Acta n.º 23

ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA VINTE SEIS DE OUTUBRO
DE DOIS MIL E DEZASSEIS. ---------------------

------- Aos vinte seis dias de mês de Outubro 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 Presidente, Luis Simão Duarte de
Matos, encontrando-se presentes os Senhores Vereadores, João Filipe Chaveiro Libório, Hugo de Sousa Marques Carreiras e Mafalda Isabel Carreiras
Goulão Lopes.-------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou por unanimidade justificar a falta do Senhor
Vereador Marco Filipe Barreiros Pires, por se encontrar de férias. ---------------Eram dez horas, o Senhor Presidente, Luís Simão Duarte de Matos declarou
aberta a reunião extraordinária, com a seguinte ordem de trabalhos: ---------------------- Ponto 1. EXPEDIENTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ------------------------ Ponto 1.1 - Mapa de Pessoal; -------------------------------------------------------------- Ponto 1.2 - Grandes Opções do Plano 2017-2020 (Plano Plurianual de
Investimentos 2017-2020 e Plano das Atividades mais Relevantes 20172020); -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto 1.3 - Orçamento 2017; --------------------------------------------------------------- Ponto 2. - Aprovação da minuta da acta da presente reunião. -----------Deu-se então início à discussão da Ordem de Trabalhos. ----------------------------------- Ponto um : EXPEDIENTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: ------------------- Ponto um - um: MAPA DE PESSOAL: Presente informação da Divisão
Administrativa e Financeira enviando para deliberação, a proposta do Mapa
de Pessoal da Câmara Municipal de Mora, bem como a caracterização dos
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postos de trabalho, para o ano de 2017.-----------------------------------------------------Mais se propõe o seu envio à Assembleia Municipal.----------------------------------A Câmara Municipal deliberou por unanimidade enviar à Assembleia Municipal para aprovação a proposta do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de
Mora, bem como a caracterização dos postos de trabalho, para o ano de 2017.-------- Ponto um - dois: GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2017-2020 (PLANO
PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2017-2020 E PLANO DAS ATIVIDADES
MAIS RELEVANTES 2017-2020: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, manifestar o seu acordo com a proposta das Grandes Opções do Plano
2017-2020, que incluem o Plano Plurianual de Investimentos 2017-2020 e o
Plano das Actividades mais Relevantes 2017-2020, e submeter à aprovação da
Assembleia Municipal, a referida proposta, anexa à presente acta, nos termos
da alínea c) do número um do artigo trinta e três da Lei número setenta e cinco
barra dois mil e treze, de 12 de Setembro. -------------------------------------------------Pelo Senhor Vereador João Filipe Chaveiro Libório foi feita a seguinte
declaração de voto: -----------------------------------------------------------------------------“Por lapso não me foi dada atempadamente a possibilidade de apresentar contributos para o Orçamento/2017 e Plano de Actividades 2017/20 mas tendo em
consideração ter sido possível encontrar uma solução satisfatória ao acolhimento das nossas propostas e que não atrasasse o percurso de aprovação dos
documentos em causa, voto favorávelmente a sua aprovação.-----------------------As propostas abaixo discriminadas, em regra não significam acréscimo de
encargos mas, ainda assim, qualquer despesa que originem deverá ser acomodada dentro dos valores globais do Orçamento e Plano que agora aprovamos.--Tratando-se de propostas que obrigam, quase todas, a um grande trabalho de
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preparação e interacção da Câmara com os vários agentes e forças vivas do
Concelho, a sua implementação deverá ocorrer, embora com a celeridade possível, ao longo da execuçaõ do Plano de Actividades 2017/2020.--------------------Devemos salientar o esforço de concertação feito por ambas as partes no sentido de serem acolhidas as seguintes propostas: ------------------------------------------- Área Social ---------------------------------------------------------------------------------------1 - Alargar e institucionalizar os benefícios inerentes ao Cartão Municipal do
Idoso aos Munícipes portadores de

