
Rua de S. Roque, n.º 47, Macau
Rua de S. Tiago da Barra, n.os 192 202A, Macau
Avenida Panorâmica do Lago Nam
Van, n.os 470 -756, Praça do Lago
Nam Van, Macau
Largo de Santo Agostinho, n.º 11,
Macau
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D-8

Edifício do Antigo Tribunal

D-9
D-10

Auditório do Carmo da Taipa
Museu da História da Taipa e
Coloane
Casa Cultural de Chá de Macau

D-11

D-12
D-13

Casas - Museu da Taipa
Museu Memorial de Zheng
Guanying

D-14
D-15
D-16

Tesouro de Arte Sacra do
Seminário S. José
Centro Ecuménico Kun Iam
Galeria Tap Siac

D-17

Acesso à Fortaleza do Monte

D-18
D-19
D-20

Jardim Lou Lim Iok - Pavilhão
Chun Chou Tong
Oficinas Navais N.º 1
Armazém do Boi

D-21

Academia Jao Tsung-I
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Avenida da Praia Grande, n.º 459,
Macau
Avenida de Carlos da Maia, Taipa
Rua Correia da Silva, S/N, Taipa
Avenida do Conselheiro Ferreira de
Almeida, Jardim de Lou Lim Ioc,
Macau
Avenida da Praia, Taipa
Travessa de António da Silva, n.º 10,
Macau (Casa do Mandarim) - Museu
Memorial de Zheng Guanying
Rua do Seminário, Igreja de S. José,
Macau
Avenida Dr. Sun Yat-Sen, Macau
Av. Conselheiro Ferreira de Almeida,
n.º 95, Macau
Caminho dos Artilheiros, Beco dos
Artilheiros, Macau
Estrada Adolfo Loureiro, n.º10, Macau
Rua de S. Tiago da Barra, Macau
No Cruzamento da Av. do Coronel
Mesquita com a Av. Almirante
Lacerda, Macau
Avenida do Conselheiro Ferreira de
Almeida, n.º 95, C e D, Macau
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2. Prazo de prestação dos serviços
24 (vinte e quatro) meses, de 1 de Janeiro de 2019 até 31 de Dezembro de 2020.
3. Conteúdo do serviço
3.1 É necessário fornecer os serviços solicitados no número 5 e observar as regras
estabelecidas na prestação de serviços.
3.2 É proibido fumar, discutir, gritar, jogar ou praticar outros actos que possam prejudicar a
imagem do Instituto Cultural, dentro do local de execução dos trabalhos.
3.3 Após a conclusão dos trabalhos, é necessário limpar a tampa da câmara de retenção de
areia e a área circundante, tanto no interior como ao ar livre, deve manter-se a higiene
ambiental do local de intervenção do adjudicatário.
3.4 As ferramentas e os materiais necessários para a boa execução dos trabalhos, tais como
lixívia e graxa são fornecidos pelo adjudicatário.
3.5 Caso venham a verificar-se danos causados por trabalhos impropriamente executados, o
adjudicatário deverá indemnizar o IC.
3.6 É proibido mexer nos objectos que se encontrem em cima das secretárias.
3.7 Terminada a prestação dos serviços de manutenção, ou outros necessários para o bom
funcionamento do sistema de esgotos, deverá verificar-se que estão desligadas todas as
fontes de água e de energia eléctrica, embalar e retirar do local o lixo e as ferramentas
utilizadas.
4. Apresentação de relatórios e documentos:
4.1 Até ao dia 5 de cada mês, o adjudicatário deve apresentar ao IC relatório, sobre os
serviços prestados no mês anterior, indicando as horas, os locais de prestação dos
serviços, o estado dos esgotos e os relatos de quaisquer acontecimentos imprevistos.
4.2 Até ao dia 5 de cada mês, o adjudicatário deve apresentar ao IC a factura referente aos
serviços prestados no mês anterior.
4.3 O adjudicatário deve apresentar mensalmente ao IC, o horário de execução dos trabalhos,
por correio ou e-mail, com uma semana de antecedência relativamente ao respectivo
início.
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5. Tarefas a executar em cada local
5.1 Locais de Trabalho e Armazéns
A-1 Edifício do Instituto Cultural
Locais a vistoriar:
1. Dezasseis poços de visita das redes de esgotos e treze poços de visita das redes de águas
pluviais;
2. Duas bombas de águas pluviais e duas de águas residuais;
3. As sarjetas do solo ligadas à saída de água nos dois poços de luz no piso do rés-do-chão;
4. As sarjetas ligadas à saída de água no terraço e no espaço verde do 2.º andar do edifício.
Trabalhos a executar:

Abrir, mensalmente, a tampa dos poços de visita para remoção dos detritos e realizar
trabalhos de limpeza das sarjetas ou dos canais abertos.

Utilizar uma mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre as
caixas de visita, lavar com água os colectores de águas pluviais e de resíduos domésticos
e remover os detritos resultantes.

Limpar mensalmente todos os lavatórios, separadores de gás, retretes, saídas de água no
pavimento das casas de banho e calcário acumulado no ralo do urinol das casas de banho
dos homens, no sentido de garantir o bom funcionamento dos equipamentos.

Inspeccionar alternadamente uma vez por mês duas bombas de águas pluviais e
residuais, a fim de verificar se o sistema está funcionando normalmente.

