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Acta n.º 26                   ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA  

                                    NO DIA ONZE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E    

                                    DEZANOVE. ----------------------------------------------- 

------- Aos onze dias do mês de Dezembro do ano de 2019, na Sala de Ses-

sões da Câmara Municipal de Mora, reuniu a Câmara Municipal sob a Presi-

dência do Senhor Presidente, Luis Simão Duarte de Matos, encontrando-se 

presentes os Senhores Vereadores, Marco Filipe Barreiros Pires, Paula Cris-

tina Calado Chuço, Mafalda Isabel Carreiras Goulão Lopes e Bruno Ale-

xandre Croca Brites ----------------------------------------------------------------------------- 

------- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: Não houve assuntos presentes. 

------- Eram dez horas, o Senhor Presidente, Luis Simão Duarte de Matos, 

declarou aberta a reunião após o que foi lida, aprovada e assinada a acta da 

reunião anterior que havia sido aprovada em minuta.------------------------------------- 

------- 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: DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE: Presente informação 

da Divisão de Obras e Urbanismo informando que nos termos e para os efei-

tos previstos no número 6 do artigo 20º do Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação (RJUE) com a redação aplicável, informa-se que, relativamente ao 

processo em nome de Pina & Chitas, Lda., para construção de Industria Agroa-

limentar na Rua A - Loteamento da Zona Industrial de Mora, lote nº. 49 e 50, foi 

ultrapassado o prazo de seis meses previsto no n.º 4 do mesmo artigo para 

apresentar e completar os projetos de especialidades e outros estudos. Para 
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além disso, também se mostra esgotado o prazo de suspensão de seis meses a 

que se refere o n.º 6 do mesmo artigo, findo o qual é declarada a caducidade do 

ato de aprovação do projeto de arquitetura.  ------------------------------------------------ 

Foi dado cumprimento ao princípio de audiência prévia da interessada, sem que 

esta se tenha pronunciado por escrito. Pelo exposto, propõe-se que a Câmara 

declare a caducidade da deliberação que aprovou o projeto de arquitetura, em 

conformidade com o nº 6 do artigo 20º do RJUE. ----------------------------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade, de 

harmonia com o parecer da Divisão de Obras e Urbanismo, declarar a cadu-

cidade da deliberação que aprovou o projeto de arquitetura, em conformidade 

com o nº 6 do artigo 20º do RJUE. ------------------------------------------------------------ 

Presente ainda informação da Divisão de Obras e Urbanismo informando que 

nos termos e para os efeitos previstos no artigo 71º do Regime Jurídico da 

Urbanização e Edificação (RJUE) com a redação aplicável, informa-se que, rela-

tivamente ao processo em nome de Santa Casa da Misericórdia de Mora, 

para Ampliação e Alteração de Estrutura Residencial para Alojamento de Ido-

sos, foi ultrapassado o prazo de um ano, que a requerente possui, nos termos 

do artigo 76º do mesmo diploma, para solicitar a emissão do alvará. ---------------- 

Tendo sido dado cumprimento ao princípio de audiência prévia da interessada, 

sem que esta se tenha pronunciado por escrito, propõe-se que a Câmara decla-

re a caducidade da licença, em conformidade com o nº5 do artigo 71º do RJUE.- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade, de 

harmonia com o parecer da Divisão de Obras e Urbanismo, declarar a caduci-

dade da licença em conformidade com o nº5 do artigo 71º do RJUE. ---------------

------- Ponto um - dois: EMISSÃO DE CERTIDÕES: Presentes os seguintes 
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pedidos de emissão de certidões em nome de:---------------------------------------------  

- Mário Joaquim Alves Salgado Damas Mora, requerendo a emissão de pare-

cer favorável ao negócio de compropriedade que se pretende concretizar rela-

tivamente a 5/216 do prédio denominado "Montinho do Meio", descrito na Con-

servatória do Registo Predial de Mora sob o n.º 164 da Freguesia de Mora e 

inscrito na matriz predial sob o artigo 4 da Secção L da mesma freguesia, com a 

área total de 97,825 ha. O pedido é enquadrado pelo art.º 54.º da Lei 91/95 de 2 

de setembro, com a redação em vigor. ------------------------------------------------------- 

