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[Contactos Úteis]

Câmara Municipal de Mora 266 439 070
Museu Interactivo do Megalitismo 266 439 074
Fluviário de Mora 266 448 130
Junta de Freguesia de Brotas 266 487 136
Junta de Freguesia de Cabeção 266 447 180
Junta de Freguesia de Mora 266 403 295
Junta de Freguesia de Pavia 266 450 059
Posto de Turismo 266 439 079
Repartição de Finanças Mora 266 403 165
  266 439 225
Conservatória  do Registo Civil
Predial e Cartório Notarial 266 439 050
Escola EB 2,3/S de Mora 266 403 245
CTT Mora 266 098 327
CTT Pavia 266 457 294
Instituto de Segurança Social  -
Delegação de Mora 300 502 502
Bombeiros Voluntários de Mora 266 409 100

Centro de Saúde de Mora 266 439 000
 Internamento 266 439 040
 Extensão de Brotas 266 487 167
 Extensão de Cabeção 266 447 137
 Extensão de Pavia 266 457 124
Farmácia Canelas Pais (Cabeção) 266 448 038
Farmácia Central (Pavia) 266 450 001
Farmácia Central (Malarranha) 266 459 002
Farmácia Central (Mora) 266 409 044
Farmácia Falcão (Mora) 266 409 021
GNR Mora 266 439 080
GNR Pavia 266 457 121
Medimora 266 403 913
Lar de Idosos de Brotas 266 487 194
Ass. de Cabeção de Solidariedade 
aos Trabalhadores Idosos 266 448 100
Lar Nossa Srª da Purificação 
de Cabeção 266 447 136
Lar de Idosos de Mora 266 439 032

Lar Santa Isabel (Pavia) 266 450 127
S.C. da Misericórdia de Mora 266 439 030

TÁXIS:
José Miguel Guerra (Mora) 934 401 294
José Esteves Guerra (Mora) 917 265 795
  266 403 732

Fábio Godinho (Pavia) 266 457 111  
  935 970 223

José Eduardo Caeiro (Cabeção) 266 447 140  
  936 997 995
Clínicas Veterinárias:
AlenVet 937 518 388
VetMora 266 092 775
  912 320 903
Águas - piquete 935 390 705
EDP - iluminacação pública           800 506 506

Câmara Municipal de Mora
Rua do Município 7490-243 Mora
www.cm-mora.pt
informacao@cm-mora.pt
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A nossa memória, por vezes, é curta. Já poucos se lembra-
rão que a governação do PS de Sócrates conduziu o País a 
uma situação de quase “falência”. Entretanto, na altura, o 
acordo entre PS, PSD e CDS permitiu a entrada da Troika 
(FMI, BCE e Comissão Europeia) que determinou a poli-
tica financeira de Portugal, executada pelo Governo PSD/
CDS de Passos Coelho, durante anos.

Foi nessa fase que todos conhecemos um aumento de im-
postos sem precedentes no Portugal Democrático. Foi com 
todos os impostos que vão para os “cofres” do Estado: 
IVA, IRS, IRC. O IVA é um imposto directo que nos afec-
ta a todos, é cego, não distingue entre os que mais têm e os 
que não têm nada. Tanto paga o que não tem rendimentos 
como o que ganha milhões.

O aumento generalizado destes impostos no tempo da 
Troika pelos Governos do PS e PSD/CDS e ao contrário 
do que o Primeiro-Ministro diz e o PS quer fazer querer 
parece ter vindo para ficar. Veja-se o que aconteceu na As-
sembleia da República com a aprovação do Orçamento de 
Estado para 2020.

O PCP apresentou uma proposta para a redução do valor 
do IVA da electricidade para 6%. Nada de novo antes da 
Troika era assim!

A electricidade, hoje em dia, é fundamental para as nos-
sas vidas, é quase um bem de “primeira necessidade”. A 
redução para 6% seria uma medida que beneficiaria todos. 
Claro que o PS nunca aceitou e depois fala em redução de 
impostos, nada mais falso!!! Mas coerente com a falsidade 
que nos brinda todos os dias.

O PSD anunciou o seu acordo mas no momento da vota-
ção, simplesmente, recuou e absteve-se. Incoerência total 
mas coerente com aquilo a que já nos habituou.
E com isto tudo, com a coerente incoerência dos parti-
dos que vão passando pelo poder, quem se lixa é sempre 
o Povo!!!

Luís Simão Matos

E D I TO R I A L
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A Coerência
dos Incoerentes…

INFORMAÇÃO
A Televisão Digital Terrestre (TDT) 
tem novas frequências

A rede de transmissores da Televisão Digital Terrestre, 
que disponibiliza o serviço de televisão gratuitamente a nível 
nacional, sofrerá alterações na sua sintonia.

Este processo de migração tem início a 7 de Fevereiro de 
2020, sendo o Concelho de Mora abrangido por estas alterações 
no dia 4 de Março. Actualmente, o canal sintonizado no Con-
celho de Mora é o 56, passando a partir de dia 4 de Março a ser 
o canal 30. 

Quando o ecrã das televisões ficar negro, sem imagem, 
será apenas necessário fazer a devida sintonia da televisão 
ou do descodificar de TDT e assim continuar a ver televisão 
gratuitamente, tal como tem sucedido até agora. Este é um 
processo simples em que não será necessário trocar os equipa-
mentos, nem reorientar as antenas, tal como não será preciso 
contratar serviços de televisão paga.

Para auxiliar, em caso de necessidade, a ANACOM (Au-
toridade Nacional de Comunicações) criou uma linha telefó-
nica de apoio gratuita com o número de telefone 800102002, 
a funcionar entre as 9h e as 22h, para a qual se poderá ligar 
para esclarecer quaisquer dúvidas e obter apoio na sintonia 
das televisões. Ainda assim, caso através do apoio telefónico se 
mantenha alguma dificuldade na sintonia dos equipamentos, 
a ANACOM agendará uma visita a casa de cada pessoa, para 
que técnicos da mesma procedam à sintonia de forma gratuita. 

