MUNICIPIO DE PORTO DE MÓS
CÂMARA MUNICIPAL
GABINETE DE APOIO AO PRESIDENTE
Assembleia Municipal – 21 de fevereiro de 2014
Informação nos termos da alínea c) do n.º 2 do Art. 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
Sr.(a)s. Deputado(a)s:
Desde a última Assembleia Municipal realizada em novembro, destacamos as seguintes ações:
1. Projectos e Obras:
Em fase de conclusão as obras de conservação e reparação do Mercado Municipal
de Porto de Mós;
Em fase de conclusão a requalificação da ponte “Ti Teresa”, junto ao Parque Verde
da Vila de Porto de Mós;
 Reparação do sistema de aquecimento e substituição de caldeira das piscinas
municipais e de tubagens e materiais degradados;

2. Abastecimento de Água / Saneamento e Energia:
 Abastecimento de água a Cabeço das Pombas – reposição dos pavimentos;
 Deteção e reparação de fugas na rede de água do Alqueidão da Serra e Mira de
Aire;
Continuação das obras de requalificação da rede de abastecimento de água em
Moitalina;
Aplicação de baterias de condensadores no PTs das Piscinas Municipais, recinto
das Festas de S. Pedro e estação elevatória de Mira de Aire;
3. Ordenamento/Urbanismo:
Acompanhamento do processo de Revisão do PDM;
Acompanhamento da elaboração dos Planos de Pormenor (Planos de Intervenção
em Espaço Rural) para os núcleos de Cabeça Veada, Codaçal, Pé da Pedreira e
Portela das Salgueiras (áreas de exploração extrativa);
Revisão e entrega da proposta de Delimitação da REN elaborada no âmbito da
Revisão do PDM – na CNREN;
Processo de Alteração Simplificada da REN em vigor - publicado;

4. Eventos/ Iniciativas Municipais:
 Edição n.º 12 do Boletim Municipal;
Participação no projeto “Histórias do Centro”;
 Acompanhamento das filmagens do Castelo, realizadas pela TV Record, programa
Giro, integradas no projeto “Histórias do Centro”;
 Abertura oficial do Centro Local de Aprendizagem de Porto de Mós (Universidade
Aberta);
 Realização da 6ª edição do concurso de Postais de Natal;
 Realização da atividade: Pinheiro Amigo, Natal Feliz;
 Realização XXIII edição do Concurso de Presépios (Atribuição dos prémios no
montante total de 1350€ (mil trezentos e cinquenta euros);
 Lançamento da iniciativa “MASCARAS DE ACARNAVAL” junto das escolas e IPSS;
 Estudo e análise das propostas para aquisição de uma obra artística para o muro
de acesso ao Castelo de Porto de Mós;
 Oferta do cabaz de Natal aos funcionários da Câmara Municipal;
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 Ações relacionadas com o desenvolvimento do Projeto Geoparque de Porto de
Mós;
 Realização de várias exposições com os temas: “Dia do Armistício” / “Dia da
Filatelia” / “Dia Nacional da Cultura Científica” / “Solenidade do Natal”, no Solar
dos Gorjões e hall de entrada do Edifício da Câmara Municipal;
 Colaboração no processo de credenciação do acervo do museu;
 Programa municipal para atribuição de comparticipação de medicamentos, em
vigor desde o dia 3 de Janeiro de 2014;
 Participação no projeto “Porto de Mós Sénior na Maior”;
 No âmbito do programa PCAAC (PROGRAMA COMUNITÁRIO DE AJUDA
ALIMENTAR A CARENCIADOS), a distribuição dos bens alimentares foi realizada
em duas fases_ Agosto e Dezembro;
 Árvore de Natal Solidária BPI- "Ajude uma criança a sorrir", campanha do banco
BPI- balcão de Porto de Mós em colaboração com a Câmara Municipal;
 Colaboração do gabinete de ação social com o restaurante Dom Abade, na
atribuição de donativos a famílias carenciadas;
 No Espaço Social, durante os meses: Outubro, Novembro e Dezembro, foram
realizados 162 atendimentos, usufruíram de apoio alimentar, roupa e outros bens,
418 beneficiários. No trimestre registaram-se 5 atendimentos pontuais de
emergência ao nível alimentar;
 Organização das finais da taça distrital de andebol, Leiria;
 Elaboração de estratégia para o desenvolvimento do projeto Porto de Mós capital
do (TRAIL);
 Realização do curso de árbitros de Hóquei subaquático;
 Abertura das candidaturas para apoios e financiamentos das atividades dos
clubes;
 Organização da prova de hóquei subaquático, campeonato nacional e zona
centro;
 Apoio e organização da prova Grande prémio de atletismo da Mendiga;
 Realização a ação de formação no IEJ, sobre manobras de cordas para os alunos
do tecnológico de desporto;

5. Diversos:
 Reuniões entre a Câmara Municipal/ICNF/LNEG no sentido de se acautelar o
património dos Fósseis de Equinodermes da Jazida da pedreira de Cerro da
Ladeira, localizada na freguesia de S. Bento;
 Conversações para a instalação do posto da GNR Mira de Aire;
 Reunião com os ACES (Agrupamentos de Centros de Saúde do Pinhal Litoral II),
sobre o Corpo Clinico do Centro de Saúde Mira de Aire;
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