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Locais para a prestação de serviços
Local

Nome

Endereço

Lote A – Escritórios e Armazéns do Instituto Cultural
Avenida do Conselheiro Ferreira de Almeida,
N.º 89, Macau

A-1

Edifício do Instituto Cultural(sede)

A-2

Armazém no Edifício Industrial Veng Rua Seis do Bairro da Areia Preta, Edifício
Cheong
Industrial Veng Cheong, 3.º andar, Macau

A-3

Escritório do Departamento de Museus, da
Divisão de Desenvolvimento das Artes Centro Comercial da Praça do Tap Siac
Visuais e das Orquestras

A-4

Armazéns no Fórum de Macau

A-5

Armazém provisório do património e das Rua da Doca dos Holandeses, N.ºs 6 e 8,
colecções do Museu de Macau no Edifício Edifício Industrial Oceano, Fase I, 2.º andar A
Industrial Oceano
(A2-1), Macau

A-6

Escritório do Departamento do Património
Rua de Sanches de Miranda, N.ºs 5-7, Macau
Cultural

A-7

Sala de organização e depósito dos
Travessa de Coelho do Amaral, N.º 16,
objectos arqueológicos no Edifício Camilo
Edifício Camilo Pessanha, R/C, B, C, Macau
Pessanha

A-8

Avenida do Almirante Magalhães Correia,
Armazém de livros da Divisão de Estudos
Centro Industrial Keck Seng, Fase III, 2.º
e Publicações
andar O, W e X, Macau

A-9

Arquivo de Macau

Avenida do Conselheiro Ferreira de Almeida,
N.ºs 91-93 e 1.º andar do N.º 95, Macau

A-10

Armazém do Arquivo de Macau

Estrada Marginal do Hipódromo, N.ºs 147A147C, Edifício Chiao Kuang, 10.º andar D-E e
11.º andar D-E, Areia Preta, Macau

A-11

Sala de Ensaios da Orquestra Chinesa de Rua Seis do Bairro da Areia Preta, N.º 158,
Macau
Centro Industrial Furama, 11.º andar B, Macau

A-12

Armazéns do Departamento de Museus nas
Casas-Museu da Taipa

A-13

Escritório da Comissão de Classificação de Avenida Doutor Mário Soares, Edifício
Espectáculos
Montepio, 5.º andar, Salas 38-39, Macau

A-14

Rua da Doca dos Holandeses, N.º 8 e Avenida
Armazém da Divisão de Actividades das
do Dr. Francisco Vieira Machado, N.ºs 51-53,
Artes do Espectáculo no Edifício Industrial
Edifício Industrial Oceano, Fase I, 2.º andar A
Oceano
(A2), Macau

Parque de estacionamento do Fórum de Macau
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Lote B - Bibliotecas públicas e Depósitos de Livros
B-1

Biblioteca Central de Macau

Avenida do Conselheiro Ferreira de Almeida,
N.º 89, A-B, Macau

B-2

Biblioteca do Senado

Avenida de Almeida Ribeiro, N.º 163, Edifício
do Instituto para os Assuntos Municipais,
Macau

B-3

Biblioteca no Jardim do Comendador Ho
Yin

Alameda Dr. Carlos d'Assumpção, Jardim do
Comendador Ho Yin, NAPE, Macau

B-4

Biblioteca Sir Robert Ho Tung

Largo de Santo Agostinho, N.º 3, Macau

B-5

Biblioteca de S. Lourenço

Rua de João Lecaros, Mercado de S.
Lourenço, 3.º andar, Macau

B-6

Estrada de Pac On, Lote O1 do Parque
12.º andar do Edifício Multifuncional do
Industrial de Pac On, Edifício Multifuncional
Governo em Pac On
do Governo, 12.º andar, Taipa, Macau

B-7

Biblioteca do Patane

B-8

Biblioteca de Wong Ieng Kuan no Jardim Praça de Luís de Camões, Jardim Luís de
de Luís de Camões
Camões, Macau

B-9

Biblioteca do Mercado Vermelho

Avenida do Ouvidor Arriaga, N.º 147, R/C,
Macau

B-10

Biblioteca da Ilha Verde

Avenida da Concórdia, N.ºs 237-287, Edf.
Mayfair Garden, Fase II, Blocos 1 e 2, 4.º
andar B, Macau

B-11

Biblioteca de Mong Há

Avenida Venceslau de Morais, N.ºs 178-182,
Edifício Mong Sin da Nova Habitação Social
de Mong Há, 3.º andar B3, Macau

B-12

Biblioteca de Wong leng Kuan no Parque Avenida do Comendador Ho Yin, Parque
Dr. Sun Yat Sen
Municipal do Dr. Sun Yat Sen, Macau

B-13

Biblioteca de Wong leng Kuan no Jardim Avenida 1.º de Maio, Parque Urbano da Areia
da Areia Preta
Preta (Sul), Macau

B-14

Biblioteca Infantil Wong leng Kuan no Avenida 1.º de Maio, Parque Urbano da Areia
Jardim da Areia Preta
Preta (Norte), Macau

B-15

Biblioteca da Taipa

Rua de Seng Tou, Parque Central da Taipa, 1.ª
Cave, Taipa

B-16

Biblioteca de Wong leng Kuan da Taipa

Rua do Regedor, N.º 322, Hei Loi Tang Plaza,
2.º andar, Taipa

B-17

Biblioteca de Coloane

Avenida de Cinco de Outubro, Coloane

B-18

Biblioteca de Seac Pai Van

Avenida de Vale das Borboletas, Complexo
Comunitário de Seac Pai Van, 6.º andar,
Coloane

Rua da Ribeira do Patane, N.ºs 69-81, Macau
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Estrada Marginal da Ilha Verde, Edifício
Jardim Mei Lok, N.ºs 996-1056, Macau

Lote C - Locais do Património Cultural
C-1

Antiga Residência do General Ye Ting

Rua do Almirante Costa Cabral, N.º 76, Macau

C-2

Igreja do Seminário de S. José

Rua do Seminário, Macau

C-3

Igreja de Santo Agostinho

Largo de Santo Agostinho, Macau

C-4

Igreja de S. Domingos e Tesouro de Arte
Largo de São Domingos, Macau
Sacra

C-5

Posto do Guarda Nocturno (Patane)

Rua da Palmeira, N.ºs 52 – 54, Macau

C-6

Sala de Exposições do Templo de Na Tcha

Pátio do Espinho, N.º 6, Macau

C-7

Fortaleza de N.ª Sr.ª da Guia e Capela de
Fortaleza de N.ªSr.ª da Guia , Macau
N.ªSr.ª das Neves

C-8

Casa de Lou Kau

C-9

Antiga Igreja da Madre de Deus das Ruínas
do Colégio de S. Paulo (Ruínas de S. Largo da Companhia de Jesus, Macau
Paulo)

C-10

Casa do Mandarim

Travessa de António da Silva, N.º 10, Macau

C-11

Templo Foc Tac Chi

Rua do Teatro

C-12

Edifícios no Pátio da Eterna Felicidade e
Pátio da Eterna Felicidade, N.ºs 8, 10 e 14
na Rua da Tercena

Travessa da Sé, N.ºs 5A e 7, Macau

Lote D - Conservatório de Macau e Escolas Dependentes
D-1

Conservatório de Macau

Avenida de Horta e Costa, N.ºs 14-16, Macau

D-2

Escola de Música do Conservatório de Rua de Volong N.ºs 27-35 e Rua Nova de S.
Macau
Lázaro N.ºs 28-36, Macau

D-3

Escola de Dança do Conservatório de Alameda Dr. Carlos D'Assumpção, N.ºs 335Macau
341, Centro Hotline, 3.º e 4.º andares, Macau

D-4

Escola de Teatro do Conservatório de Avenida da Amizade, Praceta de Miramar, N.ºs
Macau
875-893, Edf. Jardim San On, Macau
Lote E - Locais de Exposições e de Espectáculos

E-1

Antiga Farmácia Chong Sai

Rua das Estalagens, N.º 80, Macau

E-2

Tesouro de Arte Sacra do Seminário de S.
José

Rua do Seminário, Tesouro de Arte Sacra do
Seminário de S. José, Macau

E-3

Museu Memorial de Zheng Guanying

Travessa de António da Silva, N.º 10, na Casa
do Mandarim, Macau

E-4

Museu de Macau

Praceta do Museu de Macau, N.º 112
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E-5

Anim’ Arte NAM VAN

Avenida Panorâmica do Lago Nam Van, N.ºs
470-756, Macau

E-6

Cinemateca ‧ Paixão

Travessa da Paixão, N.ºs 9, 11, 13, e os
edifícios adjacentes, Macau

E-7

Centro de Arte Contemporânea de Macau Rua de S. Tiago da Barra, Macau
Oficinas Navais N.º 2

E-8

Centro de Arte Contemporânea de Macau Rua de S. Tiago da Barra, Macau
Oficinas Navais N.º 1

E-9

Acesso à Fortaleza do Monte

E-10

Antigo Estábulo Municipal
Bovino (Armazém do Boi)

E-11

Vivendas de Mong-Há

Avenida do Coronel Mesquita, N.ºs 55-73 e
Estrada de Coelho do Amaral, N.ºs 118-120,
Macau

E-12

Galeria Tap Siac

Avenida do Conselheiro Ferreira de Almeida
N.º 95, Macau

E-13

Casa da Literatura de Macau

Avenida do Conselheiro Ferreira de Almeida,
N.º 95, Bloco A-B

E-14

Teatro D. Pedro V

Largo de Santo Agostinho, N.ºs 9-11, Macau

E-15

Edifício do Antigo Tribunal

Avenida da Praia Grande, N.º 459, Macau

E-16

Vila de Nossa Senhora de Ká Hó

Vila de Nossa Senhora de Ká Hó, Coloane

E-17

Casas da Taipa

Avenida da Praia, N.ºs 1-5, Taipa

E-18

Museu Memorial de Xian Xinghai (Galeria Rua de Francisco Xavier Pereira N.ºs 151-157,
1 e 2)
Macau

E-19

Museu da História da Taipa e Coloane

Rua Correia da Silva, Taipa

E-20

Espaço Patrimonial - Casa de Penhores
Tradicional

Avenida de Almeida Ribeiro, N.º 396, Macau

E-21

Academia Jao Tsung-I

Avenida do Conselheiro Ferreira de Almeida,
N.º 95, C-D, Macau

E-22

Centro Ecuménico Kun Iam

Avenida Dr. Sun Yat-Sen, NAPE, Macau

Caminho dos Artilheiros, Macau
de Gado Cruzamento da Avenida do Coronel Mesquita
com a Avenida do Almirante Lacerda, Macau