O requerente esclarece que os seus pais, que foram casados sob o regime da 

comunhão geral de bens, possuiam a parte acima referida no prédio descrito; 

divorciaram-se em 1988, mas nunca fizeram partilhas. Falecida a mãe do reque-

rente, pretende-se fazer a partilha dos direitos deste prédio rústico, ficando para 

os cinco filhos da falecida. Não é, no entanto, indicada a parte ou direito que se 

pretende adjudicar a cada um dos herdeiros. ----------------------------------------------- 

Tendo presente o teor do parecer jurídico ref.ª C.M.Mora 59 de 23/09/2005, veri-

fica-se que do requerimento apresentado, bem como da natureza do negócio 

que se visa concretizar - partilha - não resulta, sem mais, que ocorram os pres-

supostos de parecer desfavorável, referidos no nº 2 do artigo 54.º supracitado. – 

Assim, porque do requerimento apresentado não se indicia a verificação de 

qualquer dos fundamentos previstos para a emissão de parecer desfavorável, 

propõe-se que a Câmara Municipal decida não manifestar oposição ao negócio 

de compropriedade apresentado, desde que do registo não resulte qualquer 

parcelamento físico da propriedade em violação do Regime Jurídico da Urbani-

zação e Edificação. --------------------------------------------------------------------------------

Com base nos pareceres da Divisão de Obras e Urbanismo e Jurídico a 
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Câmara Municipal deliberou por unanimidade não vêr qualquer inconveniente 

na constituição da referida compropriedade, desde que do registo não resulte 

qualquer parcelamento físico da propriedade em violação do Regime Jurídico da 

Urbanização e Edificação. ----------------------------------------------------------------------- 

- Mário Joaquim Alves Salgado Damas Mora, requerendo a emissão de pare-

cer favorável ao negócio de compropriedade que se pretende concretizar rela-

tivamente a 1/3 do prédio denominado "Vale do Homem", descrito na Conserva-

tória do Registo Predial de Mora sob o n.º 1478 da Freguesia de Mora e inscrito 

na matriz predial sob o artigo 10 da Secção M da mesma freguesia, com a área 

total de 12,275 ha. O pedido é enquadrado pelo art.º 54.º da Lei 91/95 de 2 de 

setembro, com a redação em vigor. ----------------------------------------------------------- 

O requerente esclarece que os seus pais, que foram casados sob o regime da 

comunhão geral de bens, possuiam a parte acima referida no prédio descrito; 

divorciaram-se em 1988, mas nunca fizeram partilhas. Falecida a mãe do reque-

rente, pretende-se fazer a partilha dos direitos deste prédio rústico, ficando para 

os cinco filhos da falecida. Não é, no entanto, indicada a parte ou direito que se 

pretende adjudicar a cada um dos herdeiros. ----------------------------------------------- 

Tendo presente o teor do parecer jurídico ref.ª C.M.Mora 59 de 23/09/2005, veri-

fica-se que do requerimento apresentado, bem como da natureza do negócio 

que se visa concretizar - partilha - não resulta, sem mais, que ocorram os pres-

supostos de parecer desfavorável, referidos no nº 2 do artigo 54.º supracitado.--- 

Assim, porque do requerimento apresentado não se indicia a verificação de 

qualquer dos fundamentos previstos para a emissão de parecer desfavorável, 

propõe-se que a Câmara Municipal decida não manifestar oposição ao negócio 

de compropriedade apresentado, desde que do registo não resulte qualquer 
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parcelamento físico da propriedade em violação do Regime Jurídico da Urbani-

zação e Edificação. -------------------------------------------------------------------------------- 

Com base nos pareceres da Divisão de Obras e Urbanismo e Jurídico a 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade não vêr qualquer inconveniente 

na constituição da referida compropriedade, desde que do registo não resulte 

qualquer parcelamento físico da propriedade em violação do Regime Jurídico da 

Urbanização e Edificação. ----------------------------------------------------------------------- 

