MUNICÍPIO DE SINES
SIDI

NOTA À IMPRENSA

Empreitada da 1.ª fase da estrada
de Porto Covo adjudicada
A Câmara Municipal de Sines, reunida no dia 7 de Outubro, aprovou por unanimidade a
adjudicação da empreitada de reabilitação e reperfilamento da Estrada Municipal 554. A minuta
do contrato foi aprovada, também por unanimidade, na reunião de 21 de Outubro.
A empreitada, adjudicada à empresa Civilvias, Lda., consiste na execução de obras de
reabilitação e reperfilamento da via entre o entroncamento com a Estrada Nacional 120 e o
entroncamento com o Caminho Municipal 1115, com um perfil de 8 metros de largura,
composto por faixa de rodagem de 6 metros e berma pavimentada de 1 metro de cada lado. A
via será dotada de características que permitam a circulação de veículos ligeiros e pesados,
tendo por base uma velocidade de circulação de 70km/h.
A obra foi adjudicada por 767 mil e 904 euros (+IVA) e tem comparticipação prevista do FEDER
(União Europeia), no âmbito do programa INALENTEJO / Contratualização ‐ Mobilidade
Territorial ‐ Rede Rodoviária.
É objectivo da Câmara Municipal de Sines iniciar a empreitada em Novembro, com um prazo de
execução de 240 dias (8 meses) definido no contrato, havendo garantia do empreiteiro de
conclusão da obra antes do início da época balnear de 2011.
Está em preparação o lançamento do concurso da 2.ª fase da obra, que consiste na execução do
Caminho Municipal 1115, entre o cruzamento da Parreira / Porto Covo e o limite do concelho.
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