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Acta n.º 21                                     ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

                                                      REALIZADA NO DIA DEZOITO DE  

                                                      OUTUBRO DE DOIS MIL E  

                                                      DEZASSETE. ------------------------- 

------- Aos dezoito dias de  mês de Outubro do ano de dois mil e dezassete, 

na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Mora, reuniu a Câmara Munici-

pal sob a Presidência do Senhor Presidente, Luis Simão Duarte de Matos, 

encontrando-se presentes os Senhores Vereadores, Marco Filipe Barreiros 

Pires, João Filipe Chaveiro Libório, Pedro Duarte Ventura Fortio e Mafalda 

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

- Período antes da Ordem do Dia: Pelo Senhor Presidente, Luís Simão 

Duarte de Matos, foi manifestado o seguinte: --------------------------------------------- 

“Quero agradecer aos Vereadores todo o trabalho e dedicação com que durante 

estes quatro anos encararam o mandato que nos foi confiado pela população do 

Concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não sendo um mandato fácil creio que conseguimos ultrapassar as dificuldades 

fazendo de Mora um Concelho melhor. ------------------------------------------------------ 

Ao Vereador João Libório quero deixar uma palavra de estima e consideração, 

pois apesar de eleito por uma força política diferente dos restantes membros do 

executivo, foi sempre colaborante, não deixando obviamente de defender os 

seus pontos de vista. ------------------------------------------------------------------------------ 

Pelo Senhor Vereador João Filipe Chaveiro Libório foi deixada uma Carta 

Aberta dirigida ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal, aos Senho-

res Deputados Municipais ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, aos 
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Senhores Vereadores e aos Trabalhadores do Município, que se anexa à 

presente acta. --------------------------------------------------------------------------------------- 

- 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 dois: EXPEDIENTE DA UNIDADE DE ACÇÃO SÓCIO CULTURAL:  

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

RA: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- 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 2.260.290,81€, dois milhões duzentos e 

sessenta mil duzentos e noventa euros e oitenta e um cêntimos e Dota-

ções não Orçamentais no valor de 17.213,81€, dezassete mil duzentos e 

treze euros e oitenta e um 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 22.834,84€, vinte e dois mil oitocentos e trinta e quatro euros e 

oitenta e quatro cêntimos. --------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------ 

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

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

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

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

------- Ponto sete: APROVAÇÃO DA MINUTA DA ACTA DE 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 cinquenta 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, reali-

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