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Acta n.º 27                          ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

                                           REALIZADA NO DIA VINTE SETE DE   

                                           DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZASSETE 

------- Aos vinte sete dias de mês de Dezembro 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 Vice-Presidente, Marco Filipe Barrei-

ros Pires, encontrando-se presentes os Senhores Vereadores, Paula Cristina 

Calado Chuço, Mafalda Isabel Carreiras Goulão Lopes e Bruno Alexandre 

Croca Brites.---------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade justificar a falta do Senhor 

Presidente 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 Vice-

Presidente, Marco Filipe Barreiros Pires, declarou aberta a reunião após o 

que foi lida, aprovada 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: EMISSÃO DE CERTIDÃO: Presente informação da 

Divisão de Obras e Urbanismo informando que relativamente ao prédio inscri-

to na matriz sob o artigo 2109 da Freguesia de Mora e descrito na Conservató-

ria do Registo Predial sob o n.º 1171 da mesma freguesia, foi apresentado 
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requerimento, em nome de Joaquim João Marques, solicitando emissão de 

certidão comprovativa da área do imóvel constante dos processos de obras 

12/88 e 59/2002, com vista à correção de áreas junto do Serviço de Finanças e 

da Conservatória do Registo Predial. --------------------------------------------------------- 

Efetivamente, a caderneta predial e a certidão registam áreas discrepantes de 

52,00 e 40,00 m2 respetivamente. Também a localização referida na certidão é 

Rua da Estação, que atualmente se designa por Rua do Município, n.º 58, 

denominação já constante na caderneta predial. ------------------------------------------ 

Relativamente aos processos de obras em arquivo verifica-se que o 12/88 se 

refere a alteração de edifício existente para construção de armazém, apresen-

tando o levantamento do existente correspondência com as áreas atuais. Já o 

posterior processo 59/2002 refere-se à construção de instalação sanitária e 

arquivo no interior do edifício, não se reportando a qualquer ampliação da área 

de implantação.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Apesar de existir pequena discrepância de áreas nestes dois processos, talvez 

devida a dificuldades de medição de paredes meeiras, regista-se que o último 

alvará de utilização concedido, com o número 10/2003, refere que a área do 

edifício é de 52,49 m2. ---------------------------------------------------------------------------- 

Face ao exposto, propõe-se a emissão de certidão, conforme o requerido.-------- 

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

rindo o pedido, de harmonia com o parecer da Divisão de Obras e Urbanismo. 

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

"PARQUE VERDE - CONSTRUÇÃO DO PARQUE URBANO E ESPAÇO 

MULTIUSOS PARA A JUVENTUDE" - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 

EXECUÇÃO DA OBRA: Presente informação da Divisão de Obras e Urba-
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nismo informando que o empreiteiro ArquiJardim, S.A., ao abrigo do número 7 

do artigo 376.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decre-

to-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na redação atual, vem solicitar a prorroga-

ção do prazo de execução da obra até ao próximo dia 19-02-2018, ou seja, por 

um período de 60 dias (consecutivos), sabendo que o prazo de execução da 

obra tem com término a data de 21-12-2017. ----------------------------------------------- 

O empreiteiro alega como justificação “as condições climatéricas adversas e as 

indefinições de projeto”, ver documento em anexo à presente informação. -------- 

Somos a propor a aceitação do pedido de prorrogação do prazo de execução 

por um período de 60 dias. ---------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade prorrogar o prazo de execu-

ção da obra por um período de 60 dias, conforme proposta da Divisão de 

Obras e Urbanismo. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

------- Ponto dois - um: PISCINA MUNICIPAL - AUTORIZAÇÃO DE UTILIZA-

ÇÃO: Presente informação da Unidade de Acção Sócio Cultural informando 

que na sequência da comunicação em anexo à presente informação, propõe-se 

a autorização de utilização da Piscina Municipal, pelo filho da Sr.ª Alexandra 

de Jesus Correia Linares (David Miguel Linares Garcia), em horário e datas 

livres, para realização de actividades terapêuticas. --------------------------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade mani-

festar o seu acordo com a proposta da Divisão Sócio Cultural, autorizando 

gratuitamente que o filho da Sr.ª Alexandra de Jesus Correia Linares, (David 

Miguel Linares Garcia), frequente em horário e datas livres, para realização de 
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actividades terapêuticas. -------------------------------------------------------------------------

------- 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 22 de Dezembro de 2017, o qual 

acusa o saldo em Dotações Orçamentais no valor de 1.939.098,88€, um milhão 

novecentos e trinta e nove mil e noventa e oito euros e oitenta e oito cên-

timos e Dotações não Orçamentais no valor de 58.135,58 € cinquenta e oito 

mil cento e trinta e cinco euros e cinquenta 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 cin-

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

no valor de 6.814,47€, seis mil oitocentos e catorze euros e quarenta e sete 

cêntimos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------- Ponto três - três: TABELA DE PREÇOS 2018: Presente informação da 

Divisão Administrativa e Financeira informando que de acordo com a legisla-

ção em vigor e para deliberação em reunião ordinária, junto se anexa à presente 

informação a proposta de tabela de preços a aplicar no ano 2018 pelo Município 

de Mora. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a tabela de preços a 

aplicar no ano 2018 pelo Município de Mora para o ano de 2018.---------------- 

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

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

------- Ponto cinco - um: DESPACHOS DO SENHOR PRESIDENTE: A Câma-

ra Municipal tomou conhecimento dos seguintes despachos do Senhor Presi-

dente:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Em que determinou que seja concedida Isenção de horário de trabalho, ao 

funcionário Luis Miguel Caramujo Martins, nos termos estabelecidos no acordo 

assinado entre o Município de Mora e o referido funcionário.--------------------------- 

O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de janeiro de 2018. 

