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RELATÓRIO 

 
 

Ex.mos Senhores, 

Em cumprimento do disposto na alínea e) do n.º 2 do art.º 9 da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro, cumpre-me apresentar a esta Assembleia de Freguesia, o relatório da 

atividade referente ao período de 26 de Outubro 2017 a 20 de Dezembro 2017 do corrente 

ano. 

Após a tomada de posse do executivo em 26 de Outubro de 2017, demos inicio aos 

trabalhos no dia 30 de Outubro e realizamos a primeira reunião de pessoal onde 

abordamos a estratégia que pretendemos seguir a qual teve aceitação e contributos 

bastante válidos para o percurso do mandato, seguidamente efectuamos a primeira 

reunião do executivo, onde foram formalizamos os devidos despachos legais, atribuição 

de competências pelo executivo e deliberações ajustando algumas normas e 

procedimentos administrativos.  

 

Reuniões de Executivo 

 

• 30. X – Reunião Ordinária 

• 06. XI – Reunião Ordinária 

• 27. XI – Reunião Ordinária 

• 11. XII – Reunião Ordinária 

• 18. XII – Reunião Ordinária 
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EXECUÇÃO 

Certamente durante o mandato iremos encontrar soluções benéficas para a população 

da Freguesia e para todas as localidades, de acordo com o compromisso eleitoral que 

foi sofragado maioritariamente e reflectiu a confiança dos eleitores no programa 

apresentado pela CDU. No entanto, pelo respeito que todas as forças politicas eleitas e 

não eleitas na Assembleia de Freguesia nos merecem, poderemos incluir aspectos dos 

programas apresentados que consideramos relevantes, assim como contributos da 

população em geral e para os quais possamos ter condições de execução.  

Pelo Direito de Oposição consagrado na Leis n.º 24/98, 26 de maio e na Lei nº 75/2013 

de 12 de setembro, solicitámos às forças políticas com assento na Assembleia de 

Freguesia os seus contributos para execução do orçamento para 2018 e que foram 

cuidadosamente apreciados. 

 

Ocorrências 

Assinalamos a partir de 3 de novembro de 2017 cerca de 65 ocorrências para serem 

intervencionadas. Das 65, 25 já foram intervencionadas, 23 estão concluidas a 100% e 2 

a 60%. De salientar que durante o mês de novembro houve funcionários de férias que 

condicionaram o natural andamento dos trabalhos, no entanto devemos reconhecer o 

esforço de todos os colaboradores para resolver o mais rápido quanto possivel as 

ocorrências apresentadas e que poderemos comprovar pelo rácio 1,28 /resolução dia 

apresentado em muito graças à sua determinação e empenho.  

 

rácio – 32 Dias uteis  / 25 Ocorrências   -  resolução de 1,28 ocorrência / dia  

 

 

 

 

 

 

19. XII. 2017 
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Nº Localidade Local Realizado % de 

execução 

Semana 

Interv. 

OC-OB 001 FANHÕES Beco do Caliça Reparação calçada 100% 45 

OC-OB 002 FANHÕES Cemitério Paroquial Reparação ruturas de água existentes 100% 44 - 46 

OC-OB 003 CASAINHOS Rua 1º Maio - 

Lavadouros 

Diversas Reparações de manutenção, 

colocação de nova canalização em 

inox para por água nos urinois que 

estavam sem água.  

100% 45 -51 

OC-OB 004 CASAINHOS Rua 1º Maio -

Fontanário  

Limpeza e Pintura. Colocação de 

novos azulejos e desintupimento geral 

100% 51 

OC-OB 007 RIBAS DE 

BAIXO 

Centro Paroquial – 

Centro de Dia  

Limpeza e regularização de acesso 

facilitando a mobilidade 

100% 45 

OC-OB 008 CASAINHOS Envolvente Parque 

Infantil 

Torneira Bebedouro danificada, 

grelha árvore saliente. 

100% 47 

OC-OB 012 RIBAS DE 

BAIXO 

Espaço em frente aos 

lavadouros 

Limpeza 100% 46 

OC-OB 016 RIBAS DE CIMA Lavadouros e Chafariz Colocar torneiras nos Lavadouros, 

Chafariz limpeza e Pintura. WC 

abertura  

100% 49 - 50 

OC-OB 020 FANHÕES Jardim – Rua dos 

Namorados 

Limpeza do espaço e poda. Mudança 

do caixote do lixo. Retirar bebedouro 

danificado. 

