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INFORMAÇÃO NOS TERMOS DA ALÍNEA c) DO N°2 DO ARTIGO 25° DA LEI N° 7512013 DE 12109 E DE ACORDO
COM O PONTO 4 DO ARTIGO 35° DA MESMA LEI
3 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
30 de junho de 2017
1. RESUMO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA
Situação relativa à gerência de 2017, reportada à data de 23 de junho:
RECEITA COBRADA
FEF1

FSM2

PART. IRS3

OUTROS

TOTAL

CORRENTE

1.995.552,00€

22.674,00€

47.142,00€

1.297.1 22,31€

3.362.490,31€

CAPITAL

221.724,00€

0,00€

0,00€

166.801,06€

388.525,06€

OUTRAS RECEITAS

0,00€

0,00€

0,00€

2.016,95€

2.016,95€

TOTAL

2.217.276,00€

22.674,00€

47.142,00€

1.465.940,32€

3.753.032,32€

PAGAMENTOS EFETUADOS
CORRENTE

2.264.676,38€

CAPITAL

589.717,12€

TOTAL

2.854.393,50€

2.996.287,85€

Saldo do Ano Anterior
Saldo do Corrente Ano

(3.753.032,32€

-

2.854.393,50€)

3.894.926,67€

Saldo Reportado a 2310612017

208.084,45€

Faturas por pagar a fornecedores
(duzentos e oito mil oitenta e quatro euros e quarenta e cinco cêntimos)

Fundo de Equilíbrio Financeiro
Fundo Social Municipal
Participação Variável no IRS
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2. PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
2.1. Setores da Educação, Cultura, Desporto e Tempos Livres
2.1.1.

Educação
a. Transportes Escolares

No âmbito dos transportes escolares a Câmara Municípal, continua a dar o seu apoio a todos os níveis do
ensino, incluindo o secundário e o profissional.
A Câmara Municipal assegura ainda um autocarro diário, para Castelo Branco, permitindo que os alunos do
concelho, que frequentam o ensino secundário e profissional, utilizem este transporte sem qualquer custo.
Mantêm também o apoio em 50% do custo do passe, para os referidos alunos que utilizam os autocarros da
RBI5.
O Plano de Transportes Escolares para o ano letivo de 2017/2018, foi concluído e aprovado.
Realçamos o facto de todos os transportes municipais, proporcionados aos estudantes do concelho, de Vila
Velha de Ródão serem a título gratuito, bem como para todos os alunos carenciados do concelho,
independentemente do nível de ensino que se encontram a frequentar.
b. Ação Social Escolar

•

A Câmara Municipal mantém o seu programa de Apoio às Famílias, no qual se incluem as
seguintes medidas:
o Isenção do pagamento da creche, de todas as crianças residentes no concelho de Vila
Velha de Ródão e oferta do transporte de todas as crianças que necessitem do mesmo,
esta medida abrange 38 crianças.
o Isenção do pagamento das mensalidades do jardim-de-infância de todas as crianças
residentes no concelho de Vila Velha de Ródão, estão abrangidas por esta medida 39
crianças.
o A autarquia tem assegurado, de forma gratuita para as famílias, o transporte das crianças
do jardim-de-infância no período das férias escolares.
o Prolongamento do horário escolar (07:45h as 09:OOh) e das (1 5:30h as 18:30h), no jardimde-infância;
o Refeições escolares
Ao nível do 1° ciclo, foram prestadas apoios às famílias com
menores rendimentos e aos alunos transportados.
o Manutenção das atividades extracurriculares (AEC’s) no 1° Ciclo e jardim-de-infância;
o Pagamento integral dos passes escolares, aos alunos do ensino secundário, inseridos em
agregados familiares cuja situação económico-social seja considerada precária.
o Manutenção das atividades extracurriculares (AEC’s) no 1° Ciclo e jardim-de-infância;
o Apoio ao ensino dos alunos do 5° ano, através de Projeto do Ensino Articulado da Música,
mediante Protocolo estabelecido entre o Município e o Conservatório Regional de Castelo
Branco;
—

•

Foram efetuadas algumas reparações nos edifícios do Agrupamento de escolas, nomeadamente no
Bloco do 1°. Ciclo e na cozinha.