- Em que determinou que seja concedida Isenção de horário de trabalho, ao 

funcionário Sertório José Calaléu Ramalho, nos termos estabelecidos no acordo 

assinado entre o Município de Mora e o referido funcionário. -------------------------- 

O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de janeiro de 2018. -------------- 

- Em que determinou que seja concedida Isenção de horário de trabalho, ao 

funcionário Pedro Duarte Ventura Fortio, nos termos estabelecidos no acordo 

assinado entre o Município de Mora e o referido funcionário.--------------------------- 

O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de janeiro de 2018. -------------- 

- Em que determinou que seja concedida Isenção de horário de trabalho, ao 

funcionário Rui Manuel Ventura Fortio, nos termos estabelecidos no acordo 

assinado entre o Município de Mora e o referido funcionário. -------------------------- 

O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de janeiro de 2018. 

- Em que determinou que seja concedida Isenção de horário de trabalho, ao 

funcionário Teotónio Manuel Carapinha, nos termos estabelecidos no acordo 

assinado entre o Município de Mora e o referido funcionário. -------------------------- 

O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de janeiro de 2018.--------------- 
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- Em que determinou renovar, por mais 1 ano, os seguintes contratos de traba-

lho a termo certo, uma vez que são fundamentais para o funcionamento dos 

serviços da autarquia: -----------------------------------------------------------------------------

Josélia Maria Poeiras Couvinha; Rosa Maria Ramalhão de Oliveira; Linda Sofia 

dos Santos Alves; José Miguel Casanova; Valter Alexandre Gandrita Sarmento; 

José Manuel de Carvalho Gomes; Ricardo Manuel Vicente Bicho; Cláudia Sofia 

Ferreira Figueiredo David e Margarida Sandra Coelho.---------------------------------  

- Em que determinou abrir procedimento tipo por Ajuste Direto para a execu-

ção da Empreitada com a designação de "Parque Urbano de Mora - Trabalhos 

Complementares", nos termos do artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 

de janeiro, com as alterações introduzidas pela lei vigente, pelo prazo de 8 dias 

em conformidade com o Convite, o Caderno de Encargos e demais documentos 

que compõem o processo de concurso. ------------------------------------------------------ 

Mais determinou que seja consultada a seguinte empresa da especialidade, que 

dispõe de experiência comprovada e satisfatória neste tipo de trabalho: Arqui-

Jardim.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Determinou ainda aprovar o processo de concurso e estabelecer o preço base 

de 75.000,00€ (s/ IVA). -------------------------------------------------------------------------- 

- Em que determinou adjudicar à empresa J.C. Bartolomeu - Instalações Elétri-

cas, Lda., a execução da Empreitada com a designação de "Empreitada de 

Remodelação das Instalações Elétricas do Campo de Jogos de Futebol de 

Mora", pelo valor de 24.423,25€ (s/ IVA), com base nos critérios de adjudicação 

estabelecidos. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais determinou aprovar a minuta do contrato, do presente procedimento nos 

termos da proposta apresentada. ------------------------------------------------------------- 
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------- Ponto cinco - dois: PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO 

COLABORAÇÃO - ULTRIPLO, LDA: Presente informação do Senhor Verea-

dor do Pelouro do Ambiente, Bruno Alexandre Croca Brites, informando que 

tendo em consideração que a empresa HUMANA recolheu no nosso Concelho 

os contentores destinados à recolha de roupa, calçado e brinquedos usados, 

propõe ao executivo Municipal a celebração de um protocolo de Colaboração 

com a empresa ULTRIPLO, com a finalidade de colocação de 1 contentor em 

cada Freguesia do nosso Concelho para a recolha de roupa, calçado e brinque-

dos usados, com a vigência de 24 meses, com entrada em vigor a 01 de Janeiro 

de 2018. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento analisou o referido Protocolo e deli-

berou por unanimidade manifestar o seu acordo com o mesmo procedendo à 

sua assinatura.--------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto cinco - três: CEDÊNCIA DE TRANSPORTES: Presente informa-

ção do Senhor Vice-Presidente informando que dando cumprimento ao estipu-

lado no Regulamento de Cedência de Veículos de Passageiros do Municí-

pio de Mora, propõe ao Executivo Municipal a aprovação da cedência de trans-

porte às seguintes associações: --------------------------------------------------------------- 

- Sociedade Columbófila Cabeçanense e Morense ; ---------------------------------- 

- Grupo “Cantar Alentejo”, no próximo dia 8 de Janeiro, para uma deslocação 

dentro da freguesia de Mora para o “Cantar as Janeiras). ------------------------------ 

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

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

------- Ponto seis: INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: Não houve público presente. 
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------- Ponto sete: APROVAÇÃO DA MINUTA DA ACTA DA PRESENTE 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


