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Acta n.º 2                               ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

                                              REALIZADA NO DIA VINTE CINCO DE  

                                              JANEIRO DE DOIS MIL E DEZASSETE.  

------- Aos vinte cinco dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e dezasse-

te, na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Mora, reuniu a Câmara 

Municipal sob a Presidência do Senhor Presidente, Luis Simão Duarte de 

Matos, encontrando-se presentes os Senhores Vereadores, Marco Filipe Bar-

reiros Pires, João Filipe Chaveiro Libório, Hugo de Sousa Marques Carrei-

ras e Mafalda Isabel Carreiras Goulão Lopes.------------------------------------------- 

- Período antes da Ordem do Dia: Não houve assuntos presentes. ---------------- 

- Aprovação da acta da reunião anterior:  Eram dez horas, o Senhor Presi-

dente, Luis Simão Duarte de Matos, declarou aberta a reunião após o que foi 

lida e assinada a acta da reunião anterior, que havia sido aprovada em minuta.-- 

- Aprovação da Ordem de Trabalhos da presente reunião: ------------------------ 

- Seguidamente o Senhor Presidente, propôs a Ordem de Trabalhos anexa, a 

qual foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------- 

- Deu-se então início à discussão da Ordem de Trabalhos. --------------------------- 

----- Ponto um: EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO: ------- 

---- Ponto um - um: PROJECTO DE ARQUITECTURA E ESPECIALIDADES: 

Presentes os seguintes projectos de arquitectura e especialidades em nome 

de: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Ana Rita Romicha Pinto e José Miguel Lopes Prates, para construção de 

alpendre sito na Avenida do Fluviário nº. 46, em Mora. Aprovado por unanimi-

dade o projecto de arquitectura elaborado pelos serviços técnicos do municí-

pio, bem como o Projeto de Estabilidade e a ficha de Segurança Contra Ris-
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cos de Incêndio, concedendo o prazo para execução da obra em 3 meses.  

Mais deliberou por unanimidade, com base no parecer da Divisão de Obras e 

Urbanismo deferir o pedido de isenção de apresentação de projeto de gás. ----- 

------- Ponto um - dois: EMISSÃO DE CERTIDÃO - ISENÇÃO DE LICENÇA 

DE UTILIZAÇÃO: Presente informação da Divisão de Obras e Urbanismo 

informando que foi apresentado requerimento por Joaquina Rosa Nunes Men-

des Marques, a solicitar a emissão de uma certidão comprovativa de que não 

era exigível a licença de utilização à data de construção do prédio inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo n.º 176 da freguesia de Pavia, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Mora sob o n.º 842 da mesma freguesia, 

com a área de implantação e de construção de 40,00 m2, localizado na Rua do 

Muro. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Verifica-se que foi entregue cópia da caderneta predial urbana, onde consta que 

o prédio foi inscrito na matriz em 1970. ------------------------------------------------------ 

Sendo assim, verifica-se que o imóvel terá sido construído em data anterior à da 

entrada em vigor do Plano Diretor Municipal, cuja ratificação é de 29/06/1987, 

situando-se fora do perímetro urbano e das zonas rurais de proteção fixadas 

para a sede de concelho e não existindo prova de qualquer deliberação munici-

pal que tornasse extensivo o regime de licenciamento introduzido pelo RGEU 

àquele local. Assim, em conformidade com o artigo 4.º do Regulamento Muni-

cipal de Edificação e Urbanização, não seria obrigatório o licenciamento 

municipal e a respetiva licença de utilização à data da sua construção, pelo que 

se propõe o deferimento da pretensão. ------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade emitir parecer favorável, defe-

rindo o pedido, de harmonia com o parecer da Divisão de Obras e Urbanis-
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mo.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------- Ponto um - três: PROCEDIMENTO TIPO POR CONCURSO PÚBLICO 

"CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO VERDE NO LOTEAMENTO DE BROTAS" - 