•

Encontram-se a decorrer as obras de reparação no Jardim-de-infância ao nível da climatização,
pavimentação e parque infantil
Apoio às crianças com necessidades específicas aos níveis das Terapias da Fala e Ocupacional,
face ao levantamento das necessidades identificado pela equipa técnica do Agrupamento de
Escolas.

•
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c. Componente de Apoio à Família

A semelhança do ano anterior, o município vai proporcionar aos alunos do 100, 11° e 12°, residentes no
concelho, a possibilidade de participarem na Universidade de Verão, iniciativa levada a cabo pela
Universidade de Coimbra. Trata-se de uma experiência enriquecedora para os jovens nossos jovens e que
lhes permite participar em grupos de trabalho das mais diversas áreas, workshop’s, seminários e lazer. A
Câmara Municipal oferece a estadia e alimentação aos alunos que submeterem a sua inscrição e sejam
selecionados pela universidade.
2.1.2.

Biblioteca Municipal

No dia 29 de abril, decorreu na biblioteca municipal uma reunião do Clube de Leitura de Autores Clássicos
sobre a Bíblia. A importância do texto bíblico na civilização ocidental foi debatida sob vários pontos de vista, ao
longo de todo o dia, perante uma vasta plateia de leitores. A primeira palestra, «Plantas Bíblicas», foi
desenvolvida pelo diretor do Museu Botânico do Instituto Politécnico de Beja, Luís Mendonça de Carvalho. De
tarde, o professor José Pedro Serra, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, abordou a questão da
importância da Bíblia na formação da cultura ocidental. Por fim, o poeta Gonçalo Salvado apresentou uma
reflexão sobre a influência de «O Cântico dos Cânticos» na poesia ocidental. O evento assinalou o quarto
aniversário do Clube de Leitura de Autores Clássicos da BMJBM, que conta com mais de trinta membros.
No dia 6 de maio, aconteceu na BMJBM uma reunião muito especial do Clube de Leitores Adolescentes da
BMJBM que teve como convidado o paleontólogo Silvério Figueiredo que apresentou uma reflexão sobre
«Extinções em massa: o passado, o presente e o futuro o contributo de Carl Sagan para a reflexão sobre as
alterações ambientais».
—

No dia 2 de junho, a Biblioteca Municipal José Baptista Martins (BMJBM) teve a honra de participar na Feira do
Livro de Madrid a convite da Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. A BMJBM esteve
representada, através da sua bibliotecária, numa mesa redonda sobre projetos de promoção da leitura em
Portugal e em Espanha ocorrida no pavilhão de Portugal, país convidado desta edição da Feira do Livro de
Madrid. Aí tivemos a excelente oportunidade de divulgar o encontro literário POESIA, UM DIA (que este ano
decorrerá de 16 a 23 de setembro) e os clubes de leitura da BMJBM.
Refira-se que a Biblioteca Municipal de Ródão foi a única biblioteca portuguesa representada no vasto
programa do pavilhão de Portugal, que incluiu cerca de uma centena de iniciativas organizadas pela
embaixada do nosso país em Espanha.
No dia 6 de junho, aconteceu na BMJBM a iniciativa «Pessoas que se juntam para conversar». A conversa
recaiu, de forma muito interessada e participativa, sobre as vantagens da alimentação vegan. As explicações
científicas, em inglês, estiveram a cargo de Felix Krutsch, médico naturalista alemão que reside no nosso
concelho. No final da palestra os participantes tiveram a oportunidade de provar os excelentes produtos vegan
criados pela empresa albicastrense FastVegan.
Nos dias 23, 24 e 25 de junho, a Biblioteca Municipal apresentou na Feita dos Sabores do Tejo uma exposição
de desenhos de Rosa Barreto Ferreira e de trabalhos artesanais de artistas do concelho criados a partir
daqueles desenhos. Esta iniciativa enquadrou-se no projeto Vidas e Memórias de uma Comunidade e teve
como finalidade valorizar a arte popular.
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2.1.3. Desporto e Tempos Livres

O desporto assume um importante papel enquanto agente de socialização. Conscientes desta
importância, o município tem como preocupação criar condições necessárias para o desenvolvimento
desportivo no concelho e para que este se processe de forma integrada, coerente e sustentada a fim de
responder às necessidades e interesses da população em geral.
a. Ginásio municipal