deficiência incapacitante e aos que se

encontrem numa situação em que, comprovadamente,o rendimento "per capita"
disponível esteja abaixo do limiar de pobreza.Não se tratando de idosos poderá
ser criado o Cartão Municipal Solidàrio.------------------------------------------------------2 - Criação e institucionalização de Lojas Solidárias por Freguesia - Lojas de
bens doados,novos ou usados (livros e manuais escolares, electrodomésticos,
roupas, móveis, etc.) em que os que podem oferecem e os que precisam recebem em absoluto respeito pela confidencialidade e anonimato.-----------------------3 - Criação e institucionalização do Banco de Voluntários a operar em cada Freguesia.Trata-se de um projecto que visa o combate á solidão e ao isolamento de
pessoas sós, nomeadamente idosos e pessoas com necessidades especiais
através do acompanhamento e prestação de alguns serviços básicos. (ex: avio
de medicamentos ou acompanhamento a consultas).-----------------------------------4 - Apoiar a criação de um espaço ocupacional - Centro das Profissões- em
cada Freguesia. Estes Centros destinam-se a manter ocupados de forma útil e
pedagógica sobretudo os idosos, reformados, desempregados e portadores de
deficiência.--------------------------------------------------------------------------------------------
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É um projecto em que os Mestres em cada profissão transmitem o seu saber
fazer,fazendo.Visa preservar as artes e oficios da nossa gente através das suas
vivências.---------------------------------------------------------------------------------------------- As propostas 2, 3 e 4 pressupõem o envolvimento e o trabalho em rede da
Autarquia, universo Associativo, Misericórdias e outros Agentes.--------------------- Área do Desenvolvimento Económico -------------------------------------------------1 - Incentivar e promover a criação do Núcleo Empresarial do Concelho de Mora
desenvolvendo esforços e contactos com o universo empresarial do Concelho.
O Núcleo deverá integrar empresas dos três grandes sectores da economia
(sectores primário, secundário e dos serviços) e visará entre outros objectivos,a
criação de um Centro de Incubação de Empresas.--------------------------------------2 - Potenciar o aproveitamento do Parque de Feiras e Exposições equacionando, com as empresas do Concelho a realização de um certame dedicado ao
Turismo (turismo de natureza, turismo cultural, agro-turismo) e ao AgroAlimentar com particular relevância para os produtos do eco-sistema do montado. A criação do Núcleo Empresarial é fundamental para este projecto.------------3 - Analisar com o Município de Arraiolos e a Empresa Infraestruturas de Portugal a possibilidade de se vir a completar a eco-pista no antigo ramal de Mora
(está feita apenas no concelho de Évora), tendo em conta a crescente procura
deste tipo de vias para a prática do pedestrianismo e do cicloturismo.--------------4 - Enquanto não estiver em prática o Plano de Promoção e Desenvolvimento
Turístico do Concelho pelo qual há muito nos batemos e que se encontra em
elaboração, agilizar contactos, com eventual celebração de protocolos de cooperação com agentes económicos, operadores turísticos e mesmo com os
Municípios vizinhos de Évora e Elvas dado serem Cidades Património da
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Humanidade e como tal de grande atractividade turistica e ainda com os Municípios fronteiriços das Regiões Autónomas Espanholas de Castela e Leão e
Estremadura.--------------------------------------------------------------------------------------5 - Criação do Núcleo do Megalitismo de Pavia preferencialmente na zona
envolvente da Anta e Casa Museu Manuel Ribeiro de Pavia como vimos propondo. Sendo a Freguesia de Pavia o ícone do megalitismo no Concelho e tendo sido recentemente inaugurado o Museu do Megalitismo na sede do Concelho
é da mais elementar justiça a criação deste Núcleo.-------------------------------------Pelo Senhor Presidente da Câmara, Luís Simão Duarte de Matos foi feita a
seguinte Declaração de Voto: ----------------------------------------------------------------“ As propostas apresentadas pelo Senhor Vereador João Libório parecem-me
pertinentes, além do mais sendo elas para desenvolver num prazo mais alargado que não termina com o horizonte deste orçamento. O facto de já se estar a
trabalhar em algumas áreas que são presentes nas propostas apresentadas,
nomeadamente a de poder vir a encontrar um local para exposição de peças da
arte megalítica na freguesia de Pavia. Posto isto se houver a possibilidade de
que algumas destas acções possam ter execução e envolvam recursos financeiros, serão acrescentadas, em revisões orçamentais, as rubricas com os correspondentes meios financeiros necessários para a sua execução.---------------------------- Ponto um - três: ORÇAMENTO 2017: A Câmara Municipal deliberou
por unanimidade manifestar o seu acordo com a proposta do Orçamento para o
ano de 2017 e submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a referida proposta, anexa à presente acta, nos termos da alínea c) do número um do artigo
trinta e três da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de 12 de
Setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------5

Pelo Senhor Vereador João Filipe Chaveiro Libório foi feita a declaração de
voto transcrita no ponto um-dois: Grandes Opções do Plano 2017-2020, que
incluem o Plano Plurianual de Investimentos 2017-2020 e o Plano das Actividades mais Relevantes 2017-2020. -------------------------------------------------------------------- Ponto dois: APROVAÇÃO DA MINUTA DA ACTA DA PRESENTE
REUNIÃO: Aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------ ENCERRAMENTO: E não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, eram dez horas e trinta 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, realizada no dia seis de Novembro de dois mil e treze, a lavrei, subscrevo e assino.-

6