- Kelly Odete de Sousa Correia e por Stephanie de Sousa, a solicitar a emis-

são de uma certidão comprovativa de que não era exigível a licença de utili-

zação à data de construção do prédio inscrito na matriz predial urbana sob o 

artigo n.º 382 da freguesia de Cabeção, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Mora sob o n.º 855 da mesma freguesia, com a área de implantação 

e de construção de 68,00 m2. Solicitam ainda que se comprove que o edifício se 

situa na Rua da Boavista, n.º 29.  -------------------------------------------------------------- 

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

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

Mais deliberou por unanimidade certificar que o referido imóvel se situa na Rua 

da Boavista, n.º 29, de harmonia com atestado emitido pela Junta de Freguesia 

de Cabeção. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Moravis, CRL, na qualidade de proprie-

tária, a solicitar a emissão de uma certidão comprovativa de que não era exigí-

vel a licença de utilização à data de construção do prédio inscrito na matriz 

predial urbana sob o artigo n.º 2801, fração D da freguesia de Mora, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Mora sob o n.º 1032 da mesma freguesia,  

localizado no Terreiro da Misericórdia, n.º 5, em Mora. De acordo com elemen-
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tos entregues, o edifício possui a área total de implantação de 792,50 m2, e a 

fração em causa a área bruta privativa de 129,08 m2  e a área bruta dependente 

de 113,32 m2. --------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade emitir parecer favorável, 

deferindo o pedido, de harmonia com o parecer da Divisão de Obras e Urba-

nismo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- João Francisco Marques da Silva, a solicitar a emissão de uma certidão 

comprovativa de que não era exigível a licença de utilização à data de constru-

ção do prédio inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 62 da freguesia 

de Pavia, descrito na Conservatória do Registo Predial de Mora sob o n.º 496 

da mesma freguesia, com a área de implantação e de construção de 100,00 m2. 

O edifício situa-se na Rua Conselheiro Fernando de Sousa, n.º 11 em Pavia. ---- 

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 - três: PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA ELABORAÇÃO 

DO PLANO DE PORMENOR DO VALE BOM, EM MORA: Presente informação 

da Divisão de Obras e Urbanismo informando que a Câmara Municipal deli-

berou em reunião ordinária realizada em 2 de maio de 2019 aprovar o início de 

elaboração do Plano de Pormenor do Vale Bom em Mora, fixando um prazo de 

6 meses para a elaboração desse procedimento, ao abrigo do disposto no n.º 1 

do artigo 76.º do RJIGT. -------------------------------------------------------------------------- 

O edital n.º 665/2019 tornando pública a deliberação foi publicado em Diário da 

República, 2.ª série, n.º 99 em 23 de maio de 2019. -------------------------------------- 

Posteriormente realizou-se o procedimento por consulta prévia para a contrata-

ção do gabinete encarregue de desenvolver o Plano de Pormenor, nos termos 
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do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro na redação que lhe foi conferida 

pelo DL n.º 111-B/2017 de 31 de agosto, tendo sido assinado o respetivo con-

trato com o gabinete RTGEO em 12/06/2019. ---------------------------------------------- 

Considerando o tempo já decorrido, os prazos previstos na proposta da RTGEO 

para a realização das várias fases até à elaboração da proposta final do Plano 

de Pormenor e ainda o previsto nos artigos n.ºs 6 e 7 do artigo 76.º do Decreto-

Lei n.º 80/2015 de 14 de maio (RJIGT) propõe-se que: ---------------------------------- 

“Nos termos do n.º 6 do artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, e 

de acordo com o preceituado no artigo 56.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, 

que a Câmara Municipal de Mora, em reunião realizada em 11 de dezembro de 

2019, delibere prorrogar por mais seis meses o prazo para elaboração do Plano 

de Pormenor do Vale Bom em Mora, publicado através do Edital n.º 665/2019, 

na 2.ª série do Diário da República, de 23 de maio de 2019.” -------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade de harmonia com o parecer da 

Divisão de Obras e Urbanismo, prorrogar por mais seis meses o prazo para 

elaboração do Plano de Pormenor do Vale Bom em Mora, publicado através 

do Edital n.º 665/2019, na 2.ª série do Diário da República, de 23 de maio de 

2019.” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto um - quatro: ALTERAÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA 

