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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DE 20 DE FEVEREIRO DE 2017 

 

----Aos vinte de Fevereiro de dois mil e dezassete, na sede da União das Freguesias, reuniu , pelas vinte e 
uma horas e trinta minutos, o executivo, tendo presidido JOSÉ ANTÓNIO GONÇALVES RAMOS (Presidente), 
com as seguintes presenças: Amadeu Morais Bizarro (Tesoureiro), António José Rodrigues Soares Basto 
(Secretário), Carlos Manuel Alves Tavares (Vogal), Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo 
(Vogal), Maria da Conceição Barbosa Azevedo (Vogal) e Rui Manuel Pimenta Salgueiro (Vogal).----------------- 
1. Da ordem de trabalhos consta a análise e adjudicação das seguintes propostas recebidas, em sequência 
da abertura dos procedimentos de ajuste directos, na última reunião:-------------------------------------------------- 
a) Empreitada de obras públicas na Rua Couto Paredes para Construção de canal de águas pluviais e 
alargamento e execução de passeio, com convite enviado a Coelho Gomes & Filhos, Lda, recebida proposta 
no valor de 138.073,51 € (cento e trinta e oito mil e setenta e três euros e cinquenta e um cêntimos);-------- 
b) Empreitada de obras públicas para trabalhos diversos de requalificação em pavimentos na área 
geográfica da União das Freguesias, com convite endereçado a Coelho Gomes & Filhos, Lda., recebida 
proposta no valor de 149.359,55 € (cento e quarenta e nove mil trezentos e cinquenta e nove euros e 
cinquenta e cinco cêntimos);-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
c) Empreitada de obras públicas para diversos trabalhos de requalificação na área da Meadela, com 
convite endereçado a Coelho Gomes & Filhos, Lda., recebida proposta no valor de 64.500,45 € (sessenta e 
quatro mil e quinhentos euros e quarenta e cinco cêntimos);-------------------------------------------------------------- 
Depois de analisados os elementos das três propostas acima, o executivo deliberou a sua adjudicação.------- 
----No final, depois de lida a presente ata, composta por uma folha devidamente numeradas e rubricadas, a 
Junta de Freguesia deliberou aprová-la e vai ser assinada por quem presidiu, por mim António José 
Rodrigues Soares Basto, e pelos presentes que o pretendam fazer.---------------------------------------------------- 
----A reunião foi encerrada às vinte e duas horas e trinta minutos.---------------------------------------------------- 
 
 

O Presidente ____________________________________________________________________________ 
(José António Gonçalves Ramos) 
 
 

O Secretário ____________________________________________________________________________ 
(António José Rodrigues Soares Basto) 
 
 

O Tesoureiro____________________________________________________________________________ 
(Amadeu Morais Bizarro) 
 
 

O Vogal_______________________________________________________________________________ 
(Carlos Manuel Alves Tavares) 
 
 

O Vogal _______________________________________________________________________________ 
(Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo) 
 
 

O Vogal _______________________________________________________________________________ 
(Maria da Conceição Barbosa Azevedo) 
 
 

O Vogal ______________________________________________________________________________ 
(Rui Manuel Pimenta Salgueiro) 
 


