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Acta n.º 22                     ACTA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA CÂMARA  

                                      MUNICIPAL INSTALADA NO DIA VINTE DE  

                                      OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZASSETE,              

                                      REALIZADA NO DIA VINTE E CINCO DE  

                                      OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZASSETE. -- 

------- Aos vinte cinco dias do mês de Outubro do ano de dois mil e dezas-

sete, 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, Paula Cristina Calado Chuço, Mafalda Isabel Carreiras Goulão 

Lopes e Bruno Alexandre Croca Brites. -------------------------------------------------- 

- 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 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: -------------- 

------ Ponto um - um: NOMEAÇÃO DE VEREADORES A TEMPO INTEIRO: 

Presente informação e despacho do Senhor Presidente informando que usan-

do dos poderes que lhe confere o artigo 58, da Lei n.º 169/99, de 18 de setem-

bro, na redação da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, propõe à Câmara Muni-

cipal que usando os poderes que lhe confere o n.º2 do supracitado artigo n.º 58 
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da referida disposição legal, nomear como Vereadores a tempo inteiro a 

Senhora Mafalda Isabel Carreiras Goulão Lopes e o Senhor Bruno Alexan-

dre Croca Brites, além do Vereador Marco Filipe Barreiros Pires a quem 

nomeou diretamente por se encontrar dentro dos limites definidos na alínea d) 

do supracitado artigo 58, através do despacho de 23-10-2017 e que a seguir se 

transcreve para conhecimento: ----------------------------------------------------------------- 

”Luís Simão Duarte de Matos, Presidente da Câmara Municipal de Mora, usan-

do dos poderes que lhe confere a alínea d), do número 1, do artigo 58 da Lei n.º 

169/99, de 18 de setembro, na redação da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, 

nomeio Vereador a tempo inteiro o senhor Marco Filipe Barreiros Pires”.----------- 

Desta forma dou conhecimento do despacho emitido e propõe-se para delibera-

ção da Câmara Municipal a nomeação como Vereadores a tempo inteiro, os 

Vereadores atrás referidos. ---------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do despacho do Senhor Presidente 

em que nomeou o Senhor Vereador Marco Filipe Barreiros Pires diretamente 

por se encontrar dentro dos limites definidos na alínea d) do supracitado artigo 

58 e deliberou por unanimidade nomear como Vereadores a tempo inteiro a 

Senhora Mafalda Isabel Carreiras Goulão Lopes e o Senhor Bruno Alexan-

dre Croca Brites, nos termos da legislação acima referida. --------------------------- 

------- Ponto um - dois: NOMEAÇÃO DO VICE-PRESIDENTE: Presente infor-

mação do Senhor Presidente dando conhecimento, do seu despacho, pelo 

qual designou como Vice-Presidente da Câmara Municipal o Senhor Verea-

dor Marco Filipe Barreiros Pires. ------------------------------------------------------------ 

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

------- Ponto um - três: DISTRIBUIÇÃO DE PELOUROS: Presente informação 
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do Senhor Presidente dando conhecimento, que no âmbito no disposto no artigo 

36º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o distribuiu pelos Senhores Verea-

dores os Pelouros no âmbito Municipal constantes da relação anexa à presen-

te acta. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

------- Ponto um - quatro: CALENDARIZAÇÃO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS 

DA CÂMARA MUNICIPAL: Presente informação do Senhor Presidente infor-

mando que nos termos do art.º 40 da Lei nº. 75/2013 de 12 de Setembro, pro-

põe a seguinte calendarização das reuniões ordinárias da Câmara Municipal 

até ao final de 2017, nas datas em anexo à presente informação. -------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o referido calendário. 

------- Ponto um - cinco: DESIGNAÇÃO DE OFICIAL PÚBLICO: Presente o 

seguinte despacho do Senhor Presidente para conhecimento: ----------------------

“ Usando os poderes que lhe confere a alínea b) do n.º 2 do artigo 35, da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, designou a Chefe da Divisão Administrativa e 

Financeira, Dra. Ângela Maria Alves Vinagre Catarino, para nos termos da Lei 

servir de Oficial Público para lavrar todos os contratos em que a Lei preveja ou 

não seja exigida escritura. Mais designou o Chefe da Divisão de Obras e Urba-

nismo, Eng.º. António Godinho Mourão Costa, para que na ausência da Dra. 

Ângela Maria Alves Vinagre Catarino, a substitua como Oficial Público, desem-

penhando as funções inerentes ao cargo.”--------------------------------------------------- 

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

------- Ponto um - seis: NOMEAÇÃO DE CHEFE DE GABINETE: Para conhe-

cimento em reunião ordinária, informa-se que usando dos poderes que lhe con-

fere a alínea a) do n.º 2 do artigo 35º e alínea c) do n.º1 do artigo 42º da Lei n.º 
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75/2013 de 12 de setembro, foi nomeado, pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, como Chefe de Gabinete do GAV (Gabinete de Apoio à Vereação), 

o Senhor Fernando Jesus Santos Gorgulho, a quem serão pagos os honorá-

rios mensais, de acordo com o artigo 43º da supracitada Lei, correspondente a 

90% da remuneração que legalmente cabe ao Vereador em regime de tempo 

inteiro, de 23 de outubro a 31 de dezembro de 2017. ------------------------------------ 

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

------- Ponto um - sete: 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 2.258.292,20 €, dois milhões duzentos e 

cinquenta e oito mil duzentos e noventa e dois euros e vinte cêntimos, e 

Dotações não Orçamentais no valor de 17.458,81€, dezassete mil quatro-

centos e cinquenta e oito euros e oitenta e um cêntimos. ------------------------- 

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

-------- Ponto um - oito: 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 30.753,05€, trinta mil setecentos e cinquenta e três euros e cin-

co cêntimos.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------- Ponto um - nove: 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 
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valor de 102.797,77€ cento e dois mil setecentos e noventa e sete euros e 

setenta e sete cêntimos. -----------------------------------------------------------------------

------- Ponto um - dez: 12ª MODIFICAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLA-

NO 2017-2020(7ª. ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMEN-

TOS 2017-2020): Presente informação da Divisão Administrativa e Financei-

ra informando que de acordo com o disposto na alínea d), n.º1, do artigo 33º da 

Lei 75/2013, de 12 de setembro, propõe-se para deliberação em reunião ordiná-

ria a aprovação da 12ª modificação às Grandes Opções do Plano 2017-2020 

e a aprovação da 7ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 2017-

2020. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 12ª modificação às 

Grandes Opções do Plano 2017-2020 e a aprovação da 7ª alteração ao Pla-

no Plurianual de Investimentos 2017-2020. ---------------------------------------------- 

------- Ponto um - onze: 10ª. ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA 

2017: Presente informação da Divisão Administrativa e Financeira informando 

que de acordo com o disposto na alínea d), n.º1, do artigo 33º da Lei 75/2013, 

de 12 de setembro, propõe-se para deliberação em reunião ordinária a aprova-

ção da 10ª Alteração ao Orçamento da Despesa 2017. ------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 10ª Alteração ao 

Orçamento da Despesa 2017.----------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