Continuam a decorrer as atividades de Fitness, de Cardiofitness, de Musculação, bem como as aulas
individuais e de grupo, de Aeróbica, Step, ginástica localizada e alongamento. O ginásio viu a sua oferta
diversificada com a realização de mais duas aulas de grupo semanais de Local Fit e Cross Hit, em
resultado do estágio profissional em Desporto que se encontra a decorrer. As atividades decorrem todos
os dias nas instalações do Estádio Municipal, por forma a promover o Ginásio Municipal, a prática regular
do desporto e o combate ao sedentarismo.
b. Voleibol, Gira Vólei e Gira +

Com o intuito de fomentar a prática da modalidade de voleibol nos jovens do concelho, o serviço de
desporto e tempos livres da Câmara Municipal desenvolveu o projeto gira-vólei e gira +. Na fase regional,
que este ano decorreu em Vila Velha de Ródão, ficaram apuradas dez duplas para a fase nacional da
referida prova.
As 10 duplas apuradas puderam participar na competição, a nível Nacional, em Castelo de Vide, tendo
conseguido conquistar o título de campeões nacionais, nos escalões 1 1-12 anos masculinos e um terceiro
lugar no escalão gira+ 19.
Nesta modalidade apuramos ainda três equipas para participação nas finais da Taça das Beiras, sendo
que a equipa sub-15 masculina foi campeã, a sub-19 feminino vice-campeã e a equipa sénior arrecadou
um quarto lugar.
A participação e a realização desta prova vêm demonstrar que a aposta da autarquia na prática do
voleibol tem sido bem conseguida.
c. Atividades Extra Curriculares (AEC’s)

Sabendo da valorização social que a atividade física e desportiva contém e por acreditarmos que a escola
tem uma função central na elevação da prática desportiva, o serviço de desporto e tempos livres da
câmara municipal implementou um modelo de trabalho junto das crianças das creches de Fratel e da
Santa Casa, do Jardim de Infância do Porto do Tejo e junto das turmas do 10 Ciclo do Agrupamento de
Escolas de Vila Velha de Ródão, de modo a atrair e desenvolver conhecimentos e competências
desportivas.
d. Canoagem

Procurando tirar o máximo de partido dos recursos naturais que o concelho oferece para a prática
desportiva e nomeadamente para a prática da modalidade de canoagem tem-se vindo a dar continuidade
ao projeto. A prática da canoagem encontra-se aberta a toda a população e decorre todos os sábados de
manhã e aproveitando os cursos de água do Rio Tejo e da Barragem dos Tamujais.
e. Academia Sénior (ADRACES)

Desde o início do ano letivo 2016/2017 que o responsável da seção de desporto e tempos livres do
município tem vindo a desenvolver um programa multidisciplinar, na área do desporto, para os alunos da
Academia Sénior pois temos a consciência da importância do papel do exercício na saúde, principalmente
na população sénior. Esta atividade visa a promoção da prática da hidroginástica, educação física e
dança.
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Foram realizadas várias visitas e iniciativas de cariz desportivo ao longo do ano letivo, a destacar a visita
aos passadiços do Paiva e a Participação no Encontro Nacional de Ginástica em Rio Maior.
Ainda no âmbito da Academia Sénior, importa referir que o município disponibilizou mais cinco técnicos
para lecionar as disciplinas de informática, de cozinha, ervas aromáticas e leitura. O município classifica
iniciativas desta natureza de extrema importância uma vez que estas procuram acima de tudo combater a
solidão e o isolamento dos seniores e procuram o envolvimento destes em atividades culturais, de
cidadania, de ensino e de lazer.
f. Provas de Aptidão Profissional dos Alunos Estagiários da Escola Secundária Amato Lusitano
A seção de desporto do município de Vila velha de Ródão, foi uma vez mais, escolhida pelos alunos da
ESAL para a realização do seu estágio profissional e para a realização das suas provas de aptidão
profissional. Neste âmbito foram realizadas duas provas de aptidão profissional designadas de 24h Ródão
e Ródão Aventura provas estas que consistiram na organização de atividades/corridas aventura pelo
período de 24 horas. As atividades contaram com a presença de 42 participantes.
—