ATENÇÃO: ESTE É UM SERVIÇO GRATUITO. NÃO 
É NECESSÁRIO CONTRATAR SERVIÇOS DE OPERA-
DORES DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROCEDER A 
ESTA ALTERAÇÃO. A ANACOM DISPONIBILIZA APOIO 
GRÁTIS PARA O EFEITO.



Mais uma vez, a Câmara Municipal 
de Mora preparou uma série de atividades 
para ocupar as férias escolares das crian-
ças entre os 3 e os 16 anos. O programa de 
ocupação de tempos livres abrangeu uma 
média de 85 crianças por dia, de todas as 
freguesias do Concelho, durante cerca de 
duas semanas de férias de Natal, sendo 
assegurados, gratuitamente, a participa-
ção e almoço. 

Ateliers diversos, cinema, expres-
são plástica e dramática, jogos despor-
tivos e tradicionais, workshops, dança 
e culinária foram algumas das pro-
postas que integraram o programa de 
animação infanto-juvenil, que preen-
cheram as férias. Importa referir que 
as atividades se repartiram pelas di-
versas infraestruturas do município 
e foram devidamente acompanhadas 

por técnicos da Autarquia.
Ocupar os tempos livres, comba-

ter o sedentarismo, promover o con-
vívio entre todos os participantes 
e dar resposta às necessidades dos 
pais, que se encontram nestas épocas 
a trabalhar, são os principais obje-
tivos desta iniciativa que tem vindo 
a ser desenvolvida pela Autarquia de 
Mora.
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Câmara Municipal de Mora promove
atividades nas férias de Natal

Sala de Leitura da Câmara Municipal de Mora 
recebe idosos do Concelho

Teve início a 14 de Janeiro, o ciclo de 
atividades que se desenvolverá ao longo 
do ano na recém criada Sala de Leitura da 
Câmara Municipal, na Casa da Cultura de 
Mora.

“As memórias fazem história” é o nome 
da atividade que abriu este ciclo de activida-
des e que tem como público-alvo a popula-
ção sénior do Concelho. O primeiro grupo 
recebido foram os utentes do Lar da N.ª Sr.ª 
da Graça, da Santa Casa da Misericórdia de 
Mora, tendo sido convidados a trabalhar 

o tema “amor”. Num primeiro momento, 
foram resgatadas memórias e partilhadas 
histórias pessoais dos tempos de namoro e 
de outras vivências significativas da vida 
de cada um; foram depois lidas a lenda do 
amor e quadras alusivas ao tema; por fim, 
pintou-se o padrão do lenço dos namorados, 
cujos trabalhos serão expostos posterior-
mente na respectiva instituição. No âmbito 
desta actividade, a Sala de Leitura receberá 
ainda os Lares de Idosos de Brotas, Cabeção 
e Pavia.

Ao criar a Sala de Leitura, a Câmara 
Municipal de Mora coloca ao dispor da po-
pulação do Concelho uma valência sócio-
-cultural, cujo trabalho é destinado a todas 
as faixas etárias. No caso da atividade su-
pramencionada, pretende-se contribuir para 
a ocupação saudável dos tempos livres dos 
mais idosos, promovendo um envelhecimen-
to ativo e sem solidão. Através da comunhão 
de sensibilidades e do abordar de temas que 
vão ao encontro dos seus interesses, estimula-
-se a criatividade e a participação ativa. 



5

O Critério de Corta-Mato Paulo 
Guerra, que homenageia o atleta alente-
jano com o mesmo nome, é uma inicia-
tiva desportiva de carácter anual, com-
posta por nove provas que acontecem em 
vários Concelhos do distrito.

A realização de uma das nove pro-
vas no Concelho de Mora é o resultado da 
organização conjunta da Câmara Muni-
cipal de Mora, Junta de Freguesia de Pa-
via, Grupo Desportivo de Pavia, Associa-
ção de Atletismo de Évora e Comunidade 
Intermunicipal do Alentejo Central.

Sendo as Autarquias de Mora e Pa-
via parceiras na realização deste even-
to desportivo, a 6.ª prova teve lugar na 
Freguesia de Pavia, no dia 11 de Janeiro, 
pelas 15 horas, no Campo de Futebol. 
Prova que reuniu mais de duas centenas 
de atletas – federados e individuais extra 

competição – distribuídos pelos diversos 
escalões, que se bateram em provas com 
distâncias compreendidas entre os 500 e 
os 6000 metros. 

Este evento irá terminar, no dia 
29 de Fevereiro, em Montemor-o-Novo, 
onde está agendada a última prova.

Pavia recebeu prova do XXI Critério
de Corta-Mato Paulo Guerra 

Centro Cultural de Cabeção acolhe exposição 
de pintura de Luís Vinagre

Entre os dias 11 e 31 de Janeiro, o Cen-
tro Cultural de Cabeção acolheu a exposição 
de pintura “Entre o Céu e a Terra”, da auto-
ria de Luís Vinagre.

 A inauguração decorreu na tarde de 
dia 11 e contou com a especial participação 
do Grupo de Cantares Alentejanos de Bro-
tas, freguesia do Concelho de Mora de onde 
é natural Luís Vinagre.

 O Centro Cultural de Cabeção é um 
dos principais pólos dinamizadores da Cultu-
ra no Cooncelho de Mora, tendo já recebido 
inúmeras exposições e diversas outras activi-
dades de relevo. Quase a completar dois anos 
de funcionamento,  o Centro Cultural de Ca-
beção continua de portas abertas para servir 
a população do Concelho e visitantes.
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Enquanto agente ativo na preservação 
do meio ambiente, a Câmara Municipal de 
Mora tem levado a cabo um conjunto de 
medidas visando a redução dos consumos 
de água nos equipamentos e serviços muni-
cipais.