Feriados obrigatórios da RAEM:
Fraternidade Universal (1 de Janeiro), os 3 primeiros dias do Novo Ano Lunar, Cheng Ming (Dia
de Finados), Dia do Trabalhador (1 de Maio), Dia seguinte ao Chong Chao (Bolo Lunar), Dia da
Implantação da República Popular da China (1 de Outubro), Chong Yeong (Culto dos
Antepassados) e Dia Comemorativo do Estabelecimento da RAEM (20 de Dezembro).
Outros feriados da RAEM:
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Morte de Cristo, Véspera da Ressurreição de Cristo, Dia do Buda, Tung Ng (Barco Dragão), Dia
seguinte à Implantação da República Popular da China (2 de Outubro), Dia de Finados, Imaculada
Conceição (8 de Dezembro), Solstício de Inverno, Véspera de Natal (24 de Dezembro) e Natal (25
de Dezembro).
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Lote A:
Local A-1 - Edifício do Instituto Cultural (sede)
Á rea de execução dos serviços: edifício sede do Instituto Cultural (IC), salas de
conferência, auditórios, gabinetes de trabalho, passagens para funcionários, espaço verde
no terraço, jardins interiores, terraço, despensas, casas de banho de todos os pisos, escadas
de emergência dos dois lados do edifício, elevador para funcionários, corredor exterior da
entrada principal e sarjetas

Serviços de Limpeza Permanentes
Horário:
De segunda a sexta-feira, das 08h30 às18h00.
Nota: Excepto em feriados obrigatórios e outros feriados.
Número de trabalhadores: 2 (um homem e uma mulher).
Serviços de Limpeza Diários
Horário:
De segunda a sexta-feira, das 18h00 às 20h00.
Nota: Excepto em feriados obrigatórios e outros feriados.
Número de trabalhadores: 4.
Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Domingo, das 09h00 às 13h00.
Nota: Se coincidir com um feriado obrigatório ou outro feriado, os serviços serão prestados no
dia anterior.
Número de trabalhadores: 10.
Serviços de Limpeza Especiais
Trabalhos básicos a executar, que incluem, mas não se limitam:
-

Usar, uma vez por mês, líquido de protecção para o chão nos corredores e passagens
principais dos gabinetes de trabalho. O líquido de protecção para o chão deve ser utilizado
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somente com o consentimento do IC.

Local A-2－Armazém no Edifício Industrial Veng Cheong
Á rea de execução dos serviços: interior do Armazém B e casas de banho do Armazém A, do
Edifício Industrial Veng Cheong

Serviços de Limpeza Diários
Horário:
Quarta-feira, das 9h00 às 13h00.
Nota: Se coincidir com um feriado obrigatório ou outro feriado, os serviços serão prestados no
dia seguinte.
Número de trabalhadores: 2.

Local A-3－Escritório do Departamento de Museus, da Divisão de Desenvolvimento das
Artes Visuais e da Divisão de Actividades Recreativas
Á rea de execução dos serviços: os vidros exteriores de R1, R2 e R3 e os respectivos
corredores exteriores, CV3, CV2, CV1, rés-do-chão, 1.º andar e terraço

Serviços de Limpeza Permanentes
Horário:
De segunda-feira a Domingo, das 10h00 às 21h00.
Nota: Incluindo os feriados obrigatórios e outros feriados.
Número de trabalhadores: 2.
Serviços de Limpeza Diários
Horário:
De segunda-feira a Domingo, das 06h00 às 09h00.
Nota: Excepto em feriados obrigatórios e outros feriados.
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Número de trabalhadores: 2.
Serviços de Limpeza Especiais
Trabalhos básicos a executar, que incluem, mas não se limitam:
– Limpar, uma vez por mês, os vidros exteriores de R1, R2 e R3 e o chão dos respectivos
corredores exteriores.

Local A-4－Armazéns no Fórum de Macau
Á rea execução dos serviços: armazéns da Divisão de Actividades Recreativas e da Divisão
de Desenvolvimento das Artes Visuais

Serviços de Limpeza Diários
Horário:
Terça-feira, das 14h30 às 16h00.
Nota: Aplicável ao armazém da Divisão de Actividades Recreativas, se coincidir com um feriado
obrigatório ou outro feriado, os serviços serão prestados no dia seguinte.
Número de trabalhadores: 2.
Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Na 2.ªquinta-feira de cada mês, de três em três meses, das 14h30 às 17h00.
Nota: Aplicável ao armazém da Divisão de Actividades Recreativas, se coincidir com um feriado
obrigatório ou outro feriado, os serviços serão prestados no dia seguinte.
Número de trabalhadores: 3.
Horário:
Uma vez por mês, quatro horas de cada vez.
Nota: Aplicável ao armazém da Divisão de Desenvolvimento das Artes Visuais e a ser fixado
mediante acordo com o responsável do local.
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Número de trabalhadores: 2.

Local A-5－Armazém provisório do património e das colecções do Museu de Macau no
Edifício Industrial Oceano
Á rea de execução dos serviços: todos os espaços do armazém

Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Quatro vezes por ano, das 9h00 às 18h00
Nota: As datas serão fixadas mediante acordo com o responsável do local.
Número de trabalhadores: 2.

Local A-6－Escritório do Departamento do Património Cultural
Á rea de execução dos serviços: área do escritório

Serviços de Limpeza Permanentes
Horário:
De segunda a sexta-feira, das 08h30 às 13h00 e das 14h00 às 19h00.
Nota: Incluindo os feriados obrigatórios e outros feriados.
Número de trabalhadores: 1.
Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Domingo, das 09h00 às 13h00.
Nota: Se coincidir com um feriado obrigatório ou outro feriado, os serviços serão prestados no
dia anterior.
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Número de trabalhadores: 4.

Local A-7 - Sala de organização e depósito dos objectos arqueológicos no Edifício
Camilo Pessanha
Á rea de execução dos serviços: Edifício Camilo Pessanha

Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Dia 1 e dia 16 de cada mês, das 09h30 às 13h00.
Nota: Se coincidir com um feriado obrigatório ou outro feriado, os serviços serão prestados no
dia seguinte.
Número de trabalhadores: 2.

Local A-8－Armazém de livros da Divisão de Estudos e Publicações
Á rea de execução dos serviços: armazém de livros e arquivos da Divisão de Estudos e
Publicações no Centro Industrial Keck Seng

Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Sexta-feira, das 9h00 às 11h30.
Nota: Se coincidir com um feriado obrigatório ou outro feriado, os serviços serão prestados no
dia anterior.
Número de trabalhadores: 1.
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Local A-9－Arquivo de Macau
Á rea de execução dos serviços: interior e exterior do edifício, corredores e topo do edifício

Serviços de Limpeza Permanentes
Horário:
De segunda a sexta-feira, das 08h30 às 12h30 e das 14h30 às 18h30; Sábado, das 14h00 às
18h00.
Nota: Excepto em feriados obrigatórios e outros feriados.
Número de trabalhadores: 2, de segunda a sexta-feira e 1, aos Sábados.
Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Domingo, das 9h00 às 16h00.
Nota: Se coincidir com um feriado obrigatório ou outro feriado, o horário de execução dos
serviços será fixado mediante acordo com o responsável do local.
Número de trabalhadores: 6.
Serviços de Limpeza Especiais
Trabalhos básicos a executar, que incluem, mas não se limitam:
A executar de seis meses em seis meses
-

Limpar e remover completamente o musgo da superfície de tijolos da plataforma e do terraço
do edifício;

-

Limpar e remover completamente as ervas e plantas trepadeiras nas paredes do exterior do
edifício;

-

Limpar a cera do chão dos pisos superior e inferior do edifício;

-

Usar líquido de limpeza adequado para limpar completamente as luzes e os candeeiros de
tecto dos corredores exteriores e os holofotes e paredes das galerias de exposições.
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Local A-10－Armazém do Arquivo de Macau
Á rea de execução dos serviços: interior do armazém

Serviços de Limpeza Permanentes
Horário:
De segunda a sexta-feira, das 08h30 às 12h30 e das 14h30 às 18h30.
Nota: Excepto em feriados obrigatórios e outros feriados.
Número de trabalhadores: 1.
Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Domingo, das 9h00 às 16h00.
Nota: Se coincidir com um feriado obrigatório ou outro feriado, o horário de execução dos
serviços será fixado mediante acordo com o responsável do local.
Número de trabalhadores: 3.

Local A-11-－Sala de Ensaios da Orquestra Chinesa de Macau
Á rea de execução dos serviços: espaços interior e exterior

Serviços de Limpeza Diários
Horário:
De segunda a quinta-feira, das 9h00 às 10h00.
Nota: Excepto em feriados obrigatórios ou outros feriados.
Número de trabalhadores: 1.
Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
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Sexta-feira, das 15h00 às 17h30.
Nota: Se coincidir com um feriado obrigatório ou outro feriado, o horário de execução dos
serviços será fixado mediante acordo com o responsável do local.
Número de trabalhadores: 2.

Local A-12－Armazéns do Departamento de Museus nas Casas-Museu da Taipa
Á rea de execução dos serviços: armazéns A, B e C

Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Quarta-feira, das 10h00 às 11h00.
Nota: Se coincidir com um feriado obrigatório ou outro feriado, o horário será fixado mediante
acordo com o responsável do local.
Número de trabalhadores: 3.

Local A-13－Escritório da Comissão de Classificação de Espectáculos
Á rea de execução dos serviços: área do escritório

Serviços de Limpeza Diários
Horário:
De quarta a sexta-feira, das 9h00 às 10h00.
Nota: Excepto em feriados obrigatórios ou outros feriados.
Número de trabalhadores: 1.
Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
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Segunda-feira, das 9h00 às 11h00.
Nota: Excepto em feriados obrigatórios ou outros feriados.
Número de trabalhadores: 1.
Serviços de Limpeza Especiais
Trabalhos básicos a executar, que incluem, mas não se limitam:
-

Encerar o chão uma vez por mês.

