INFO Nº 181/2011

ACÇÕES E OBRAS CONCLUÍDAS OU EM CURSO – POR
LOCALIDADE
OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011
Arripiado
Operações especiais de limpeza da zona ribeirinha e Miradouro do Almourol manutenções diversas;
Manutenção de instalação eléctrica do Centro Comunitário do Arripiado;
ü Colocação de sinais de paragem de autocarro – Câmara Municipal/Junta de Freguesia/Rodoviária do Tejo;
ü Programa de manutenção de parques infantis / em fase de conclusão;
ü Pequena reparação de habitação / carenciados.
ü
ü

Carregueira
Construção do Lar da 3.ª Idade – concluída a obra da 2ª fase e a 3ª fase em fase de adjudicação / apoia à
apresentação de candidatura ao QREN;
ü Construção de infraestruturas Eco-Parque do Relvão 2.ª fase – início de obra previsto para o 1º trimestre de
2012 / candidatura ao QREN aprovada;
ü Várias intervenções no âmbito da Protecção Civil;
ü Abastecimento de média tensão ao novo depósito Galega – em fase de ligação;
ü Construção da rede de esgotos / obras para estações elevatórias – emissários e rede da 2ª fase em curso;
ü Apoio a actividades festivas das associações;
ü Manutenção de estradas em terra batida / Casta / Galega;
ü Reposição de pisos em asfalto no decurso da 2ª fase dos esgotos;
ü Diversas reparações no jardim-de-infância e Eb1;
ü Diversas reparações em habitações sociais municipais;
ü Programa dos parques infantis – em fase de conclusão;
ü Manutenção do polidesportivo da Terra Fria – concluído;
ü Reposição de guardas do pontão de Vale Mouro.
ü

Pinheiro Grande
Manutenção em estradas de terra batida;
Construção da ETAR – em fase de conclusão;
ü Construção da rede de esgotos – obras para estações elevatórias, emissários e rede da 2ª fase - obra em
curso;
ü Limpeza especial mini ETAR;
ü Concluída extensão de rede eléctrica na Rua Vale de Santa Maria e melhoria de iluminação pública na Rua
Bernardino Vaz Monteiro e Travessa vale da Mua;
ü Manutenção e entrega de habitação social municipal;
ü Apoio às actividades festivas das associações;
ü Programa de manutenção de parques infantis – em fase de conclusão;
ü Adjudicada a manutenção do polidesportivo do Pinheiro Grande.
ü
ü
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Chamusca
Demolição de habitação degradada no loteamento das Barrajolas;
Desmontagem de Palco no Parque Municipal;
ü Reparação de muros no Parque Municipal e instalações do antigo matadouro;
ü Reparação de berma na Rua do Outeiro;
ü Programa de manutenção de polidesportivos e parques infantis – em fase de conclusão;
ü Operação de limpeza de vazadouro do Leme;
ü Operação de reparação de bancos e jardins – em curso;
ü Apoio às actividades festivas das associações;
ü Manutenção do piso e marcação de campos de futebol de sete no Campo Municipal;
ü Iniciou-se a operação de Inverno da Piscina Municipal, incluindo a concentração dos serviços de desporto;
ü Diversas operações especiais de limpeza urbana;
ü Início da manutenção do furo das Pedreiras para a área da protecção civil;
ü Intervenção em habitação social para realojamento/acordo Santa Casa da Misericórdia - concluída;
ü Manutenção de espaços verdes diversos e cemitério;
ü Requalificação do Ribeiro da Gamelinha/troço – em fase de conclusão;
ü Início da requalificação do Parque Municipal 1ª fase;
ü Manutenção de bermas / valetas na Estrada do Meio;
ü Intervenções em habitações sociais municipais;
ü Colocação de sinalética de trânsito – em fase de conclusão;
ü Infraestruturas do loteamento das Cerradas – obra em fase de conclusão;
ü Alargamentos de acesso à frente ribeirinha / Tapadão – em fase de conclusão;
ü Operação especial de manutenção de pluviais e esgotos;
ü Escola Básica (Centro Escolar) – em fase de projecto técnico para construção;
ü Diversas manutenções em calçadas;
ü Separação de redes de águas no Campo Municipal e Parque Municipal;
ü Várias manutenções em edifícios municipais;
ü Montagem, funcionamento e desmontagem da actividade Poesia no Largo/Biblioteca;
ü Sociedade de Reabilitação Urbana da Lezíria do Tejo, levantamentos no terreno em curso;
ü Diversas intervenções/Protecção Civil;
ü Requalificação da ETAR e EEAR´S – esgotos (Águas do Ribatejo) – em curso;
ü Infraestruturas do loteamento habitacional privado junto ao Porto do Carvão – em curso;
ü Diversas manutenções na escola do 1º ciclo e jardim-de-infância;
ü Apoio á actividade do Banco alimentar;
ü Apoio à caminhada da CPCJ;
ü Apoio ao peditório Liga Portuguesa Contra o cancro;
ü Apoio a montagens, funcionamento e desmontagem do Mercado de Natal.
ü
ü