60% 44 -47 

OC-OB 021 FANHÕES Travessa Caridade Abatimento Calçada 100% 45 

OC-OB 022 FANHÕES Travesso Luis de 

Camões 

Reparação da Calçada 60% 47-50 

OC-OB 023 FANHÕES Lg Aviadores P.Gago 

Coutinho e Sacadura 

Cabral 

Reparação lomba no pavimento 100% 45 

OC-OB 029 FANHÕES  Rua Catarina Eufénia Reparado Abatimento Calçada  100% 47 

OC-OB 030 CASAINHOS Rua Catariana Eufémia Colocação Banco na Paragem (ATM) 100% 46 

OC-OB 032 FANHÕES Travessa do Prior Colocação Pilaretes Retirados 100% 47 

OC-OB 035 CASAINHOS Rua 25 Abril Recuperação Santuário. Limpeza e 

Pintura 

100% 51 

OC-OB 042 RIBAS DE 

BAIXO 

Centro Paroquial Colocar suporte contentor, tapar 

buracos de acesso pedonal e 

100% 47 - 48 
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eliminação de barreiras 

OC-OB 043 FANHÕES Travessa do Prior Colocação Pilaretes Retirados 100% 50 

Nº Localidade Local Realizado % de 

execução 

Semana 

Interv. 

OC-OB 048 FANHÕES Rua do Terreiro Betumar Calçada 100% 50 

OC-SI 001 FANHÕES         Estrada Fanhões- 

Casainhos (Cruzinha) 

Substituir espelho danificado 100% 46 

OC-SI 003 FANHÕES Estrada Fanhões- 

Casainhos (ao pé da 

Escola) 

Substituir espelho danificado 100% 49 

OC-SI 005 FANHÕES Saída Fanhões EM 541 Retirar placa fim localidade da frente 

de Sto Antão Tojal 

100% 45 

OC-LU 001 TOCADELOS Rua da Esperança Limpeza de ervas 100% 45 

OC-LU 002 CADEÇO 

MONTACHIQUE 

Alto do Andrade Limpeza de Valeta 100% 45 

OC-LU 003 FANHÕES Rua da Eira Velha Lixo por despejar- inacessivel pelos 

SIMAR 

100% 47 

 

Ocorrências relevantes no orçamento 

OC-OB 02 Cemitério Paroquial 

Detectado um valor de consumo de água anómalo pela factura do mês de novembro de 

2017 no valor 479,06€, levou à verificação dos meses/anos anteriores e concluimos que 

de 2013 a 24.11.2017 o consumo total de água no contador do cemitério foi de 

14.058,73€, sendo nos últimos 3 anos de 2015 a 24.11.2017 de 11.515,81€ cerca de 

80%  do total geral e com uma media mensal de 319,88€/mês, o executivo percebeu 

claramente de que existiria uma rotura. Iniciamos as obras para identificação do 

problema nas semanas 44 e 46, onde identificamos e substituimos os pontos de ruptura 

tendo alguns troços com cerca de 8 metros de tubo e repavimentamos e consolidamos 

zonas de abatimento. Após conclusão das obras demos a contagem aos Simar: Em 

24.11.2017 a leitura foi de 3049,923 m3 para acerto da facturação à data. A contagem à 

data do relatório 21.12.2017 é de 3053,181 m3. No periodo de 24.11.2017 a 21.12.2017 

o consumo foi de 3,258 m3 que ao preço 0,92€ / m3 o valor é de 2,99€ de consumo de 

água, um valor no qual recaem taxas mais reduzidas, assim como um escalão mais 
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baixo, resultando numa factura mensal muito inferior, representando uma poupança 

orçamental significativa, graças a uma importante medida de eficiência de gestão. 

Foram também identificados todos os contadores de água e criados documentos de 

registo das contagens a enviar aos Simar para acertar a facturação. O mesmo 

procedimento irá ser feito para a Electricidade. 

Nos Fontanários, as torneiras irão ser gradualmente substitudas por torneiras que não 

permitem ligar mangueiras e sem emulsor, mas permitem a utilização necessária à 

população. 

