Obras por administração direta
14 fevereiro a 12 de junho de 2020

Freguesia de Vila Velha de Ródão
Concluídas:
 Colocação de Sinalização;
 Limpeza do Ribeiro do Enxarrique;
 Colaboração com a equipa de Sapadores Florestais na Limpeza das Faixa de
Gestão de Combustível;
 Limpeza e manutenção de Percursos Pedestres (PR2 e PR2);
 Ligação de ramais de água, nas localidades da Foz do Cobrão, Tojeirinha, Vila
Velha de Ródão e Tostão;
 Recuperação de calçadas, passeios, caixas de águas e esgotos em diversos locais
da Freguesia;
 Reparação de diversas ruturas nas condutas de água;
 Montagem e retirada de diversos contadores;
 Conceção e construção de bancos para instalação no Largo de Vilas Ruivas;
 Abertura de valas e construção de infraestruturas para eletricidade e comunicações
no loteamento da Serra da Achada;
 Remodelação de rede de esgotos, águas, eletricidade e comunicações, na Rua da
Sr.ª da Alagada, em Vila Velha de Ródão;
 Desmatação e limpeza da zona envolvente à Sr.ª do Castelo;
 Limpeza de reservatórios de água, em Foz do Cobrão, Serrasqueira e Vila Velha
de Ródão
(depósito da Serra);
 Limpeza de fontanários em Alvaiade e Sarnadinha e respetivos acesso à zona de
captação;
 Desmatação de depósitos de água e fossas em Foz do Cobrão, Sarnadinha,
Alvaiade, Tavila, Tojeirinha e Tostão;
 Montagem de contadores há saída dos depósitos de Vila Velha de Ródão (depósito
da serra) e Tostão;
 Desinfeção de ruas e zonas mais sensíveis, como lares e espaços mais
frequentados, em tempo de pandemia Covid-19;
 Aplicação de herbicidas para controlo de infestantes nas ruas;
 Apoio na entrega de refeições com a colaboração da Acão Social a crianças;
 Apoio ao domicílio a idosos quer a nível de bens alimentares, quer de
medicamentos;
 Substituição de contadores de água, em Gavião de Ródão;
 Lavagem e desinfeção de contentores de resíduos urbanos no Concelho;
 Desmatação e limpeza de arruamentos, em Vila Velha de Ródão
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Em curso:
 Pavimentação no parque posterior ao prédio, na Rua da Sr.ª da Alagada, em Vila
Velha de Ródão;
 Desmatação da Serra da Achada e trituração de resíduos florestais;
 Impermeabilização das caleiras da cobertura do edifício da Casa de Artes;
 Execução de infra estruturas – “Saneamento e Pluviais” no loteamento da Serra
da Achada;
 Execução da conduta de abastecimento de água de consumo Humano da Atalaia
para a Serrasqueira;
 Recuperação de calçadas – Tavila e Serrasqueira;
 Recolha de RSU’s e de Monos;
 Desmatação e limpeza do caminho que liga o Gavião de Ródão ao Penedo Gordo;
 Manutenção e limpeza de cemitérios – Vila Velha de Ródão, Alvaiade e
Serrasqueira;
 Trabalhos de jardinagem diversos;
 Melhoramento do jardim do viaduto da Refer;
 Plantação e poda de árvores, em diversas localidades do concelho.
 Preparação das áreas da piscina de Vila Velha de Ródão;
 Melhoramento do relvado e sistema de rega do Cais;
 Desmatação e limpeza de estradas e caminhos Municipais

Freguesia de Fratel
Concluídas:
 Reparação da conduta de água do furo dos Vales;
 Reparação de conduta de água, em Marmelal;
 Aplicação de válvulas redutoras na conduta de agua de abastecimento de Fratel/
Gardete;
 Reparação de diversas ruturas de água;
 Montagem e retirada de diversos contadores de água;
 Reparações diversas e pinturas nas Piscinas de Fratel
 Preparação da área envolvente das piscinas de Fratel;
 Substituição de todos os ramais e contadores de água, na aldeia da Silveira.
 Lavagem e desinfeção de contentores de resíduos urbanos no Concelho;

Em curso:
 Colocação de caixas exteriores de todos os contadores de água, na aldeia da
Silveira.
 Recolha de RSU’s e de Monos
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Freguesia de Perais
Concluídas:









Corte de árvores no Largo da Igreja;
Plantação de árvores na Calçada da Telhada;
Reparação de diversas ruturas nas condutas de água;
Montagem e retirada de diversos contadores;
Limpeza de reservatórios de água, em Perais, Monte Fidalgo e Vale de Pousadas;
Construção de valeta na estrada municipal – Perais / Alfrívida.
Regularização do caminho da Balsinha (Rapoula);
Lavagem e desinfeção de contentores de resíduos urbanos no Concelho;

Em curso:
 Reparação e limpeza de fossas séticas;

Freguesia de Sarnadas de Ródão
Concluídas:
 Reparação de diversas ruturas nas condutas de água;
 Limpeza, desmatação e reparação do Caminho, na localidade de Amarelos;
 Montagem e retirada de diversos contadores de água.
 Desmatação de fossas em Rodeios, Vale do Homem, Atalaia;
 Desmatação de depósitos de água de consumo Humano em Rodeios, Vale do
Homem, Atalaia e Carapetosa;
 Fornecimento de plantas para a Freguesia;
 Apoio na manutenção da rega em jardim;
 Reabilitação do edifício da antiga Escola Primária, em Sarnadas de Ródão, para
conversão do mesmo num Centro de Convívio para os idosos daquela freguesia;
 Desmatação de fossa em Cebolais de Baixo
 Lavagem e desinfeção de contentores de resíduos urbanos no Concelho;

Em curso:
 Reparação de fossas séticas, nas localidades de Amarelos e Carapetosa;
 Requalificação de espaços exteriores do centro de convívio para os idosos (antiga
escola primária);
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