Ulme
Operação especial de manutenção da Ponte da Pucariça – 1ª fase concluída;
Manutenção do vazadouro da facaia;
ü Manutenções nos equipamentos escolares;
ü Manutenção da estrada em terra batida Ulme/Perna Seca;
ü Reparação da caixa de saneamento na Vala de Ulme / Águas do Ribatejo;
ü Apoio à instalação de núcleo museológico na Igreja de Santa Maria – obras em curso;
ü Requalificação da ETAR e EEAR – esgotos em curso (Águas do Ribatejo);
ü Manutenção da vala de drenagem / ZAE;
ü Adjudicada manutenção do polidesportivo;
ü Entrada Este da Vila – obra em conclusão – aguarda reinício de trabalhos;
ü Início do programa de manutenção do parque infantil – em fase de conclusão;
ü Apoio logístico à actividade – teatro;
ü Início das obras de encaminhamento de águas pluviais e de produção / ZAE.
ü
ü
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Semideiro
Manutenção da estrada de Ulme / Semideiro;
Manutenções nos equipamentos escolares;
ü Rede de esgotos e ETAR – projecto técnico concluído (Águas do Ribatejo);
ü Início do programa de manutenção do parque infantil;
ü Adjudicada manutenção do polidesportivo;
ü Apoio logístico à actividade – teatro.
ü
ü

Chouto
Programa de manutenção do parque infantil – em fase de conclusão;
Preparação para requalificação de troço da ribeira do Chouto/troço em vala
ü Construção da rede de esgotos e ETAR – em curso (Águas do Ribatejo);
ü Manutenção em equipamentos escolares;
ü Unidade de Acolhimento do Chouto / Centro de Acolhimento Social – concluída.
ü
ü

Parreira
Manutenção em equipamentos escolares;
Programa de manutenção do Parque Infantil – em fase de conclusão;
ü Construção da rede de esgotos e ETAR – em curso (Águas do Ribatejo);
ü Reforço de abastecimento de energia eléctrica – em curso;
ü Preparação para reparação de passagens de água – zona Cruzetinhos;
ü Preparação para painel de limite de concelho na Murta;
ü Execução de prolongamento de pluvial / Salvador – em cooperação com a Junta de Freguesia;
ü Lar da 3ª idade – apoio à abertura de concurso para obra.
ü
ü

Vale de Cavalos
Adjudicada intervenção nos pluviais da entrada do Sul;
Início da operação asfaltos;
ü Várias acções de reparação e manutenção – em curso;
ü Início da manutenção do parque infantil;
ü Entrada Sul – obra em conclusão aguarda-se reinício de trabalhos;
ü Requalificação da entrada Norte EN 118 / Rua da Fonte - projectos técnicos concluídos;
ü Requalificação da ETAR – esgotos em curso (águas do Ribatejo);
ü Manutenções nos equipamentos escolares;
ü Reparação de talude EN118/Direcção de Estradas;
ü Manutenção do vazadouro;
ü Limpeza de bermas e valetas na Estrada do Meio;
ü Limpeza das valas de drenagem a montante e jusante da fonte de Nª Senhora dos Remédios;
ü Início da requalificação da vala da Várzea;
ü Lar da 3ª idade – apoio à abertura de concurso para obra.
ü
ü

Diversos / Concelho
Actividades Biblioteca;
Actividades Piscinas;
ü Apoio a diversas actividades promovidas por associações;
ü Contentores RSU´s/colocação de novos e substituição – 1ª fase concluída;
ü Desenvolvimento de novo processo para colocação de oleões no concelho – 1ª fase concluída;
ü Reparação de contentores RSU´s;
ü Manutenção de diversas viaturas e máquinas municipais;
ü Apoio a diversas intervenções no sector social e educação;
ü Atribuídos subsídios às associações e colectividades.
ü
ü

Chamusca, 28 de Dezembro de 2011
O Presidente da Câmara Municipal
Sérgio Morais da Conceição Carrinho
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