MUNICIPIO DE PORTO DE MÓS
CÂMARA MUNICIPAL
GABINETE DE APOIO AO PRESIDENTE
Assembleia Municipal – 11 de abril 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 fevereiro, destacamos as seguintes ações:
1. Projectos e Obras:
 Adjudicadas as obras para a “cobertura” do Parque Infantil, do Parque Verde da
Vila de Porto de Mós;
 Adjudicadas as obras de ampliação do cemitério novo de Porto de Mós;
 Em fase de adjudicação as obras de pavimentação da freguesia do Alqueidão da
Serra, nomeadamente, na Rua da Tojeira;
 Em fase de adjudicação as obras de pavimentação na freguesia de Porto de Mós;
 Em fase de concurso a repavimentação da estrada do Casal Velho / Cabeça das
Pombas – Freguesia de S. Bento;
 Em fase de projeto as obras de pavimentação na freguesia de Pedreiras;

2. Abastecimento de Água / Saneamento e Energia:
 Continuação de deteção e reparação de fugas na rede de água do Alqueidão da
Serra e Mira de Aire;
 Conclusão das obras de requalificação da rede de abastecimento de água em
Moitalina;
 Em fase de concurso, o abastecimento de água em S. Bento - Rua do Sabugueiro,
Rua da Ladeira e caminho das Taliscas;
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;
 Preparação conjunta com a CCDR-C da apresentação de defesa da proposta de
REN na CNREN;
 Processo de Alteração Simplificada da REN em vigor - publicado;
 Implementação do projeto SIG "Levantamento dos Números de Polícia" continuação;
 Reclassificação da rede viária municipal (Estradas Municipais e Caminhos
Municipais);
 Informatização do cadastro rústico;
 Cadastro dos artigos urbanos avaliados no âmbito da reavaliação predial feita
pelas finanças;
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4. Eventos/ Iniciativas Municipais:
Início do projeto “ Ginga Sénior”, atividade lúdica desportiva para idosos.

Núcleo de estagiários do Município;
 Início do projeto “ atividades lúdicas na água “, para as crianças do pré-

escolar;
 Início do projeto de formação em GPS;
 Realização de ação de formação “ manobras de cordas”, para a população
escolar;
 Apresentação pública do projeto Tokandar - circuito de Caminhadas - Inicio
do circuito de caminhadas Tokandar Cabeça Veada;
 Realização de avaliação e aplicação de baterias de testes, sobre
flexibilidade, e medidas antropométricas, através da aplicação fitness Gram,
na população do 4ª ano da escola básica de Porto de Mós;
 Inicio do projeto “ natação para Seniores”, para a população mais de 60
anos;
 Realização da atividade “ A descoberta do Parque Verde” - circuito de
orientação no Parque Verde para as crianças do 1.º ciclo;
 Carnaval dos idosos - 28 de Fevereiro de 2014 - Iniciativa desenvolvida
pelas IPSS’s com valência de idosos do concelho de Porto de Mós, em
parceria com a Associação Serviço e Socorro Voluntário de São Jorge, o
Município de Porto de Mós e a Associação Coração Amarelo;
 Chá da Primavera - 20 de Março de 2014 – Atividade para celebrar a
primavera, onde participarem 52 idosos das IPSS’s do concelho;
 Programa _ Atribuição de comparticipação de medicamentos a idosos
Processos deferidos: 4 | Processos indeferidos: 3;
 Participação nas Comemorações dos 40 Anos do 25 de Abril, organizadas
pela Assembleia Municipal;
 Continuação dos projetos - “Um biblioteca muitas leituras...”| “Sábados a
contar...”| “Miminhos de Leitura”;
 Organização da Exposição: “Momentos pictóricos”, de Aleta Silva;
 Encontro com a escritora: Sandra Jordão com o livro “A bruxinha
despenteada”;
 Organização das exposições com os temas “Têxteis Finais Séc. XIX” |
“Utensílios / Profissões”, no Solar dos Gorjões e hall do edifício sede da CM;
 Lançamento da iniciativa “OVOS DE PASCOA”, junto das escolas e IPSS;
 Participação na organização do encontro parlamentar de jovens do ensino
básico, que se realizou a 28 de Março;
 Participação a vários níveis no desenvolvimento do projeto turístico
“Histórias do Centro”;
 Organização do Festival de Teatro “TEATREMOS”, que irá decorrer durante
os dias 6, 7, 13, 14, 20, 21 de Junho no Cine- Teatro;
 Seleção e negociação da peça de arte a colocar no muro da rua Cruz
Sabugueiro;
 Participação na BTL (Bolsa de Turismo de Lisboa) no âmbito da CIMRL
(Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria) e da Região de Turismo do
Centro (através das Histórias do Centro);
 Organização da Visita da Delegação Parlamentar da Comissão de Educação,

Ciência e Cultura da Assembleia da República, no âmbito da área de
classificação do Monumento Nacional (Campo Militar da Batalha de
Aljubarrota) e da respetiva ZEP;
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5. Diversos:
 Investigação

no âmbito do Couto Mineiro do Lena / Registo
georreferenciado de ocorrências mineralógicas (1867 – 1966), com vista à
participação de jornadas científicas;

 Reunião realizada com o Comado da GNR, no sentido de se estudar o
realojamento do posto de Mira de Aire;
 Já iniciou a fiscalização à gestão de combustível numa faixa de 50 m à volta

das edificações - Esta fiscalização levada a cabo pela GNR e GIPS identificou:
- 263 Infrações na freguesia de Porto de Mós;
- 345 Infrações na freguesia União de freguesias de Alvados e Alcaria;
- 430 Infrações na Freguesia de Mira de Aire;
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