Local A-14－Armazém da Divisão de Actividades das Artes do Espectáculo no Edifício
Industrial Oceano
Á rea de execução dos serviços: interior do armazém

Serviços de Limpeza Diários
Horário:
Quinta-feira, das 11h00 às 13h00.
Nota: Se coincidir com um feriado obrigatório ou outro feriado, os serviços serão prestados no
dia seguinte.
Número de trabalhadores: 1.
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Lote B:
Local B-1－Biblioteca Central de Macau
Á rea de execução dos serviços: biblioteca e área dos corredores

Serviços de Limpeza Diários
Horário:
De terça a quinta-feira, Sábado e Domingo, das 07h15 às 09h15.
Nota: Se coincidir com um feriado obrigatório ou outro feriado, o horário de execução dos
serviços será fixado mediante acordo com o responsável do local.
Número de trabalhadores: 4.
Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Segunda-feira e sexta-feira, das 07h15 às 11h15.
Nota: Se coincidir com um feriado obrigatório ou outro feriado, o horário de execução dos
serviços será fixado mediante acordo com o responsável do local.
Número de trabalhadores: 4.
Serviços de Limpeza Permanentes
Horário:
De segunda-feira a Domingo, das 08h00 às 00h00.
Nota: Excepto depois das 14h00 da véspera de Novo Ano Lunar e nos primeiros 3 dias do Novo
Ano Lunar.
Número de trabalhadores: 1.
Serviços de Limpeza Especiais
Trabalhos básicos a executar, que incluem, mas não se limitam:
A executar uma vez por semana:
- Limpar o pó, as folhas caídas e o lixo do telhado e dos canais de drenagem;
- Limpar o chão com lavadora de pisos.
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Local B-2－Biblioteca do Senado
Á rea de execução dos serviços: biblioteca e área dos corredores

Serviços de Limpeza Diários
Horário:
Segunda-feira, e de quarta-feira a Sábado, das 19h00 às 20h00.
Nota: Excepto em feriados obrigatórios, outros feriados e depois das 14h00 da véspera de Novo
Ano Lunar.
Número de trabalhadores: 1.
Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Terça-feira, das 18h00 às 20h00.
Nota: Se coincidir com um feriado obrigatório ou outro feriado, o horário de execução dos
serviços será fixado mediante acordo com o responsável do local.
Número de trabalhadores: 3.
Serviços de Limpeza Especiais
Trabalhos básicos a executar, que incluem, mas não se limitam:
A executar uma vez por mês:
- Usar líquido de protecção nas estantes de livro e nos móveis; o líquido de protecção deve ser
utilizado somente com o consentimento do IC.
A executar uma vez por trimestre:
- Usar líquido de protecção para o chão nos corredores e passagens principais dos gabinetes de
trabalho; o líquido de protecção deve ser utilizado somente com o consentimento do IC.
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Local B-3－Biblioteca no Jardim do Comendador Ho Yin
Á rea de execução dos serviços: biblioteca e área dos corredores

Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Segunda-feira, das 07h30 às 11h30.
Nota: Se coincidir com um feriado obrigatório ou outro feriado, o horário de execução dos
serviços será fixado mediante acordo com o responsável do local.
Número de trabalhadores: 3.
Serviços de Limpeza Permanentes
Horário:
De segunda-feira a Domingo, das 08h00 às 20h00.
Nota: Excepto em feriados obrigatórios, outros feriados e depois das 14h00 da Véspera de Ano
Novo Lunar.
Número de trabalhadores: 1.
Serviços de Limpeza Especiais
Trabalhos básicos a executar, que incluem, mas não se limitam:
A executar uma vez por semana:
- Limpar o pó, as folhas secas e o lixo do terraço e das saídas dos tubos de drenagem;
- Limpar o chão com lavadora de pisos.
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Local B-4－Biblioteca Sir Robert Ho Tung
Á rea de execução dos serviços: jardim da frente e jardim traseiro, edifício novo e edifício
antigo, átrio e terraço da Biblioteca Sir Robert Ho Tung

Serviços de Limpeza Diários
Horário:
Terça-feira, quarta-feira, sexta-feira, Sábado e Domingo, das 07h30 às 09h30.
Nota: Excepto em feriados obrigatórios, outros feriados e depois das 14h00 da véspera de Novo
Ano Lunar.
Número de trabalhadores: 8.
Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Segunda-feira e quinta-feira, das 07h30 às 11h30.
Nota: Se coincidir com um feriado obrigatório ou outro feriado, o horário de execução dos
serviços será fixado mediante acordo com o responsável do local.
Número de trabalhadores: 12.
Serviços de Limpeza Permanentes
Horário:
De segunda-feira a Domingo, das 08h00 às 20h00.
Nota: Excepto em feriados obrigatórios, outros feriados e depois das 14h00 da véspera de Novo
Ano Lunar.
Número de trabalhadores: 2.
Serviços de Limpeza Especiais
Trabalhos básicos a executar, que incluem, mas não se limitam:
A executar uma vez de duas em duas semanas:
- Limpar o átrio, a fonte do jardim traseiro e trocar a água da fonte;
- Limpar a colina de pedras ornamentais do jardim lateral e remover as ervas daninhas que aí
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crescem;
- Remover o musgo e a água suja dos jardins da frente, traseiro e lateral e da fonte, a fim de
reduzir a proliferação de mosquitos;
A executar uma vez por mês:
- Limpar e remover as manchas de sujidade das carpetes da sala polivalente do segundo andar do
edifício antigo;
- Limpar o interior das cortinas de vidro;
- Encerar as estantes de livro e os móveis da Sala de Obras Chinesas Antigas e Raras para
manutenção.
A executar uma vez de dois em dois meses:
- Limpar o chão do jardim com lavadora de pisos para remover a sujidade e a gordura entre a
superfície do chão e as fissuras;
- Utilizar lavadora de pisos para lavar as lajes do pavimento da entrada principal da Biblioteca
Sir Robert Ho Tung a fim de remover a sujidade e a gordura entre a superfície do chão e as
fissuras e encerá-las para manutenção;
- Limpar o interior das cortinas de vidro;
A executar uma vez de quatro em quatro meses:
- Limpar profundamente o piso interior e o chão da varanda da Sala de Obras Chinesas Antigas e
Raras e encerá-los para manutenção.
A executar uma vez de seis em seis meses:
- Limpar profundamente o chão da varanda do segundo andar do antigo edifício e encerá-lo para
manutenção;
- Limpar profundamente o chão da sala de pedra do primeiro andar do antigo edifício e encerá-lo
para manutenção;

Local B-5－Biblioteca de S. Lourenço
Á rea de execução dos serviços: biblioteca e área dos corredores

Serviços de Limpeza Diários
Horário:
Terça-feira, quarta-feira, sexta-feira, Sábado e Domingo, das 07h30 às 09h30.
Nota: Excepto em feriados obrigatórios, outros feriados e depois das 14h00 da véspera de Novo
Ano Lunar.
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Número de trabalhadores: 2.
Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Segunda-feira e quinta-feira, das 07h30 às 10h30.
Nota: Se coincidir com um feriado obrigatório ou outro feriado, o horário de execução dos
serviços será fixado mediante acordo com o responsável do local.
Número de trabalhadores: 3.
Serviços de Limpeza Permanentes
Horário:
De segunda-feira a Domingo, das 08h00 às 00h00.
Nota: Excepto em feriados obrigatórios, outros feriados e depois das 14h00 da véspera de Novo
Ano Lunar.
Número de trabalhadores: 1.
Serviços de Limpeza Especiais
Trabalhos básicos a executar, que incluem, mas não se limitam:
A executar uma vez de dois em dois meses:
- Utilizar lavadora de pisos para lavar as lajes do pavimento, a fim de remover a sujidade e a
gordura entre a superfície do chão e as fissuras e encerá-las para manutenção.

Local B-6－12.º andar do Edifício Multifuncional do Governo em Pac On
Á rea de execução dos serviços: depósito de livros, casas de banho e todas as salas (que
incluem, mas não se limitam aos gabinetes de trabalho, arrecadação, sala de tubagem e
sala de ar-condicionado), entrada principal, acesso às salas e zona dos corredores.

Serviços de Limpeza Diários
Horário:
De segunda a sexta-feira, das 09h00 às 13h00, das 14h30 às 17h30.
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Nota: Excepto em feriados obrigatórios, outros feriados, tolerâncias de ponto e dias de
descanso compensatório dos trabalhadores da Administração Pública.
Número de trabalhadores: 3.
Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Quarta-feira, das 09h00 às 13h00.
Nota: Se coincidir com feriados obrigatórios, outros feriados, tolerâncias de ponto ou dias de
descanso compensatório dos trabalhadores da Administração Pública, o horário de execução
dos serviços será fixado mediante acordo com o responsável do local.
Número de trabalhadores: 6.

Local B-7－Biblioteca do Patane
Á rea de execução dos serviços: biblioteca, terraço, varandas e área dos corredores

Serviços de Limpeza Diários
Horário:
Terça-feira, quarta-feira, sexta-feira, Sábado e Domingo, das 07h30 às 09h30.
Nota: Excepto em feriados obrigatórios, outros feriados e depois das 14h00 da véspera de Novo
Ano Lunar.
Número de trabalhadores: 4.
Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Segunda-feira e quinta-feira, das 07h30 às 11h30.
Nota: Se coincidir com um feriado obrigatório ou outro feriado, o horário de execução dos
serviços será fixado mediante acordo com o responsável do local.
Número de trabalhadores: 7.
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Serviços de Limpeza Permanentes
Horário:
De segunda-feira a Domingo, das 08h00 às 00h00.
Nota: Excepto depois das 14h00 da véspera de Novo Ano Lunar e nos primeiros 3 dias do Novo
Ano Lunar.
Número de trabalhadores: 1.
Serviços de Limpeza Especiais
Trabalhos básicos a executar, que incluem, mas não se limitam:
A executar uma vez por mês:
-

Limpar e remover as manchas de sujidade das carpetes.

Local B-8－Biblioteca de Wong Ieng Kuan no Jardim de Luís de Camões
Á rea de execução dos serviços: biblioteca, terraço e área dos corredores

Serviços de Limpeza Diários
Horário:
Terça-feira, quarta-feira, sexta-feira, Sábado e Domingo, das 07h30 às 08h30.
Nota: Excepto em feriados obrigatórios, outros feriados e depois das 14h00 da véspera de Novo
Ano Lunar.
Número de trabalhadores: 2.
Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Segunda-feira e quinta-feira, das 07h30 às 09h30.
Nota: Se coincidir com um feriado obrigatório ou outro feriado, o horário de execução dos
serviços será fixado mediante acordo com o responsável do local.
Número de trabalhadores: 4.
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Serviços de Limpeza Permanentes
Horário:
De segunda-feira a Domingo, das 08h00 às 20h00.
Nota: Excepto em feriados obrigatórios, outros feriados e depois das 14h00 da véspera de Novo
Ano Lunar.
Número de trabalhadores: 1.

