MUNICIPIO DE PORTO DE MÓS
CÂMARA MUNICIPAL
Assembleia Municipal –21 de novembro 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.

1. Projectos e Obras:
Em projeto, os passeios em Corredoura, Rio Alcaide e Moitalina (EN8) – a
aguardar parecer das EP, Estradas de Portugal;
Requalificação das Ruas: Rua da Saudade (a decorrer) e Rua do Barão (em
adjudicação) – Porto de Mós;
Em execução, as obras referentes aos arranjos dos passeios na zona industrial de
Mira de Aire;
Conclusão da requalificação da área envolvente ao Polidesportivo da Mendiga;
Adjudicada a reparação da cobertura do edifício da antiga cadeia;
Continuação das obras de pavimentação da Estrada Ribeira de Baixo/ Tojal;
Substituição dos vãos do Edifício Paços Concelho – em fase de adjudicação;
A decorrer a remodelação do edifício Luciano Justo Ramos, para colocação do
Posto da GNR de Mira de Aire;
Em fase de concurso, pavimentações diversas no Concelho;
Instalação do Museu e Arquivo Municipal na Central Termoeléctrica de Porto de
Mós – Continuação dos trabalhos na área da museografia pela equipa
multidisciplinar constituída na Câmara Municipal;
A decorrer a construção do muro da Capela da Cruz da Légua;

2. Abastecimento de Água / Saneamento e Energia:
A decorrer as obras de requalificação do depósito da Mendiga e Cabeça Veada;
A decorrer, as obras referentes ao saneamento da Estrada do Guilherme –
Calvaria de Cima;
A decorrer, as obras para reforço, manutenção e ampliação de rede- Execução de
Extensões em S. Bento;
Em fase de conclusão, as obras para execução de coletor do Alqueidão da Serra –
Alcanadas;
A decorrer, as obras de ampliação da Rede de Saneamento do Concelho –
Reparação e Conservação de Estações Elevatórias;
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);
Suspensão Parcial do PDM para instalação de equipamento de apoio social;
Informatização do cadastro rústico (com colaboração do Gabinete de Desenho);
Cadastro dos artigos urbanos avaliados no âmbito da reavaliação predial feita
pelas finanças (com colaboração de desenhadores);

4. Eventos/ Iniciativas Municipais:
Apoio aos projetos de natação dos jovens em idade escolar, - Agrupamento de
Escolas, IEJ, Cercilei;
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Co -organização do passeio pedestre “ Caminho das Tropas Portuguesas para a
Batalha de Aljubarrota;
Organização final da super taça distrital de futsal Seniores Masculinos;
Organização das exposições: Exposição de pintura “Arte Luso-brasileira”;
Exposição de pintura “Natureza Viva”; Exposição de fotografia:” Escala 1.100”;
Exposição de pintura “Descobertas”; Exposição de artes decorativas “Momentos
luminosos”; “Esculturas de Arte Sacra em Pedra”;
Elaboração do Boletim Municipal n.º 14;
Preparação do plano de atividades e edição de livro, no âmbito das
comemorações dos 500 Anos do Foral Manuelino;
Modernização Administrativa – conclusão do Manual de Apresentação da Marca
“Município de Porto de Mós”;
Divulgação dos folhetos informativos com normas de segurança, através da fatura
da água, em parceria com a GNR;
Atribuição dos Apoios Sociais Escolares no que respeita a alimentação, aquisição
de livros e material escolar;
Início do Projeto “Brincar na Água” - adaptação ao meio aquático para as crianças
dos jardins-de-infância do concelho de Porto de Mós;
Início da distribuição da Fruta Escolar;
Organização do “Pinheiro de Natal” junto das escolas, IPSS e lojistas;
Organização da 24ª edição do concurso de presépios;
Organização da 7ª edição do concurso de postais de Natal;
Abertura das candidaturas aos apoios a atividades regulares e a investimentos das
entidades culturais, recreativas e desportivas;
Comemoração do Dia Internacional do Idoso”: dia 1 de outubro;
Organização da “IV edição Almoço dos Idosos”: no dia 4 de outubro;
Fundo Europeu de Apoio a Carenciados_ 2014 - No âmbito do programa FEAC foi
realizada a fase única de distribuição dos bens alimentares às Instituições
Particulares de Solidariedade Social e aos beneficiários.
Ações de sensibilização, para a melhoria da qualidade de vida: gestão económica,
nutrição, planeamento familiar/HIV/vacinação, higiene pessoal, higiene ambiental.
As ações foram dirigidas aos beneficiários do Rendimento Social de Inserção,
promovido pelo Núcleo Local de Inserção de Porto de Mós;
5. Proteção Civil:

O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil obteve aprovação da
Comissão Nacional de Proteção Civil;
O Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios encontra-se em revisão,
devendo a nova Proposta ser remetida ao ICNF até ao final do ano;
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