APROVAÇÃO DA CONTA FINAL: Presente informação da Divisão de Obras e 

Urbanismo informando que a empreitada "Construção de espaço verde no 

loteamento de Brotas" encontra-se concluída desde 2016-06-06 (data do auto 

de receção provisória), tendo sido elaborado o documento “Conta Final” em 

2016-06-06. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

O documento “Conta Final” foi submetido à aprovação do Empreiteiro, sendo 

posteriormente assinado por ambas as partes interessadas. O Dono da Obra, 

Município de Mora, fez-se representar pelo Presidente da Câmara Municipal, 

conforme previsto no Código dos Contratos Públicos.-------------------------------- 

Face ao exposto submete-se e solicita-se a aprovação do documento “Conta 

Final” que se encontra em anexo à presente informação. ------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o documento “Conta 

Final” referente à empreitada de "Construção de espaço verde no lotea-

mento de Brotas". -------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto um - quatro: PROCEDIMENTO TIPO POR AJUSTE DIRETO 

"CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO VERDE NO LOTEAMENTO DE BROTAS - 

TRABALHOS COMPLEMENTARES" - APROVAÇÃO DA CONTA FINAL: Pre-

sente informação da Divisão de Obras e Urbanismo informando que a emprei-

tada "Construção de espaço verde no loteamento de Brotas - Trabalhos 

Complementares" encontra-se concluída desde 2017-01-16 (data do auto de 

receção provisória), tendo sido elaborado o documento “Conta Final” em 2017-

01-03. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O documento “Conta Final” foi submetido à aprovação do Empreiteiro, sendo 

posteriormente assinado por ambas as partes interessadas. O Dono da Obra, 

Município de Mora, fez-se representar pelo Presidente da Câmara Municipal, 

conforme previsto no Código dos Contratos Públicos. -------------------------------- 

Face ao exposto submete-se e solicita-se a aprovação do documento “Conta 

Final” que se encontra em anexo à presente informação. ------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o documento “Conta 

Final” referente à empreitada de "Construção de espaço verde no lotea-

mento de Brotas - Trabalhos Complementares". -------------------------------------- 

------- Ponto um - cinco: PROCEDIMENTO TIPO POR AJUSTE DIRETO 

"BENEFICIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DA AVENIDA DO FLU-

VIÁRIO" - APROVAÇÃO DA CONTA FINAL: Presente informação da Divisão 

de Obras e Urbanismo informando que a empreitada "Beneficiação da sina-

lização horizontal da Avenida do Fluviário em Mora" encontra-se concluída 

desde 2017-01-18 (data do auto de receção provisória), tendo sido elaborado o 

documento “Conta Final” em 2017-01-18.-------------------------------------------------- 

O documento “Conta Final” foi submetido à aprovação do Empreiteiro, sendo 

posteriormente assinado por ambas as partes interessadas. O Dono da Obra, 

Município de Mora, fez-se representar pelo Presidente da Câmara Municipal, 

conforme previsto no Código dos Contratos Públicos. -------------------------------- 

Face ao exposto submete-se e solicita-se a aprovação do documento “Conta 

Final” que se encontra em anexo à presente informação. ------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o documento “Conta 

Final” referente à empreitada de "Beneficiação da sinalização horizontal da 

Avenida do Fluviário em Mora".--------------------------------------------------------------
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------ Ponto um - seis: PROCEDIMENTO TIPO POR AJUSTE DIRETO "CON-

SERVAÇÃO DA AVENIDA DO FLUVIÁRIO - REFORÇO DO PAVIMENTO" - 

APROVAÇÃO DA CONTA FINAL: Presente informação da Divisão de Obras e 

Urbanismo informando que a empreitada "Conservação da Avenida do Flu-

viário - Reforço do Pavimento" encontra-se concluída desde 2016-12-07 (data 

do auto de receção provisória), tendo sido elaborado o documento “Conta 

Final” em 2016-12-07. ---------------------------------------------------------------------------- 

O documento “Conta Final” foi submetido à aprovação do Empreiteiro, sendo 

posteriormente assinado por ambas as partes interessadas. O Dono da Obra, 

Município de Mora, fez-se representar pelo Presidente da Câmara Municipal, 

conforme previsto no Código dos Contratos Públicos. -------------------------------- 

Face ao exposto submete-se e solicita-se a aprovação do documento “Conta 

Final” que se encontra em anexo à presente informação. ------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o documento “Conta 

