Acta n.º 16

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA VINTE SETE DE
JULHO DE DOIS MIL E DEZASSEIS.

------- Aos vinte sete dias de mês de Julho do ano de dois mil e dezasseis, na
Sala de Sessões da Câmara Municipal de Mora, reuniu a Câmara Municipal
sob a Presidência do Senhor Vice-Presidente, Marco Filipe Barreiros Pires,
encontrando-se presentes os Senhores Vereadores, João Filipe Chaveiro
Libório e Mafalda Isabel Carreiras Goulão Lopes.------------------------------------A Câmara Municipal deliberou por unanimidade justificar a falta dos Senhores,
Presidente Luís Simão Duarte de Matos e Vereador Hugo de Sousa Marques Carreiras, por se encontrarem no seu período 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 e assinada a acta da reunião anterior, que havia sido aprovada em
minuta. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Aprovação da Ordem de Trabalhos da presente reunião: Seguidamente o
Senhor Vice 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: VISTORIAS: Presente informação da Divisão de Obras
e Urbanismo para conhecimento, devidos efeitos e deliberação, da informação
n.º 35/2016, emitida pelo serviço de fiscalização referente a edifícios em estado
de degradação, sitos na Rua de S.Pedro nº. 31, 39 e 43, em Mora, propriedade
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de José Nunes Filipe e Nelson Pinto Filipe, Sociedade Unipessoal, Lda..----A Câmara municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar a informação emitida pelo serviço de fiscalização de forma a dar seguimento
à referida vistoria. ---------------------------------------------------------------------------------------- Ponto dois: EXPEDIENTE DA UNIDADE SÓCIO-CULTURAL: ------------------ Ponto dois - um: ADCM - NÚCLEO DE FOLCLORE GRUPO FOLCLÓRICO E ETNOGRÁFICO DA REGIÃO DA RIBEIRA DA RAIA - MORA - PROPOSTA DE SUBSÍDIO: Presente informação da Unidade de Ação Sociocultural em que, ao abrigo do disposto nas alíneas o) e u) do n.º 1 do art. 33º da Lei
75/2013 de 12 de setembro, conjugado com o Art. 9º do Regulamento de Atribuição de Apoios pelo Município de Mora é presente a seguinte proposta que
respeita os requisitos exigidos pelo regulamento supra referido, nomeadamente
os previstos nos artigos 5, 13, 14 e 15. ------------------------------------------------------Face ao pedido apresentado pelo Grupo Folclórico e Etnográfico da Região
da Ribeira da Raia - Mora, conforme documento em anexo à presente informação, propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de 750€, destinado a custear parte das despesas com o plano de actividades de 2016. -----------------------A Câmara Municipal deliberou por unanimidade conceder o referido subsídio
de 750€ para o Grupo Folclórico e Etnográfico da Região da Ribeira da Raia
- Mora destinado a custear parte das despesas com o plano de actividades para
2016 ao abrigo do disposto nas alíneas o) e u) do nº. 1 do artigo 33 da Lei
75/2013, de 12 de Setembro, conjugado com o artigo 9º. do Regulamento de
Atribuição de Apoios pelo Município de Mora, em vigor. ---------------------------------- Ponto três: EXPEDIENTE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: ----------------------------------------------------------------------------------------------2

------- 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 1.738.955,05€, um milão setecentos e trinta e oito mil novecentos e cinquenta e cinco mil euros e cinco cêntimos e
Dotações não Orçamentais no valor de 56.101,47€, cinquenta e seis mil cento
e um euros e quarenta e sete 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 33.874,54€, trinta e três mil oitocentos e setenta e quatro euros e
cinquenta e quatro cêntimos. ---------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------------------------- Ponto quatro: EXPEDIENTE DA UNIDADE DE SERVIÇOS URBANOS E
AMBIENTE: ------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto cinco: EXPEDIENTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: ---------------- Ponto cinco - um: DESPACHOS DO SENHOR PRESIDENTE: Presentes
os seguintes despachos do Senhor Presidente: ---------------------------------------- Em que determinou após a análise das disposições legais em vigor, informa
que. ---------------------------------------------------------------------------------------------------1 - O artigo 15º da LGTFP (Lei nº 35/2014), no seu n.º 2, refere, que "Sem prejuízo de outras disposições legais, a falta por motivo de doença devidamente
comprovada determina: --------------------------------------------------------------------------a) A perda da totalidade da remuneração diária nos primeiro, segundo e terceiro
dias de incapacidade temporária, nas situações de faltas seguidas ou interpola3