Local B-9－Biblioteca do Mercado Vermelho
Á rea de execução dos serviços: área da biblioteca

Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Terça-feira, quinta-feira e Sábado, das 06h30 às 08h30.
Nota: Se coincidir com um feriado obrigatório ou outro feriado, o horário de execução dos
serviços será fixado mediante acordo com o responsável do local.
Número de trabalhadores: 3.
Serviços de Limpeza Permanentes
Horário:
De segunda-feira a Domingo, das 07h00 às 02h00 do dia seguinte.
Nota: Incluindo os feriados obrigatórios e outros feriados.
Número de trabalhadores: 1.
Serviços de Limpeza Especiais
Trabalhos básicos a executar, que incluem, mas não se limitam:
A executar uma vez por mês:
-

Limpar e remover as manchas de sujidade das carpetes.
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Local B-10－Biblioteca da Ilha Verde
Á rea de execução dos serviços: biblioteca e área dos corredores

Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Segunda-feira e sexta-feira, das 08h00 às 10h00.
Nota: Se coincidir com um feriado obrigatório ou outro feriado, o horário de execução dos
serviços será fixado mediante acordo com o responsável do local.
Número de trabalhadores: 3.
Serviços de Limpeza Permanentes
Horário:
De segunda-feira a Domingo, das 08h00 às 20h00.
Nota: Excepto em feriados obrigatórios, outros feriados e depois das 14h00 da véspera de Novo
Ano Lunar.
Número de trabalhadores: 1.
Serviços de Limpeza Especiais
Trabalhos básicos a executar, que incluem, mas não se limitam:
A executar uma vez por semana:
-

Limpar o chão com lavadora de pisos para remover a sujidade e a gordura entre a superfície
do chão e as fissuras.

Local B-11－Biblioteca de Mong Há
Á rea de execução dos serviços: Biblioteca e área dos corredores

Serviços de Limpeza Gerais
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Horário:
Segunda-feira, das 11h00 às 14h00.
Nota: Se coincidir com um feriado obrigatório ou outro feriado, o horário de execução dos
serviços será fixado mediante acordo com o responsável do local.
Número de trabalhadores: 3.
Serviços de Limpeza Permanentes
Horário:
De segunda-feira a Domingo, das 08h00 às 20h00.
Nota: Excepto em feriados obrigatórios, outros feriados e depois das 14h00 da véspera de Novo
Ano Lunar.
Número de trabalhadores: 1.
Serviços de Limpeza Especiais
Trabalhos básicos a executar, que incluem, mas não se limitam:
A executar uma vez por semana:
- Limpar o chão da biblioteca com lavadora de pisos para remover a sujidade e a gordura entre a
superfície do chão e as fissuras.

Local B-12－Biblioteca de Wong leng Kuan no Parque Dr. Sun Yat Sen
Á rea de execução dos serviços: biblioteca e área dos corredores

Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Segunda-feira e sexta-feira, das 07h30 às 11h30.
Nota: Se coincidir com um feriado obrigatório ou outro feriado, o horário de execução dos
serviços será fixado mediante acordo com o responsável do local.
Número de trabalhadores: 3.
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Serviços de Limpeza Permanentes
Horário:
De segunda-feira a Domingo, das 08h00 às 20h00.
Nota: Excepto em feriados obrigatórios, outros feriados e depois das 14h00 da véspera de Novo
Ano Lunar.
Número de trabalhadores: 1.
Serviços de Limpeza Especiais
Trabalhos básicos a executar, que incluem, mas não se limitam:
A executar duas vezes por mês:
-

Limpar as carpetes com lavadora de pisos para remover as manchas de sujidade.

A executar uma vez por mês:
-

Limpar o interior e o exterior das cortinas de vidro do edifício, incluindo as portas
venezianas e as saídas dos canais de ventilação;

-

Remover as ervas daninhas e o musgo nas escadas junto ao edifício da biblioteca.

Local B-13－Biblioteca de Wong leng Kuan no Jardim da Areia Preta
Á rea de execução dos serviços: biblioteca e área dos corredores

Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Segunda-feira, das 11h30 às 13h30.
Nota: Se coincidir com um feriado obrigatório ou outro feriado, o horário de execução dos
serviços será fixado mediante acordo com o responsável do local.
Número de trabalhadores: 3.
Serviços de Limpeza Permanentes
Horário:
De segunda-feira a Domingo, das 08h00 às 00h00.
Nota: Excepto depois das 14h00 da véspera de Novo Ano Lunar e nos primeiros 3 dias do Novo
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Ano Lunar.
Número de trabalhadores: 1.
Serviços de Limpeza Especiais
Trabalhos básicos a executar, que incluem, mas não se limitam:
A executar uma vez por semana:
Limpar os pisos da biblioteca com lavadora de pisos para remover a sujidade e a gordura entre a
superfície forrada ou as lajes do chão e as fissuras.

Local B-14－Biblioteca Infantil Wong leng Kuan no Jardim da Areia Preta
Á rea de execução dos serviços: biblioteca e área dos corredores

Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Segunda-feira, das 08h00 às 11h00.
Nota: Se coincidir com um feriado obrigatório ou outro feriado, o horário de execução dos
serviços será fixado mediante acordo com o responsável do local.
Número de trabalhadores: 3.
Serviços de Limpeza Permanentes
Horário:
De segunda-feira a Domingo, das 08h00 às 20h00.
Nota: Excepto em feriados obrigatórios, outros feriados e depois das 14h00 da véspera de Novo
Ano Lunar.
Número de trabalhadores: 1.
Serviços de Limpeza Especiais
Trabalhos básicos a executar, que incluem, mas não se limitam:
A executar uma vez por semana:
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Limpar o chão da biblioteca com lavadora de pisos para remover a sujidade e a gordura entre
a superfície forrada ou as lajes do chão e as fissuras.

A executar uma vez por mês:
-

Encerar os pisos depois de limpá-los, remover a sujidade e a gordura entre a superfície
forrada ou as lajes do chão e as fissuras.

Local B-15－Biblioteca da Taipa
Á rea de execução dos serviços: biblioteca, jardim e o espaço com equipamentos da
biblioteca no piso do parque

Serviços de Limpeza Diários
Horário:
Terça-feira, quarta-feira, sexta-feira, Sábado e Domingo, das 07h30 às 09h30.
Nota: Excepto em feriados obrigatórios, outros feriados e depois das 14h00 da véspera de Novo
Ano Lunar.
Número de trabalhadores: 4.
Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Segunda-feira e quinta-feira, das 07h30 às 11h30.
Nota: Se coincidir com um feriado obrigatório ou outro feriado, o horário de execução dos
serviços será fixado mediante acordo com o responsável do local.
Número de trabalhadores: 6.
Serviços de Limpeza Permanentes
Horário:
De segunda-feira a Domingo, das 08h00 às 00h00.
Nota: Excepto depois das 14h00 da véspera de Novo Ano Lunar e nos primeiros 3 dias do Novo
Ano Lunar.
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Número de trabalhadores: 1.
Serviços de Limpeza Especiais
Trabalhos básicos a executar, que incluem, mas não se limitam:
A executar uma vez de seis em seis meses:
-

Encerar todos os pisos da biblioteca.

Local B-16－Biblioteca de Wong leng Kuan da Taipa
Á rea de execução dos serviços: biblioteca e espaço da varanda

Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Segunda-feira e quinta-feira, das 07h30 às 11h30.
Nota: Se coincidir com um feriado obrigatório ou outro feriado, o horário de execução dos
serviços será fixado mediante acordo com o responsável do local.
Número de trabalhadores: 6.
Serviços de Limpeza Permanentes
Horário:
De segunda-feira a Domingo, das 08h00 às 20h00.
Nota: Excepto em feriados obrigatórios, outros e feriados e depois das 14h00 da véspera de
Novo Ano Lunar.
Número de trabalhadores: 1.
Serviços de Limpeza Especiais
Trabalhos básicos a executar, que incluem, mas não se limitam:
A executar uma vez por mês:
-

Encerar todos os pisos da biblioteca.

A executar uma vez por trimestre:
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Lavar as capas dos sofás da biblioteca.

A executar uma vez por semestre:
-

Lavar as cortinas da biblioteca.

Local B-17－Biblioteca de Coloane
Á rea de execução dos serviços: biblioteca e espaço do terraço

Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Segunda-feira, das 10h00 às 14h00.
Nota: Se coincidir com um feriado obrigatório ou outro feriado, o horário de execução dos
serviços será fixado mediante acordo com o responsável do local.
Número de trabalhadores: 2.
Serviços de Limpeza Permanentes
Horário:
De segunda-feira a Domingo, das 08h00 às 20h00.
Nota: Excepto em feriados obrigatórios, outros feriados e depois das 14h00 da véspera de Novo
Ano Lunar.
Número de trabalhadores: 1.
Serviços de Limpeza Especiais
Trabalhos básicos a executar, que incluem, mas não se limitam:
A executar uma vez por mês:
-

Limpar as folhas secas do terraço para evitar entupimentos.

A executar uma vez de dois em dois meses:
-

Limpar as lajes do corredor em frente à porta de entrada e as lajes do jardim traseiro com
lavadora de pisos, para remover a sujidade e a gordura entre a superfície do chão e as
fissuras, a fim de manter o chão limpo.
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Local B-18－Biblioteca de Seac Pai Van
Á rea de execução dos serviços: biblioteca e espaço das varandas

Serviços de Limpeza Diários
Horário:
Terça-feira, quarta-feira, sexta-feira, Sábado e Domingo, das 07h30 às 09h30.
Nota: Excepto em feriados obrigatórios, outros feriados e depois das 14h00 da véspera de Novo
Ano Lunar.
Número de trabalhadores: 4.
Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Segunda-feira e quinta-feira, das 07h30 às 11h30.
Nota: Se coincidir com um feriado obrigatório ou outro feriado, o horário de execução dos
serviços será fixado mediante acordo com o responsável do local.
Número de trabalhadores: 6.
Serviços de Limpeza Permanentes
Horário:
De segunda-feira a Domingo, das 08h00 às 00h00.
Nota: Excepto depois das 14h00 da véspera de Novo Ano Lunar e nos primeiros 3 dias do Novo
Ano Lunar.
Número de trabalhadores: 1.
Serviços de Limpeza Especiais
Trabalhos básicos a executar, que incluem, mas não se limitam:
A executar uma vez por semestre:
-

Encerar todos os pisos da biblioteca.
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Local B-19－Centro de Informações da Biblioteca da Ilha Verde
Á rea de execução dos serviços: espaço interior e entrada

Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
De Outubro a Abril:
Sexta-feira, das 15h00 às 17h00.
De Maio a Setembro:
Terça-feira e sexta-feira, das 15h00 às 17h00.
Nota: Excepto em feriados obrigatórios, outros feriados, tolerâncias de ponto e dias de descanso
compensatório dos trabalhadores da Administração Pública.
Número de trabalhadores: 1.
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Lote C:
Local C-1－Antiga Residência do General Ye Ting
Á rea de execução dos serviços: toda a área da residência

Serviços de Limpeza Diários
Horário:
De segunda-feira a Domingo, das 18h00 às 20h00.
Nota: Incluindo os feriados obrigatórios e outros feriados.
Número de trabalhadores: 1.
Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Na 2.ªquarta-feira de cada mês, das 14h00 às 18h00.
Nota: Se coincidir com um feriado obrigatório ou outro feriado, os serviços serão prestados na
semana seguinte.
Número de trabalhadores: 3.
Serviços de Limpeza Especiais
Trabalhos básicos a executar, que incluem, mas não se limitam:
-

Encerar, uma vez por semestre, o piso do rés-do-chão e os ladrilhos do chão das casas de
banho com cera branca, através de máquina enceradora pequena e à mão.