g. Formação de Monitores de Campo de Férias
Foi proporcionado a todos os jovens entre os 16 e os 30 anos a possibilidade de realizar uma formação
específica para Monitor de Campo de Férias. A atividade foi realizada em parceria com o CLDS e teve a
duração de 35 horas. Nesta atividade participaram 31 formandos.
h. Atividades de Tempos Livres de Verão
O mês de junho ficou marcado pelo arranque do ATL de verão que irá decorrer até final do mês de agosto.
A primeira quinzena do programa de Atividades de Tempos Livres de Verão conta com a presença de 12
monitores e 63 crianças, quer do concelho de Vila Velha de Ródão, quer dos concelhos limítrofes. Neste
ATL, à semelhança de outros anos, realizam-se atividades desportivas, culturais e sociais, onde as
crianças, entre os 5 e os 12 anos, podem usufruir de diversas modalidades desportivas.
2.1.4.

Casa de Artes e Cultura do Tejo
No período de abril a junho decorreram na Casa de Artes e Cultura do Tejo diversos eventos culturais,
entre eles, sessões técnicas, espetáculos de cariz musical, sessões regulares de cinema, ações de
formação e atividades de âmbito diversificado, com organização da responsabilidade dos serviços do
município, mas também de entidades externas que encontram nos nossos espaços as condições
adequadas para a realização dos seus eventos.

No período de abril a junho a CACTEJO recebeu no seu auditório atividades culturais de excelência, entre
elas as comemorações do 25 de abril, com a projeção de um documentário, que contou com a presença
do seu autor Malte Rauch e a atuação do grupo Feiticeiro de Horos, ambas as atividades alusivas à data
comemorativa. Esta intraestrutura acolheu ainda outras atividades de grande qualidade, entre elas o
musical infantil inclusivo intitulado A Fada Juju e a Festa dos Sentidos, a Orquestra e Coro da
Universidade de Madrid, o II Encontro de CPCJ’s, a festa de encerramento da Academia Sénior, as
sessões semanais de cinema e a exposição A Essência da Cor de Manuel Cargaleiro.
A Casa de Artes e Cultura do Tejo organizou e produziu os eventos previstos no plano de programação
cultural trimestral para o ano de 2017.
No período de referência passaram pela CACTEJO cerca de 1100 utilizadores/visitantes.
2.2. Gabinete de Informação e Relações Públicas
v’ De maio a junho, o Gabinete de Informação e Relações Públicas, no âmbito das suas atribuições, produziu
os conteúdos informativos relativos à atividade da autarquia, que foram divulgados junto dos meios de
comunicação regional e nacional. Assegurou a divulgação da atividade municipal e das diferentes
atividades dinamizadas pelos vários serviços através dos instrumentos de comunicação do Município
(agendas culturais, site do Município, mailing list, sms,...)
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Em todas as atividades que a autarquia organizou e/ou apoiou, foi assegurado o cumprimento de protocolo
institucional, a divulgação e promoção dentro e fora do concelho bem como a respetiva propagação nos
meios de comunicação social, locais e nacionais.
v” Execução e monotorização da campanha publicitária do evento Feira dos Sabores do Tejo, no concelho e
outros concelhos vizinhos.
/ No âmbito da colaboração prestada às associações do concelho, o GIRP colaborou com estas, ao nível do
design, da produção de conteúdos, cartazes e notas de imprensa alusivas às atividades destes.
v’ Introdução de conteúdos e atualização diária da informação veicu lada no site do município.
2.3. Setor da Ação Social

a. Apoio a fixação de jovens e famílias
No âmbito do alargamento das medidas introduzidas no Regulamento de Apoio à Fixação de Jovens e
Famfilas, continua a existir uma elevada procura de informação, junto dos nossos serviços, sobre os apoios a
disponíveis, as condições de atribuição, bem como a forma como as candidaturas devem ser formalizadas. De
salientar ainda a afluência de que se tem registado ao nível das candidaturas ao programa de apoio ao
arrendamento jovem. Neste momento encontram-se em apreciação, seis candidaturas, ao nível deste
programa, quer ao nível do arrendamento jovem quer para a aquisição de casa própria.
b. Comissão de reinserção social
Foram efetuadas reuniões da Comissão de Avaliação do R514, da qual faz parte um representante do
executivo, tendo sido analisados os processos decorrentes das candidaturas apresentadas a esta Comissão,
tendo o município encaminhado os candidatos para programas ocupacionais e sempre que possível, há lugar à
integração dos beneficiários do Rendimento Social de Inserção em programas ocupacionais CEI+.
c. Comissão de proteção de crianças e jovens
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens continua a acompanhar a população mais jovem, através das
visitas e encaminhamento das situações consideradas preocupantes para os serviços competentes. Neste
momento e com o fim do ano letivo, estão a ser preparadas várias ações de sensibilização para desenvolver
com os pais e crianças. A presente data a CPCJ encontra-se a acompanhar 20 crianças menores.
d. Apoio aos Estratos Sociais Desfavorecidos
A Câmara Municipal mantém o seu programa de apoio a famílias e jovens, que se encontram em situação
económica desfavorecida, residentes no concelho.

