secção/gabinete Gabinete de Apoio ao Presidente

Sr.(a)s. Deputado(a)s:

sua referência

sua data

nossa referência

data de expedição

Assunto

Assembleia Municipal – 21 de abril de 2017
Informação nos termos da alínea c) do n.º 2 do Art. 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro.

Desde a última Assembleia Municipal realizada em fevereiro, destacamos as seguintes ações:

1. Projectos e Obras:
 Continuação das obras da Recuperação da Central Termoelétrica;
 Inicio dos trabalhos referente á construção de passeios em Corredoura;
 Continuação dos trabalhos da 2.º fase de remodelação e ampliação do Centro Escolar de
Porto de Mós;
 A decorrer, a pavimentação dos passeios com ligação pedonal entre a Cruz da Légua e
Juncal;
 Concluídas as obras de calcetamento nas freguesias de S. Bento e Alcaria;
 A decorrer, as obras da rotunda dos Colos;
 A decorrer, as obras de pavimentação da estrada dos Mendigos - Porto de Mós;
 A decorrer, as obras de ampliação do Jardim de Infância e EB1 da Calvaria de Cima;
 Construção da rotunda no IC2 – Tremoceira - adjudicado;
 Pavimentação da estrada de Chão das Pias – Serro Ventoso – em análise de propostas;
 Requalificação da estrada da Carreirancha – início da obra;
 Pavimentação da estrada Calvaria de Cima – em fase de concurso;
 Valorização de espaços urbanos - Vale D´Água, Andam e Largo da Esperança – freguesia de
Juncal – em fase de contrato;
 Estrutura de apoio às atividades socioeconómicas – em fase de concurso;
2. Abastecimento de Água / Saneamento e Energia:
 Concluídas as obras de remodelação da conduta adutora de águas na Várzea, junto à
Central Termoelétrica;
 Concurso público para a execução do saneamento da 2.ª fase de Mira de Aire – Área de
Intervenção 1, com financiamento aprovado pelo POSEUR, no valor de 590.491,19€ - em
análise de propostas;
 Remodelação da conduta de águas na N8, Pedreiras – Em fase de concurso;
 Em concurso, as obras de a ampliação da rede de saneamento nas seguintes ruas:
- Rua do Poceirão na freguesia do Juncal;
- Beco do Brasileiro, na freguesia do Juncal;
- Rua da Olaria, na freguesia de Pedreiras;
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3. Ordenamento/Urbanismo:
 Alteração por adaptação do PDM – integração de normas dos planos especiais de
ordenamento do território com incidência no Município (em cumprimento da Lei n.º 31/2014, de
30 de maio e do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio);
 Relatório do Estado do Ordenamento do Território – Implementação de um sistema de
monitorização do ordenamento do território;
 PP da Área de Localização Empresarial de Porto de Mós - execução da Unidade Operativa
de Planeamento e Gestão 20, prevista no PDM;
4. Eventos/ Iniciativas Municipais:
 Organização do V Festival do Folar e III Chá da Primavera – Dia dia 12/04/2017, na Casa do
Povo de Alqueidão da Serra;
 Projectos de continuidade de promoção da leitura:“Uma biblioteca muitas
leituras...”;“Sábados a contar...”;“Miminhos de leitura”;
 Organização das exposições:
- “A Paz do Universo” de Tânias”
- “Ovos de Páscoa”;
- “Pietà";
- Obra literária: "Poesias";
- Telefone de Parede;
- Livros Portugueses do séc. XVIII;
 Organização do Workshop: “Reiki: A energia do Universo”, por Vera Lúcia e Dina Ferreira;
 Organização do torneio de mini golfe CERCILEI Distrital;
 Elaboração do Projeto “ Tokandar, estruturação, calendarização, seleção de percursos,
divulgação e legalização;
 Apresentação pública do projeto Tokandar;
 Organização do Trail do Castelejo - corridas de montanha;
 Coorganização do Campeonato de Dança Desportiva - 2.º Prova – 25 de março;
 Apoio a estadia de peregrinos no pavilhão municipal;
 Coorganização do Rally de Porto de Mós;
 Apoio a realização da prova;
 Organização do 12º Festival de Teatro “TEATREMOS” - dias 04,10 e 11, 17 e 18, 24 e 25
Março;
5.

Diversos:

 Aprovada a candidatura ao POSEUR para abertura de mosaicos de parcelas de gestão de
combustível, complementares da rede primária já instalada ou a instalar;
 Inicio dos trabalhos de instalação da rede primária no concelho de Porto de Mós, no âmbito
da aprovação da candidatura ao POSEUR, submetida pelo ICNF:
 Aprovação do Plano Operacional Municipal 2017;
 Apresentação do Planeamento do Dispositivo de Combate a Incêndios Florestais 2017, pelo
Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria, GNR e ICNF;
 Negociações com a Antral que levaram a melhorias significativas na Gestão da Praça de
Táxis, em Porto de Mós;
 Em fase de negociações, a aquisição do Campo da Fiandeira, em Mira de Aire;
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