-

Limpar o tanque de peixe no jardim, de duas em duas semanas, incluindo trocar metade de
água, lavar as paredes do tanque, oferecer e trocar elemento do filtro de água;

-

Em caso de haver peixe morto no tanque, retire-o imediatamente e elimine-o de forma
adequada, informando os trabalhadores do IC do respectivo assunto;

-

Limpar diariamente a estátua de bronze com pano seco; quando aparecerem manchas brancas
na superfície da estátua, limpar com esponja macia e pano, e depois passar cera de mobiliário
com pano seco para proteger a superfície da estátua.
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Local C-2－Igreja do Seminário de S. José
Á rea de execução dos serviços: Igreja do Seminário de S. José e pátios exteriores

Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Terça-feira, quinta-feira e Sábado, das 08h30 às 11h30.
Nota: Se coincidir com um feriado obrigatório ou outro feriado, os serviços serão prestados no
dia seguinte.
Número de trabalhadores: 2.
Trabalhos básicos a executar, que incluem, mas não se limitam:
- Limpar as manchas de sujidade das placas informativas de bronze do património mundial
com escova macia e com o detergente Guard Maintenance Eco ou produtos da mesma
qualidade, diluído em água numa concentração de 1:5; o detergente será atribuído
oportunamente. Em caso de descobrir sujidade difícil ou danificação nas placas informativas
do património mundial, deve-se tirar fotografias para registo e comunicar-se com o IC,
conforme a proposta fornecida pelo IC, limpará a sujidade até que seja limpa.

Local C-3－Igreja de Santo Agostinho
Á rea de execução dos serviços: todos os espaços da Igreja de Santo
Agostinho
Serviços de Limpeza Permanentes
Horário:
De segunda-feira a Domingo, das 09h30 às 11h30.
Nota: Incluindo os feriados obrigatórios e outros feriados.
Número de trabalhadores: 3.
Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Sábado, das 09h30 às 11h30.
Nota: Se coincidir com um feriado obrigatório ou outro feriado, os serviços serão prestados no
dia anterior.
Número de trabalhadores: 5.
Serviços de Limpeza Especiais
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Trabalhos básicos a executar, que incluem, mas não se limitam:
- Limpar as manchas de sujidade das placas informativas de bronze do património mundial
com escova macia e com o detergente Guard Maintenance Eco ou produtos da mesma
qualidade, diluído em água numa concentração de 1:5; o detergente será atribuído
oportunamente. Em caso de descobrir sujidade difícil ou danificação nas placas informativas
do património mundial, deve-se tirar fotografias para registo e comunicar-se com o IC,
conforme a proposta fornecida pelo IC, limpará a sujidade até que seja limpa.

Local C-4－Igreja de S. Domingos e Tesouro de Arte Sacra
Á rea de execução dos serviços: todos os espaços da Igreja de S. Domingos e Tesouro de
Arte Sacra
Serviços de Limpeza Diários
Horário:
De segunda-feira a Domingo, das 07h00 às 09h00.
Nota: Incluindo os feriados obrigatórios e outros feriados.
Número de trabalhadores: 3.

Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Sábado, das 18h00 às 22h00.
Nota: Se coincidir com um feriado obrigatório ou outro feriado, os serviços serão prestados no
dia anterior.
Número de trabalhadores: 7.
Serviços de Limpeza Especiais
Trabalhos básicos a executar, que incluem, mas não se limitam:
- Limpar as manchas de sujidade das placas informativas de bronze do património mundial
com escova macia e com o detergente Guard Maintenance Eco ou produtos da mesma
qualidade, diluído em água numa concentração de 1:5; o detergente será atribuído
oportunamente. Em caso de descobrir sujidade difícil ou danificação nas placas informativas
do património mundial, deve-se tirar fotografias para registo e comunicar-se com o IC,
conforme a proposta fornecida pelo IC, limpará a sujidade até que seja limpa.
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Local C-5－Posto do Guarda Nocturno (Patane)
Á rea de execução dos serviços: Posto do Guarda Nocturno (Patane)
Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Segunda-feira, das 10h00 às 14h00.
Nota: Se coincidir com um feriado obrigatório ou outro feriado, os serviços serão prestados no
dia anterior.
Número de trabalhadores: 2.

Local C-6－Sala de Exposições do Templo de Na Tcha
Á rea de execução dos serviços: Sala de Exposições do Templo de Na Tcha, casa de
banho no exterior da Sala e largo em frente à Sala
Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Quarta-feira, das 10h00 às 14h00.
Nota: Se coincidir com um feriado obrigatório ou outro feriado, os serviços serão prestados no
dia anterior.
Número de trabalhadores: 2.

Local C-7－Fortaleza de N.ª Sr.ª da Guia e Capela de N.ª Sr.ª das Neves
Á rea de execução dos serviços: Capela de N.ª Sr.ª das Neves, balcão de informações, casas
de banho, espaço de exposição na entrada da Fortaleza e espaço ao ar livre

Serviços de Limpeza Permanentes
Horário:
De segunda-feira a Domingo, das 9h00 às 13h00.
Nota: Incluindo os feriados obrigatórios e outros feriados.
Número de trabalhadores: 2.
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Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Segunda-feira, das 09h00 às 13h00.
Nota: Se coincidir com um feriado obrigatório ou outro feriado, os serviços serão prestados no
dia anterior.
Número de trabalhadores: 4.
Serviços de Limpeza Especiais
Trabalhos básicos a executar, que incluem, mas não se limitam:
- Limpar as manchas de sujidade das placas informativas de bronze do património mundial com
escova macia e com o detergente Guard Maintenance Eco ou produtos da mesma qualidade,
diluído em água numa concentração de 1:5; o detergente será atribuído oportunamente. Em caso
de descobrir sujidade difícil, ou danificação nas placas informativas do património mundial,
deve-se tirar fotografias para registo e comunicar-se com o IC, conforme a proposta fornecida
pelo IC, limpará a sujidade até que seja limpa;
- Limpar diariamente as casas de banho às 09h00 e às 14h00;
- Nos Sábado, Domingo e feriados, limpar as casas de banho às 09h00, 12h00, 15h00 e 17h00;
- Trocar diariamente os sacos de lixo da área de execução dos serviços às 09h00 e às 14h00,
conforme as necessidades.

Local C-8－Casa de Lou Kau
Á rea de execução dos serviços: todos os espaços da Casa

Serviços de Limpeza Permanentes
Horário:
De segunda-feira a Domingo, das 18h00 às 21h00.
Nota: Incluindo os feriados obrigatórios e outros feriados.
.
Número de trabalhadores: 2.
Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
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Segunda-feira, das 14h00 às 18h00.
Nota: Se coincidir com um feriado obrigatório ou outro feriado, os serviços serão prestados no
dia anterior.
Número de trabalhadores: 4.
Serviços de Limpeza Especiais
Trabalhos básicos a executar, que incluem, mas não se limitam:
-

Limpar as manchas de sujidade das placas informativas de bronze do património mundial
com escova macia e com o detergente Guard Maintenance Eco ou produtos da mesma
qualidade, diluído em água numa concentração de 1:5; o detergente será atribuído
oportunamente. Em caso de descobrir sujidade difícil, ou danificação nas placas informativas
do património mundial, deve-se tirar fotografias para registo e comunicar-se com o IC,
conforme a proposta fornecida pelo IC, limpará a sujidade até que seja limpa.
Espaço de exposição

-

Limpar o pó das peças expostas e dos aparelhos de iluminação das salas de exposições
(móveis, expositores e peças expostas) e usar limpa-vidros para limpar o exterior dos vidros
dos expositores.

Casas de banho
-

Usar lixívia diluída em água numa concentração de 1: 99 para lavar o chão e as paredes com
revestimento cerâmico das casas de banho, desinfectar os aparelhos e equipamentos
sanitários, limpar os componentes de vidro e os espelhos com limpa-vidros, e trocar os sacos
de lixo.

Local C-9 - Antiga Igreja da Madre de Deus das Ruínas do Colégio de S.
Paulo (Ruínas de S. Paulo)
Á rea de execução dos serviços: Largo da Companhia de Jesus, Museu de Arte Sacra e
Cripta e Centro de Informações

Serviços de Limpeza Permanentes
Horário:
De segunda-feira a Domingo, das 08h00 às 19h00.
Nota: Incluindo os feriados obrigatórios e outros feriados.
Número de trabalhadores: 1.
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Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Terça-feira, das 14h30 às 18h30.
Nota: Se coincidir com um feriado obrigatório ou outro feriado, os serviços serão prestados no
dia anterior.
Número de trabalhadores: 4.
Serviços de Limpeza Especiais
Trabalhos básicos a executar, que incluem, mas não se limitam:
-

Limpar as manchas de sujidade das placas informativas de bronze do património mundial
com escova macia e com o detergente Guard Maintenance Eco ou produtos da mesma
qualidade, diluído em água numa concentração de 1:5; o detergente será atribuído
oportunamente. Em caso de descobrir sujidade difícil, ou danificação nas placas
informativas do património mundial, deve-se tirar fotografias para registo e comunicar-se
com o IC, conforme a proposta fornecida pelo IC, limpará a sujidade até que seja limpa.

Espaço de exposições
-

Limpar e cuidar das carpetes de borracha e do piso de mármore do interior do Museu com
máquinas adequadas;

-

Limpar o exterior dos expositores de vidro e os móveis do Museu de Arte Sacra e Cripta.