A água é um bem essencial à vida. Mas 
certo é, que é igualmente um recurso natu-
ral cada vez mais escasso. Não sendo a sua 
existência infinita, é importante haver uma 
tomada de consciência face a esta problemá-
tica. A relação de dependência que cada um 
de nós tem com a água está de tal forma en-
raizada nos hábitos diários, que só nos aper-
cebemos da sua real importância quando a 
água nos falta, por exemplo, nas torneiras 
de casa. Não estando ao nosso alcance o 
controlo das condições climatéricas, torna-
-se urgente que se faça uma utilização inteli-
gente de um recurso natural tão importante 
como é o caso da água. 

A sustentabilidade dos recursos hí-

dricos, para além de ser uma questão de 
cidadania e/ou climatérica, é também uma 
responsabilidade política. E aqui entra o 
valioso papel do Poder Local que ao longo 
dos tempos tem assumido  o importante 
compromisso da gestão pública responsá-
vel, eficaz e eficiente dos serviços de água. 
Tal só é possível através da adoção de ações 
estruturantes que abranjam todas as áreas 
de atividade.

Dentro desta temática, conforme já 
mencionado, a Câmara Municipal de Mora 
procedeu  a um conjunto de intervenções 
que têm como objetivo reduzir os consumos 
de água em equipamentos e serviços mu-
nicipais, evitando o desperdício e os custos 
elevados. A saber: foi criado um sistema 
de telegestão para abastecimento de água 
na Zona Industrial de Mora, para contro-
lo automático do sistema em alta, desde o 
furo até ao depósito, contribuindo também 
para a prevenção de avarias – em estudo 

está a possibilidade de implementar este 
tipo de equipamento nos restantes sistemas 
de abastecimento do Concelho - Albardas e 
Moita; alterou-se a gestão das regas em es-
paços verdes/ajardinados, de forma a que 
a rega automática seja feita no período da 
noite e em espaços de tempo mais reduzi-
dos; requalificaram-se espaços verdes, como 
é exemplo a rotunda na Avenida do Flu-
viário, substituindo-se a relva por calçada; 
projetou-se a construção de um furo no Par-
que Urbano de Mora – a executar em breve 
– para que a água da rega não tenha que 
provir da rede, evitando a utilização de água 
devidamente tratada que se destina ao con-
sumo humano; procedeu-se à limpeza e re-
paração dos depósitos de água existentes no 
Concelho, para que seja possível continuar 
a garantir o fornecimento de água de quali-
dade à população e para prevenir eventuais 
fugas; substituíram-se sistemas de bomba-
gem da água, da captação até aos depósitos, 

Água, um recurso escasso

apostando em equipamentos mais eficientes e atuais, para modernização dos 
serviços em questão. Para além destas intervenções, a autarquia desenvol-
verá ao longo do tempo outras igualmente importantes em que o objetivo é 
comum às já referidas. 

Com a preocupação assente na sustentabilidade e preservação ambien-
tal e de olhos postos no futuro e nas gerações vindouras, a autarquia aposta 
assim no reforço do investimento em meios que respondam adequadamente 
às necessidades ambientais que são cada vez mais prementes, promovendo o 
uso eficiente dos recursos hídricos. Mas este é um gesto que está ao alcance 
de todos nós, sendo que pequenas mudanças no quotidiano de cada um farão 
certamente uma grande diferença.

 Realização de um novo furo no Parque Urbano de Mora, para utilização da água na rega Requalificação da Rotunda da Unidade do Concelho, com o objetivo de redução no consumo de água

 Estação de Tratamento de Águas da Moita  Depósito de Abastecimento de Água de Cabeção
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Decorrem no Concelho de Mora, os 
trabalhos de substituição das luminárias 
tradicionais existentes na rede de ilumi-
nação pública por outras mais eficientes 
de tecnologia LED.

Trata-se de um projeto de pro-
moção da eficiência energética na ilu-
minação pública, que decorre de uma 
candidatura apresentada pela CIMAC 
– Comunidade Intermunicipal do Alen-
tejo Central – ao Fundo de Eficiência 
Energética (FEE), cujo acordo congrega 
os 14 municípios do distrito de Évora, 
onde se inclui Mora. 

No total serão substituídas cerca 
de 1700 luminárias, prevendo-se a redu-
ção dos custos com iluminação pública 
em 40%. Os trabalhos tiveram início em 
Dezembro de 2019 e irão prolongar-se 
por vários meses, daí que durante esta 
fase possam ocorrer anomalias na IP. 
Contundo, no final da obra, todos cons-
tatarão que valeu a pena. Para a Câmara 
Municipal de Mora, que ao longo do pre-
sente mandato tem desenvolvido outras 
intervenções na área da eficiência ener-
gética, este é um projeto importante, 

tanto pelo fator da poupança prevista, 
como ambientalmente pela diminuição 
das emissões de dióxido de carbono para 
a atmosfera e da poluição luminosa. 

De realçar que, no Concelho de 
Mora, as luminárias de tecnologia LED 

a instalar são produzidas na sua maio-
ria pela Arquiled, empresa especialista 
na área da iluminação LED, localizada 
na Zona Industrial de Mora e uma das 
principais entidades empregadoras do 
Concelho.

Remodelação da iluminação pública
no Concelho de Mora

Em 2019, foram recolhidas no Con-
celho de Mora, pela Ultriplo Lda – Reu-
tilização Têxtil, mais de nove toneladas 
de têxtil usado. Face a igual período de 
2018, este valor representa um aumento 
de 2428kg recolhidos.

