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 – 15 de setembro 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 junho, destacamos as seguintes ações:

1. Projectos e Obras:
 Em conclusão, os trabalhos da 2.º fase de remodelação e ampliação do Centro Escolar de
Porto de Mós;
 Concluídas, as obras da rotunda dos Colos;
 Em conclusão, as obras de ampliação do Jardim de Infância e EB1 da Calvaria de Cima;
 A decorrer as obras de construção da rotunda no IC2 – Tremoceira;
 A decorrer, as obras de pavimentação nas freguesias de:
- Alcaria/Alvados
- Mira de Aire
- Porto de Mós
- São Bento
 Requalificação do espaço público, na envolvente das Piscinas Municipais / Campo Sintético
– PARU – 1.ª Fase – em contrato;
 A decorrer, as obras de reabilitação das instalações sanitárias existente no Jardim
Municipal;
 Em conclusão, as obras de requalificação da EB1 N.º 2 de Mira de Aire;
 Realização de pequenas obras de conservação e manutenção no Cine Teatro de Porto de
Mós.
 A decorrer, as obras de beneficiação do edifício das oficinas municipais e estaleiro;
 A decorrer, reparações diversas em algumas escolas do Concelho (ver mapa das
empreitadas);
 A decorrer, diversas obras de valorização de espaços urbanos no Concelho;
 Pavimentação da E.M. 242-4 Casais de Baixo - em fase de concurso;
 Requalificação do Mercado Municipal de Mira de Aire – em fase de concurso;
2. Abastecimento de Água / Saneamento, Energia e Ambiente:
 A decorrer, as obras 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€;
 Continuação das obras de ampliação da rede de saneamento no concelho de Porto de Mós;
 Continuação das obras de remodelação da conduta de águas na N8, Pedreiras;
 Continuação das obras de remodelação de condutas diversas na freguesia de Pedreiras;
 A decorrer, as obras de requalificação da Central de Águas de Mira de Aire;
 A decorrer, a abertura de captação na Paiã – Freguesia de S. Bento;
 Limpeza do Rio Lena no troço da Vila de Porto de Mós;
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3. Ordenamento/Urbanismo:
 Relatório do Estado do Ordenamento do Território – Implementação de um sistema de
monitorização do ordenamento do território;
 1.ª Correção Material da 1.ª Revisão do PDM (concluído).
4. Eventos/ Iniciativas Municipais:
 Coorganização das Festas de S. Pedro;
 Coorganização da 1ª Mostra Like Saúde – “Boas Práticas na prevenção de comportamentos
de risco em meio escolar”;
 Organização da iniciativa “Crianças ao Palco”;
 Projetos de continuidade de promoção da leitura: “Uma biblioteca muitas leituras...”;
“Sábados a contar...”;“Miminhos de leitura”;
 Organização de Ateliês de Verão;
 Organização das exposições:
- “Faça da leitura uma causa de vida…” BMPM;
-“25 Anos em imagens…” da BMPM
-“Fragmentos do Mar” de José Antunes;
- “Romance”: exposição de fotografia de Paulo Santos;
 Organização do Festival de Teatro de Rua;
 Participação do Município no evento “Vinhos da Região de Lisboa”, com produtos
endógenos e pavilhão próprio, na Rua Augusta, em Lisboa de 11 a 16 de Julho;
 Organização do 632º Aniversário das Comemorações da Batalha de Aljubarrota;
 Organização do Mês do Idoso;
 Organização da 4.ª edição do Festival Viver Porto de Mós;
 Elaboração do Boletim Municipal Nº 19;
 Elaboração do livro turístico Porto de Mós: Território com Alma;
 Conclusão do projeto Tokandar com a realização do percurso de Porto de Mós;
 Organização do Meeting de natação nas piscinas municipais;
 Coorganização da prova de atletismo noturna, Porto de Mós By Night;
 Coorganização da prova de Down-hill Urbano, zona histórica de Porto de Mós;
5.

Diversos:

 Em execução, a instalação da rede primária no concelho de Porto de Mós, no âmbito da
aprovação da candidatura ao POSEUR, submetida pelo ICNF;
 Abertura de mosaicos de parcelas de gestão de combustível, complementares da rede
primária já instalada ou a instalar, no âmbito da aprovação da candidatura ao POSEUR – em
contrato;
 Aquisição de uma viatura elétrica para os espaços verdes, tipologia 1 – tração 100% elétrica
e com função de varredoura e/ou aspiradora, com dimensão de depósito superior a 499 litros – em
contrato;
 Instalação do Espaço Cidadão e do Espaço Empresa, a funcionar em Porto de Mós, Mira de
Aire e Juncal;
 Participação em reuniões, em Rio Maior e Ourém, com vista à candidatura à apresentação
da candidatura ao Programa 2020, da ADSAICA, intitula da “Rota do Carso”;
 Aquisição do prédio designado por Campo da Fiandeira e terreno contiguo, inscritos na
matriz predial da freguesia de Mira de Aire, sob os artigos n.ºs 2252 e 2251;
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