-

Remover as ervas daninhas das Antigas Muralhas, das Ruínas do Colégio de S. Paulo e do
Antigo Muro;

Casas de banho
- Usar lixívia diluída em água numa concentração de 1: 99 para lavar o chão e as paredes com
revestimento cerâmico nas casas de banho, desinfectar os aparelhos e equipamentos
sanitários, limpar os componentes de vidro e os espelhos com limpa-vidros, e trocar os sacos
de lixo.

Local C-10－Casa do Mandarim
Á rea de execução dos serviços: Travessa de António da Silva, N.º 10, Macau

Serviços de Limpeza Permanentes
Horário:
De segunda-feira a Domingo, das 09h00 às 18h00.
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Nota: Incluindo os feriados obrigatórios e outros feriados.
Número de trabalhadores: 1.
Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Quarta-feira, das 14h00 às 18h00.
Nota: Se coincidir com um feriado obrigatório ou outro feriado, os serviços serão prestados no
dia anterior.
Número de trabalhadores: 4.
Serviços de Limpeza Especiais
Trabalhos básicos a executar, que incluem, mas não se limitam:
- Limpar as manchas de sujidade das placas informativas de bronze do património mundial com
escova macia e com o detergente Guard Maintenance Eco ou produto de mesma qualidade,
diluído em água numa concentração de 1: 5; o detergente será atribuído oportunamente. Em
caso de descobrir sujidade difícil, ou danificação nas placas informativas do património
mundial, deve-se tirar fotografias para registo e comunicar-se com o IC, conforme a proposta
fornecida pelo IC, limpará a sujidade até que seja limpa.
- É proibida a utilização do aspirador de pó como aparelho auxiliar de limpeza;
- Limpar os canais de drenagem de água pluvial do telhado do terceiro edifício na última
quarta-feira de cada mês;
Espaço de exposições
-

Limpar o pó das peças expostas e dos aparelhos de iluminação das salas de exposições
(móveis, expositores e peças de exposição) e usar limpa-vidros para limpar o exterior dos
vidros dos expositores.

Casas de banho
-

Usar lixívia diluída em água numa concentração de 1: 99 para lavar o chão e as paredes com
revestimento cerâmico, desinfectar os aparelhos e equipamentos sanitários, limpar os
componentes de vidro e os espelhos com limpa-vidros, e trocar os sacos de lixo.
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Local C-11－Templo Foc Tac Chi
Á rea de execução dos serviços: Templo Foc Tac Chi (Rua do Teatro)
Serviços de Limpeza Permanentes
Horário:
Segunda-feira, das 16h00 às 18h00.
Nota: Incluindo os feriados obrigatórios e outros feriados.
Número de trabalhadores: 1.
Serviços de Limpeza Especiais
Trabalhos a executar, que incluem, mas não se limitam:
- Extinguir fogos no Templo;
- Depois da limpeza, trancar a porta dos fornos de queima de papéis votivos e o portão do
Templo.
Paredes:
- Usar espanador ou papel a vácuo eletrostático para varrer as paredes interiores e
exteriores do Templo e a superfície dos fornos de queima de papéis votivos;
- Para o item anterior, se as manchas de óleo ou muco não puderem ser removidas com
espanador, usar Swipe Multi-Purpose Cleaner diluído em água ou detergente da mesma
qualidade para limpar suavemente com pano molhado;
- Para o item anterior, se a sujidade ainda não puder ser removida, deverá ser usado
desengordurante, raspador ou outros materiais adequados para remoção parcial, sob
acompanhamento e aprovação dos trabalhadores do IC;
Portas:
- Limpar com água a superfície das portas de madeira e de ferro;
- Usar lixívia de uso doméstico diluída em água numa concentração de 1:99 e pano
molhado para limpar os corrimões das portas de madeira e de ferro;
- Pulverizar uma pequena quantidade de lubrificante na ferrugem e no eixo da porta de
ferro;
Objectos de pedra:
- Usar pano molhado para limpar a superfície do letreiro horizontal de pedra e das placas
verticais de pedra com inscrições;
- Usar pano seco para absorver o líquido do “barco de álcool de pedra”;
- Para os caracteres de ouro, depois da limpeza, deve-se usar pano seco para secar
suavemente as manchas de água;
Altar, estátua de deus, mesas consagradas, placas verticais de madeira com inscrições e
objectos de madeira:
- Limpar a superfície com pano molhado;
- Organizar a posição dos objectos;
- Para espaços esculpidos, usar escova macia para limpar os seus padrões e as fendas;
- Para locais de água estagnada, usar pano seco para absorver a água;
- Para a tinta dourada e a parte folheada a ouro, varrer com espanador, não podendo usar
detergente;
- Uma vez por mês, depois da limpeza, preencher as rachaduras dos objectos de madeira
com óleo transparente de cera de madeira macia;
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Pisos:
- Usar vassoura de pelo macio e pá de lixo para limpar todos os pisos interiores do Templo
e do alpendre côncavo;
- Usar lixívia de uso doméstico diluída em água numa concentração de 1:99 e esfregona
macia para limpar todos os pisos interiores do Templo e do alpendre côncavo;
- Limpar com uma vassoura pequena o lixo entre as fendas de pedra e de tijolo;
- Remover o musgo e as plantas parasitas do chão;
Pratos de frutas, queimadores de incenso, castiçais, vasos, fornos de queima de papéis votivos
e baldes para queima de papéis votivos:
- Usar lixívia de uso doméstico diluída em água numa concentração de 1:99, detergente
doméstico diluído e panos molhados para limpar a superfície de todos os recipientes;
- Remover o lixo, paus de incenso e objectos de todos os recipientes;
- Usar pó de queimador de incenso ou pó de guta-percha para encher o queimador de
incenso;
- Remover cuidadosamente a cera e o alcatrão que grudam na superfície do castiçal;
- Trocar a água e as flores dos vasos;
Interruptores de luz, aparelhos de iluminação, painéis de exposição e a superfície da caixa de
distribuição:
- Conforme a forma da execução de serviços de limpeza geral, é permitido, em estado sem
carga eléctrica, o uso de água, detergente e utensílios de limpeza diária para limpar os
interruptores de luz, aparelhos de iluminação e a superfície da caixa de distribuição.

Local C-12－Edifícios no Pátio da Eterna Felicidade e na Rua da Tercena
Á rea de execução dos serviços: Espaços públicos em frente dos n.ºs 8, 10 e 14 do
Pátio da Eterna Felicidade
Serviços de Limpeza Permanentes
Horário:
De segunda-feira a Domingo, das 16h00 às 19h00.
Nota: Incluindo os feriados obrigatórios e outros feriados.
Número de trabalhadores: 2.
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Lote D:
Local D-1－Conservatório de Macau
Á rea de execução dos serviços: edifício da frente, edifício traseiro, jardim da frente e
jardim traseiro do Conservatório de Macau

Serviços de Limpeza Diários
Horário:
De sexta a quarta-feira, período diurno: das 12h00 às 14h00; período nocturno: das 18h00 às
20h00.
Quinta-feira, período nocturno: das 18h00 às 20h00.
Nota: Incluindo feriados, excepto os feriados obrigatórios.
Número de trabalhadores: 4 no período diurno e 4 no período nocturno.
Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Quinta-feira, das 08h00 às 12h00.
Nota: Se coincidir com um feriado obrigatório ou outro feriado, o horário de execução dos
serviços será fixado mediante acordo com o responsável do local.
Número de trabalhadores: 16 (incluindo um líder que gere e distribui os trabalhos aos
trabalhadores).
Serviços de Limpeza Especiais
Trabalhos básicos a executar, que incluem, mas não se limitam:
- Depois de limpar todos os pianos com pano macio, aplicar uma protecção com Pledge (trabalho
que deve ser realizado sob orientação dos trabalhadores do Conservatório);
A executar uma vez por mês
- Usar solução de limpeza adequada para limpar e desinfectar as carpetes da Sala 3003 do
edifício traseiro.
A executar uma vez de três em três meses
-

Limpar as portas, janelas, caixilhos das janelas, vidros, plataformas e vedações do exterior do
Conservatório;

-

Limpar as cortinas do Conservatório, incluindo as das janelas e do palco;
44/64

Processo do Concurso Público Caderno de Encargos
澳 門 特 別 行 政 區 政 府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
文 化 局
Instituto Cultural

Prestação de Serviços de Limpeza para o
Instituto Cultural de Janeiro de 2022 a
Dezembro de 2023

-

Limpar as carpetes do Conservatório e os assentos do auditório do edifício traseiro;

-

Polir e limpar os pisos de mármore do Conservatório, os rodapés, os degraus e a varanda do
primeiro andar do edifício da frente.

A executar uma vez de seis em seis meses:
-

Encerar todos os tipos de pavimento do Conservatório.

-

Usar detergente para limpar as carpetes do interior das instalações.

Local D-2－Escola de Música do Conservatório de Macau
Á rea de execução dos serviços: jardim do portão principal, sala de segurança, auditório,
sete edifícios (edifício administrativo, edifícios de aulas A, B, C, D, E e F) e corredor central

Serviços de Limpeza Diários
Horário:
De quarta a segunda-feira, período diurno: das 12h00 às 14h00; período nocturno: das 18h00 às
20h00.
Terça-feira, período nocturno: das 18h00 às 20h00.
Nota: Incluindo feriados, excepto os feriados obrigatórios.
Número de trabalhadores: 4 no período diurno e 4 no período nocturno.
Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Terça-feira, das 08h00 às 12h00.
Nota: Se coincidir com um feriado obrigatório ou outro feriado, o horário de execução dos
serviços será fixado mediante acordo com o responsável do local.
Número de trabalhadores: 12 (deve incluir um líder que gere e distribui os trabalhos aos
trabalhadores).
Serviços de Limpeza Especiais
Trabalhos básicos a executar, que incluem, mas não se limitam:
- Depois de limpar todos os pianos com pano macio, aplicar uma protecção com Pledge
(trabalho que deve ser realizado sob orientação dos trabalhadores da Escola);
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A executar uma vez de dois em dois meses:
-

Polir os pavimentos e degraus de pedra e as varandas.

A executar uma vez de quatro em quatro meses:
-

Encerar todos os tipos de pavimento da escola;

-

Limpar as carpetes no interior da Escola com detergentes e equipamentos de limpeza.

A executar uma vez de seis em seis meses:
-

Limpar as cortinas de flanela das salas de aula com detergentes e equipamentos de limpeza.

