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Acta n.º 09                                  ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

                                                   REALIZADA NO DIA TRÊS DE MAIO  

                                                   DE DOIS MIL E DEZASSETE.  ------- 

------- Aos três dias do mês de Maio do ano de dois mil e dezassete, na Sala 

de Sessões da Câmara Municipal de Mora, reuniu a Câmara Municipal sob a 

Presidência do Senhor Presidente, Luis Simão Duarte de Matos, encontran-

do-se presentes os Senhores Vereadores, Marco Filipe Barreiros Pires, Hugo 

de Sousa Marques Carreiras e Mafalda Isabel Carreiras Goulão Lopes.------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade justificar a falta do Senhor 

Vereador João Filipe Chaveiro Libório, por motivos da vida particular. ---------- 

- Período antes da Ordem do Dia: ----------------------------------------------------------- 

- 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: Presente o seguinte 

projecto de arquitectura em nome de: ----------------------------------------------------- 

- João Pedro Lopes Alves, para ampliação e legalização de anexo, sito na Rua 

de Angola nº. 11, em Mora. Aprovado por unanimidade o projecto de arquitectu-

ra de harmonia com o parecer da Divisão de Obras e Urbanismo, devendo o 

requerente cumprir com o constante no mesmo. Mais foi deliberado por unani-
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midade conceder o prazo de seis meses para apresentação dos projectos de 

especialidades. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

------- Ponto dois - um: ASSOCIAÇÃO VETERANOS AMIGOS MORENSES - 

PROPOSTA DE SUBSÍDIO: Presente informação da Unidade de Acção Sócio 

Cultural informando que ao abrigo do disposto nas alíneas o) e u) do nº 1 do 

Art. 33º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, conjugado com art. 9º do Regula-

mento 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, 12, 14, 15 e 18. ---------------------------- 

Face ao pedido de apoio apresentado pela Associação Veteranos Amigos 

Morenses, propondo a atribuição de um subsídio no valor de 500,00€, destina-

do a apoiar o jogo de Futebol entre a Associação Veteranos Amigos Moren-

ses e o Sporting Clube Portugal, a realizar no próximo dia 6 de Maio. O referi-

do jogo tem como objectivo inaugurar nas novas cadeiras das bancadas do 

Parque Desportivo de Mora. ------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade mani-

festar o seu acordo com a proposta apresentada, concedendo o referido subsí-

dio no valor de 500,00€, destinado a apoiar o jogo de Futebol entre a Asso-

ciação Veteranos Amigos Morenses e o Sporting Clube Portugal, a realizar 

no próximo dia 6 de Maio. O referido jogo tem como objectivo inaugurar nas 

novas cadeiras das bancadas do Parque Desportivo de Mora, ao abrigo do 

disposto nas alíneas o) e u) do nº. 1 do artigo 33 da Lei 75/2013, de 12 de 

Setembro, conjugado com o artigo 9º. do Regulamento de Atribuição de 
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Apoios pelo Município de Mora, em vigor.------------------------------------------------- 

------- Ponto dois - dois: CLUBE CAÇA E PESCA DE PAVIA - PROPOSTA DE 

SUBSÍDIO: Presente informação da Unidade de Acção Sócio Cultural infor-

mando que ao abrigo do disposto nas alíneas o) e u) do nº 1 do Art. 33º da Lei 

75/2013 de 12 de setembro, conjugado com art. 9º do Regulamento de Atri-

buição 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, 12, 14, 15 e 18. ---------------------------------------- 

Face à comunicação do Clube Caça e Pesca de Pavia, propõe-se a atribuição 

de um subsídio no valor de 750,00€, destinado a apoiar o seu plano de activi-

dades para 2017. ---------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade conce-

der o referido subsídio no valor de 750,00€, destinado a apoiar o seu plano de 

actividades para 2017, ao Clube Caça e Pesca de Pavia, ao abrigo do dispos-

to nas alíneas o) e u) do nº. 1 do artigo 33 da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, 

conjugado com o artigo 9º. do Regulamento de Atribuição de Apoios pelo 

Município de Mora, em vigor.------------------------------------------------------------------- 