No âmbito do Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, dão entrada nos serviços diversos os
pedidos de auxílio, nomeadamente:
V Apoio à construção e reconstrução de habitações degradadas ou em mau estado de conservação;
‘ Apoio na compra de meios complementares de saúde;
V Isenção do pagamento das prestações de ATL a crianças provenientes de famílias carenciadas;
V Refeições escolares (apoio aos alunos com menores rendimentos);
V Pagamento na totalidade, dos passes escolares, aos alunos do ensino secundário, inseridos em
agregados familiares que se encontrem em situação económico-social considerada precária e apoio ao
estudo.
e. Comissão de Promoção e Proteção de Idosos
A Comissão de Promoção e Proteção de Idosos continua a acompanhar a população mais idosa e mais
vulnerável, através das visitas e encaminhamento de situações mais preocupantes. Neste momento o serviço
de ação social do município conta com o apoio da RLIS, o que se tem verificado uma mais-valia tanto nas
visitas efetuadas como no encaminhamento de situações registadas.

Rendimento Social de Inserção
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f. Banco Local de Voluntariado

O Banco Local de Voluntariado continua a dar apoio às várias campanhas organizadas pela Loja Social, pelo
Município e por outras entidades, nas suas ações.
Participámos na recolha de alimentos organizada pelo Banco Alimentar Contra a Fome que se realizou nos
dias 27 e 28 de maio, tendo a iniciativa registado uma participação bastante ativa por parte dos voluntários que
fazem parte deste banco local de voluntariado e que se dispuseram a apoiar esta causa.
g. Loja Social de Vila Velha de Ródão

A Loja Social de Ródão, mantém o apoio à população mais vulnerável do concelho. Para o efeito continuamos
a contar com a solidariedade da população em geral e de algumas empresas, que nos fazem chegar os mais
diversos bens, que nos permitem poder dar continuidade a este projeto e a podermos ajudar quem mais
necessita.
2.4. Associativismo

No âmbito do regulamento de apoio ao Associativismo, e após a aprovação por parte do executivo do relatório
de atribuição de subsídios, foram elaborados os ofícios e enviados às respetivas associações dando
conhecimento dos respetivos subsídios para o corrente ano.
2.5. Setor de Desenvolvimento e Turismo
No período compreendido entre fevereiro e abril os espaços museológicos concelhios registaram uma afluência
significativa da qual se salienta o Lagar de Varas e o Centro de Interpretação de Arte Rupestre (CIART). Desde
a última informação, estes espaços foram visitados por 1.863 pessoas.
2.6. Setor de Apoio ao Desenvolvimento Proteção Civil
—

V Participação na reunião de apresentação pública do Plano Operacional Distrital n.° 1 Dispositivo Especial
de Combate a Incêndios Florestais, realizada a 11 de maio de 2017, em Castelo Branco;
—

V Participação na reunião da Comissão Distrital de Defesa da Floresta contra Incêndios, para aprovação do
Plano Operacional Distrital, realizada a 30 de maio de 2017, em Castelo Branco;
V Execução de ações de fiscalização relativas à aplicação do D.L. n.° 17/2009, de 14 de janeiro (Sistema
Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios);
V Realização de pedidos de enquadramento nos Planos Municipais de Ordenamento (PDM e PMDFCI) para
elaboração de projetos de (re)arborização;
V Marcação dos perímetros dos incêndios ocorridos em Almourão, em 19/05/2017, Atalaia, em 01/06/2017,

Carepa, em 06/06/201 7, e Gardete, em 13/06/2017, e elaboração da respetiva cartografia;
2.7. Habitação e UrbanismolObras e Projetos Municipais
v’