- ARQUITETURA E ESPECIALIDADES: Presente informação da Divisão de 

Obras e Urbanismo informando que o presente pedido em nome de Courela 

de Monte Pinto - Sociedade Agrícola e Turística Lda., processo número 

20/2015, refere-se a alterações a executar durante a execução da obra, consis-

tentes na construção de uma piscina associada à edificação principal (objeto do 

licenciamento inicial) enquadradas pelo artigo 83.º do Regime Jurídico da Urba-



8 

nização e Edificação. A requerente indicou que optava pelo procedimento de 

licenciamento em conformidade com o previsto no n.º 6 do artigo 4.º do RJUE.-- 

Como se trata de uma alteração ao projeto inicial, não foram entregues plantas 

de localização, ordenamento e condicionantes, mas sendo a implantação pro-

posta junto ao edifício de habitação, verificou-se nas plantas iniciais do processo 

que o local se encontra abrangido por "Espaços Agrícolas e Florestais de Uso 

Predominante Silvo-Pastoril" e não está abrangido por servidão / restrição de 

utilidade pública. A intervenção deve assim cumprir com o estabelecido nos arti-

gos 50.º e 51.º do Regulamento do PDM. Em termos de Usos Admitidos, a 

construção do edifício de habitação foi deferida enquanto habitação própria do 

proprietário agricultor, não se vendo inconveniente na associação da piscina à 

edificação principal. Tratando-se de uma piscina, muros e áreas impermeabili-

zadas em redor, considera-se que à pretensão não é de aplicar o índice de 

construção, por similitude com processos análogos. Relativamente a outros 

requisitos, não estabelece o Regulamento do PDM parâmetros (como áreas 

máximas de impermeabilização) ou outras condicionantes à pretensão. ----------- 

No que respeita à legislação de defesa da floresta contra riscos de incêndio, 

também se afigura que a pretensão não tem de se cingir às regras estabeleci-

das, uma vez que o artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, 

com a redação em vigor, estabelece condicionalismos à construção de novos 

edifícios. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

De qualquer forma, considera-se que a operação deve cumprir com todos os 

requisitos aplicáveis, designadamente os de segurança na utilização de pisci-

nas, pese embora o seu uso seja privado. --------------------------------------------------

Juntamente com o projeto de arquitetura, foram submetidos os Projetos de 
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Estabilidade e de Águas Residuais. O abastecimento de água far-se-á com 

recurso a sistema privado e na eventualidade de despejo completo será com 

apoio de auto tanque, para posterior encaminhamento para rede pública, inexis-

tente no local. Tal procedimento deverá sempre ser precedido das necessárias 

autorizações, e a eventual descarga para o solo ou linha de água carecerá de 

autorização a conceder pela APA-ARH. ----------------------------------------------------- 

Submete-se assim o assunto a decisão. Em caso de deferimento, a presente 

alteração implicará uma prorrogação do prazo de execução da obra por 8 

meses, de acordo com proposta da requerente e em conformidade com o esta-

belecido no n.º 7 do artigo 58.º do RJUE. Uma vez que o alvará inicial e respeti-

vas prorrogações tinham validade até 16/11/2019, esse prazo deverá ser conta-

bilizado com efeitos retroativos, a partir dessa data. -------------------------------------- 

Aprovado por unanimidade o projeto de alterações bem com os projetos de 

especialidades de harmonia com o parecer da Divisão de Obras e Urbanismo, 

devendo o requerente cumprir com o constante no referido parecer. Mais foi 

deliberado por unanimidade prorrogar o prazo de execução da obra por 8 

meses, de acordo com proposta da requerente e em conformidade com o esta-

belecido no n.º 7 do artigo 58.º do RJUE. Uma vez que o alvará inicial e respeti-

vas prorrogações tinham validade até 16/11/2019, esse prazo deverá ser conta-

bilizado com efeitos retroativos, a partir dessa data. -------------------------------------- 

------- Ponto dois: EXPEDIENTE DA UNIDADE DE AÇÃO SÓCIO CULTURAL:  