------- 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 2.165.947,91 €, dois milhões cento e 

sessenta e cinco mil novecentos e quarenta e sete euros e noventa e um 

cêntimos, e Dotações não Orçamentais no valor de 57.767,05 €, cinquenta e 

sete mil setecentos e sessenta e sete euros e cinco cêntimos.-------------------
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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 29.371,17€. --------------------------------------------------------------------------- 

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

------- Ponto três - três: MAPA DE FACTURAS: Presente informação da Divi-

são Administrativa e Financeira enviando para deliberação o Mapa de Fatu-

ras. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar o pagamento das 

faturas constantes no mapa de pagamentos anexo à presente informação no 

valor de 54.590,98€. ------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto três - quatro: TRANSMISSÃO DE VIATURA PARA A ATIVIDADE 

DE TRANSPORTE DE ALUGUER DE VEÍCULO LIGEIRO DE PASSAGEIRO: 

Presente informação da Secção Administrativa enviando para deliberação  

requerimento em nome de Isidora Maria Cardoso Ferreira Martins, solicitando 

autorização para averbar o seu nome na licença de Táxi nº 1/06, por ter fale-

cido o seu marido Abel José Mendes Martins. ------------------------------------------- 

Mais junta à presente informação os respetivos documentos para a atividade de 

transporte de aluguer de Veículo Ligeiro de Passageiro. ----------------------------- 

Deferido por unanimidade o pedido de averbamento de harmonia com a pre-

sente informação.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

AMBIENTE: ------------------------------------------------------------------------------------------

------ Ponto cinco : EXPEDIENTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: ---------- 
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------- Ponto cinco - um: DESPACHOS DO SENHOR PRESIDENTE: Presentes 

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

- Em que determinou, a reabertura do Procedimento Tipo Ajuste Direto para 

execução da empreitada de Retificação das Instalações Elétricas do Pavi-

lhão de Exposições e Auditório Municipal de Mora, nos termos do Decreto-

Lei número 18/2008, de vinte nove de Janeiro, na sua última redação, pelo pra-

zo de 15 dias, após a publicação na plataforma eletrónica em conformidade com 

os Projetos, Convite e Caderno de Encargos, dado que o mesmo ficou deserto, 

devido ao valor do preço base ser insuficiente. -------------------------------------------- 

Mais determinou que sejam consultadas as seguintes empresas:------------------- 

J. Henrique Coelho, Lda.; J.J. Tomé, S.A.; H2WATT., Lda. e 

Vitalvolt - Instalações Elétricas Lda.. ------------------------------------------------------ 

Determinou também aprovar os Projetos, Convite e Caderno de Encargos, 

respetivos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais determinou que o júri do presente procedimento seja constituído pelos 

Senhores, Vereador Marco Filipe Barreiros Pires, Engenheiro António Godi-

nho Mourão Costa e Engenheiro João Miguel Caramujo Ramos Endrenço, 

sendo Presidente do mesmo o Senhor Vereador Marco Filipe Barreiros 

Pires, como membros efetivos e os Senhores Vereador Hugo de Sousa 

Marques Carreiras e Arquiteto Vitor da Silva Mendes, como membros 

suplentes. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

O valor base do procedimento é de 16.000,00 €, s/IVA. --------------------------------- 

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

- Em que determinou, abrir procedimento tipo Ajuste Direto para Elabora-

ção da Candidatura da Câmara Municipal de Mora no Âmbito do Aviso nº. 
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ALT20-66-2016-28, nos termos do Decreto-Lei número 18/2008, de 29 de 

Janeiro, na sua última redação, pelo prazo de 05 dias, em conformidade com o 

Convite e Caderno de Encargos. --------------------------------------------------------------- 

Mais determinou que seja consultada a seguinte empresa: Quaternaire Por-

tugal. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Determinou também aprovar o Convite e Caderno de Encargos, respetivos.- 

 O valor base do procedimento é de 10.800,00 €. ----------------------------------------- 

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

- Em que determinou, certificar com base no parecer Técnico anexo ao presen-

te despacho, que para o prédio inscrito na matriz predial urbana sob o artigo nº. 

