
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

 Acta nº 26/10 
 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

 

Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  02 de Novembro de 2010 
Inicio:  09.00 horas   
Encerramento:  10.10 horas  
Aprovada em:  09 de Novembro de 2010 
 

   
 
A reunião iniciou-se com a presença de: 
 

Presidência: José Manuel Velhinho Amarelinho, Presidente da 
Câmara Municipal de Aljezur 
 
Vereadores Presentes: 
 

José Manuel Lucas Gonçalves 
Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva 
António José Monteiro de Carvalho  
Rosa Maria dos Santos Cigarra Rocha 
 

 
 

A reunião foi secretariada pelo Chefe de Divisão Administrativa 
e de Recursos Humanos, José da Silva Gregório. 
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Abertura da Reunião: Verificando-se a presença da totalidade 
dos membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta 
a reunião pelas 09.00 horas. 
 
 

 
 
 

 
 

Deliberações Tomadas 
 

PONTO UM – EMPREITADA DE REPAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA 
DE MARMELETE – EN NÚMERO DUZENTOS E SESSENTA E 
SETE – ALJEZUR – ADJUDICAÇÃO: – Foi apresentada a 
Informação número sessenta e dois barra dois mil e dez, do 
Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a qual 
acompanhava o Relatório Preliminar e o Relatório Final 
referente ao concurso público “Empreitada de Repavimentação 
da Estrada de Marmelete – EN número duzentos e sessenta 
e sete – Aljezur”. --------------------------------  
Considerando os documentos em apreço, os quais não 
suscitaram quaisquer dúvidas aos membros do Executivo, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, homologar o Relatório 
Final do Júri, pelo que deliberou, como a seguir se indica: --  
– Excluir as seguintes propostas, pelos motivos referidos no 
Relatório Final: -----------------------------------  
Número sete – Algarestradas – Construções de Estradas e 
Obras Públicas, S.A; ------------------------------  
Número oito – Urbiterras – Urbanizações e Terraplanagens, 
Lda; ------------------------------------------  
Número Catorze – Eduardo Pinto Viegas; ---------------  
– Estabelecer a ordenação final dos concorrentes conforme se 
indica: -----------------------------------------  
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Primeiro – José de Sousa Barra e Filhos, Lda, proposta no 
valor de um milhão trezentos e sessenta e quatro mil noventa 
e dois euros e oitenta e quatro cêntimos; ---------------  
Segundo – JAOP – Sociedade de Empreitadas, S.A, proposta 
no valor de um milhão quatrocentos e quarenta e cinco mil 
trezentos e noventa e um euros e vinte e dois cêntimos; ---  
Terceiro – Manuel António & Jorge Almeida – Construções, 
S.A, proposta no valor de um milhão quatrocentos e doze mil 
duzentos e cinquenta e dois euros e noventa e sete cêntimos;  
Quarto – Construções Marques e Guedes, S.A, proposta no 
valor de um milhão quatrocentos e oitenta e três mil trezentos 
e três euros e noventa cêntimos; ---------------------  
Quinto – CIVILVIAS – Construções e Vias, Lda, proposta no 
valor de um milhão quinhentos e setenta e cinco mil trezentos 
e cinquenta e quatro euros e oitenta e cinco cêntimos; -----  
Sexto – Construções J.J.R & Filhos, S.A, proposta no valor 
de um milhão setecentos e dezanove mil quatrocentos e 
oitenta e um euros e cinco cêntimos; ------------------  
Sétimo – Teodoro Gomes Alho, S.A, proposta no valor de um 
milhão setecentos e noventa e nove mil dezoito euros e nove 
cêntimos; ---------------------------------------  
Oitavo – Candeias & Silva, Lda, proposta no valor de um 
milhão oitocentos e trinta e seis mil novecentos e vinte e três 
euros e quarenta e cinco cêntimos; --------------------  
Nono – Manuel Joaquim Pinto, S.A/Barrabrita, S.A – ACE, 
proposta no valor de um milhão oitocentos e quarenta e nove 
mil seiscentos e dezasseis euros e dezanove cêntimos; -----  
Décimo – Maurício – LTO – Construções, S.A, proposta no 
valor de um milhão oitocentos e quarenta e quatro mil 
oitocentos e quarenta euros e quarenta e seis cêntimos; ----  
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Décimo primeiro – SOLATIA – Sociedade Nacional de 
Investimentos, S.A, proposta no valor de um milhão oitocentos 
e oitenta e oito mil novecentos e noventa e nove euros. ----  
– Adjudicar a empreitada supra referida ao concorrente José 
de Sousa Barra e Filhos, Lda, classificado em primeiro lugar 
com o valor apresentado na proposta, de um milhão trezentos 
e sessenta e quatro mil noventa e dois euros e oitenta e 
quatro cêntimos. ----------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, notificar o adjudicatário 
para que proceda no prazo de dez dias à prestação da 
caução, no valor de cinco porcento da adjudicação e para 
apresentação, num prazo de dez dias, dos documentos de 
habilitação indicados no ponto vinte e um do Programa de 
Procedimento. ------------------------------------  
APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA: – De acordo com o 
disposto no número três, do Artigo noventa e dois, da Lei 
número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de 
dezoito de Setembro, alterada pela Lei número cinco – A 
barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, e depois de lida 
em voz alta na presença de todos, a Câmara deliberou por 
unanimidade, aprovar a acta em minuta. -----------------  
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais 
assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a 
reunião, eram dez horas e dez minutos, mandando que, de 
tudo para constar, se lavrasse a presente Acta que eu, José 
da Silva Gregório, Chefe de Divisão Administrativa e de 
Recursos Humanos, a redigi e subscrevo. ----------------  
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O Presidente, 

 
__________________________________ 

 

 
O Secretário, 

 
__________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 