Limpar todas as bombas de águas pluviais e residuais, assim como as câmaras de
inspecção, remover os detritos, lavá-las com água e aplicar uma quantidade adequada de
lixívia e de graxa.

Se descobrir qualquer avaria no sistema de bombas de águas pluviais e residuais, ou
algumas peças precisam ser substituídas, é necessário apresentar uma cotação para o IC,
a fim de servir como referência.

Fornecer, durante o período da prestação de serviço, uma vez o serviço de limpeza dos
tubos entre a câmara de inspecção e a rede pública de esgotos.

A-2 Escritório do Departamento do Património Cultural
Locais a vistoriar:
1. Treze poços de visita das redes de águas residuais:
- N.º 5 (1.º piso): Um na casa de banho das senhoras, um na casa de banho dos homens, um
fora destas casas de banho, um na sala de reuniões e dois na cozinha;
- N.º 7 (R/C): Um na casa de banho das senhoras e um na casa de banho dos homens;
- Cinco no pátio.
2. Onze poços de visita das redes de águas pluviais.
3. Colectores de água e bacia de retenção de águas no pátio do edifício.
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Trabalhos a executar:
1. Itens: Poço de visita das redes de águas residuais, poço de visita das redes de águas
pluviais, colectores de água e bacia de retenção de águas
1.1 Abrir, periodicamente, a tampa dos poços de visita para remoção dos detritos,
nomeadamente, poço de visita das redes de águas residuais, poço de visita das redes de
águas pluviais, colectores de água e bacia de retenção de águas, lavá-los com água e
aplicar uma quantidade adequada de lixívia para a desinfecção, garantindo a perfeita
circulação de água na tubagem entre os poços de visita das redes de águas residuais;
1.2 Caso ocorra o entupimento, é necessário destacar pessoal para o local dentro de duas
horas após a notificação do IC, com o intuito de fornecer serviços de emergência para
normalizar o fluxo de água entre os canos o mais rápido possível.
Tempo de serviço: Realizar, mensalmente, no primeiro sábado, das 9:00 às 18:00
A-3 Escritório da Divisão de Actividades Recreativas
Locais a vistoriar:
O lava-loiça da cozinha
Trabalhos a executar:
Inspeccionar uma vez por mês
(Realizar, mensalmente, na primeira segunda-feira)
A-4 Armazém da Divisão de Actividades Recreativas
Locais a vistoriar:
Casa de banho e lavatório
Trabalhos a executar:
Inspeccionar uma vez por mês
(Realizar, mensalmente, na primeira segunda-feira)
A-5 Escritório do Departamento de Museus
Locais a vistoriar:
O lava-loiça da cozinha
Trabalhos a executar:
Inspeccionar uma vez por mês
(Realizar, mensalmente, na primeira segunda-feira)
A-6 Armazém das Colecções das Casas-Museu da Taipa (Galpão)
Locais a vistoriar:
1. Duas retretes dentro da Armazém
2. Duas saídas de água na casa de banho
Trabalhos a executar:
Inspeccionar os canais ligados à rede pública de esgotos, lavá-los com água.
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A-7 Museu de Macau
Locais a vistoriar:
1. Casas de banho públicas na porta do sul da Fortaleza do Monte, incluindo cinco retretes
das casas de banho das senhoras e dos homens e três caixas de visita.
2. Todas as sarjetas do Museu e duas caixas de visita nas casas de banho das senhoras e dos
homens.
3. Casas de banho públicas localizadas no terraço do Museu, incluindo quatro retretes nas
casas de banho das senhoras e dos homens e uma caixa de visita.
4. Dez retretes nas casas de banho para funcionários e quatro caixas de visita localizadas nos
1.º, 2.º, 3.º e 4.º pisos do edifício administrativo.
5. Vinte e sete sarjetas e caixas de visita no jardim da Fortaleza do Monte.
6. Caixa de visita ligada à casa de banho no Café do Jardim da Fortaleza do Monte.
7. Duas caixas de visita na casa de banho da sala do guarda e no piso do rés-do-chão do
edifício administrativo.
Trabalhos a executar:

Realizar os trabalhos de limpeza no Museu de Macau a que se referem os pontos 1, 2, 3 e
4, na segunda e na quarta segundas-feiras de cada mês.

Na execução dos trabalhos referidos nos pontos 1, 2, 3 e 4, deve a empresa adjudicatária
abrir a tampa da caixa de visita para remoção dos detritos e utilizar uma mangueira
desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre caixas de visita, lavando
com água os colectores de águas pluviais e de resíduos domésticos e remover os detritos
resultantes.

Remover, mensalmente a que se refere o ponto 5, as folhas de árvores e lixo acumulados
nas sarjetas, bem como os detritos que se encontram nas caixas de visita.

Utilizar, duas vezes por mês a que se refere o ponto 6, uma mangueira desentupida para
remover os detritos que se acumulam na tubulação.

