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Acta n.º 13                                ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

                                                 REALIZADA NO DIA VINTE OITO DE 

                                                 JUNHO DE DOIS MIL E DEZASSETE. 

------- Aos vinte e oito dias do mês de Junho 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, encontrando-se presentes os Senhores Vereadores, João Filipe 

Chaveiro Libório, Hugo de Sousa Marques Carreiras e Mafalda Isabel 

Carreiras Goulão Lopes.------------------------------------------------------------------------

-------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade justificar a falta do Senhor 

Vereador Marco Filipe Barreiros Pires por se encontrar de férias. ----------------- 

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

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

Presidente, 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: AQUISIÇÃO DO LOTE Nº. 5 - LOTEAMENTOS 

MUNICIPAL DE MORA DA QUINTA DAS SESMARIAS: Presente informação 

da Divisão de Obras e Urbanismo informando que em reunião ordinária de 
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Câmara realizada em 31/05/2017 foi deliberado alienar o lote n.º 5 do 

Loteamento Municipal de Mora da Quinta das Sesmarias ao Sr. Eduardo 

Filipe Rosado Caldeira, o qual vem agora requerer que a alienação seja 

também a favor de Carina Isabel Veigas Simões. ---------------------------------------

-------------- 

Neste sentido propõe-se o deferimento do requerido e a alteração da 

deliberação anteriormente tomada, sendo a alienação de Lote n.º 5 do 

Loteamento Municipal de Mora da Quinta das Sesmarias efetuada a favor de 

Eduardo Filipe Rosado Caldeira e Carina Isabel Veigas Simões, pelo 

montante de 7639,00 €, beneficiando os requerentes do desconto de 25% ao 

abrigo da alínea c) de artigo 7.º do Regulamento do Cartão Municipal jovem.-

----------------- 

A Câmara Municipal manifestou o seu acordo com a proposta da Divisão de 

Obras e Urbanismo e de harmonia com a mesma, deliberou por unanimidade, 

alienar ao senhor Eduardo Filipe Rosado Caldeira e Carina Isabel Veigas 

Simões, o lote nº 5 do Loteamento Municipal de Mora da Quinta das 

Sesmarias com a área de 381,95 m², confrontando a Norte, Lote 4, Sul, Lote 6, 

Nascente Terreno Municipal e Poente, Arruamento Público, na modalidade de 

direito de propriedade plena, pelo valor de 7.639,00 €, que poderá ser pago por 

uma vez ou em 4 prestações quadrimestrais, sendo a primeira no ato da 

assinatura da escritura, beneficiando os requerentes do desconto de 25% ao 

abrigo da alínea c) de artigo 7.º do Regulamento do Cartão Municipal Jovem. 

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

CULTURAL: -----------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

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

FINANCEIRA:  --------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

------- 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 2.061.442,74€, dois milhões sessenta e 

um mil quatrocentos e quarenta e dois euros e setenta e quatro cêntimos e 

Dotações não Orçamentais no valor de 91.629,68€, noventa e um mil 

seiscentos e vinte nove euros e sessenta e oito 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 

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

Setembro, no valor de 13.638,74€, treze mil seiscentos e trinta e oito euros e 

setenta e quatro cêntimos. --------------------------------------------------------------------

-------------- 

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

------- 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: A 

Câmara Municipal tomou conhecimento dos seguintes despachos do Senhor 

Presidente: ------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

- Em que determinou, abrir nos termos do Decreto-Lei nº. 18/2008, de 29 de 

Janeiro, na sua última redação, Procedimento tipo Ajuste Directo Para 

Contratação dos seguintes Artistas para atuarem no VIII Festival Música no Rio 

os Outros Sons do Fluviário: --------------------------------------------------------------------

---- 

- Dia 14 de julho - Sinfonieta de Lisboa; ------------------------------------------------------ 

- Dia 15 de julho - LST - Lisboa String Trio (Com participação de Cristina 

Branco); -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

- Dia 21 de Julho - Carminho; ------------------------------------------------------------------- 

- Dia 22 de julho - Brigada Victor Jara. ------------------------------------------------------- 

Determinou ainda que o prazo para entrega de propostas seja de 5 dias, após 

a publicação na plataforma electrónica, em conformidade com o Convite e 

Caderno de Encargos. ---------------------------------------------------------------------------- 

Mais determinou que a única empresa a consultar seja a "Magnetikaplauso".-- 

Determinou também aprovar o respectivo, convite e caderno de encargos. ------- 

A fundamentação do previsto na alínea e) do nº. 1 do artigo 24 do Decreto-Lei 

nº. 18/2008, de 29 de Janeiro, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei 

número 278/2009, de dois de Outubro, deve-se à exclusividade da supracitada 

empresa. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Determinou também solicitar patrocínio à EDP, como sempre aconteceu nas 

edições anteriores. ------------------------------------------------------------------------------- 