das; ----------------------------------------------------------------------------------------------------b) A perda de 10% da remuneração diária, a partir do quarto dia e até ao trigésimo dia de incapacidade temporária.--------------------------------------------------------2 - O nº 3 do mesmo artigo diz, "A contagem dos períodos de três e 27 dias a
que se referem, respetivamente, as alíneas a) e b) do número anterior é interrompida sempre que se verifique a retoma da prestação de trabalho". -------------3 - Depois o n.º 4 do mesmo artigo 15º acresce, que "A aplicação da alínea b)
do n.º 2 depende da prévia ocorrência de três dias sucessivos e não interpolados de faltas por incapacidade temporária nos termos da alínea a) do mesmo
número". ---------------------------------------------------------------------------------------------4 - O n.º 5 do artigo 15º citado refere, no entanto, que "- A falta por motivo de
doença nas situações a que se refere a alínea a) do n.º 2 não implica a perda da
remuneração base diária nos casos de internamento hospitalar, faltas por motivo de cirurgia ambulatória, doença por tuberculose e doença com início no
decurso do período de atribuição do subsídio parental que ultrapasse o termo
deste período". -------------------------------------------------------------------------------------Assim, usando dos poderes que lhe confere a alínea a), do nº2, do artigo 35 da
Lei nº75/2013, de 12 de setembro, determina que, para os devidos efeitos:-------1. Da leitura conjugada das disposições supra mencionadas, resulta que se o
episódio de doença for o mesmo o que originou o internamento e as sucessivas
e ininterruptas faltas por doença, os dias que correspondem ao internamento
não implicam quaisquer descontos, os dias posteriores ao internamento (se
forem sujeitos a atestado/baixa médica), serão descontados na totalidade se
forem dentro dos três primeiros dias (a contar desde a data de internamento) ou
serão descontados 10% da remuneração diária se forem após os três primeiros
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dias (a contar desde a data de internamento)----------------------------------------------- Em que determinou que seja atribuído o suplemento remuneratório de turno
ao trabalhador João Paulo Mira Pinto, correspondente a 22%, dando cumprimento ao estipulado na alínea a) do nº. 2 do artigo 161º. Da Lei 35/2014, de 20
de junho - Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, por este se encontrar a
exercer funções nas Piscinas Municipais. --------------------------------------------------Mais determinou, que o referido suplemento remuneratório tenha efeitos
retroativos a 10 de Junho de 2016, data da abertura da época balnear.------------A Câmara Municipal tomou conhecimento dos despachos dados pelo Senhor
Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto cinco - dois: PROTOCOLO COM A DECO: Presente agendamento da Senhora Vereadora Mafalda Lopes em que considerando o objectivo da
Câmara Municipal de Mora em disponibilizar serviços e meios que visem a
melhoria da qualidade de vida dos seus munícipes, propõe a criação de um
gabinete de apoio ao consumidor, em colaboração com a DECO, de acordo
com o Protocolo que se anexa, solicitando-se a aprovação do mesmo.------------A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade a aprovação do referido protocolo. --------------------------------------------------------------------------- Ponto cinco - três: ABERTURA DE CONCURSO PARA A EXPLORAÇÃO DO BAR "CAFELÍTICO": Presente informação do Senhor Presidente
propondo a Abertura de Concurso para a atribuição da Exploração do Bar
“CafeLítico”, conforme caderno de encargos em anexo. ------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade abrir
concurso para a Exploração do Bar da Estação “CafeLítico”, bem como a
aprovar do respectivo caderno de encargos. ----------------------------------------------5

Mais deliberou por unanimidade que o júri do presente Concurso seja constituído por todo o executivo da Câmara Municipal, Presidente Luís Simão Duarte de Matos e Vereadores Marco Filipe Barreiros Pires, João Filipe Chaveiro Libório, Hugo de Sousa Marques Carreiras e Mafalda Isabel Carreiras
Goulão Lopes. ------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto cinco - quatro: PROPOSTA DE ESTÁGIO CURRICULAR EPRAL: Presente agendamento do Senhor Vice-Presidente da Câmara
Municipal, dando seguimento ao pedido apresentado pela EPRAL - Escola
Profissional da Região Alentejo, propõe a aceitação do Estágio Curricular na
área de “Técnico de Construção Civil (3º ano) - Nível 4 - 12º ano” para o
formando Ricardo Silvestre, residente em Mora, mediante a assinatura da
Proposta de Parceria, em anexo à presente informação, a celebrar entre as
duas entidades.- O referido estágio não apresenta qualquer encargo para a
autarquia. --------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o referido pedido de
estágio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 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 VicePresidente declarou encerrada a reunião, eram dez horas e quarenta minutos,
de tudo para constar se lavrou a presente acta. ------------------------------------------E eu,

Chefe da Divisão Administrati-

va e Financeira em regime de Substituição, a lavrei, subscrevo e assino.---------
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