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Naquele que é um projeto em tudo semelhante à obra que já se encontra a decorrer em Mosteiros, autarquia já adjudicou a
empreitada de construção de habitação social no Loteamento das Pratas.

 

O Município de Arronches adjudicou na manhã desta segunda-feira, dia 14 de junho, a empreitada de construção de habitação social em

Esperança, tendo sido assinado o contrato com a empresa que vai proceder à construção de um fogo de tipologia T3 e quatro fogos de

tipologia T2 no Loteamento das Pratas.

A empresa melhor classificada no concurso público foi a ‘Nortins – Engenharia, Lda.’, empresa que irá estar de regresso ao concelho de

Arronches, desta feita para executar uma obra em tudo semelhante à construção que se encontra a decorrer no Loteamento de São

Bento, em Mosteiros.

Para oficializar esta nova ligação entre a autarquia e a empresa de construção, deslocou-se à Câmara Municipal de Arronches, Francisco

Norton, gerente da ‘Nortins – Engenharia, Lda.’, acompanhado pelo técnico, Francisco Rainho, tendo sido recebido pela presidente do

Município, Fermelinda Carvalho, pelo chefe da Divisão Administrativa e Financeira da Câmara Municipal, José Manuel Trindade e pela

técnica, Dulce Bigares, que irá acompanhar o desenvolvimento da obra.

De realçar que esta empreitada irá justificar o investimento total de 287.006,16€ por parte da Câmara Municipal.
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Partilhar

Praça da República, 7340-012 Arronches

Telefone: (351) 245 580 080
Fax: (351) 245 580 081
Email: geral@cm-arronches.pt

VER CONTACTOS

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda a Sexta (9h00-17h00)
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