Realizar uma vez por mês a desobstrução dos esgotos por solicitação de serviços
urgentes, devendo chegar ao local dentro de duas horas da solicitação, sem necessidade
de pagar qualquer custo adicional.
A-8 Arquivo de Macau
Locais a vistoriar:
1. Oito retretes nas casas de banho das senhoras e dos homens no piso do rés-do-chão e no
sótão, quatro colectores de águas residuais debaixo de galeria e uma caixa de visita no bar
(Avenida do Conselheiro Ferreira de Almeida, n.os 91 a 93).
2. Terraço do n.º 95.
3. Três retretes nas casas de banho das senhoras e dos homens no 2.º piso (Avenida do
Conselheiro Ferreira de Almeida, n.º 95).
Trabalhos a executar:

Abrir, mensalmente, a tampa da caixa de visita para remoção dos detritos, utilizar uma
mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre a caixa de
visita, lavar com água os colectores de águas pluviais e de resíduos domésticos e remover
os detritos resultantes.

Lavar mensalmente todos os colectores de águas pluviais.
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A-9 Armazém Exterior ao Arquivo de Macau Arquivo de Macau
Locais a vistoriar:
1. Bar.
2. Casas de banho das senhoras e dos homens inclusive dos urinóis.
3. Sala de banho, lavatórios e ralos.
4. Lavatório na sala de recuperação e bomba de águas residuais.
Trabalhos a executar:

Inspeccionar mensalmente.
(Realizar, mensalmente, na primeira sexta-feira)
A-10 Instalações no Edifício "The Macau Square"
Locais a vistoriar:
O lava-loiça da cozinha.
Trabalhos a executar:

Inspeccionar mensalmente.
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5.2 Conservatório de Macau
B-1 Conservatório de Macau
Locais a vistoriar:
1. Catorze ralos no antigo e no novo edifício.
2. Três caixas de visita no edifício antigo, uma no escritório n.º1 (R109) e duas nos dois
poços de luz.
3. Quatro caixas de visita no piso do rés-do-chão do novo edifício, uma na casa de banho
dos homens, uma na casa de banho das senhoras, uma na sala de percussão e outra na
sala de contador eléctrico.
Trabalhos a executar:

Abrir mensalmente as tampas das caixas de visita para remoção de detritos, utilizar uma
mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre a caixa de visita
e o sistema público de drenagem de água residual e lavar com água os colectores de
águas pluviais e de resíduos domésticos e remover os detritos resultantes.

B-2 Escola de Música do Conservatório de Macau
Locais a vistoriar:
1. Sistema de drenagem de água pluvial:
1.1 Seis caixas de visita no passeio da Rua Nova de S. Lázaro;
1.2 Cinco caixas de visita no passeio da Rua do Volong;
1.3 Quatro caixas de visita e três saídas de água no corredor central;
1.4 Uma caixa de visita, uma saída de água, e um ralo de pavimento no jardim (Rua do
Volong n.º 35);
1.5 Sete ralos de pavimento no poço de luz;
1.6 Dezasseis saídas de água nas varandas do 2.º piso e no terraço (três das quais ainda não
construídas);
1.7 Onze caleiras (três das quais ainda não construídas) e nove tubos de queda para águas
pluviais (três dos quais ainda não construídos) em direcção ao exterior, no terraço do
edifício;
1.8 Vinte e sete caleiras (seis das quais ainda não construídas) e dezoito tubos de queda para
águas pluviais (seis dos quais ainda não construídos) em direcção ao interior, no terraço do
edifício (ao longo do corredor central e do poço de luz);
2. Sistema de drenagem de água residual:
2.1 Três caixas de visita no poço de luz;
2.2 Três caixas de visita no corredor central;
2.3 Uma caixa de visita no passeio em frente à entrada do n.º 35 da Rua do Volong;
2.4 Cinco ralos de pavimento nas casas do banho.
3. Sistema elevatório e saídas de água:
3.1 Oito bombas elevatórias;
3.2 Nove saídas de água e tanques.
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Trabalhos a executar:

Abrir, mensalmente, as tampas das caixas de visita para remoção dos detritos, utilizar
uma mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre a caixa de
visita e o sistema público de drenagem de água residual, lavar com água os colectores de
águas pluviais e de resíduos domésticos e remover os detritos resultantes.

Remover, mensalmente as folhas de árvores e o lixo que se encontram nas caleiras, nos
ralos de pavimento e nos tubos de água pluvial, assim como os detritos acumulados nas
caixas de visita, lavar, com água, todos os colectores de águas pluviais e residuais.

Retirar, mensalmente as bombas de água do poço da escola com as cadeias anexas, lavar
primeiro o exterior das bombas, depois o interior, removendo toda a sujidade do impulsor
e das peças das mesmas.

Limpar todas as peças decorativas na zona da boca do poço.

Assegurar a limpeza e um bom funcionamento das bombas antes de sua reposição.

Limpar e desinfectar todas as torneiras, saídas de água e os tanques.
Nota: A limpeza deve ser efectuada e concluída na parte da manhã no primeiro sábado de cada
mês (datas e horas devem ser combinadas com o funcionário designado pela escola).
B-3 Escola de Dança do Conservatório de Macau
Locais a vistoriar:
1. Uma casa de banho dos homens no 3.º andar (incluindo três retretes, quatro urinóis, dois
chuveiros e três lavatórios).
2. Uma casa de banho das senhoras no 3.º andar (incluindo cinco retretes, dois chuveiros e
cinco lavatórios).
3. Uma casa de banho dos homens no 4.º andar (incluindo uma retrete, dois urinóis, um
chuveiro e dois lavatórios).
4. Uma casa de banho das senhoras (para pessoal docente e não docente) no 4.º andar
(incluindo duas retretes, um chuveiro e três lavatórios).
5. Uma casa de banho das senhoras (para estudantes) no 4.º andar (incluindo cinco retretes,
dois chuveiros e cinco lavatórios).
Trabalhos a executar:

Realizar duas vezes por mês a desobstrução dos esgotos.
B-4 Escola de Teatro do Conservatório de Macau
Locais a vistoriar:
Uma caixa de visita na casa de banho das senhoras.
Trabalhos a executar:

Abrir, mensalmente, a tampa da caixa de visita para remoção dos detritos, utilizar uma
mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre a caixa de visita
e o sistema público de drenagem de água residual e lavar com água os colectores de
águas pluviais e de resíduos domésticos e remover os detritos resultantes.
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5.3 Bibliotecas Públicas
C-1 Biblioteca Infantil Wong Ieng Kuan no Jardim da Areia Preta
Locais a vistoriar:
1. Duas caixas de visita na cozinha e na zona de leitura.
2. Três lavatórios, um na casa de banho pública, um na casa de banho para crianças e um na
cozinha.
3. Duas retretes, uma na casa de banho pública e uma na casa de banho para crianças.
Trabalhos a executar:

Abrir mensalmente a tampa da caixa de visita para remoção de detritos.

Utilizar uma mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre as
caixas de visita.

Lavar com água o colector de água residual doméstica e remover os detritos resultantes.

Inspeccionar mensalmente o equipamento a que se refere o ponto 2.
(Realizar, mensalmente, em qualquer segunda-feira)
C-2 Biblioteca de Coloane
Locais a vistoriar:
1. Duas caixas de visita nas traseiras da biblioteca.
2. Duas retretes nas casas de banho da biblioteca.
Trabalhos a executar:

Abrir mensalmente a tampa da caixa de visita para remoção de detritos.

Utilizar uma mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre as
caixas de visita.

Lavar com água os colectores de águas residuais pluviais e domésticas e remover os
detritos resultantes.

A limpeza deve ser efectuada durante as horas de funcionamento da biblioteca.
Inspeccionar mensalmente o equipamento a que se refere o ponto 2.
(Realizar, mensalmente, em qualquer segunda-feira)
C-3 Biblioteca do Mercado Vermelho
Locais a vistoriar:
1. Seis caixas de visita na casa de banho para funcionários, na zona de leitura de jornais,
dentro e fora da sala de multimédia.
2. O lavatório na casa de banho para funcionários.
3. Quatro retretes nas casas de banho públicas da biblioteca, uma na casa de banho das
senhoras, uma na casa de banho dos homens e uma na casa de banho para pessoas com
mobilidade reduzida.
Trabalhos a executar:

Abrir duas vezes por mês a tampa da caixa de visita para remoção de detritos.

Utilizar uma mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre as
caixas de visita. Se for necessário, deve usar o caminhão de sucção para remoção do
excesso de detritos.
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Lavar com água os colectores de águas residuais pluviais e domésticas e remover os
detritos resultantes.
A limpeza deve ser realizada nos dias de semana e estar concluída antes das 9:30 horas.
Inspeccionar mensalmente os equipamentos a que se referem os pontos 2 e 3.

C-4 Biblioteca de Wong Ieng Kuan no Jardim Luís de Camões
Locais a vistoriar:
1. Duas caixas de visita no piso térreo da biblioteca.
2. Cinco retretes nas casas de banho públicas da biblioteca, quatro nas casas de banho das
senhoras e dos homens e uma na casa de banho para pessoas com mobilidade reduzida.
Trabalhos a executar:

Abrir uma vez por mês a tampa da caixa de visita para remoção de detritos.

Utilizar uma mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre as
caixas de visita. Se for necessário, deve usar o caminhão de sucção para remoção do
excesso de detritos.

Lavar com água os colectores de águas residuais pluviais e domésticas e remover os
detritos resultantes.

A limpeza deve ser realizada às segundas-feiras e concluída antes das 14:00 horas.

Inspeccionar mensalmente, numa segunda-feira, o equipamento a que se refere o ponto 2.
C-5 Biblioteca Central de Macau
Locais a vistoriar:
1. Seis caixas de visita nas casas de banho públicas da biblioteca.
2. Três caixas de visita no beco entre a biblioteca e o Centro de Saúde do Tap Siac.
3. O lava-loiça da cozinha.
4. Dois lavatórios nas casas de banho para funcionários.
5. Oito retretes nas casas de banho da biblioteca, duas na casa de banho dos homens, três na
casa de banho das senhoras, uma na casa de banho para pessoas com mobilidade reduzida
e duas na casa de banho para funcionários.
6. Três urinóis nas casas de banho públicas para homens.
Trabalhos a executar:

Abrir duas vezes por mês a tampa da caixa de visita para remoção de detritos.

Utilizar uma mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre as
caixas de visita. Se for necessário, deve usar o caminhão de auto vácuo para remoção do
excesso de detritos.

Lavar com água os colectores de águas residuais pluviais e domésticas e remover os
detritos resultantes.

Aplicar mensalmente o produto "Enzyme Bacteria" em todas as tubulações de esgoto.