Final” referente à empreitada de "Conservação da Avenida do Fluviário - 

Reforço do Pavimento". ------------------------------------------------------------------------ 

------- Ponto dois : EXPEDIENTE DA UNIDADE DE ACÇÃO SÓCIO CULTU-

RAL: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto dois - um: NÚCLEO DOS AMIGOS DO CONCELHO DE MORA - 

XIV ENCONTRO CONVÍVIO - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO: Presente informa-

ção da Unidade de Acção Sócio Cultural informando que ao abrigo do dispos-

to nas alíneas o) e u) do nº 1 do Art. 33º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, con-

jugado com Art. 9º do Regulamento de Atribuição de Apoios pelo Município 

de Mora é presente a seguinte proposta que respeita os requisitos exigidos pelo 

regulamento supra referido, nomeadamente os previstos nos Artigos 5, 13, 14 e 
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15. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Em 04/12/2013, foi presente a reunião de Câmara uma proposta de atribuição 

de subsidio ao Núcleo dos Amigos do Concelho de Mora, proposta que foi 

aprovada mas que acabou por não se efetivar porque não foram apresentadas 

as declarações de não divida à segurança social e às finanças. Dado que já 

recebemos os citados documentos vimos renovar a referida proposta de subsí-

dio, no valor de 200€, para apoio ao XIV Encontro Convívio daquela associa-

ção, que se realizou naquele ano, no dia 30 de Novembro, em Cabeção.---------- 

A Câmara Municipal analisou a proposta e deliberou por unanimidade manifes-

tar o seu acordo com a mesma, renovando a referida proposta de subsídio, no 

valor de 200€, para apoio ao XIV Encontro Convívio daquela associação, que 

se realizou naquele ano, no dia 30 de Novembro, em Cabeção. ---------------------- 

------- Ponto três: EXPEDIENTE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINAN-

CEIRA: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------- Ponto três - um: RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: Foi presente o 

Resumo Diário de Tesouraria com data de ontem, o qual acusa o saldo em 

Dotações Orçamentais no valor de 1.871.480,75€, um milhão oitocentos e 

setenta e um mil quatrocentos e oitenta euros e setenta e cinco cêntimos 

e Dotações não Orçamentais no valor de 16.262,72€, dezasseis mil duzen-

tos e sessenta e dois euros e setenta e dois cêntimos. ----------------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------ 

------- Ponto três - dois: MAPA DE PAGAMENTOS AUTORIZADOS: Presente 

mapa de pagamentos autorizados nos termos da alínea g) do artigo trinta e cin-

co da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de Setembro, 

no valor de 11.897,70€, onze mil oitocentos e noventa e sete euros e setenta 
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cêntimos. --------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------

------- Ponto quatro - : EXPEDIENTE DA UNIDADE DE SERVIÇOS URBANOS 

E AMBIENTE: --------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto cinco: EXPEDIENTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: ---------- 

------- Ponto cinco - um: DESPACHOS DO SENHOR PRESIDENTE: Presentes 

os seguintes despachos do Senhor Presidente: ---------------------------------------- 

- Em que determinou em representação do Município de Mora e dando cum-

primento ao disposto no artigo 54 da Lei 91/95 de 2 de Setembro, alterada pela 

Lei 64/03, de 23 de Agosto e 10/2008, de 20 de Fevereiro, emitir parecer favo-

rável sobre a compropriedade do prédio descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Mora sob o nº. 1613 da freguesia de Mora, inscrito  a parte rústica 

sob o artigo 250, Secção A da mesma freguesia, e parte urbana com os arti-

gos 404, 1272 e 1405, com a área total de 0,1 ha, solicitado por Rui Miguel 

Martins Valério e por Telma Sofia Coelho Martins na qualidade de promiten-

tes compradores, desde que do registo não resulte qualquer parcelamento físico 

da propriedade em violação do Regime Jurídico da Urbanização e Edifica-

ção, de harmonia com o parecer Jurídico e da Divisão de Obras e Urbanis-

mo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho dado pelo 

Senhor Presidente. ------------------------------------------------------------------------------- 