1567 da freguesia de Pavia, que à data da sua construção, anterior à da entra-

da em vigor do Plano Diretor Municipal, e por se situar fora do perímetro urbano 

e das Zonas rurais de proteção fixadas para sede de concelho e não existindo 

prova de qualquer deliberação Municipal que tornasse extensivo o regime de 

licenciamento introduzido pelo RGEU naquela data, não era exigível o licencia-

mento Municipal e a respetiva licença de habitação. ------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho do 

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

- Em que determinou, certificar com base no parecer Técnico anexo ao pre-

sente despacho, que para o prédio inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 

nº. 1945 da freguesia de Cabeção, que à data da sua construção, anterior à da 

entrada em vigor do Plano Diretor Municipal, e por se situar fora do perímetro 

urbano e das Zonas rurais de proteção fixadas para sede de concelho e não 

existindo prova de qualquer deliberação Municipal que tornasse extensivo o 

regime de licenciamento introduzido pelo RGEU naquela data, não era exigível 
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o licenciamento Municipal e a respetiva licença de habitação. ------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho do 

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

------- Ponto cinco - dois: ADENDA AO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 

ENTRE A CERCIMOR E O MUNICÍPIO DE MORA: Presente informação do 

Gabinete de Acção Social, propondo deliberação em conformidade com a 

adenda ao Protocolo supramencionado, designadamente ao Ponto 5 da Claúsu-

la IV, que prevê, via alteração do valor do Indexante de Apoios Sociais (cf. Arti-

go 2º da Portaria nº. 4/2017, de 3 de Janeiro) uma compensação monetária a 

Luís Eduardo Ventura Ramalho por desenvolvimento de Actividades Ocupa-

cionais. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade mani-

festar o seu acordo com a adenda ao Protocolo supramencionado, designa-

damente ao Ponto 5 da Claúsula IV, que prevê, via alteração do valor do Inde-

xante de Apoios Sociais (cf. Artigo 2º da Portaria nº. 4/2017, de 3 de Janeiro) 

uma compensação monetária a Luís Eduardo Ventura Ramalho por desenvol-

vimento de Actividades Ocupacionais, procedendo à sua assinatura. ------------ 

------- Ponto cinco - três: PROGRAMA - VALORIZAR PROGRAMA DE APOIO 

À VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO DESTINO: Presente informação dos 

Fundos Comunitários, propondo candidatar o Projecto “Acções de Promo-

ção Turistica do Concelho” ao Programa - Valorizar Programa de Apoio à 

Valorização e Qualificação do Destino. --------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal manifestou o seu acordo com a proposta apresentada e 

deliberou por unanimidade candidatar o Projecto “Acções de Promoção 

Turística do Concelho” ao Programa - Valorizar Programa de Apoio à Valo-
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rização e Qualificação do Destino.----------------------------------------------------- 

------- Ponto cinco - quatro: CEDÊNCIA DE TRANSPORTES: Presente infor-

mação do Senhor Presidente da Câmara informando que cumprimento ao 

estipulado no Regulamento de Cedência de Veículos de Passageiros do 

Município de Mora, propõe ao Executivo Municipal a aprovação da cedência 

de transporte às seguintes Instituições: ---------------------------------------------------- 

- Grupo “Cantar Alentejo” da ARPI de Mora, para uma atuação em Fronteira, 

no dia 4 de Junho; --------------------------------------------------------------------------------- 

- Rancho Folclórico e Etnográfico da Região da Ribeira da Raia - Mora, 

para uma atuação em Foros de Salvaterra, no próximo dia 17 de Junho; ---------- 

- Associação de Reformados de Pavia, para participarem no Picnicão, em 

Cabeção, no próximo dia 28 de Maio; -------------------------------------------------------- 

 - Grupo Recreativo e Rancho Folclórico de Cabeção, no dia 18 de Junho, 

para uma atuação em Santo Isidoro, Ericeira; ---------------------------------------------- 

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

porte às Instituições acima referidas. -------------------------------------------------------- 

------- Ponto seis: INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: --------------------------------------- 

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

REUNIÃO: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

declarou encerrada a reunião, eram dez horas e quarenta e cinco 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 
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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.- 
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