Limpeza urbana 

Solicitamos para a Freguesia reforço de contentores em algumas zonas e a colocação de 

novos ecopontos de modo a suprimir algumas falhas pontuais e identificamos zonas 

para colocação de papeleiras.  

Salientamos o importante trabalho desenvolvido pelos funcionários da Junta de 

Freguesia em que a limpeza urbana tem sido assegurada com especial cuidado em 

todas as localidades da Freguesia onde damos nota de: 

• Cuidado especial nas zonas dos caixotes do lixo 

• Cuidado especial em assegurar o dia seguinte a datas festivas onde existe mais 

lixo, principalmente na quadra natalicia e passagem de ano. 

• Cuidado em reportar ao SIMAR situações anomalas 

• Denunciar situações excesivas de monos e a sua não recolha 

• Solicitamos à CML – Departamento ambiente para todas as localidades; 

Sinalética apropriada de alerta e uma campanha de sensibilização para o 

comportamento dos animais em espaço publico apelando à recolha dos dejectos 

dos animais pelos seus donos 

• Cuidado especial na varrição e limpeza de espaços públicos 

• Corte de ervas e aplicação controlada de herbicida 

• Limpeza de sumidoros e valetas 

• Limpeza e arranjo de valetas e linhas de água 
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Herbicida 

Entendendo que a saúde pública merece toda a importância, e sensiveis ao apelo feito 

para a contenção do uso de herbicidas contendo glifosato principalmente nas zonas 

urbanas em espaços onde circulam pessoas e animais; O executivo irá proceder à 

substituição gradual do atual herbicida, pelo uso do SPASOR (ou similar) um herbicida 

amigo do ambiente e que reune todas as condições de segurança não necessitando de 

intervalo de segurança, embora o seu custo seja o dobro do herbicida convencional, o 

investimento nas pessoas e na sua segurança será sempre um bom investimento. A 

Junta de Freguesia dispõem de meios e pessoal credênciado para a aplicação de 

herbicidas. 

 

 

Nucleo Escolar e APEENEF 

Reuniões: 

• 09. XI – Nucleo Escolar Fanhões – Professores Escola Fanhões e Casainhos 

• 14. XI – APEENEF – Associação de Pais 

• 20. XI – G.I.L – Visita Escolas Fanhões e Casainhos 

Considerações:  

Reunimos com o Nucleo Escolar e Associação de Pais de modo a falar sobre o ano de 

2018, reuniões de trabalho que consideramos bastante positivas.  

Solicitamos ao G.I.L gabinete de intervenção local a visita com acompanhamento 

técnico do DOM às Escolas de Fanhões e Casainhos no sentido de fazer um 

levantamento exaustivo das necessidades apontadas pelos docentes e pessoal auxiliar. 

Visitamos as duas escolas no dia 20 de novembro onde foram tomadas as devidas 

ocorrências e aguardamos um relatório técnico mais específico. 
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Pela quadra festiva que atravessamos, foi oferecido a todas as crianças das Escolas de 

Fanhões e Casainhos um Pai Natal de chocolate. 

 

Escola de Fanhões 

Intervenções efectuadas: 

• Reparação Torneira 

• Fechadura 

• Alteração de Quadro de Sala  

• Reparação de calçada 

• Trabalhos de manutenção zona refeitório 

Intervenções a efectuar: 

• Reparação de pavimento Vinil na sala Jardim-de-infância (orçamento 

solicitado) 

• Pinturas 

• Reparação portas de WC 

• Outras – após verificação do relatório presentado pela C.M.L 

Escola de Casainhos 

Intervenções efectuadas: 

• Troca redes das balizas 

Intervenções a efectuar: 

• Reparação da rede mosquiteira janela refeitório 

• Outras – após verificação do relatório presentado pela C.M.L 
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ADMINISTRATIVOS 

Documentos internos 

Foram criados documentos internos de requisição e registo até agora 

inexistentes que são essenciais para transparência e para uma boa gestão 

orçamental. 

• Mod 01 - Requisição de Combustível 

• Mod 02 – Requisição de Materiais 

• Mod 03, 04 e 05 – Leitura de contadores de Água 

Imagem e coorporativo 

Foi identificada a única viatura que não tinha caracterização; O Dacia Duster 

passando assim a estar caracterizado ao serviço da Junta de Freguesia. Foi 

cumprida mais uma medida do programa eleitoral apresentado. 