Dos 9463 kg recolhidos, a 6092kg 
foi dada uma nova vida com a sua reuti-
lização, 2947 seguiram para reciclagem e 
apenas 423kg chegaram a aterro sanitá-
rio. Sendo de realçar que do valor total, 
9040kg receberam um destino social e 
ambientalmente útil.

Desde há sete anos a esta parte 
que existem em todas as freguesias do 
Concelho contentores para deposição de 
têxteis usados. Sendo a roupa um bem 
essencial, é prioritário a aposta na sua 
reutilização. É com base nesta premissa 
que a Câmara Municipal de Mora aco-
lheu e apoia este projeto que promove 
a sustentabilidade e o respeito pelo am-
biente, permitindo a redução do volu-
me de resíduos gerados e a consequente 
emissão de dióxido de carbono para a 
atmosfera. 

No Concelho de Mora, os contento-
res estão localizados na Rua da Demo-

cracia, em Brotas; na Rua da Quinta, 
em Cabeção; na Rua da Cooperativa 
(Mercearia Alentejana), em Mora; e na 
Estrada Nacional 251, em Pavia. De-

posite as roupas, livros, calçado e brin-
quedos usados num destes contentores e 
estará, seguramente, a contribuir para 
uma causa social! 

Mais de nove toneladas de têxtil recolhidas
no Concelho de Mora



8 Câmara abre concurso 
para remodelação
do Mercado Municipal

A Câmara Municipal de Mora procedeu à abertura de concur-
so para requalificação do Mercado Municipal. O valor base é de 188 
mil euros, tendo sido aprovado em reunião camarária a proposta 
de candidatar o projeto ao financiamento de fundos comunitários.

O Mercado Municipal está situado na Rua do Município, em 
pleno centro histórico de Mora. A sua construção data do início dos 
anos 30 do século XX. Para a população local este é um equipa-
mento que faz parte da sua história, sendo por isso importante a 
valorização da utilidade que lhe está desde sempre conferida.

Ao longo do tempo, a Câmara Municipal de Mora tem levado 
a cabo intervenções, inevitáveis e úteis, de manutenção e melho-
ria do espaço, que têm permitido a sua utilização quotidiana. O 
projeto agora elaborado pretende responder às necessidades cada 
vez mais evidentes de modernização do edifício, prevendo-se a sua 
adequação tanto em termos de conforto como de atratividade. A 
intervenção a executar ocorrerá ao nível da cobertura, pavimento, 
instalações sanitárias, ligação dos espaços, caixilharia e climatiza-
ção..

Com a requalificação do Mercado Municipal de Mora, a au-
tarquia pretende promover uma maior dinamização junto dos ac-
tuais lojistas/empresários e, ao mesmo tempo, criar ali um Viveiro 
de Empresas, através da captação de novos negócios. Para além 
de contribuir para a regeneração do centro histórico de Mora, esta 
remodelação servirá assim de impulso ao empreendedorismo, fa-
zendo parte da estratégia da Câmara Municipal de Mora para com-
bater o desemprego e estimular a economia local. 
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Caros pais/encarregados de 
educação:

À semelhança de anos anteriores, o Cen-
tro de Saúde de Mora já emitiu os cheques-
-dentista referentes ao ano letivo 2019/2020, 
e o Agrupamento de Escolas de Mora encar-
regou-se da sua distribuição. Confirme com o 
seu filho/educando se já recebeu o seu. (Pode 
estar esquecido na mochila)

Estes cheques são destinados a crianças 
e jovens que em 2019 completam 7, 10 ou 13 
anos.

No ano seguinte (2020/2021) os destina-
tários serão as crianças e jovens que comple-
tem os 7, 10 e 13 anos em 2020; e assim suces-
sivamente.

São os cheques-dentista da Saúde Oral/ 
Saúde Escolar, existindo outros, em situações 
muito específicas, com critérios bem definidos.

O cheque-dentista é um documento 
(não é igual aos cheques bancários, é uma fo-
lha A4) que assegura a estas crianças e jovens 
o acesso a tratamentos preventivos e curativos 
prestados gratuitamente por profissionais es-
pecializados nos seus consultórios.

A nível nacional existe uma lista de mé-
dicos e clínicas aderentes, mas junto ao refe-
rido cheque o centro de saúde entrega a lista 
de médicos dentistas aderentes no concelho de 
Mora.

É importante que cada um de vós per-
ceba que a emissão dos cheques-dentista se-
guintes depende da necessidade de proceder a 
novos tratamentos, previstos e fundamenta-
dos no plano de tratamento definido na pri-
meira consulta pelo médico aderente.

Importante também referir que cada 
criança e jovem deve completar os tratamen-
tos e utilizar os cheques que lhe forem atribuí-
dos, de modo a que na faixa etária seguinte 
lhe possam ser atribuídos novos cheques. São 
vários os tratamentos contemplados pelo refe-
rido cheque, e mesmo que não existam cáries 
nem necessidade de qualquer tipo de trata-
mento, é sempre importante a colocação ou 
renovação dos selantes; e só assim se assegura 
o direito ao cheque seguinte.

Mais especificamente: um jovem que te-
nha cumprido sempre o seu plano de cheques-
-dentista e de tratamento aos 7, 10 e 13 anos, 

tem direito a um novo cheque emitido no cen-
tro de saúde após a sua solicitação por parte 
dos pais ou encarregados de educação, aos 16 
anos e posteriormente aos 18 (estes últimos 
já não serão entregues na escola, mas sim em 
contexto de consulta no centro de saúde).

Os cheques devem ser assinados pelo en-
carregado de educação ou pela pessoa que em 
sua representação acompanhe a criança ou 
jovem com idade inferior a 16 anos à consulta.