- Em que nomeou para o cargo de fiscalização de obra, e cumulativamente 

para o cargo de coordenação de segurança em obra, referente à empreitada 

"Construção do Centro Cultural de Cabeção", o funcionário desta Autarquia, 

João Miguel Caramujo Ramos Endrenço, Engenheiro Civil. ----------------------
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A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho dado pelo 

Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------------------------

- Em que nomeou para o cargo de fiscalização de obra, e cumulativamente 

para o cargo de coordenação de segurança em obra, referente à empreitada 

"Parque Verde - Construção do Parque Urbano e Espaço Multiusos para a 

Juventude", o funcionário desta Autarquia, João Miguel Caramujo Ramos 

Endrenço, Engenheiro Civil. ------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho dado pelo 

Senhor Presidente. ------------------------------------------------------------------------------- 

- Em que determinou abrir procedimento tipo Ajuste Direto para "Aluguer de 

duas tendas destinadas à realização do XV Mora Pesca (Mora Pesca 

2017)", nos termos do Decreto-Lei número  dezoito barra dois mil e oito, de vin-

te nove de Janeiro, na sua última redação, pelo prazo de 5 dias em conformida-

de com o Caderno de Encargos, Programa de Concurso e Convite.  ----------- 

Mais determinou que sejam consultas as seguintes empresas da especialida-

de: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

MULTITENDAS - Comércio e Aluguer de Tendas, S.A. e Spormex - Socie-

dade Portuguesa de Montagens e Exposições, S.A.. -------------------------------- 

Determinou ainda que o júri deste procedimento seja composto pelos Senho-

res, Vereador Marco Filipe Barreiros Pires, Vereador Hugo de Sousa Mar-

ques Carreiras e Engenheiro Joaquim Manuel Lopes Neto sendo Presiden-

te do mesmo o Vereador Marco Filipe Barreiros Pires, como membros efe-

tivos e Presidente da Câmara Luís Simão Duarte de Matos e Vereadora 

Mafalda Isabel Carreiras Goulão Lopes, como membros suplentes. ----------

Determinou também aprovar o Caderno de Encargos, Programa de Con-
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curso e Convite. -----------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------

- Em que determina o seguinte: --------------------------------------------------------------- 

Dada a inexistência de recursos internos próprios para desenvolver este traba-

lho, torna-se necessário recorrer à contratualização de serviços externos espe-

cializados para a prestação dos serviços na Universidade Sénior em Mora, de 

forma a capacitar a equipa municipal que ficará encarregue da coordenação e 

dinamização do espaço. -------------------------------------------------------------------------- 

Pelo exposto e para efeitos dos artigos 49º e 51º do Orçamento de Estado de 

2017, aprovado pela Lei 42/2016, de 28 de dezembro, emito parecer prévio 

favorável em presença do cumprimento do n.º2 do artigo 51º do Orçamento de 

Estado 2017 e demais legislação aplicável, nomeadamente o disposto no artigo 

32º da LGTFP. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Com efeito, tratando-se de um parecer prévio à abertura do procedimento, o 

cumprimento dos pressupostos serão garantidos e salvaguardados no âmbito 

do procedimento de contratação pública. Este procedimento terá por finalidade a 

contratação da prestação do serviço referido, pelo período de 3 meses. ----------- 

Para efeitos da comunicação prevista pelo disposto no n.º 4º e 12º, do artigo 49º 

supra referido, remete-se o presente despacho à próxima reunião de Câmara.-- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------ 

- Em que determina o seguinte: --------------------------------------------------------------- 

Dada a inexistência de recursos internos próprios para desenvolver este traba-

lho, torna-se necessário recorrer à contratualização de serviços externos espe-

cializados para a prestação dos serviços de restauração e cafetaria do Fluviário 

de Mora, de forma a capacitar a equipa municipal que ficará encarregue da 
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dinamização do espaço. --------------------------------------------------------------------------

Pelo exposto e para efeitos dos artigos 49º e 51º do Orçamento de Estado de 

2017, aprovado pela Lei 42/2016, de 28 de dezembro, emito parecer prévio 

favorável em presença do cumprimento do n.º2 do artigo 51º do Orçamento de 

Estado 2017 e demais legislação aplicável, nomeadamente o disposto no artigo 

32º da LGTFP. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Com efeito, tratando-se de um parecer prévio à abertura do procedimento, o 

cumprimento dos pressupostos serão garantidos e salvaguardados no âmbito 

do procedimento de contratação pública. Este procedimento terá por finalidade a 

contratação da prestação do serviço referido, pelo período de 7 meses.------------ 