Bancários 

Recurso ao Home-Banking para pagamentos a fornecedores por transferência 

bancária isentos de comissões. Poupança pelo custo do cheque que deixa de 

existir, permitindo um processo de consulta e gestão mais eficaz e transparente. 

Iluminações de Natal 

Foi colocada iluminação de Natal de tema idêntico em todas as localidades 

cumprindo assim o princípio de equidade na Freguesia. 

Cabazes de Natal 

Oferta de Cabazes de Natal aos funcionários, às pessoas de mobilidade reduzida 

e antigos trabalhadores da Junta de Freguesia reformados. O Executivo ao 

contrário do que aconteceu nos anos anteriores, decidiu nesta nova gestão não 



Assembleia de Freguesia de Fanhões 29 XII 2017 

8 

 

receber o Cabaz de Natal, revertendo o valor para a melhoria do conteúdo dos 

cabazes a entregar.  

 

 

 

Passeio com Funcionários dia da Freguesia 

Realizou-se no dia 29 de novembro o passeio e almoço com os funcionários um 

momento de convivio que deve ser perpetuado. 

Passeio de idosos  

Realizou-se no dia 9 de dezembro o passeio e almoço sénior para pessoas a 

partir dos 60 anos (idade considerada pela organização mundial de saúde com 

terceira idade). Foi mais um momento de convivio e aproximação entre os 

idosos das localidades da Freguesia, população que deve ser continuamente 

acarinhada, sendo este mais um evento que deve ser perpetuado. 

Dia Mundial das pessoas portadoras de deficiência 

Decorreu no dia 6 de dezembro nas instalações da Junta de Freguesia de 

Fanhões um debate sobre o tema assinalando o dia 3 de dezembro, dia mundial 

das pessoas com deficiência. Tivemos a presença da Câmara Municipal de 

Loures com todos os departamentos ligados à área, com intervenções 

importantes no dominio das barreira arquitetonicas, do que se está a fazer e 

que se poderá realizar futuramente para melhorar o dia-a-dia destas pessoas. 

No âmbito da assistência social foi disponibilizado um gabinete da Junta de 

Freguesia para o projecto “Cuidar de Nós” CMLoures/DISS/Área de Promoção da 

Saúde, iniciando o apoio e formação aos Cuidadores muitos deles familiares das 

pessoas com deficiência e que constitui um sério avanço ao nivel da Freguesia 

de Fanhões. 

           Reabertura Sanitários em Ribas de Baixo 

Foi realizada uma proposta de celebração de contrato de prestação de serviços 

na mobilidade de Avença para a reabertura das casas de banho de Ribas de 

Baixo a partir de 1 de Janeiro de 2018 pelo valor de 318,00€ anuais, mantendo 
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este espaço público ao serviço da população. Foi igualmente assinado um 

protocolo de cooperação ajustando a avença do serviço ao valor cobrado pela 

Junta de Freguesia por taxas de ocupação de espaço e públicidade ao 

establecimento de que é proprietária o Café Central em Ribas de Baixo. 

 

 

Protocolo na área da Saúde 

No início de 2018 iremos apresentar o projecto para esta área, projecto que 

queremos que se torne mais abrangente e presente em todas as localidades da 

Freguesia, dando continuidade ao compromisso apresentado à população no 

Compromisso Eleitoral.  

Protocolo com Andry & Philippe Lda - Filtex & Reciclagem  

Criamos um protocolo de cooperação para a manutenção dos 4 contentores e 

colocação de 2 novos em Ribas de Cima e Ribas de Baixo. Neste protocolo está 

considerada a taxa de ocupação de via pública. De salientar que á data da sua 

implementação 2013 estes contentores nunca pagaram um qualquer tipo de 

taxa à Junta de Freguesia, nem entregaram registo das quantidades recolhidas. 

A empresa passará a entregar à Junta de Freguesia relatórios trimestrais das 

recolhar efectuadas e pagarão uma taxa de anual pelos 6 contentores de 

288,00€, podendo ser ajustada para cima em 2019 depois de avaliados os niveis 

de recolha. 