Estes cuidados, associados a uma boa 
higiene oral em casa e ao bochecho fluoretado 
no 1º Ciclo na escola, contribuem para uma 
melhoria da saúde oral dos nossos filhos.

Vamos investir mais um pouco na saúde 
oral dos nossos filhos, pois não se trata ape-
nas da sua saúde oral e sim da sua saúde no 
geral. Problemas de saúde orais provocam ou-
tros problemas de saúde (a nível do aparelho 
digestivo, por exemplo) e inclusive levam a 
problemas de auto-estima.

 Vamos aproveitar o pouco que recebe-
mos gratuitamente.

Mais Vale Prevenir...

EPILEPSIA

Saúde Oral Gratuita!

Centro de Saúde de Mora/ UCSP
 Enfermeira Sofia Pacheco 

A Epilepsia é uma doença neurológica, 
descrita desde a Antiguidade (os primeiros 
registos datam de há mais de 3000 anos) que 
a relatam como sendo de origem sobrena-
tural, associada a entidades demoníacas e a 
atos mágicos, passando por Hipócrates, que 
rejeita entusiasticamente estes conceitos, a 
História da Epilepsia é marcada, numa fase 
inicial, pelo conflito entre o sobrenatural e o 
natural. Esta dicotomia tem acompanhado 
a doença ao longo da História e ainda se ve-
rifica nalgumas regiões do globo, apesar da 
grande evolução da ciência e da medicina.

Portugal acompanha de perto as 
transformações científicas e as formas de 
abordagem diagnóstica e de tratamento pre-
conizadas internacionalmente, procurando 
assegurar uma melhoria dos cuidados de 
saúde e a integração social do epilético. 

A Epilepsia é uma doença do sistema 
nervoso central, revelando-se por crises epi-
lépticas recorrentes devido a alterações repe-
tidas, súbitas e breves da atividade elétrica 
do cérebro.

Existem dois tipos principais de crises 
epilépticas:

A crise epiléptica generalizada, que en-
volve todo o cérebro e provoca perturbações 
do estado de consciência, dentro destas te-
mos as crises tónico-clónicas generalizadas, 
a pessoa perde a consciência, cai ao chão pa-
rando temporariamente de respirar, todos os 
músculos contraem durante um curto perío-
do, seguido de uma série de movimentos es-
pasmódicos, pode ocorrer incontinência vesi-
cal ou fecal, bem como mordedura da língua. 

As crises de ausência, nas quais a perda de 
consciência ocorre durante poucos segundos, 
podendo a pessoa ficar com um olhar vazio, 
fixo; pestanejar rapidamente; efetuar movi-
mentos de mastigação; mover ritmicamente 
um braço ou uma perna.

A crise epiléptica focal ou parcial, a 
descarga elétrica está limitada apenas a uma 
área do cérebro, dentro destas temos a crise 
parcial simples, a pessoa permanece acorda-
da e consciente, os sintomas variam de movi-
mentos espasmódicos numa parte do corpo, 
experiencias de odores, sons anormais ou 
alterações visuais, náuseas, sintomas emo-
cionais (Como medo ou raiva inexplicados). 
A crise parcial complexa, a pessoa pode pa-
recer consciente, mas não responde, podendo 
apresentar um olhar vazio, movimentos de 
mastigação ou estalar dos lábios, movimen-
tos repetitivos das mãos, comportamentos 
fora do comum. Depois da crise, a pessoa 
não tem memória do episódio.

Desde 2015 que é comemorado na 
segunda-feira da segunda semana de Feve-
reiro o Dia Mundial da Epilepsia, quer nos 
encontremos no hemisfério norte, no hemis-
fério sul, a oeste ou este de Greenwich, seja 
homem ou mulher, seja qual for a crença ou 
religião. Na Europa já anteriormente este 
dia era assinalado, como dia Europeu da 
Epilepsia.

Em 2020 será no dia 10 de Fevereiro.
Este dia esteve sempre muito associado 

a São Valentim, personagem historicamente 
invocada pelos doentes que sofriam de Epi-
lepsia para sua protecção, surgindo como 

patrono da Epilepsia.
Como em muitos casos as crises epilé-

ticas não são previsíveis, estas pessoas pre-
cisam de ajuda principalmente para não se 
magoarem durante as convulsões. Por isso, 
fique atento e saiba como proceder durante 
as crises

• Mantenha a calma e tranquilize as 
pessoas ao seu redor;

• Evite que a pessoa caia bruscamente;
• Tente colocar a pessoa de costas, num 

local confortável e seguro, com a cabeça pro-
tegida com algo macio;

• Mantenha a cabeça lateralizada (vol-
tada de lado), para que não sufoque com a 
saliva;

• Se for possível levante o queixo para 
permitir a passagem do ar;

• Não tente introduzir objetos na boca;
• Desaperte as roupas, se necessário;
• Nunca segure a pessoa, nem impeça 

os seus movimentos;
• Afaste objetos que possam magoar;
• Não esbofetei, não deite água, não dê 

coisas a cheirar;
• Verifique se existe pulseira, medalha 

ou outra identificação médica de emergên-
cia;

• Permaneça junto da pessoa até que 
recupere a consciência;

• Se a crise convulsiva durar mais de 5  
minutos peça ajuda (112);

• Quando a crise passar deixe a pessoa 
descansar.

Centro de Saúde de Mora/ UCSP
Enfermeira Madalena Barnabé



Em Reunião de Câmara realizada a 13 de Novembro de 2019 foi deliberado:

Projeto de arquitetura: deliberado por unanimidade aprovar o projeto de arquite-
tura em nome da SCMMora, para alteração e ampliação de estrutura residencial 
para idosos, sita em Mora.