Inspeccionar mensalmente, numa segunda-feira, os equipamentos a que se referem os
pontos 3 a 6.
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C-6 Biblioteca do Patane
Locais a vistoriar:
1. Dez caixas de visita, uma na casa de banho para funcionários no piso térreo, duas nas
casas de banho para leitores, uma próxima do elevador, duas nas escadas traseiras, uma
na zona de leitura de jornais e três no passeio fora da biblioteca.
2. O lavatório para funcionários.
3. Nove retretes nas casas de banho da biblioteca, uma na casa de banho para funcionários,
uma na sala de leitura para crianças, três nas casas de banho dos homens e das senhoras
no piso térreo, uma na casa de banho das senhoras e uma na casa de banho para pessoas
com mobilidade reduzida no piso M, uma na casa de banho dos homens e uma na casa de
banho para pessoas com mobilidade reduzida no 1º piso.
4. Dois urinóis nas casas de banho públicas para homens no piso térreo.
Trabalhos a executar:

Abrir duas vezes por mês a tampa da caixa de visita para remoção de detritos.

Utilizar uma mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre as
caixas de visita. Se for necessário, deve usar o caminhão de sucção para remoção do
excesso de detritos.

Lavar com água os colectores de águas residuais pluviais e domésticas e remover os
detritos resultantes.

A limpeza deve ser realizada às segundas-feiras e concluída antes das 14:00 horas.

Inspeccionar mensalmente, numa segunda-feira, os equipamentos a que se referem os
pontos 2 a 4.
C-7 Biblioteca de Wong Ieng Kuan da Taipa
Locais a vistoriar:
1. Duas caixas de visita, na entrada principal e nas escadas traseiras do edifício.
2. Dois lava-loiças, um na cozinha e outro na sala de amamentação.
3. Cinco retretes nas casas de banho públicas da biblioteca, duas na casa de banho dos
homens, duas na casa de banho das senhoras e uma na casa de banho para pessoas com
mobilidade reduzida.
4. Três urinóis nas casas de banho públicas para homens.
Trabalhos a executar:

Abrir duas vezes por mês a tampa da caixa de visita para remoção de óleos e detritos
acumulados.

Utilizar uma mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre as
caixas de visita e lavar com água o colector de água residual doméstica e remover os
detritos resultantes.

Inspeccionar mensalmente, numa segunda-feira, os equipamentos a que se referem os
pontos 2 a 4.
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C-8 Biblioteca da Taipa
Locais a vistoriar:
1. Três caixas de visita próximas dos pilares n.os 16, 17 e 18, da cave 2 do auto-silo.
2. Quatro lavatórios nas casas de banho das crianças, na sala de amamentação e na cozinha.
3. Quinze retretes nas casas de banho públicas da biblioteca, duas na casa de banho dos
homens, sete na casa de banho das senhoras, uma na casa de banho para pessoas com
mobilidade reduzida, três nas casas de banho de família e duas na casa de banho para
funcionários.
4. Cinco urinóis nas casas de banho públicas para homens e para crianças.
Trabalhos a executar:

Abrir duas vezes por mês a tampa da caixa de visita para remoção de detritos.

Verificar as duas bombas elevatórias em cada caixa de visita, assegurar um bom
funcionamento das mesmas e remover os detritos resultantes.

Lavar com água as caixas de visita.

Inspeccionar mensalmente, numa segunda-feira, os equipamentos a que se referem os
pontos 2 a 4.
C-9 Biblioteca do Jardim do Comendador Ho Yin
Locais a vistoriar:
1. Dois lavatórios nas casas de banho públicas, um na casa de banho dos homens e um na
casa de banho das senhoras.
2. Duas retretes nas casas de banho públicas, uma na casa de banho dos homens e uma na
casa de banho das senhoras.
3. Quatro sarjetas no terraço.
Trabalhos a executar:

Utilizar uma mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem nas
casas de banho.

Lavar com água os colectores de águas residuais e doméstica e remover os detritos
resultantes.

Inspeccionar mensalmente, numa segunda-feira, os equipamentos a que se referem os
pontos 1 e 2.
C-10 Biblioteca de Wong Ieng Kuan no Jardim da Areia Preta
Locais a vistoriar:
Quatro caixas de visita na entrada da casa de banho, no gabinete de trabalho e na zona de
leitura.
Trabalhos a executar:

Abrir mensalmente a tampa da caixa de visita para remoção de detritos.

Utilizar uma mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre as
caixas de visita.

Lavar com água o colector de água residual doméstica e remover os detritos resultantes.
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C-11 Biblioteca da Ilha Verde
Locais a vistoriar:
1. O lava-loiça da cozinha.
2. O lavatório na casa de banho para funcionários.
3. O lavatório na sala para amamentação.
Trabalhos a executar:

Inspeccionar mensalmente os equipamentos, numa segunda-feira.
C-12 Biblioteca de Wong Ieng Kuan no Parque Dr. Sun Yat Sen
Locais a vistoriar:
Uma caixa de visita na casa de banho para pessoas com mobilidade reduzida da
biblioteca.
Trabalhos a executar:

Abrir mensalmente a tampa da caixa de visita para remoção de detritos.

Utilizar uma mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre as
caixas de visita.

