MUNICIPIO DE PORTO DE MÓS
CÂMARA MUNICIPAL
GABINETE DE APOIO AO PRESIDENTE
Assembleia Municipal –20 de junho 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 abril, destacamos as seguintes ações:
1. Projectos e Obras:
 Concluídas as obras para a “cobertura” do Parque Infantil, do Parque Verde da
Vila de Porto de Mós;
 Em fase de conclusão as obras de ampliação do cemitério novo de Porto de Mós;
 Em fase de conclusão as obras de pavimentação da freguesia do Alqueidão da
Serra, nomeadamente, na Rua da Tojeira;
 A decorrer as obras de pavimentação na freguesia de Porto de Mós;
 Em fase de adjudicação a repavimentação da estrada do Casal Velho / Cabeça das
Pombas – Freguesia de S. Bento;
 A decorrer as obras de pavimentação na freguesia de Pedreiras;
 Em fase de adjudicação a reparação da VDG1;
 Preparação do concurso para a repavimentação da estrada da Ribeira de Baixo /
Tojal;
 Reparados diversos alcatroamentos no Concelho, por deficiência de aplicação do
empreiteiro, nomeadamente, em Alcaria, Alvados e Arrimal;
2. Abastecimento de Água / Saneamento e Energia:
 A decorrer as obras de requalificação da central de Serro Ventoso, depósito dos
Pragais e depósito da Marinha da Mendiga;
 Continuação de deteção e reparação de fugas na rede de água em Mira de Aire,
Alqueidão da Serra e Alcaria;
 Em fase de concurso, o abastecimento de água em S. Bento - Rua do Sabugueiro,
Rua da Ladeira e caminho das Taliscas;
 Em fase de concurso a execução de ramais diversos de águas e saneamento no
Concelho;
 Em fase de licenciamento (EP, Estradas de Portugal), o saneamento da Calvaria de
Cima e travessia de rede de águas na EN243;
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);
 Continuação do registo do Cadastro dos artigos urbanos avaliados no âmbito da
reavaliação predial feita pelas finanças;
 Reunião com a Câmara Municipal de Alcobaça sobre os limites administrativos
entre Porto de Mós e Alcobaça, designadamente, na zona da União de Freguesias
de Arrimal e Mendiga;
 Reunião com o Diretor Geral da Direção Geral do Território, Prof. Doutor Eng.
Paulo Vasconcelos Dias Correia sobre a Delimitação da REN do Municipio de Porto
de Mós;
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4. Eventos/ Iniciativas Municipais:
 Organização das Comemorações dos 40 anos do 25 de Abril;
 Organização e envio de lembranças para evento em Fátima “Clássicos a Fátima” dia 26 de Abril;
 Realização da atividade “ Semana da Educação “;
 Implementação do sistema de inscrições on-line para refeições escolares / AEC´S /
e AAAF;
 Realização do IX Festival de Teatro “TEATREMOS” - dias 6, 7, 13, 14, 20, 21 de
Junho no Cine- Teatro de Porto de Mós;
 Preparação da 13º edição do Boletim Municipal;
 Organização das Marchas Populares de São Pedro;
 Realização, em parceria com a INSTITUNA, da XII edição do Festival Internacional
de Tunas, que decorreu no dia 31 de Maio de 2014, no Castelo de Porto de Mós;
 Preparação do evento comemorativo da Batalha de Aljubarrota no Castelo;
 Organização, em parceria com os respetivos Ranchos envolvidos, do Festival de
Folclore no Jardim, no âmbito das Festas S. Pedro 2014;
 Continuação do projeto de decoração do muro de acesso ao Castelo de Porto de
Mós, subordinado ao tema “Batalha de Aljubarrota”;
Continuação do projeto de implementação de sinalética pedonal na vila de Porto
de Mós;
 Conceção gráfica do folheto do Castelo/Município para respetiva impressão
gráfica;
 Continuação do Projeto Histórias do Centro;
 Pesquisa e elaboração de documento com toda a informação existente acerca dos
percursos pedestres existentes em Porto de Mós;
 Elaboração de roteiro e documento de apoio a visita guiada ao Centro histórico de
Porto de Mós para visita por parte de 400 munícipes da Amadora com 55 ou mais
anos que sejam pensionistas, denominado “AmaSénior|Viva +”. Na Visita Cultural
a participação foi de + 400 participantes, divididos por 4 ou 5 dias (em média 80
pessoas p/ dia). Nos dias 4, 8, 9, 10 e 11 de abril/14;
 Pesquisa e elaboração de programa de Visitas Culturais guiadas – Turismo Sénior,
com programa de meio-dia e dia completo;
 Continuação do processo de credenciação do acervo do museu;
 Organização das exposições com os temas “Têxteis Finais Séc. XIX” | “Utensílios /
Profissões”, no hall de entrada do Edifício da Câmara Municipal;
 Continuação dos projetos - “Um biblioteca muitas leituras...”| “Sábados a
contar...”| “Miminhos de Leitura”;
 Organização das Exposições (Na Biblioteca Municipal):
- “ Vamos ao zoo” - Trabalhos da Associação de Apoio Infantil de

Pedreiras | “Muralha” de Henrique Santos |“Comemorações dos
heterónimos de Fernando
Pessoa” - trabalhos dos alunos do 12º. ano
 Continuação do circuito de caminhadas Tokandar – Alcaria, Alqueidão da
Serra, Ribeira de Cima, Juncal, Mendiga, S. Silvestre, Porto de Mós, Serro
Ventoso, S. Bento;
 Encontro de pesca desportiva, em parceria com Cube Desportivo da Corredoura –
01 de maio;
 Encontro distrital CERCIS, em parceria com a CERCILEI – 02 de maio;
 Automobilismo- super especial (zona industrial), em parceria com o Clube
Automóvel de Porto de Mós – 11 de maio;
 Ação de formação de bocia, em parceria com a CERCILEI – 23 de maio;
 Down hill - Taça de Portugal, em parceria com o Clube Desportivo Ribeirense 31maio/1 de junho
 Feira do desporto – 14 de junho;
 Grande Prémio de Atletismo das Pedreiras, em parceria com o Grupo Desportivo
das Pedreiras – 15 de junho;

Porto de Mós, 20 de junho de 2014

2

5. Diversos:
 Reunião com a ACES de Leiria sobre o quadro médico no Concelho;
 No âmbito das ações de fiscalização do DL 124/2006, com a última alteração dada
pelo DL 83/2014 de 23 de maio, a área total do concelho de Porto de Mós, foi
fiscalizado na sua totalidade, tendo sido percorridos 2567 km, através da projeção
de 51 patrulhas / 180 militares / 466 horas, sendo verificadas 2697 infrações;
 Continuação da investigação no âmbito do Couto Mineiro do Lena / Registo

georreferenciado de ocorrências mineralógicas (1867 – 1966), com vista à
participação de jornadas científicas;
 Processo negocial com as Juntas de Freguesia do Concelho, com vista à
celebração dos Acordos de Execução, nos termos do artigo 132º da Lei
75/2013.
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