Procedimento por concurso público “Construção da nova rotunda na Avenida do 
Fluviário” – aprovação da atualização do plano de sinalização temporária: delibe-
rado por unanimidade aprovar a atualização do documento “Plano de Sinalização 
Temporária”, no seguimento da tramitação do procedimento para a execução da 
empreitada de “Construção de nova rotunda na Avenida do Fluviário”.

Escola Municipal de Dança – normas de funcionamento: deliberado por unanimi-
dade aprovar o referido documento.

2ª Revisão às Grandes Opções do Plano 2019-2022: deliberado por unanimidade 
maniestar acordo com a proposta da 2ª Revisão às Grandes Opções do Plano 
2019-2022 (2ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos 2019-2022 e 2ª Revi-
são ao Plano das Atividades mais Relevantes 2019-2022), e submeter as mesmas 
à aprovação da Assembleia Municipal.

2ª Revisão Orçamental 2019: deliberado por unanimidade manifestar acordo com 
a proposta da 2ª Revisão ao Orçamento da Receita e da Despesa do ano de 2019, 
e submeter a mesma à aprovação da Assembleia Municipal.

Assunção de compromissos plurianuais: deliberado por unanimidade enviar à As-
sembleia Municipal a presente proposta, para deliberação dos seguintes pontos: 
1 - Para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/2012, de 
21 de fevereiro, emitir autorização prévia genérica favorável à assunção de com-
promissos plurianuais, nos casos seguintes: a) Resultem de planos ou programas 
plurianuais legalmente aprovados; b) Os seus encargos não excedam o limite de 
99.759,58€, em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contratação 
e o prazo de exe-cução de três anos. 2 - Em todas as sessões ordinárias da 
Assembleia Municipal deverá ser presente uma informação da qual constem os 
compromissos plurianuais assumidos, ao abrigo da autorização prévia genérica 
que ora se propõe.

Proposta de taxas de IMI para 2020 (artigo 112º do CIMI): deliberado por unani-
midade as taxas de IMI no ano de 2019 e para 2020, submetendo a proposta à As-
sembleia Municipal - a) Nos termos do nº 5 do art.º 112º do Código IMI, a taxa de 
0,3%, que conjugado com a alínea c) do nº 1 do mesmo artigo (prédios urbanos 
nos termos do CIMI) na sua última redação; - b) Ao abrigo do nº 6 do art.º 112º 
do Código do IMI, minorar em 15% a taxa decorrente da alínea anterior como 
forma de combate à desertificação, nas zonas urbanas das freguesias do concelho, 
que sejam objeto de reabilitação urbana ou combate à desertificação. c) Ao abrigo 
do n. º 8 do art.º 112.º do Código do IMI, majorar em 30% a taxa decorrente 
da alínea a) referentes a prédios urbanos degradados que, face ao seu estado de 
conservação, não cumpram satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a 
segurança das pessoas e bens; d) Ao abrigo do n.º 9, do art.º 112º do Código do 
IMI, majorar até ao dobro da taxa aplicável os prédios rústicos com áreas flores-
tais que se encontrem em situação de abandono, não podendo da aplicação desta 
majoração resultar uma coleta de imposto inferior a vinte euros por cada prédio 
abrangido. Para efeitos do cumprimento dos nºs 15 e 16 do art.º 112.º, a Câmara 
Municipal disponibilizará a informação existente à data da comunicação pre-vista 
no nº 14 do mesmo artigo. No cumprimento do disposto no nº 14 do art.º 112º 
do Código do IMI, estas taxas devem ser comunicadas por via electrónica, até 31 
de dezembro à Direcção-Geral dos Impostos. 

Proposta de derrama sobre IRC para 2020 (ARTIGO 18.º DA LEI 73/2013, DE 3 
DE SETEMBRO - REFALEI): deliberado por maioria o seguinte - a) Ao abrigo do 
nº 1 do art.º 18º da Lei nº 73/2013 de 03/09 lançar em 2020 uma derrama com 
a taxa de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de impostos sobre 
o IRC; b) Ao abrigo do nº 24 do art.º 18º da mesma Lei, propor à Assembleia 
Municipal reduzir para 0,5% de taxa de derrama para os sujeitos passivos com 
um volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse os 150.000€; c) Sub-
meter estas taxas a deliberação da Assembleia Municipal ao abrigo da alínea d) do 
nº 1 do art.º 25º e a alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33º ambos da Lei 75/2013, de 
12 de Setembro. da Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro.

Proposta de participação do Município no IRS 2020 (Art. 26º da lei 73/2013 de 
3/09): deliberado por maioria o seguinte - 1 - Ao abrigo dos nºs 1 e 2 do artigo 
26º da Lei nº 73/2013, de 3 de Setembro, manter a participação do município 
no IRS, fixando em 5% a percentagem daquela participação; 2- Submeter aquela 
percentagem de participação variável no IRS para deliberação da Assembleia Mu-
nicipal, em cumprimento do disposto na alínea c) do nº 1 do artigo 25º e alínea 
ccc) do n.º 1 do artigo 33º ambos da Lei 75/2013, de 12 de Setembro da Lei nº 
75/2013, de 12 de Setembro.

Taxa Municipal de Direitos de Passagem – proposta percentual a aplicar em 2020: 
deliberado por unanimidade o seguinte - nos termos do disposto na alínea ccc) 
do nº. 1 do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n°. 75/2013, de 12 de Setembro, aprovar e submeter à aprovação da Assembleia 
Municipal, nos termos da alínea b) do nº. 1 do artigo 25º do mesmo Regime 
Jurídico e na alínea o) do art.º 14º da Lei n.º 73/2013, de 03 de Setembro, o per-
centual de 0,25% relativo à Taxa Municipal de Direitos de Passagem para vigorar 
no ano de 2020.

Tabela de preços 2020: deliberado por unanimidade aprovar a referida tabela.