Para efeitos da comunicação prevista pelo disposto no n.º 4º e 12º, do artigo 49º 

supra referido, remete-se o presente despacho à próxima reunião de Câmara.--- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------ 

------- Ponto cinco - dois: LICENCIAMENTO DE SOFTWARE: Presente infor-

mação do Gabinete de Informática informando que a Câmara Municipal pre-

cisa de renovar o licenciamento de algum software do seu parque informático.--- 

Refiro-me a sistemas operativos e respectiva ligação a servidores.------------------- 

A CIMAC preparou um procedimento de “Aquisição de Licenciamento de 

Software de Suporte aos Serviços Municipais” destinado aos municípios 

associados, um processo de licenciamento que envolve vários municípios (mais 

utilizadores) e que se torna assim mais barato. -------------------------------------------- 

Em anexo à presente informação apresento a proposta de deliberação de aderir 

a este procedimento de aquisição, de acordo com a  Minuta de Acordo para 

Constituição de Agrupamento de Entidades Adjudicantes e o Mapa de 

Quantidades relativo ao Município de Mora, que se propõe seja objecto de 
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deliberação pela Câmara. -----------------------------------------------------------------------

Analisada a viabilidade da concretização de aquisições em conjunto, por parte 

dos municípios constituintes da CIMAC e de outras entidades públicas do Distri-

to de Évora, relativamente a aquisição de licenciamento de pacotes de software, 

e considerando que a execução de tal contrato é do interesse de todas as enti-

dades envolvidas, desde logo pela redução de custos que é expectável obter, 

deliberou a Câmara Municipal de Mora, por unanimidade: ---------------------------- 

a) aprovar a decisão de contratar os serviços de licenciamento de pacotes de 

software, em modalidade de aquisição perpétua, bem como os respetivos servi-

ços conexos de instalação, migração tecnológica e assistência pós-venda, atra-

vés de um procedimento de adjudicação ao abrigo de acordo quadro ESPAP - 

Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P; --------------------- 

b) aprovar a integração do Município, ao abrigo do disposto no artigo 39.º do 

Código dos Contratos Públicos, num agrupamento de entidades adjudicantes 

composto também pelos Municípios de Alandroal, Arraiolos, Borba, Évora, Mon-

temor-o-Novo, Mora, Mourão, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Vendas 

Novas, Viana do Alentejo, CIMAC - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Cen-

tral, GESAMB - Gestão Ambiental e de Resíduos, EIM, e Comissão de Coorde-

nação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, com vista à realização daquele 

procedimento; --------------------------------------------------------------------------------------- 

c) designar a CIMAC - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central como 

representante do agrupamento para efeitos de condução do procedimento de 

formação do contrato; ----------------------------------------------------------------------------- 

d) aprovar o texto e conteúdo do "Acordo para Constituição de Agrupamento de 

Entidades Adjudicantes", aqui junto, em minuta. ------------------------------------------- 
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------- Ponto cinco - três: ESCOLA EB 2,3/S DE MORA - PEDIDO ESTÁGIO 

FORMATIVO: Presente informação da Vereadora do Pelouro da Educação, 

Mafalda Isabel Carreiras Goulão Lopes informando que no seguimento do 

pedido apresentado pela Escola EB 2,3/S de Mora, propõe a aceitação do 

Estágio Formativo em Contexto de Trabalho referente ao Curso de Técnico 

Vocacional de Técnico de Turismo Ambiental e Rural, para o formando Vítor 

Miguel Garcia Patrocínio, mediante a assinatura de protocolo, em anexo, a 

celebrar entre as duas entidades. -------------------------------------------------------------- 

O referido estágio não apresenta qualquer encargo para a Autarquia. -------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade mani-

festar o seu acordo com a proposta da Senhora Vereadora, autorizando a 

realização do referido Estágio Formativo para o formando Vítor Miguel Garcia 

Patrocínio, procedendo à assinatura do referido Protocolo. -------------------------- 