Lavar com água o colector de água residual doméstica e remover os detritos resultantes.
C-13 Biblioteca de Mong Há
Locais a vistoriar:
Um lavatório na casa de banho para funcionários.
Trabalhos a executar:

Inspeccionar mensalmente os equipamentos, numa segunda-feira.
C-14 Biblioteca Sir Robert Ho Tung
Locais a vistoriar:
1. Uma caixa de visita em frente das casas de banho públicas no rés-do-chão.
2. Uma caixa de visita próxima da entrada principal da biblioteca.
3. Duas caixas de visita no primeiro andar do edifício novo, próximas do balcão de
atendimento na sala para crianças e uma fora da porta lateral da mesma sala.
4. Uma caixa de visita no segundo andar do edifício novo, na sala de jornais e duas nas
casas de banho para funcionários.
5. O lava-loiça da cozinha.
6. Dezasseis retretes nas casas de banho da biblioteca, uma na casa de banho pública, três
na casa de banho dos homens, quatro na casa de banho das senhoras, um na casa de
banho para pessoas com mobilidade reduzida, sete nas casas de banho para funcionários.
7. Seis urinóis nas casas de banho públicas para homens e para funcionários.
Trabalhos a executar:

Abrir mensalmente a tampa da caixa de visita para remoção de detritos.

Utilizar uma mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre as
caixas de visita.

Lavar com água os colectores de águas residuais pluviais e domésticas e remover os
detritos resultantes.

Inspeccionar mensalmente, numa segunda-feira, os equipamentos a que se referem os
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pontos 5 a 7.
C-15 Biblioteca de S. Lourenço
Locais a vistoriar:
1. Um lavatório no gabinete de trabalho.
2. Dois lavatórios na casa de banho dos homens e três na casa de banho das senhoras.
3. Nove retretes nas casas de banho públicas da biblioteca, três na casa de banho dos
homens, cinco na casa de banho das senhoras e uma na casa de banho para pessoas com
mobilidade reduzida.
4. Três urinóis na casa de banho pública para homens da biblioteca.
Trabalhos a executar:

Inspeccionar mensalmente os equipamentos, numa segunda-feira.
C-16 Depósito de Livros Central
Locais a vistoriar:
1. Quatro retretes nas casas de banho para funcionários.
2. Sete sanitas turcas nas casas de banho para funcionários
3. Um urinol na casa de banho para funcionários.
Trabalhos a executar:

Inspeccionar mensalmente os equipamentos, numa segunda-feira.
C-17 Centro de Fornecimento de Livros da Areia Preta
Locais a vistoriar:
Uma caixa de visita no Depósito de Livros do Centro Industrial de Oceano.
Trabalhos a executar:

Abrir mensalmente a tampa da caixa de visita para remoção de detritos.

Utilizar uma mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre a
caixa de visita e o sistema de drenagem de água residual doméstica.

Lavar com água os colectores de águas residuais pluviais e domésticas e remover os
detritos resultantes.
C-18 Centro de Fornecimento de Livros da Ilha Verde
Locais a vistoriar:
Duas caixas de visita nas casas de banho das senhoras e dos homens.
Trabalhos a executar:

Abrir mensalmente a tampa da caixa de visita para remoção de detritos.

Utilizar uma mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre a
caixa de visita e o sistema de drenagem de água residual doméstica.

Lavar com água os colectores de águas residuais pluviais e domésticas e remover os
detritos resultantes.

17 / 24

澳 門 特 別 行 政 區 政 府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
文 化 局
Instituto Cultural

5.4 Instalações de Exposições e Espectáculos
D-1 C-Shop da Praia Grande
Locais a vistoriar:
Duas caixas de visita.
Trabalhos a executar:

Abrir, uma vez por semana, a tampa da caixa de visita para remoção dos detritos.

Utilizar uma mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre as
caixas de visita.

Lavar com água os colectores de águas pluviais e de resíduos domésticos e remover os
detritos resultantes.

Em situações de urgência e imprevisíveis, é necessário chegar ao local dentro de duas
horas da solicitação.
D-2 Centro Comercial da Praça do Tap Siac
Locais a vistoriar:
Seis caixas de visita.
Trabalhos a executar:

Abrir, uma vez por semana, a tampa da caixa de visita para remoção dos detritos.

Utilizar uma mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre as
caixas de visita.

Lavar com água os colectores de águas pluviais e de resíduos domésticos e remover os
detritos resultantes.

Em situações de urgência e imprevisíveis, é necessário chegar ao local dentro de duas
horas da solicitação.
D-3 Cinemateca.Paixão
Locais a vistoriar:
Quatro caixas de visita.
Trabalhos a executar:

Abrir, uma vez por semana, a tampa da caixa de visita para remoção dos detritos.

Utilizar uma mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre as
caixas de visita.

Lavar com água os colectores de águas pluviais e de resíduos domésticos e remover os
detritos resultantes.

Em situações de urgência e imprevisíveis, é necessário chegar ao local dentro de duas
horas da solicitação.
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D-4 Galeria de Moda de Macau
Locais a vistoriar:
Duas caixas de visita.
Trabalhos a executar:

Abrir, uma vez por semana, a tampa da caixa de visita para remoção dos detritos.

Utilizar uma mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre as
caixas de visita.

Lavar com água os colectores de águas pluviais e de resíduos domésticos e remover os
detritos resultantes.

Em situações de urgência e imprevisíveis, é necessário chegar ao local dentro de duas
horas da solicitação.
D-5 Oficinas Navais Nº 2
Locais a vistoriar:
Doze caixas de visita.
Trabalhos a executar:

Abrir, uma vez por semana, a tampa das caixas de visita para remoção dos detritos.