Despachos do Sr. Presidente da Câmara: - em que aprovou a 7ª alteração ao 
Orçamento da Despesa 2019; - em que determinou abrir procedimento tipo 
Ajuste Directo para “Aquisição de Plataformas de Suporte aos Serviços Muni-
cipais” e determinou que seja consultada a empresa Medidata.net, com valor 
base de 6.604€; - em que determinou abrir procedimento tipo Consulta Prévia 
para “Fornecimento de material para diversos serviços do Município de Mora e 
determinou que sejam consultadas as empresas José Coelho Filipe – Sociedade 
Unipessoal Lda., Cooperativa Agrícola de Mora, Blocomor – Materiais de Cons-
trução Lda, com valor base de 2.855€; - em que determinou adjudicar à firma So-
ciedade Construções Cabeçanense Lda, a “Reabilitação das empenas do Fluviário 
de Mora”, pelo valor de 37.997.30€ mais IVA; - em que determinou adjudicar à 
firma Electro Requetim – Distribuição de Material Eléctrico SA. a “Aquisição de 
equipamento de águas e saneamento”, pelo valor de 6.925,50€ mais IVA; - em 
que determinou abrir procedimento tipo Consulta Prévia para “Fornecimento 
de Gasolina” e determinou que sejam consultadas as empresas Crisalbi, Com-
bustíveis Lda., Mercearia Alentejana – Supermercados Lda., BP Pavia Completa 
Simetria, Lda., pelo valor base de 1,700€; - em que determinou, na sequência de 
requerimento apresentado por Manuel Marques Varandas, certificar que para o 
prédio situado na Rua Estreita, nº. 5, em Cabeção, que à data da sua construção, 
anterior à da entrada em vigor do PDM, e por se situar fora do perímetro urbano 
e das Zonas rurais de proteção fixadas para sede de Concelho e não existindo 
prova de qualquer deliberação Municipal que tornasse extensivo o regime de 
licenciamento introduzido pelo RGEU naquela data, não seria obrigatório o licen-
ciamento municipal e a respetiva licença de utilização, mais determinou certificar 
o referido imóvel.

Instalação de área de serviço para caravanas - Mora: deliberado por unanimidade 
aprovar o respetivo projeto e candidatar o mesmo ao Programa Valorizar – Linha 
de Apoio à Valorização Turística do Interior.

Cedência de transportes: deliberado por unanimidade aprovar a cedência de 
transporte ao Grupo Desportivo de Pavia para deslocações previstas no calen-
dário 2019/2020.

Em Reunião de Câmara realizada a 11 de Dezembro de 2019 foi deliberado:

Declaração de caducidade: deliberado por unanimidade declarar a caducidade da 

deliberação que aprovou o projeto de arquitetura em nome de Pina & Chitas, Lda. 
para construção de Indústria Agroalimentar na Zona Industrial de Mora; delibe-
rado por unanimidade  declarar a caducidade da licença em nome de SCMMora 
para ampliação e alteração de estrutura residencial para alojamento de idosos.

Emissão de certidões – presentes os seguintes pedidos de emissão de parecer 
favorável ao negócio de compropriedade: Mário Joaquim Alves Salgado Damas 
Mora, prédio denominado “Montinho do Meio”, em Mora, e do prédio denomi-
nado “Vale do Homem”, em Mora, deliberado por unanimidade não ver qualquer 
inconveniente na constituição das referidas compropriedades. – presentes os se-
guintes pedidos de emissão de certidões comprovativas de que não era exigível 
a licença de utilização à data da construção: Kelly Odete de Sousa Correia e 
Stephanie de Sousa, prédio em Cabeção; Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de 
Moravis, CRL, prédio em Mora; João Francisco Marques da Silva, prédio em Pavia.

Prorogação do prazo para elaboração do Plano de Pormenor do Vale Bom, em 
Mora: deliberado por unanimidade prorrogar o prazo por mais 6 meses.

Alterações durante a execução da obra – arquitetura e especialidades: aprovado 
por unanimidade os projetos em nome de Courela de Monte Pinto – Sociedade 
Agrícola e Turística, Lda., bem como prorrogar o prazo de execução da obra 
por 8 meses.

Concurso pintura “Pintar Abril” – atribuição de prémios: deliberado por unani-
midade atribuir as compensações monetárias para os alunos dos 12 trabalhos 
selecionados. 

Anulação de operações não orçamentais: deliberado por unanimidade manifestar 
acordo com a proposta apresentada. 

Despachos do Sr. Presidente da Câmara: - em que determinou abrir procedimen-
to tipo Ajuste Directo para “Prestação de serviços de técnico responsável pela 
exploração das Instalações Eléctricas do Município de Mora” e que seja consul-
tada a emprensa Joaquim Maria Gaspar Nogueira, sendo o valor base de 6.600€; 
- em que determinou adjudicar à empresa Blocomor – Materiais de Construção, 
Lda. o “Fornecimento de material para diversos serviços do Município de Mora”, 
pelo valor 1.797,93€ mais IVA; - em que determinou adjudicar à empresa Crisalbi 
Combustíveis, Lda. o “Fornecimento de Gasolina”, pelo valor de 1.210€ mais IVA; 
- em que determinou adjudicar à firma Look 4 Security Unipessoal, Lda. a execu-
ção da “Prestação de serviços de segurança e vigilância no Fluviário de Mora, pelo 
valor de 41.395€ mais IVA; - aprovar 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).

Projecto WIFI Turismo@Alentejo Central: deliberado por unanimidade aprovar a 
minuta para constituição de Agrupamento das Entidades Adjudicantes com vista à 
participação do Município de Mora no Projecto WiFi Turismo@Alentejo Central.

EPRAL – pedido de estágio Duarte Mendes: deliberado por unanimidade manifes-
tar acordo e autorizar a realização do referido Estágio.

