Empreitadas em curso

Durante os meses de Julho e Agosto, a autarquia deu a início a um conjunto de
empreitadas, num investimento de 239.657,24€, que visam dar resposta às
necessidades dos munícipes, e consequentemente, proporcionar-lhes uma melhor
qualidade de vida em vertentes como educação, desporto, mobilidade, entre outros.
Ampliação do espaço polivalente da Escola Básica n.º1, do 1.º Ciclo de Santa
Luzia
Projecto elaborado por: Divisão de Projectos Municipais
Empreiteiro: Edificadora Luz & Alves, Lda.
Consignação/ início: 16/08/2011
Prazo de execução: 90 dias
Valor da adjudicação: 65.508,46 €
Com o progressivo aumento do número de alunos que se tem vindo a notar na E.B. n.º
1 do 1.º Ciclo de Santa Luzia e de forma a dar cumprimento aos programas
curriculares que englobam as actividades físicas e modalidades desportivas, será
executada uma nova ampliação do edifício.
Desta intervenção resultará mais uma sala polivalente e mais um espaço para arrumos
que servirá de apoio a esta nova sala e, na sala de recursos existente, foi preconizado
um grande armário que permitirá a arrumação de outros objectos não afectos à prática
das actividades físicas.
Requalificação do entroncamento da Rua Francisco Sá Carneiro com a Rua Luís
de Camões
Projecto elaborado por: Divisão de Projectos Municipais
Empreiteiro: Construções Marques & Guedes, S.A.
Consignação/ início: 29/07/2011
Prazo de execução: 90 dias
Valor da adjudicação: 29.470,34€
A requalificação do entroncamento da Rua Francisco Sá Carneiro com a Rua Luís de
Camões surge da necessidade de reduzir os problemas de circulação rodoviária que
se verificam especialmente nas horas de tomada e largada de alunos na Escola
Secundária.
A empreitada consiste na criação de uma rotunda, que irá possibilitar uma maior
fluidez de circulação, sem congestionamentos, bem como uma paragem exclusiva
para os autocarros. O projecto contempla também a sinalização rodoviária vertical e
horizontal.
Reparação da cobertura do Centro Coordenador de Transportes
Empreiteiro: Isolfrei - Estudos e Empreitadas de Isolamentos e Revestimentos, Lda.
Consignação/ início: 26/07/2011
Prazo de execução: 60 dias
Valor da adjudicação: 15.548,00€

Os trabalhos a efectuar consistem na execução de impermeabilização em toda a
cobertura do edifício, de forma a garantir as condições necessárias para uma maior
durabilidade.
Afagamento e pintura de marcações oficiais no piso do Pavilhão Municipal Dr.
Eduardo Mansinho
Empreiteiro: Artur Florêncio & Filhos, AFF Equipamentos Desportivos, Lda.
Consignação/ início: 26-08-2011
Prazo de execução: 20 dias
Valor da adjudicação: 21.948,00 €
Esta empreitada tem como objectivo a reparação do piso interior de madeira ARCE e o
afagamento e pinturas das marcações desportivas do piso. Quer por envelhecimento
das marcações existentes, quer por alteração das marcações oficiais das
modalidades, nomeadamente o basquetebol.
Serão executadas as implantações planimétricas das áreas destinadas às seguintes
modalidades: Andebol, Basquetebol, Voleibol, Patinagem, Hóquei em Patins e Futsal.
Construção de Ossários no Cemitério de Tavira
Empreiteiro: Obra D´Arte Engenharia, Lda.
Consignação/ início: 29-07-2011
Prazo de execução: 120 dias
Valor da adjudicação: 98.318,25 €
Esta empreitada tem como objectivo a construção dos ossários necessários para
garantir as necessidades de exumação decorrentes do sistema de consumpção
aeróbia, recentemente instalado no cemitério de Tavira.
Os 343 novos ossários, divididos em sete módulos, serão construídos na Rua da Liga
dos Combatentes no Cemitério de Tavira.
Requalificação da Rua do Poço do Bispo
Empreiteiro: Construções Fermorais, Unipessoal, Lda
Consignação/ início: 01/07/2011
Prazo de execução: 90 dias
Valor da adjudicação da empreitada: €8.864,19
O alargamento dos passeios da Rua do Poço do Bispo e a criação de escada numa
área de elevada inclinação do passeio, entre a Rua Fonte do Bispo e a Rua Dr.
Silvestre Falcão, têm como propósito aumentar a segurança dos peões, melhorar a
acessibilidade dos que possuem mais dificuldades de movimentação e facilitar a
circulação rodoviária.
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