O valor base do procedimento é de 60.280,00€ mais Iva. ------------------------------- 

- Em que determinou, abrir procedimento tipo Ajuste Direto para execução da 

"Empreitada de Pintura de Muros e de Edifícios Municipais - Fase 5", nos 

termos do Decreto-Lei nº. 18/2008, de 29 de janeiro, na sua última redação, 

pelo prazo de 15 dias em conformidade com o Caderno de Encargos, 

Programa de Concurso e Convite. ----------------------------------------------------------

------------------- 

Mais determinou que sejam consultas as seguintes empresas da 

especialidade:----------------------------------------------------------------------------------------

--------------- 

- Gabriel Mendes, Lda.; --------------------------------------------------------------------------- 

- JAV - Materiais de Construção, Lda.; ------------------------------------------------------- 

- Sociedade Construções Cabeçanense, Lda.. --------------------------------------------- 

- José Garcia Relvas - Construção Civil Unipessoal, Lda.; ------------------------------ 

Determinou também aprovar o 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 Godinho 

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 Arquitetos, Vitor da Silva Mendes e Ana Sofia 

Noronha de Oliveira dos Santos Caniços da Silva Mendes como membros 

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

O valor base do procedimento é de 31.500,00 €. ------------------------------------------ 
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 - Em que determinou, abrir procedimento tipo Ajuste Direto para Contratação 

dos Espectáculos e Serviços para a EXPOMORA 2017, nos termos do Decreto-

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

prazo de 08 dias, após a publicação na plataforma electrónica em conformidade 

com o Convite e Caderno de Encargos. ------------------------------------------------------ 

Mais determinou que sejam consultadas as seguintes empresas: Musiestrada, 

Unipessoal, Lda.; Paulo Albino & Ricardo Albino, Lda.; Capersom Iluminações e 

Sonorização, Lda.; ISISOM -  Produção de Actividades Recreativas e Culturais, 

Lda.; Sons da Vicentina, Produção de Espectáculos, Unipessoal, Lda. e Zona B 

- Espectáculos Musicais, Lda.. ------------------------------------------------------------------  

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

O valor base do procedimento é de 74.000,00 €, mais IVA. ---------------------------- 

Determinou também que o júri do referido concurso tenha a seguinte 

composição: Senhores, Vereador Marco Filipe Barreiros Pires, vereadora 

Mafalda Isabel Carreiras Goulão Lopes, e António Luís Fernandes Carlos, 

sendo Presidente do mesmo o Senhor vereador, Marco Filipe Barreiros Pires, 

como membros efectivos e como membros suplentes os Senhores Vereador 

Hugo de Sousa Marques Carreiras e António Alberto Nunes Vitorino.  --------------

----------------------------------------- Ponto cinco - dois: CEDÊNCIA DE 

TRANSPORTES: Presente informação do Senhor Presidente informando que 

dando 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 ao Grupo “Cantar Alentejo” da ARPI de 

Mora, para uma atuação em Lisboa no dia 2 de Julho e para uma atuação nas 
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Festas Populares dos Foros de Vale Figueira no dia 4 de Agosto; ---------------

---------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a cedência de 

transporte ao Grupo “Cantar Alentejo” da ARPI de Mora, para uma atuação 

em Lisboa no dia 2 de Julho e para uma atuação nas Festas Populares dos 

Foros de Vale Figueira no dia 4 de Agosto. -------------------------------------------------

--------- 

------- Ponto cinco - três: PLANOS E PROJECTOS INOVADORES DE 

COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR - AVISO Nº. ALT20-66-2016-28: 

Presente informação dos Fundos Comunitários propondo candidatar o 

Projecto Inovador de Combate ao Insucesso Escolar ao Alentejo 2020 

Aviso nº. ALT20-66-2016-28 Planos e Projectos Inovadores de Combate ao 

Insucesso Escolar. -------------------------------------------------------------------------------

----------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e manifestou o seu acordo com a 

proposta apresentada tendo deliberado por unanimidade candidatar-se ao 

Projecto Inovador de Combate ao Insucesso Escolar ao Alentejo 2020 

Aviso nº. ALT20-66-2016-28 Planos e Projectos Inovadores de Combate ao 

Insucesso Escolar. -------------------------------------------------------------------------------

------ 

------- 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 

Presidente declarou encerrada a reunião, eram dez horas e quarenta e cinco 
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minutos, de tudo para constar se lavrou a presente acta. -------------------------------

------- 

 E eu,                                                                       Assistente Técnica exercendo 

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

deliberação tomada em reunião ordinária da Câmara Municipal de Mora, 

realizada no dia seis de Novembro de dois mil e treze, a lavrei, subscrevo e 

assino.--------- 
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