Utilizar uma mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre as
caixas de visita.

Lavar com água os colectores de águas pluviais e de resíduos domésticos e remover os
detritos resultantes.

Em situações de urgência e imprevisíveis, é necessário chegar ao local dentro de duas
horas da solicitação.
D-6 Espaço do Anim’Arte Nam Van
Locais a vistoriar:
Dez caixas de visita.
Trabalhos a executar:

Abrir, uma vez por semana, a tampa das caixas de visita para remoção dos detritos.

Utilizar uma mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre as
caixas de visita.

Lavar com água os colectores de águas pluviais e de resíduos domésticos e remover os
detritos resultantes.

Em situações de urgência e imprevisíveis, é necessário chegar ao local dentro de duas
horas da solicitação.
D-7 Teatro D. Pedro V
Locais a vistoriar:
1. Casas de banho públicas.
2. Casa de banho dos homens: uma retrete, dois urinóis e uma caixa de visita.
3. Casa de banho das senhoras: quatro retretes e uma caixa de visita.
4. Camarins nos bastidores: quatro retretes, dois urinóis e quatro chuveiros.
5. Uma caixa de visita no pátio situado nas traseiras.
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Trabalhos a executar:

Executar a verificação de dois em dois meses, na parte da manhã e na primeira terça-feira
de cada mês par.
D-8 Edifício do Antigo Tribunal
Locais a vistoriar:
Seis lavatórios e oito retretes nas casas de banho, no rés-do-chão e nas zonas abertas ao
público do 1.º andar.
Trabalhos a executar:

Executar a verificação mensalmente, na primeira segunda-feira.
D-9 Auditório do Carmo da Taipa
Locais a vistoriar:
1. Oito retretes do auditório.
2. Localização das caixas de visita: cinco no exterior do auditório, uma em frente do
auditório, uma nos bastidores e uma na casa de banho para pessoas com mobilidade
reduzida.
3. Localização das sarjetas: duas na varanda do auditório.
Trabalhos a executar:

Abrir, mensalmente, a tampa das caixas de visita para remoção dos detritos e aplicação
de insecticida.

Utilizar uma mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre a
caixa de visita e o sistema público de drenagem de águas residuais.

Lavar com água os colectores de águas pluviais e de resíduos domésticos e remover os
detritos resultantes.
D-10 Museu da História da Taipa e Coloane
Locais a vistoriar:
1. Cinco retretes existentes no Museu.
2. Localização das caixas de visita: uma na casa de banho dos homens, uma na casa de banho
das senhoras e uma na cabine de electricidade.
Trabalhos a executar:

Abrir, mensalmente, a tampa das caixas de visita para remoção dos detritos e aplicação
de insecticida.

Utilizar uma mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre a
caixa de visita e o sistema público de drenagem de águas residuais.

Lavar com água os colectores de águas pluviais e de resíduos domésticos e remover os
detritos resultantes.
D-11 Casa Cultural de Chá de Macau
Locais a vistoriar:
1. Seis ralos na Casa Cultural de Chá, incluindo os das retretes das casas de banho públicas.
2. Localização das caixas de visita: uma na casa de banho pública, duas na sala de
amamentação, uma na loja de venda de lembranças e três no parque de estabelecimento.
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Trabalhos a executar:

Abrir, mensalmente, a tampa das caixas de visita para remoção dos detritos e aplicação
de insecticida.

Utilizar uma mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre a
caixa de visita e o sistema público de drenagem de águas residuais.

Lavar com água os colectores de águas pluviais e de resíduos domésticos e remover os
detritos resultantes.
D-12 Casas - Museu da Taipa
Locais a vistoriar:
1. Dezoito retretes existentes no Museu.
2. Localização das caixas de visita: quinze no exterior do museu, ou seja na Avenida da
Praia.
3. Localização das sarjetas: uma na Avenida da Praia e outra no anfiteatro.
Trabalhos a executar:

Abrir, mensalmente, a tampa das caixas de visita para remoção dos detritos e aplicação
de insecticida.

Utilizar uma mangueira desentupidora para verificar se há obstrução da tubagem entre a
caixa de visita e o sistema público de drenagem de águas residuais.

Lavar com água os colectores de águas pluviais e de resíduos domésticos e remover os
detritos resultantes.

Limpar mensalmente as sarjetas.

Verificar se existe obstrução da tubagem entre as sarjetas e o sistema público de
drenagem de águas residuais e lavar as mesmas com água.
D-13 Museu Memorial de Zheng Guanying
Locais a vistoriar:
1. Esgotos na porta principal do Museu Memorial de Zheng Guanying e saídas de água do
terraço.
2. Todas as sarjetas do edifício anexo ao Museu Memorial de Zheng Guanying, incluindo
seis retretes nas casas de banho das senhoras e dos homens.
3. Localização das caixas de visita e dos poços de visita de águas pluviais e residuais: três na
cave do edifício anexo ao Museu Memorial de Zheng Guanying.
Trabalhos a executar:

Abrir, mensalmente, a tampa do poço de visita e da caixa de visita de águas pluviais e
residuais para remoção dos detritos e utilizar uma mangueira desentupidora para verificar
se há obstrução da tubagem entre as caixas de visita, lavar com água os colectores de
águas pluviais e de resíduos domésticos e remover os detritos resultantes.