ACEP – Acordo Colectivo de Entidade Empregadora 

Foi aprovado em Reunião de Executivo 11.12.2017 este contrato que contribui 

para a melhoria das condições laboráis dos trabalhadores, solicitando à STAL a 

seguinte alteração no contrato porque entendemos que deve existir um tempo 

para conseguirmos proceder à avaliação imposta: 

              De acordo com  a aprovação na reunião de executivo de 11.12.2017, e na qual 
chegamos à aprovação do referido acordo desde que contemple a seguinte alteração na  

              Cláusula 14: 
 
              "O acréscimo ao período de férias previsto na presente cláusula entra em vigor a partir 
              de 1 de janeiro do ano seguinte à aprovação do documento pelos respectivos orgãos da  
              Junta de Freguesia e posterior publicação em Diário da República.”  
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TOC – Tecnico Oficial de Contas 

Dando cumprimento ao Decreto-Lei n.º 192/2015, numero 1 do artigo 8 “A 

regularidade técnica na prestação de contas dos serviços e organismos e na 

execução da contabilidade pública é assegurada pelo contabilista público.” Neste 

entendimentio procedeu-se à proposta de celebração de contrato de prestação 

de serviços na mobilidade de Avença para um Tecnico Oficial de Contas com 

inicio a 01 de Janeiro de 2018 pelo valor minimo mensal recomendado pela 

Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas o de 150,00€ mês. 

 

Jurídico 

De modo a continuar com o aconselhamento juridico na Junta de Freguesia, 

rescindimos amigavelmente a avença de 738,00€ que estava em vigor, 

salientamos o facto de que à data de entrada do presente executivo não 

existiam processos judiciais em curso. Iniciamos a proposta de celebração de 

contrato de prestação de serviços na mobilidade de Avença para Advogado com 

um custo mensal de 98,00€, continuando exactamente com o mesmo serviço de 

aconselhamento juridico, representando uma poupança mensal de 640,00€ mês 

e de menos 7.680,00€ de despesa no Orçamento para 2018. 

 

Sinalética  

Numa Freguesia onde os lugares de estacionamento escaceiam verificamos que 

o sinal em frente à Junta de Freguesia tem um horário desajustado com o seu 

funcionamento normal, uma vez que sendo de 2ª a Sabado das 8h as 19h, 

entendemos que o Sábado pode ser retirado do horário da placa permitindo que 
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ao Sábado existam mais dois lugares de estacionamento melhorando assim a 

vida das pessoas e do comércio local. Em caso de necessidade do executivo se 

deslocar à Junta de Freguesia ao Sábado, estaciona onde for possível. 

 

 

 

Cores normativas sinalética e pilaretes 

Pela delegação de competências da CML a sinaletica vertical deve ter cor neutra, 

conforme legislação em vigor. Teremos assim que ir alterando o vermelho / 

branco existente e que não cumpre as normas a cada requalificação que se faça. 

 

Parques infantis 

Verificamos que os parques infantis a cargo da Junta de Freguesia não cumprem 

as normas legais do Decreto-Lei nº 203/2015. Face a esta realidade a primeira 

medida foi a criação de apólice de seguro para os três locais de modo a 

estarmos cobertos da responsabilidade civil, situação que explicaremos com 

mais detalhe no ponto seguinte. Solicitamos o normativo da sinalética para a sua 

colocação o mais rápido possivel e iremos dar início em Janeiro de 2018 a um 

levantamento do custo da intervenção para cada espaço, e proceder 

gradualmente à sua manutenção e melhoria.  

 

Recuperação de Património 

• Chafariz e Lavadouro de Ribas de Cima, monumento de 1954  

• Chafariz de Casainhos rua 1º Maio, monumento de 1957 

 

Sanitários de Casainhos 
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Verificamos que os urinois de Casainhos não tinham água e continuavam a ser 

utilizados, entendemos ser um assunto de saúde pública e colocamos de 

imediato torneira temporizada e espalhadores para os 4 urinois existentes e 

requalificamos o espaço com pequenas manutenções e pintura de reparação. 

 

 

SEGUROS 

Foi solicitada a revisão dos preços da carteira de seguros, mantendo 

exactamente as mesmas coberturas e sem qualquer tipo de alteração em todas 

as apólices.  