O referido estágio não apresenta quaisquer encargos para a autarquia. ------------ 

------- Ponto cinco - quatro: CEDÊNCIA DE TRANSPORTES - GRUPO DE 

CANTARES ALENTEJANOS DE BROTAS - GRUPO "CANTAR ALENTEJO" 

DA ARPI DE MORA: Presente informação do Senhor Presidente da Câmara 

informando que dando cumprimento ao estipulado no Regulamento de Cedên-

cia de Veículos de Passageiros do Município de Mora, propõe ao Executivo 

Municipal a aprovação das cedências de transportes ao Grupo de Cantares 

Alentejanos de Brotas, para uma atuação em Vale da Pinta, Cartaxo, no pró-

ximo dia 28 de Janeiro e ao Grupo “Cantar Alentejo” da ARPI de Mora, para 

uma atuação no próximo dia 29 de Janeiro à Figueira da Foz. ------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a cedência de trans-

porte ao Grupo de Cantares Alentejanos de Brotas, para uma atuação em 
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Vale da Pinta, Cartaxo, no próximo dia 28 de Janeiro e ao Grupo “Cantar Alen-

tejo” da ARPI de Mora, para uma atuação no próximo dia 29 de Janeiro à 

Figueira da Foz. ------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto cinco - cinco: RESOLUÇÃO CONTRATO CONSTRULINK: Pre-

sente informação do Senhor Presidente da Câmara informando que na 

sequência das comunicações remetidas pelo Instituto dos Mercados Públi-

cos, do Imobiliário e da Construção referentes ao cancelamento da ativida-

de da Plataforma Eletrónica de Contratação Pública designada Gatewit, 

propõe ao Executivo Municipal a aprovação da resolução do contrato com a 

empresa Construlink - Tecnologias de Informação, S. A., uma vez que a refe-

rida empresa não está autorizada a operar desde o passado dia 26 de Dezem-

bro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade de 

acordo com a proposta do Senhor Presidente aprovar a resolução do contra-

to com a empresa Construlink - Tecnologias de Informação, S. A., uma vez 

que a referida empresa não está autorizada a operar desde o passado dia 26 de 

Dezembro. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto cinco - seis: TOLERÂNCIAS DE PONTO PARA O ANO 2017: 

Presente informação do Senhor Presidente da Câmara informando que tendo 

em conta o que vem sendo hábito em anos anteriores, propõe que a Câmara 

Municipal delibere conceder aos seus trabalhadores no ano de 2017, as 

seguintes tolerâncias de ponto: ----------------------------------------------------------------- 

Dia 27 de Fevereiro - Segunda-Feira de Carnaval; -------------------------------------- 

Dia 28 de Fevereiro - Terça-Feira de Carnaval; ------------------------------------------- 
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Dia 8 de Março - Quarta-Feira, Dia Internacional da Mulher (parte da tarde às 

mulheres); -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dia 26 de Dezembro;  ----------------------------------------------------------------------------

Segundas-feiras das Feiras Anuais das Freguesias para os Trabalhadores aí 

colocados, com exceção dos Trabalhadores colocados na Freguesia de Bro-

tas que terão tolerância de ponto na segunda-feira da Feira de Mora. ------------ 

São igualmente concedidas todas as tolerâncias concedidas pelo Governo à 

Administração Central.-------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade mani-

festar o seu acordo com a proposta apresentada concedendo as referidas tole-

râncias de ponto para o corrente ano. ------------------------------------------------------ 

------- Ponto seis: INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: Não houve público presente. 

------- Ponto sete: APROVAÇÃO DA MINUTA DA ACTA DA PRESENTE 

REUNIÃO: Aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------ 

------- ENCERRAMENTO: E não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presi-

dente declarou encerrada a reunião, eram dez horas e trinta minutos, de tudo 

para constar se lavrou a presente acta. ------------------------------------------------------ 

 E eu,                                                                         Assistente Técnica exercen-

do funções na Divisão Administrativa/Financeira, para o efeito designada por 

deliberação tomada em reunião ordinária da Câmara Municipal de Mora, reali-

zada no dia seis de Novembro de dois mil e treze, a lavrei, subscrevo e assino.- 

 

 

 

 