Local D-3 Escola de Dança do Conservatório de Macau
Á rea de execução dos serviços: interior da escola

Serviços de Limpeza Diários
Horário:
De terça-feira a Sábado, período diurno: das 07h00 às 09h00; período nocturno: das 17h00 às
20h00.
Nota: Excepto em feriados obrigatórios e outros feriados.
Número de trabalhadores: 3 no período diurno e 3 no período nocturno.
Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Segunda-feira, período diurno: das 08h00 às 12h00;
período nocturno: das 17h00 às 20h00.
Nota: Se coincidir com um feriado obrigatório ou outro feriado, os serviços serão prestados no dia
seguinte.
Número de trabalhadores: 12 no período diurno e 2 no período nocturno (deve incluir um líder
que gere e distribui os trabalhos aos trabalhadores).
Serviços de Limpeza Especiais
Trabalhos básicos a executar, que incluem, mas não se limitam:
- Depois de limpar os pianos com pano macio, aplicar uma protecção com Pledge (trabalho que
deve ser realizado sob orientação dos trabalhadores da Escola de Dança);
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A executar uma vez de seis em seis meses
- Encerar todos os tipos de pavimento da escola;
- Limpar as cortinas de flanela das salas de aula com detergente.

Local D-4－Escola de Teatro do Conservatório de Macau
Á rea de execução dos serviços: rés-do-chão (átrio, posto de segurança e casas de banho) e
mezanino (balcão de recepção, gabinetes de trabalho, salas de aula, biblioteca, sala
académica, salas de reunião, salas técnicas, sala de instrumentos e objectos de palco, salas
de maquilhagem, sala de armazenamento e casas de banho para homens e mulheres)

Serviços de Limpeza Diários
Horário:
De Sábado a quinta-feira, das 08h00 às 09h30.
Nota: Excepto em feriados obrigatórios e outros feriados.
Número de trabalhadores: 2.
Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Sexta-feira, das 08h00 às 12h00.
Nota: Se coincidir com um feriado obrigatório ou outro feriado, os serviços serão prestados no
dia anterior.
Número de trabalhadores: 6.
Serviços de Limpeza Especiais
Trabalhos básicos a executar, que incluem, mas não se limitam:
A executar uma vez por mês:
-

Encerar todos os tipos de pavimento do interior da escola.
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Lote E
Local E-1－Antiga Farmácia Chong Sai
Á rea de execução dos serviços: todos os pisos e terraço do N.º 80 da Rua das Estalagens

Serviços de Limpeza Permanentes
Horário:
De segunda-feira a Domingo, das 09h00 às 18h00.
Nota: Incluindo os feriados obrigatórios e outros feriados.
Número de trabalhadores: 1.
Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Na 1.ªterça-feira de cada mês, das 09h00 às 12h00.
Nota: Se coincidir com um feriado obrigatório ou outro feriado, os serviços serão prestados na
semana seguinte.
Número de trabalhadores: 3.

Local E-2－Tesouro de Arte Sacra do Seminário de S. José
Á rea de execução dos serviços: todos os pisos do edifício, pátio exterior e casas de banho

Serviços de Limpeza Permanentes
Horário:
De segunda-feira a Domingo, das 09h00 às 18h00.
Nota: Incluindo os feriados obrigatórios e outros feriados.
Número de trabalhadores: 2.
Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
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Quarta-feira, das 09h00 às 12h00.
Nota: Excepto em feriados obrigatórios e outros feriados.
Número de trabalhadores: 3.
Serviços de Limpeza Especiais
Trabalhos básicos a executar, que incluem, mas não se limitam:
- Limpar os quadros de exposição, as vitrinas e outras peças no local conforme os procedimentos
de limpeza especificados pelo Museu de Macau.

Local E-3－Museu Memorial de Zheng Guanying
Á rea de execução dos serviços: edifício principal, edifício anexo e passagens exteriores

Serviços de Limpeza Permanentes
Horário:
De segunda-feira a Domingo, das 09h00 às 18h00.
Nota: Incluindo os feriados obrigatórios e outros feriados.
Número de trabalhadores: 3.
Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Quarta-feira, das 09h00 às 13h00.
Nota: Excepto em feriados obrigatórios e outros feriados.
Número de trabalhadores: 4.
Serviços de Limpeza Especiais
Trabalhos básicos a executar, que incluem, mas não se limitam:
-

Limpar as vitrinas e os objectos expostos (além de peças expostas) nas salas de exposição do
edifício principal, a executar conforme os procedimentos de limpeza especificados pelo
Museu de Macau.
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-

Limpar, uma vez por mês, os vidros das paredes exteriores;

-

Limpar e encerar, uma vez de seis em seis meses, os pisos de todo o edifício.

Local E-4－Museu de Macau
Á rea de execução dos serviços: museu, edifício administrativo e jardim

Serviços de Limpeza Permanentes
Horário:
De segunda-feira a Domingo, das 08h30 às 17h30.
Nota: Incluindo os feriados obrigatórios e outros feriados.
Número de trabalhadores:
Museu de Macau: 4 (dois dos quais devem necessariamente ser homens).
Edifício administrativo: 2.
Jardim: 3.
Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Museu de Macau
Segunda-feira, das 08h30 às 17h30.
Nota: Incluindo os feriados obrigatórios e outros feriados.
Número de trabalhadores: 4 (dois dos quais devem necessariamente ser homens).

Serviços de Limpeza Especiais
Trabalhos básicos a executar, que incluem, mas não se limitam:
Edifício administrativo:
- Lavar e encerar todos os pisos e as escadas do edifício administrativo, uma vez por ano, das
09h00 às 18h00, a executar pelos 6 trabalhadores.
Jardim:
- Limpar completa e meticulosamente a fonte uma vez de dois em dois meses, das 09h00 às
13h00, a executar pelos 2 trabalhadores.
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Cascata na plataforma
- Substituir a água e limpar o lixo no fundo da cascata uma vez de seis em seis meses, das 09h00
às 17h00, a executar pelos 2 trabalhadores.
Nota: as datas para a realização dos serviços de limpeza serão fixadas mediante acordo com o responsável
do local.

Local E-5－Anim’Arte NAM VAN
Á rea de execução dos serviços: praça do Lago Nam Van, zona de corredores situada no
exterior das lojas, área de graffiti e sala de máquinas

Serviços de Limpeza Permanentes
Horário de execução dos serviços:
De segunda-feira a Domingo, das 11h00 às 23h00.
Nota: Incluindo os feriados obrigatórios e outros feriados.
Número de trabalhadores: 3.
Serviços de Limpeza Diários
Horário:
De segunda-feira a Domingo, das 06h00 às 11h00.
Nota: Incluindo os feriados obrigatórios e outros feriados.
Número de trabalhadores: 3.
Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
De segunda-feira a quinta-feira, das 15h00 às 18h00.
Nota: Incluindo os feriados obrigatórios e outros feriados.
Número de trabalhadores: 3.
Serviços de Limpeza Especiais
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Trabalhos básicos a executar, que incluem, mas não se limitam:
-

Todos os dias depois de cerca de 22h30, deve arrumar e fechar o lixo nos grandes
contentores de lixo (incluindo fornecer sacos de lixo adequados), transportando os
contentores de lixo para locais de recolha de lixo designados.

-

As águas residuais não podem ser descarregadas no canal de água ligado ao lago.

Local E-6－Cinemateca ‧ Paixão
Á rea de execução dos serviços: 1.º e 2.º andares dos n.ºs 9, 11 e 13 da Travessa da Paixão e
os edifícios adjacentes (incluindo casas de banho e passagem pública)

Serviços de Limpeza Permanentes
Horário:
De segunda-feira a Domingo, das 10h00 às 00h00.
Nota: Incluindo os feriados obrigatórios e outros feriados.
Número de trabalhadores: 2.
Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Uma vez por semana, quatro horas de cada vez.
Nota: Incluindo os feriados obrigatórios e outros feriados, o horário de execução dos serviços
será fixado mediante acordo com o responsável do local.
Número de trabalhadores: 2.
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Local E-7－Centro de Arte Contemporânea de Macau – Oficinas Navais N.º 2
Á rea de execução dos serviços: Centro de Arte Contemporânea de Macau – Oficinas
Navais N.º 2
Serviços de Limpeza Diários
Horário:
De segunda-feira a Domingo, das 21h00 às 22h00.
Nota: Incluindo os feriados obrigatórios e outros feriados.
Número de trabalhadores: 2.

Local E-8－Centro de Arte Contemporânea de Macau – Oficinais Navais N.º 1
Á rea de execução dos serviços: interior e exterior do espaço de exposições

Serviços de Limpeza Diários
Horário:
De segunda-feira a Domingo, das 08h00 às 09h00.
Nota: Incluindo os feriados obrigatórios e outros feriados.
Número de trabalhadores: 1.
Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Quinta-feira, das 19h00 às 21h00.
Nota: Se coincidir com um feriado obrigatório ou outro feriado, o horário de execução dos
serviços será fixado mediante acordo com o responsável do local.
Número de trabalhadores: 2.
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Local E-9－Acesso à Fortaleza do Monte
Á rea de execução dos serviços: interior e exterior do espaço de exposições

Serviços de Limpeza Diários
Horário:
De segunda-feira a Domingo, das 08h00 às 09h00.
Nota: Incluindo os feriados obrigatórios e outros feriados.
Número de trabalhadores: 1.
Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Quinta-feira, das 19h00 às 21h00.
Nota: Se coincidir com um feriado obrigatório ou outro feriado, o horário de execução dos
serviços será fixado mediante acordo com o responsável do local.
Número de trabalhadores: 2.

Local E-10－Antigo Estábulo Municipal de Gado Bovino (Armazém do Boi)
Á rea de execução dos serviços: Interior do espaço de exposições

Serviços de Limpeza Diários
Horário:
De segunda-feira a Domingo, das 08h00 às 09h00.
Nota: Incluindo os feriados obrigatórios e outros feriados.
Número de trabalhadores: 1.
Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Quinta-feira, das 19h00 às 21h00.
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Nota: Se coincidir com um feriado obrigatório ou outro feriado, o horário de execução dos
serviços será fixado mediante acordo com o responsável do local.
Número de trabalhadores: 2.

Local E-11－Vivendas de Mong-Há
Á rea de execução dos serviços: interior do espaço de exposições

Serviços de Limpeza Diários
Horário:
De segunda-feira a Domingo, das 07h00 às 09h00.
Nota: Incluindo os feriados obrigatórios e outros feriados.
Número de trabalhadores: 3.
Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Quinta-feira, das 19h00 às 22h00.
Nota: Se coincidir com um feriado obrigatório ou outro feriado, o horário de execução dos
serviços será fixado mediante acordo com o responsável do local.
Número de trabalhadores: 5.