Remover, mensalmente, as folhas de árvores, lixo e detritos na fossa aberta de drenagem
no pavimento.

Realizar uma vez por mês a desobstrução dos esgotos por solicitação de serviços
urgentes, devendo chegar ao local dentro de duas horas da solicitação, sem necessidade
de pagar qualquer custo adicional.
(Realizar, mensalmente, na primeira quarta-feira)
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D-14 Tesouro de Arte Sacra do Seminário S. José
Locais a vistoriar:
1. As sarjetas no jardim do Tesouro de Arte Sacra do Seminário de São José.
2. Duas retretes e dois lavatórios das casas de banho dos homens e das senhoras do edifício.
3. Uma caixa de visita no jardim do Tesouro.
Trabalhos a executar:
 Abrir, mensalmente, as tampas das sarjetas a que se refere o ponto 1 para remoção dos
detritos, limpar e lavar com uma quantidade adequada de lixívia diluída em água para
desinfecção.
 Verificar, mensalmente, as retretes das casas de banho dos homens e das senhoras a que se
refere o ponto 2, se existir obstrução, desentupir.
 Remover, mensalmente, do equipamento a que se refere o ponto 3, com uma mangueira,
os detritos e a sujidade que se encontram na caixa de visita, lavá-la com água e aplicar
uma quantidade adequada de lixívia e de insecticida.
 Realizar uma vez por mês, a desobstrução dos esgotos por solicitação de execução de
serviços urgentes, devendo chegar ao local dentro de duas horas após a notificação, sem
necessidade de pagar qualquer custo acrescido.
D-15 Centro Ecuménico Kun Iam
Locais a vistoriar:
1. Seis retretes e duas caixas de visita nas casas de banho no piso inferior do Centro
Ecuménico Kun Iam.
2. Três caixas de visita na sala de reuniões.
Trabalhos a executar:

O adjudicatário deve deslocar-se ao Centro Ecuménico Kun Iam para proceder à
desobstrução de esgotos dos locais n.os 1 e 2 na primeira sexta-feira de cada mês.

Na execução do serviço nos locais n.os 1 e 2, o adjudicatário deve abrir a tampa da caixa
de visita, remover os detritos, verificar com uma mangueira se existe obstrução entre as
caixas de visita e lavar os esgotos com água.

Realizar uma vez por mês a desobstrução dos esgotos por solicitação de serviços
urgentes, devendo chegar ao local dentro de duas horas da solicitação, sem necessidade
de pagar qualquer custo adicional.
D-16 Galeria Tap Siac
Locais a vistoriar:
Retretes da casa de banho.
Trabalhos a executar:

Realizar, mensalmente, na primeira segunda-feira, a verificação dos equipamentos.

D-17 Acesso à Fortaleza do Monte
Locais a vistoriar:
Retretes da casa de banho.
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Trabalhos a executar:

Realizar, mensalmente, na primeira segunda-feira, a verificação dos equipamentos.
D-18 Jardim Lou Lim Iok - Pavilhão Chun Chou Tong
Locais a vistoriar:
Retretes da casa de banho.
Trabalhos a executar:

Realizar, mensalmente, na primeira segunda-feira, a verificação dos equipamentos.
D-19 Oficinas Navais Nº 1
Locais a vistoriar:
Retretes da casa de banho.
Trabalhos a executar:

Realizar, mensalmente, na primeira segunda-feira, a verificação dos equipamentos.
D-20 Armazém do Boi
Locais a vistoriar:
Retretes da casa de banho.
Trabalhos a executar:

Realizar, mensalmente, na primeira segunda-feira, a verificação dos equipamentos.

D-21 Academia Jao Tsung-I
Locais a vistoriar:
1. Seis poços de visita das redes de esgotos e seis poços de visita das redes de águas
pluviais, no piso do rés-do-chão.
2. As sarjetas do solo ligadas ao ralo, ao poço de visita das redes de águas pluviais, à saída
de água e ao dreno.
3. As sarjetas do solo ligadas à saída de água e ao dreno.
4. Os tubos entre os poços de visita para redes de esgotos, as duas casas de banho e os dois
lavatórios no rés-do-chão, o lavatório no 2.º andar, do edifício principal, as duas casas
de banho e os dois lavatórios do edifício anexo.
5. As sarjetas à volta do telhado do edifício principal, ligadas a seis saídas de água.
6. Seis colectores de águas pluviais e respectivas condutas para o solo, no exterior do
edifício principal.
7. As sarjetas na cobertura do edifício anexo, próximo da Rua do Tap Siac, ligadas a duas
saídas de água.
8. Duas saídas de água ligadas às caleiras no interior das paredes, do telhado do edifício
anexo, para o solo.
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Trabalhos a executar:
 Realizar, mensalmente, na segunda 2.ª feira, a desobstrução dos equipamentos.
 Remover os detritos e a sujidade dos poços de visita das redes de esgotos e de drenagem
e, depois de lavar com água, desinfectar com uma quantidade adequada de lixívia.
 Remover os detritos e sujidade encontrados nas saídas de água e nos drenos no telhado e



no solo e, depois de lavar com água, desinfectar com uma quantidade adequada de
lixívia.
Depois da verificação, lavar, com água, todos os ralos e caixas de visita para assegurar a
sua desobstrução.
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