------- Ponto dois - um: CONCURSO PINTURA "PINTAR ABRIL" - ATRIBUI-

ÇÃO PRÉMIOS: Presente informação do Gabinete de Ação Social propondo 

em conformidade com as Normas de Participação do Protocolo supramen-

cionado, designadamente os Pontos 1 e 2 do Artigo 11º que prevê, uma com-
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pensação monetária para os alunos dos 12 trabalhos selecionados pelo Júri do 

Concurso. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade em conformidade com as 

Normas de Participação do Protocolo supramencionado, designadamente os 

Pontos 1 e 2 do Artigo 11º, atribuir as compensações monetária para os alunos 

dos 12 trabalhos selecionados pelo Júri do Concurso, conforme lista anexa à 

presente informação. ------------------------------------------------------------------------------ 

------- 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 1.805.409,08€, um milhão oitocentos e 

cinco mil quatrocentos e nove euros e oito cêntimos e Dotações não 

Orçamentais no valor 66.396,83€, sessenta e seis mil trezentos e noventa e 

seis euros e oitenta e três 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 11.157,73€, onze mil cento e cinquenta e sete euros e setenta e 

três cêntimos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------- Ponto três - três: MAPA DE FATURAS: Presente informação da Divisão 

Administrativa e Financeira enviando para deliberação o Mapa de Faturas.----

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar o pagamento das 
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faturas constantes no mapa de pagamentos anexo à presente informação no 

valor de 67.535,46€, sessenta e sete mil quinhentos e trinta e cinco euros e 

quarenta e seis cêntimos. --------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto três - quatro: ANULAÇÃO DE OPERAÇÕES NÃO ORÇAMEN-

TAIS: Presente informação da Divisão Administrativa e Financeira informan-

do que com a entrada do novo sistema contabilístico nas Autarquias Locais 

(SNC-AP), deixa de existir as operações não orçamentais (vulgarmente chama-

das de operações de tesouraria). -------------------------------------------------------------- 

No Município de Mora existem alguns valores deste tipo de operações que não 

foram reclamados e que apesar de terem saldo, há muito que não são movi-

mentadas.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Desta forma propõe-se, para deliberação em reunião de Câmara, a anulação 

destes valores, através da transferência dos mesmos para operações orçamen-

tais, entrando no orçamento como outras receitas correntes. Mais se propõe que 

se delibere que, caso estes valores venham a ser reclamados pelas entidades 

competentes, os mesmos sejam pagos como despesas orçamentais correntes.-- 

Os valores em causa, e dos quais se anexa extratos, são os seguintes: ----------- 

- 24.4.9.1 - Imposto de Comércio e Indústria e Adicional: 238,86€ (duzentos e 

trinta e oito euros e oitenta e seis cêntimos); ----------------------------------------------- 

- 24.9.9.7 - Taxa de Registos Criminais: 1,75 (um euro e setenta e cinco cênti-

mos); --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- 24.9.9.8 - Impressos Registos Criminais: 3,25€ (três euros e vinte e cinco 

euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade manifestar o seu acordo com a 

proposta apresentada, anulando os valores referidos através da transferência 
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dos mesmos para operações orçamentais, entrando no orçamento como outras 

receitas correntes. Mais deliberou por unanimidade caso estes valores venham 

a ser reclamados pelas entidades competentes, os mesmos sejam pagos como 

despesas orçamentais correntes. -------------------------------------------------------------- 

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

E AMBIENTE: --------------------------------------------------------------------------------------- 

------- 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 da Câmara: --------------------------------------------------------------------------------- 

- Em que determinou, abrir procedimento tipo Ajuste Direto para "Prestação de 

serviços de técnico responsável pela exploração das Instalações Elétricas do 

Município de Mora", pelo prazo de 03 dias, em conformidade com o Convite e 

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

Mais determinou que sejam consultadas a seguinte empresa: ------------------------ 

Joaquim Maria Gaspar Nogueira - NIF: 148289428. -------------------------------------- 

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

Valor base do procedimento é de 6.600,00€. ----------------------------------------------- 

- Em que determinou, adjudicar à empresa Blocomor- Materiais de Construção, 

Lda, NIF: 508644747 o "Fornecimento de material para diversos serviços do 

Município de Mora", pelo valor de 1.797,93€ (mil setecentos e noventa e sete 

mil e noventa e três cêntimos), mais IVA, por apresentar a proposta mais vanta-

josa, com base nos critérios de adjudicação estabelecidos. ---------------------------- 