Local E-12－Galeria Tap Siac
Á rea de execução dos serviços: interior do espaço de exposições

Serviços de Limpeza Permanentes
Horário:
De segunda-feira a Domingo, das 08h00 às 09h00.
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Nota: Incluindo os feriados obrigatórios e outros feriados.
Número de trabalhadores: 1.
Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Quinta-feira, das 19h00 às 21h00.
Nota: Se coincidir com um feriado obrigatório ou outro feriado, o horário de execução dos
serviços será fixado mediante acordo com o responsável do local.
Número de trabalhadores: 2.

Local E-13－Casa da Literatura de Macau
Á rea de execução dos serviços: edifício principal, edifício anexo, jardim da frente, pátio
interior, canais de água laterais, acesso para deficientes e canais de drenagem

Serviços de Limpeza Diários
Horário:
De terça-feira a Domingo, das 17h30 às 19h30.
Nota: Excepto em feriados obrigatórios e outros feriados.
Número de trabalhadores: 1.
Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Segunda-feira, das 14h30 às 17h30.
Nota: Se coincidir com um feriado obrigatório ou outro feriado, os serviços serão prestados no
dia anterior, das 17h30 às 20h30, ou fixar-se-á outro horário mediante acordo com responsável
do local.
Número de trabalhadores: 3.
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Local E-14－Teatro D. Pedro V
Á rea de execução dos serviços: interior e exterior do teatro

Serviços de Limpeza Diários
Horário:
De segunda-feira a Domingo, das 08h00 às 10h00; das 18h00 às 20h00.
Nota: Incluindo os feriados obrigatórios e outros feriados.
Número de trabalhadores: 2.
Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Segunda-feira, das 08h00 às 10h00.
Nota: Incluindo os feriados obrigatórios e outros feriados.
Número de trabalhadores: 2.
Horário:
Ú ltima terça-feira de cada mês, das 09h00 às 17h30.
Nota: Se coincidir com um feriado obrigatório ou outro feriado, o horário de execução dos
serviços será fixado mediante acordo com o responsável do local.
Número de trabalhadores: 4.

Local E-15－Edifício do Antigo Tribunal
Á rea de execução dos serviços: periferia do edifício, rés-do-chão, 1.º andar e terraço

Serviços de Limpeza Diários
Horário:
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Rés do chão e 1.º andar
De segunda-feira a Domingo, das 08h00 às 09h00.
1.º andar
De segunda-feira a Domingo, das 18h00 às 19h00.
Nota: Incluindo os feriados obrigatórios e outros feriados.
Número de trabalhadores: 1.
Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Sábado e Domingo, das 13h00 às 15h00.
Nota: Excepto em feriados obrigatórios e outros feriados.
Número de trabalhadores: 1.
Horário:
Segunda-feira, das 14h00 às 16h00.
Nota: Se coincidir com um feriado obrigatório ou outro feriado, o horário de execução dos
serviços será fixado mediante acordo com o responsável do local.
Número de trabalhadores: 6.

E-16－Vila de Nossa Senhora de Ká Hó
Á rea de execução dos serviços: centro de actividades da antiga Leprosaria de Ká Hó e os
cinco edifícios

Serviços de Limpeza Permanentes
Horário:
De segunda-feira e Domingo, das 09h00 às 18h00.
Nota: Incluindo feriados obrigatórios e outros feriados.
Número de trabalhadores: 2.
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Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Na 2.ªe 4.ªsegunda-feira de cada mês, das 07h00 às 10h00.
Nota: Incluindo feriados obrigatórios e outros feriados.
Número de trabalhadores: 8.
Serviços de Limpeza Especiais
Trabalhos básicos a executar, que incluem, mas não se limitam:
- Fornecer 4 caixotes de lixo a utilizar ao ar livre durante o prazo da execução de serviços,
limpar e despejar o lixo no devido tempo conforme a situação real. Depois do termo do
prazo da execução de serviços, devem ser limpados os espaços e removidos os caixotes de
lixo acima referidos e os respectivos artigos.

Local E-17－Casas da Taipa
Á rea de execução dos serviços: edifícios das Casas da Taipa

Serviços de Limpeza Permanentes
Horário:
De segunda-feira a Domingo, das 09h30 às 18h30.
Nota: Incluindo os feriados obrigatórios e outros feriados.
Número de trabalhadores: um, das 09h30 às 14h00, e dois das 14h00 às 18h30.
Serviços de Limpeza Diários
Horário:
De terça-feira a Domingo, das 08h00 às 10h00.
Nota: Incluindo os feriados obrigatórios e outros feriados.
Segunda-feira (feriados obrigatórios e outros feriados), das 10h00 às 18h00.
Nota: as segundas-feiras que forem feriados obrigatórios e outros feriados.
Número de trabalhadores: 4.
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Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Segunda-feira, das 08h00 às 13h00.
Nota: Excepto em feriados obrigatórios e outros feriados.
Número de trabalhadores: 4.
Serviços de Limpeza Diários (corredor exterior da 3.ª casa - C3 das Casas da Taipa)
Horário:
De segunda-feira a Domingo, das 21h00 às 22h00.
Nota: Incluindo feriados obrigatórios e outros feriados.
Número de trabalhadores: 1
Serviços de Limpeza Especiais
Trabalhos básicos a executar, que incluem, mas não se limitam:
A executar uma vez por semana
-

Lavar os pisos interiores, uma vez por mês, com lavadora de pisos (2.ª e 4.ª casas e
vestiários);

-

Limpar as escadas e corrimões interiores (1.ªe 5.ª casas e vestiários);

-

Encerar os pisos interiores uma vez por mês (1.ª, 2.ª, 4.ª e 5.ª casas);

-

Limpar o interior e o exterior das venezianas e dos vidros das portas e janelas (da 1.ª à 5.ª
casa e vestiários);

-

Limpar os corredores exteriores e as varandas, devendo utilizar-se lavadora de pisos uma vez
por mês (da 1.ª à 5.ª casa);

-

Aspirar as carpetes (1.ª casa);

A executar uma vez por mês
-

Limpar a fonte com lavadora de alta pressão.

-

Limpar as folhas dos telhados, da 1.ª à 5.ª casa;

A executar uma vez por ano
-

Limpar as cortinas dos vestiários, os serviços incluem a desmontagem e a instalação.
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Local E-18－Museu Memorial de Xian Xinghai (Galeria 1 e 2)
Á rea de execução dos serviços: jardim, edifício principal e edifício anexo
Serviços de Limpeza Diários
Horário:
De segunda-feira a Domingo, das 08h00 às 18h00.
Nota: Incluindo feriados obrigatórios e outros feriados.
Número de trabalhadores: 1.

Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Terça-feira, das 09h00 às 13h00.
Nota: Excepto em feriados obrigatórios e outros feriados.
Número de trabalhadores: 4.
Serviços de Limpeza Especiais
Trabalhos básicos a executar, que incluem, mas não se limitam:
A executar uma vez de seis em seis meses
- Lavar as cortinas da sala de amamentação (os serviços incluem desmontagem e instalação);
- Lavar as carpetes do salão de exposição.

Local E-19－Museu da História da Taipa e Coloane
Á rea de execução dos serviços: interior e exterior do edifício

Serviços de Limpeza Permanentes
Horário:
De terça-feira a Domingo, das 10h00 às 18h00.
Nota: Incluindo os feriados obrigatórios e outros feriados.
Segunda-feira (feriados obrigatórios e outros feriados), das 10h00 às 18h00.
Nota: apenas prestar os serviços nas segundas-feiras que forem feriados obrigatórios ou outros
feriados.
Número de trabalhadores: 1.
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Serviços de Limpeza Diários
Horário:
De terça-feira a Domingo, das 09h00 às 10h00.
Nota: Incluindo feriados obrigatórios e outros feriados.
Segunda-feira (feriados obrigatórios e outros feriados), das 09h00 às 10h00.
Nota: apenas prestar os serviços nas segundas-feiras que forem feriados obrigatórios ou outros
feriados.
Número de trabalhadores: 3.
Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Segunda-feira, das 14h00 às 18h00.
Nota: Excepto em feriados obrigatórios e outros feriados.
Número de trabalhadores: 4.
Serviços de Limpeza Especiais
Trabalhos básicos a executar, que incluem, mas não se limitam:
-

Limpar e encerar, uma vez de seis em seis meses, os pavimentos de madeira, granito e
mármore de todo o edifício.

Local E-20－Espaço Patrimonial - Casa de Penhores Tradicional
Á rea de execução dos serviços: entrada, pavimentos, corredores e passagens, casas de
banho, portas e janelas e vidros dos expositores

Serviços de Limpeza Diários
Horário:
De segunda-feira a Domingo, das 09h00 às 12h00.
Nota: Excepto na 1.ª segunda-feira de cada mês; se essa segunda-feira coincidir com um feriado
obrigatório ou outro feriado, é necessário executar os serviços de limpeza.
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Número de trabalhadores: 1.

Local E-21－Academia Jao Tsung-I
Á rea de execução dos serviços: interior e exterior do edifício principal e do edifício anexo,
jardim da frente, pátio interior, canais de água laterais, acesso para deficientes e canais de
drenagem

Serviços de Limpeza Diários
Horário:
De terça-feira a Domingo, das 17h30 às 19h30.
Nota: Incluindo os feriados obrigatórios e outros feriados.
Número de trabalhadores: 1.
Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Segunda-feira, das 14h30 às 17h30.
Nota: Se coincidir com um feriado obrigatório ou outro feriado, o horário será fixado mediante
acordo com o responsável do local.
Número de trabalhadores: 3.

Local E-22－Centro Ecuménico Kun Iam
Á rea de execução dos serviços: chão dos salões de exposição dos dois andares, passagens e
corredores, casas de banho, porta principal e porta traseira, vidro de expositores,
plataforma exterior, canais de drenagem e viaduto, etc.

Serviços de Limpeza Diários
Horário:
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De Sábado a quinta-feira, das 08h00 às 10h00.
Nota: Incluindo os feriados obrigatórios e outros feriados.
Número de trabalhadores: 1.
Serviços de Limpeza Gerais
Horário:
Sexta-feira, das 14h30 às 16h30.
Nota: Se coincidir com um feriado obrigatório ou outro feriado, o horário de execução dos
serviços será fixado mediante acordo com o responsável do local.
Número de trabalhadores: 2.
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