Obras
Categoria: Viver

OBRAS CONCLUÍDAS
Espaços verdes e Parque de Merendas no Botequim (ORÇAMENTO PARTICIPATIVO)
– (1)
Parque Infantil de Pedrógão – (ORÇAMENTO PARTICIPATIVO) - (1)
Construção de grelhas para a obra de Boquilobo – (2)
Reconstrução de calçada na rua do Jogo da Bola – (2)
Limpeza de terrenos no loteamento junto ao Hospital Rainha Santa Isabel – (2)
Reparações diversas nos edifícios do Palácio dos Desportos e Estádio – (2)
Construção de corrimão para a Ponte do Largo do Lamego e Casa Mortuária no
Convento do Carmo – (2)
Pintura de passeios e sinalização horizontal na Brogueira – (2)
Apoios vários a pedido da Protecção Civil – (2)
Podas – (2)
Limpeza da vegetação na casa em Ruinas do Dr. Alvarenga- (4)
Podas de arbustos e pérgolas – (2)
Substituição do termoacumulador do Estádio Municipal – (4)
Reparação do sistema de intrusão do Palácio dos Desportos – (4)
Reparação do sistema solar térmico da Escola Manuel Figueiredo – (4)
Reparação do sistema de AQS do Jardim de Infância de Riachos – (4)
Reparação da instalação semafórica da Av. Martins de Azevedo – (4)

OBRAS EM CURSO
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Construção de ringue junto ao Centro Escolar de Olaia – (1)
Pavimentação de arruamentos em Moreiras Grandes – (1)
Execução de vedações, portões e trabalhos complementares na EB 2,3 Manuel
Figueiredo (1)
Cedência de máquinas e camionetas para as Juntas de Freguesias - (2)
Manutenção de passeios em calçada na cidade – (2)
Manutenção da rede viária – tapagem de buracos com massas a frio - (2)
Manutenção de abrigos TUT – (2)
Colocar "publicidade" Mupis - abrigos TUT – (2)
Chumbar grelhas e limpeza de aquedutos de águas pluviais na cidade – (2)
Reparar/construir grelhas para sistema de águas pluviais na cidade e no concelho - (2)
Recuperar prumos de sinalização e sinais – (2)
Colocação de sinalização vertical no concelho e na cidade – (2)
Pintura de passadeiras e sinalização horizontal na cidade – (2)
Pintura de passadeiras no Concelho – (2)
Reparar sinalização vertical (vandalizada) na cidade e Concelho – (2)
Construção de calçada na rua José Abreu Lopes (antiga Fiação e Tecidos) Rua da
Fábrica – (2)
Construção de valetas em Casal da Pena – (2)
Construção de grelhas para a obra de Casal da Pena – (2)
Pavimentação de arruamentos no Pafarrão – (2)
Construção de passeios (guia cimento) na Zona Industrial de Torres Novas – (2)
Preparação de pavimento da Rua do Saco – (2)
Construção de muros e valetas de betão nos arruamentos de Pafarrão – (2)
Reconstrução de calçada e passeios no bairro da Bica – (2)
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Arranjos urbanístico no cruzamento do Beco do Rato (Meia Via) – (2)
Apoios logísticos ao Banco Alimentar – (2)
Reparações diversas em fogos sociais – (2)
Apoios logísticos às diversas coletividades – (2)
Pinturas na Vedação da Escola Manuel Figueiredo - (2)
Pinturas em várias locais e edifícios do Concelho - (2)
Reparação da EE das Piscinas – (2)
Substituição das portas principais do Edifício dos Paços do Concelho - (2)
Reparação do pavimento do ex. GAT – (2)
Reparações diversas na EB 2.3 Chora Barroso – (2)
Corte de relva em zonas ajardinadas da cidade - (2)
Manutenção do campo relvado do Estádio Municipal de Torres Novas - (2)
Limpeza nos jardins da Avenida e no Castelo - (2)
Produção e manutenção de plantas nos viveiros da Câmara - (2)
Aparar arbustos em Torres Novas - (2)
Mondas dos canteiros em Torres Novas - (2)
Aquisição de trabalhos de manutenção e conservação dos Espaços Verdes Instalados
– Av. 8 de Julho - (4)
Deservagem - (4)
Reparação de desumificadora nº 1 das Piscinas – (4)

OBRAS A INICIAR BREVEMENTE
Execução de parede de empena na rua de S. João, nº 12 em Pedrógão - (1)
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Centro Escolar de Santa Maria - (1)
Reparações diversas no Canil Intermunicipal - (1)
Trabalhos complementares à instalação de contentores no
Centro Escolar de Stª. Maria – (1)
Limpeza e tratamento de pedras e pinturas no Teatro Virgínia – (1)
Requalificação da Escola Secundária Maria lamas – (1)
Demolição parcial de prédio em ruinas na rua Almirante Reis nº. 21 e 23 – (1)
Viaduto do Rio Frio – Torres Novas – Repavimentação de Valetas em betão no Tiscalho
- (2)
Adaptação do edifício do CEPTON para futuras instalações da DAU - (2, 3 e 4)
Reparação do pavimento em parqué da CCDR (Ex. GAT) - (3)
Podas – (4)
Deservagem – (4)
Ativação de iluminação da Vila Pinho - (2, 3 e 4)
Reparação da fonte luminosa da Juventude – Avenida Andrade Corvo – (4)
Reparação do WC automático da Praça 5 de Outubro – (4)
Reparação dos permutadores do chiller da Biblioteca – (4)
Reparação do elevador 2 do Centro Escolar Visconde S. Gião – (4)
Re-operacionalização do sistema de AVAC da Escola Chora Barroso – (4)
Reparação de instalação semafórica da rua do Caldeirão – (4)
Reparação do sistema de AQS do Teatro Virgínia – (4)
Aquisição do novo ar condicionado para o GCI – (4)
Colocação de 1 novo foco de IP na R. 1º de Maio em Nicho do Rodrigo junto ao nº 7(4)
Aquisição de 2 novos equipamentos de ar condicionado para o DIT (Eng. Faria e
Atendimento) – (4)
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Reparação de fechadura de patamar da plataforma elevatória do mercado – (4)

EM FASE DE PROJETO
Rua da Várzea/acesso ao Nersant
Novo acesso ao Centro Escolar de Olaia
Ligação da rotunda de Stº. António à rotunda do Cerejal
Construção da estrada do Lavradio – Brogueira
Pavimentação da EM 557-3 entre a EN 243 e a povoação de Almonda
Calçada António Nunes – Torres Novas (parceria com a empresa Águas do Ribatejo)
Estrada de Alcorochel/Charneca de Alcorochel
Requalificação da EN3 – troço entre a rotunda do Nicho de Riachos e o limite do
Concelho do Entroncamento
Envolvente ao Centro Escolar de Olaia – 2ª Fase
Beneficiação do espaço interior do Castelo
Remodelação do centro de Saúde de Torres Novas
Envolvente ao Hospital Rainha Santa Isabel – 2ª Fase
Arranjos Exteriores da Fonte Velha – Assentis (ORÇAMENTO PARTICIPATIVO)
Unidade de Saúde Familiar Cardillium – Torres Novas
Revisão ao projeto elétrico do Mercado Municipal para alteração de potência instalada
no café da D. Alda - (2)
Bairro Social – Via Panorâmica Dr. Carlos Azevedo Mendes – Eficiência Energética

(1) Empreitadas
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(2) Administração direta
(3) Fornecimentos
(4) Prestação de serviços

Informação atualizada em abril de 2018
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