O mesmo mediador apresentou um valor de cerca de 5.668,37€ bastante mais 

baixo do que o valor actual que encontramos de 6.877,46€, e que representa 

uma poupança efetiva de 1.209,09€ 

Considerações: 

• Estaleiro da Junta de Freguesia na Rua do Matadouro não tem apólice de 

seguro e representa uma falha grave uma vez que o espaço de armazém 

dispõem de materiais, veiculos, maquinas e equipamentos vitais ao trabalho 

diário da autarquia, assim como a sua localização ao lado de habitações que em 

caso de sinistro teria graves consequência podendo até parar a actividade da 

Junta de Freguesia. 

Criamos nova Apolice pelo valor de 306,67 € respeitando as devidas coberturas 

de pessoas e bens 

• Parques Infantis verificamos que estas infraestruturas de recreio onde 

brincam diáriamente as crianças da nossa Freguesia não têm seguro de 

responsabilidade civil obrigatório pelo Decreto-Lei nº 203/2015 – número 1 do Artigo 

31º e alinea r) do Artigo 36º e que representa uma falha de administração 

gravissima, uma vez que a responsabilidade imputada à Junta de Freguesia em 

caso de acidente grave com uma criança comprometeria seriamente a 

instituição, assim como o dano fisico e moral da criança e dos seus familiares.  

Para além da inexistência de seguro obrigatório a placa de sinalética dos 

parques encontra-se desactualizada e incorreta desde 2015 uma vez que a 
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entidade fiscalizadora é a ASAE e não a CML. No entanto apenas a placa do 

Parque de Fanhões têm leitura, estando ilegivel a do Parque de Ribas de Cima e 

a do Parque de Casainhos não existe, situação punivel com coimas elevadas. 

Foi pedida cotação que pela natureza da cobertura envolveu uma apreciação 

mais rigorosa sendo constituida uma nova Apólice pelo valor de 450,00€ / anual 

– 150,00€ por cada espaço de recreio. À data deste Relatório podemos afirmar 

que os Parques Infantis da Freguesia estão Segurados.  

 

REPRESENTAÇÕES 

• 11. XI - Futebol Clube Ribadense - Jantar de São Martinho  

• 12. XI - Sporting Clube de Casainhos – Trilhos de Casainhos 

• 13. XI – Junta de Freguesia de Fanhões – Almoço S.Martinho (colaboradores) 

• 19. XI - Solar dos Pintor – Almoço Solidário de receita para A.H.B.V Fanhões 

• 20. XI – Nucleo Escolar Fanhões – Entrega de Diplomas a Alunos 

• 25. XI – A.H.B.V Fanhões – 2º Festival de Sopas 

• 25. XI – Sociedade Recreativa Casainhos – Grande Gala do Fado 

• 26. XI – Centro Paroquial – Procissão S.Saturnino – Inauguração Centro de Dia 

• 28. XI - Câmara Municipal de Loures – Galardão de Mérito Empresarial 

• 29. XI – Dia da Freguesia – Passeio e Almoço (colaboradores) 

• 06. XII – Junta de Freguesia de Fanhões - Dia do Deficiente – Debate 

CML/Convivio  

• 09. XII – Passeio Senior – Passeio e Almoço convivio com Idosos 

• 10. XII - GOLDWING – Entrega de Prémios 

• 10. XII – APEENEF – Almoço Solidário 

• 10. XII – Sociedade Recreativa de Casainhos – Almoço de Natal  
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• 10. XII – Igreja Paroquial Fanhões – Concerto música sacra 

• 15. XII – Junta de Freguesia de Fanhões – Almoço de Natal (Autarcas) 

• 16. XII – Sociedade Recreativa de Casainhos – Espectáculo Natal e Variedades 

• 17. XII – Banda A.H.B.V.Fanhões – Boas Festa - Arruada 

• 17. XII – A.H.B.V.Fanhões – Teatro e Variedades 

Presença em Assembleias Municipais 

• 31. X  – Assembleia Municipal 

• 30. XI – Assembleia Municipal 

• 07. XI – Assembleia Municipal 

• 14. XI -  Assembleia Municipal 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 

19. XII. 2017 

Entidade Valor 

Dinheiro 1.305,62€ 

Caixa Geral de Depósitos - Loures 6.301,48€ 

Caixa Crédito Agricola - Fanhões 20.675,72 

Caixa Crédito Agricola (CTT) - Fanhões 17,30€ 

Total 28.300,12€ 
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FANHÕES, 19. XII. 2017 

Jorge Manuel Duarte Simões 

 

(Presidente da Junta de Freguesia de Fanhões) 

      