Obras concluídas por administração direta a 23 de junho de 2077

V Construção de troço de rede de abastecimento de água, para abastecimento da fábrica
v”

V
‘./

V
V
V

“

Paper

Prime’;
Trabalhos de escavação e implantação de intraestruturas elétricas no recinto do Campo de Feiras;
Construção de vedação metálica no pontão de acesso à localidade de Alfrívida;
Construção de maciços de betão e colocação de placares em Fratel e Rodeios, junto à autoestrada,
para a Feira dos Sabores do Tejo;
Realização de trabalhos vários e tarefas conducentes à montagem da Feira dos Sabores do Tejo;
Trabalhos de escavação e implantação de infraestruturas elétricas na zona das Pesqueiras;
Trabalhos de lavagem e desinfeção de contentores de recolha do lixo doméstico;
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V Trabalhos de manutenção e beneficiação de abrigos de passageiro, no concelho;
V Montagem e desmontagem de palcos e outras infraestruturas para as festividades nas várias
V
V

V
v’

V
‘

V

V
V
v’

V
v

V

‘

V
‘

V
v’

V
v’

V
v’

V
V
V

V
V

V
V
V

localidades do Concelho;
Trabalhos de manutenção e beneficiação de abrigos de passageiro, no concelho;
Beneficiação de caminhos no concelho;
Colocação de sinalização rodoviária no concelho;
Substituição de contadores de água;
Limpeza de reservatórios;
Construção de ramais vários, de abastecimento de água e saneamento doméstico, no concelho;
Repavimentação em calçada, nos locais da execução de ramais e outras reparações de calçada nas
freguesias;
Reparação de anomalias nos sistemas de captação e distribuição de água no concelho;
Produção de plantas estufa/viveiro;
Corte de relvados e sebes, monda de infestantes, limpezas, fertilizações, regas manuais e
manutenção de zonas ajardinadas;
Limpeza de bermas e valetas nas estradas municipais;
Obras em curso por administração direta a 23 de junho de 2077

Montagem de Estação de Tratamento de Aguas Residuais e anexos à mesma, na localidade de Foz
do Cobrão;
Abertura de vala desde a fossa da Zona Industrial n.°2 até à Nova ETAR da CELTEJO;
Construção de espaço para estacionamento e passeio, na localidade de Gavião de Ródão;
Demolição de palheiros, junto ao espelho de água, na localidade de Foz do Cobrão, para implantação
de Casas de Banho;
Manutenção de caminhos agrícolas na freguesia de Vila Velha de Ródão;
Manutenção de caminhos agrícolas na freguesia de Fratel;
Trabalhos de apoio à equipa de arqueólogos responsável pelo restauro da Anta das Vilas Ruivas;
Manutenção de bancos e gradeamentos nos espaços públicos, na localidade de Vila Velha de
Ródão;
Beneficiação dos espaços ajardinados do Cabeço das Pesqueiras;
Colocação de sinalização rodoviária no concelho;
Construção de ramais, de abastecimento de água e de saneamento doméstico, no concelho;
Substituição dos contadores de água;
Limpeza de reservatórios;
Repavimentação em calçada, nos locais da execução de ramais e outras reparações de calçada nas
freguesias;
Reparação de anomalias várias, nos sistemas de captação e distribuição de água no concelho;
Limpeza de bermas e valetas nas estradas municipais;
Limpeza de arruamentos e manutenção de jardins;
Limpeza de contentores do lixo.
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Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão

—

Obras em execução por empreitada

Requalificação das Piscinas Municipais de Vila Velha de Ródão;

V Reconstrução de Muros de Suporte na Rua da Sr.a da Alagada e na Rua 25 de Abril, em Vila Velha
de Ródão.
v’
V

Obras em fase de concurso
Outras Obras de Urbanização da Freguesia de Vila Velha de Ródão Requalificação do Largo João
P. Lourenço, em Tostão
V Requalificação da Fonte da Telhada Perais
v’ Pintura dos Campos de Ténis Municipais
V Outras Obras de Urbanização da Freguesia de Fratel Criação de novo Largo, marginal à rua das
Vinhas, em Vilar do Boi
—

—

—

Vila Velha de Ródão, 23 de junho de 2017

O Presidente da Câmara Municipal

Dr. Luís Miguei Ferro Pereira
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