Mais determinou que nos termos do artigo 95º do Código dos Contratos Públi-

cos, na sua atual redação, a redução do contrato a escrito é dispensado e 
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entende-se que o mesmo resulta da conjugação do caderno de encargos com o 

conteúdo da proposta. ---------------------------------------------------------------------------- 

- Em que determinou, adjudicar à empresa Crisalbi, Combustíveis, Lda., NIF: 

508795850 o "Fornecimento de Gasolina", pelo valor de 1.210,00€ (mil duzentos 

e dez euros), mais IVA, por apresentar a proposta mais vantajosa, com base 

nos critérios de adjudicação estabelecidos. ------------------------------------------------- 

 Mais determinou que nos termos do artigo 95º do Código dos Contratos Públi-

cos, na sua atual redação, a redução do contrato a escrito é dispensado e 

entende-se que o mesmo resulta da conjugação do caderno de encargos com o 

conteúdo da proposta. ---------------------------------------------------------------------------- 

- Em que determinou, adjudicar à firma Look 4 Security Unipessoal, Lda. - NIF: 

510227520 a execução "Prestação de Serviços de Segurança e Vigilância no 

Fluviário de Mora", pelo valor de 41.395,00€ (quarenta e um mil trezentos e 

noventa e cinco euros), mais IVA, por apresentar a proposta mais vantajosa, 

com base nos critérios de adjudicação estabelecidos. ----------------------------------- 

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

termos da proposta apresentada. -------------------------------------------------------------- 

- Em que aprovou a 8ª. Alteração ao Orçamento da Despesa de 2019, a 10ª 

Modificação às Grandes Opções do Plano 2019-2022 e (7ª Alteração ao Plano 

Plurianual de Investimentos 2019-2022). ---------------------------------------------------- 

------- Ponto cinco - dois: PROJECTO WIFI TURISMO@ALENTEJO CEN-

TRAL: Presente informação do Senhor Presidente da Câmara informando que 

na sequência do Projecto WiFi Turismo@Alentejo Central, submete-se a Minuta 

de Acordo para Constituição de Agrupamento das Entidades Adjudicantes para 

aprovação, com vista à participação do Município de Mora no Projecto em cau-
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sa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a Minuta de Acordo 

para Constituição de Agrupamento das Entidades Adjudicantes com vista à par-

ticipação do Município de Mora no Projecto WiFi Turismo@Alentejo Central. ----- 

------- Ponto cinco - três: EPRAL - Escola Profissional da Região Alentejo - 

Pedido Estágio - Duarte Mendes: Presente informação do Senhor Presidente 

da Câmara informando que no seguimento do pedido apresentado pela Escola 

Profissional da Região Alentejo - EPRAL, propõe-se a aceitação do Estágio 

Formativo em Contexto de Trabalho referente ao Curso de Técnico de Multimé-

dia,  para o formando Duarte Mendes, residente na freguesia de Mora, median-

te a assinatura do protocolo, em anexo à presente informação, a celebrar entre 

as duas entidades. --------------------------------------------------------------------------------- 

Mais se propõe que a orientadora de estágio seja a nossa colaboradora Sónia 

Justina Marta Condeço. ------------------------------------------------------------------------ 

O referido estágio não apresenta quaisquer encargos para a Autarquia. ----------- 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade manifestar o seu acordo com a 

proposta apresentada, autorizando a realização do referido estágio, procedendo 

à assinatura do referido Protocolo. ----------------------------------------------------------- 

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

------- Ponto sete: APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA DA PRESENTE REU-

NIÃO: Aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------ 

O Executivo da Câmara Municipal deseja a Todos Os Munícipes um Santo 

e Feliz Natal. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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------- ENCERRAMENTO: E não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presi-

dente declarou encerrada a reunião, eram dez e quarenta e cinco minutos, de 

tudo para constar se lavrou a presente acta. ----------------------------------------------- 

 E eu,                                                                          Assistente Técnica exer-

cendo 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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