Em Reunião de Câmara realizada a 26 de Dezembro de 2019 foi deliberado:

Período antes da ordem do dia: pela Srª. Vereadora Paula Cristina Calado Chuço, 
foi abordada a questão da sinalização vertical de orientação colocada na nova 
rotunda, que deve ser retificada, uma no nome da localidade, outra redireccionada 
para que os automobilistas possam ter uma leitura da informação contida na 
sinalização. Pela Srª. Vereadora também foi dada a sugestão para ser criada uma 
zona de estacionamento, na área que se encontra entre a Avenida do Fluviário 
e a Rua 5 de Outubro para facilitar o estacionamento e a circulação necessária 
daquela zona, que por vezes é bastante complicada. O Sr. Vice-Presidente, Marco 
Filipe Barreiros Pires, tomou conhecimento do lapso existente na sinalização co-
locada na nova rotunda da Avenida do Fluviário de Mora, mais precisamente no 
nome da Vila de Pavia, em que consta Paiva, bem como das sugestões feitas pela 
Srª. Vereadora Paula Cristina Calado Chuço, em relação à sinalização existente 
naquela zona. No que se refere à sugestão quanto à construção de uma Zona 
de Estacionamento na área que se encontra entre a Avenida do Fluviário e a 
Rua 5 de Outubro o Sr. Vice-Presidente informou que esse local estava previsto 
como zona pedonal, mas como o projeto ainda não estava feito ir-se-á avaliar a 
referida sugestão.

Projeto de alterações: aprovado por unanimidade o projeto de alterações em 
nome de Manuel Silva da Rosa, para construção de edifício de habitação na Rua 
do Caminho de Ferro nº56, em Mora.

Relatório de vistoria: deferido por unanimidade a licença de utilização em nome 
de Humberto da Silva Estevão para ocupação do seu prédio na Rua de São Pedro 
nº6, em Mora.

Averbamento de processo: deferido por unanimidade o averbamento do pro-
cesso nº012/2002 em nome de João Varandas de Sousa, para o nome de Anabela 
Lopes Escada.

Procedimento por concurso público para “Construção da nova rotunda da Ave-
nida do Fluviário em Mora” – aprovação do auto de medição nº6 (CP 05-2018): 
deliberado por unanimidade aprovar.

Grupo de pesca “Os Águias de Cabeção” – proposta de atribuição de subsídio: 
deliberado por uninamidade conceder um subsídio de 750€.

Calendário de escala de turnos de serviço das Farmácias no Município de Mora: 
tomado conhecimento e deliberado por unanimidade manifestar o seu acordo.

Despachos do Sr. Presidente da Câmara: - em que determinou autorizar a alte-
ração do horário de trabalho dos funcionários afetos aos serviços de transporte 
da Câmara Municipal; - em que determinou aprovar a 9ª alteração ao Orçamento 
da Despesa 2019, a 11ª modificação às Grandes Opções do Planto 2019-2022 e 
a 2ª alteração ao Plano de Atividades Mais Relevantes 2019-2022; - em que de-
terminou abrir procedimento tipo Ajuste Direto para “Sinalização Turística para o 
Concelho de Mora” e que seja consultada a empresa SNSV – Sociedade Nacional 
de Sinalização Vertical, sendo o valor de 8.903,80€; - em que determinou adju-
dicar à empresa Dinamicalegre a “Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene 
do Fluviário e Museu Interativo do Megalitismo, pelo valor de 38.250€; - em que 
determinou adjudicar à empresa Joaquim Maria Gaspar Nogueira a prestação de 
serviços de técnico responsável pela exploração das Instalações Eléctricas do 
Município de Mora, pelo valor total de 6.600€; - em que determinou adjudicar à 
empresa SNVS – Sociedade Nacional de Sinalização Vertical, Lda. o procedimento 
de “Sinalização Turística para o Concelho de Mora”.

1º Aditamento Acordo Colaboração Implementação Programa Apoio Redução 
Tarifário (PART): deliberado por unanimidade aprovar o aditamento no Acordo 
de Colaboração.

Cedência de transportes: deliberado por unanimidade aprovar a cedência de 
transporte às seguintes instituições – Escola de Natação para deslocações a pro-
vas de natação previstas no calendário 2019/2020; Paróquia de Cabeção para des-
locação dos Jovens da Missão País a 26/01 e 02/02; Agrupamento de Escolas de 
Mora para visita de estudo a Sousel a 07/05; Sociedade Columbófila Cabeçanense 
e Morense para transporte de pombos para a época desportiva.

Música no Rio – programa 365 – Ribatejo – edição 2020: deliberado por unanimi-
dade candidatar o Festival ao referido programa.

Calendarização das reuniões ordinárias para 2020: deliberado por unanimidade 
aprovar o seguinte calendário – 8 e 22/01; 5 e 19/02; 4 e 18/03; 1, 15 e 29/04; 13 
e 27/05; 9 e 24/06; 8 e 22/07; 5 e 19/08; 2, 16 e 30/09; 14 e 28/10; 11 e 25/11; 

9 e 23/12.

Em Reunião de Câmara realizada a 8 de Janeiro de 2020 foi deliberado:

Emissão de certidão – isenção de licença de utilização: Manuela Rosa Coelho, na 
qualidade de cabeça de casal da herança de Luís Coelho, prédio em Cabeção - 
deliberado por unanimidade emitir parecer favorável, deferindo o pedido.

Pagamento de faturas (periodicidade): deliberado por unanimidade manter o 
sistema de um mapa mensal de faturas coincidente com a 1ª reunião ordinária.

Autorização permanente de pagamentos: aprovado por unanimidade autorizar 
os pagamentos das despesas constantes na proposta apresentada pela Divisão 
Administrativa Financeira. 

Regulamento do fundo de maneio 2020: deliberado por unanimidade aprovar 
o regulamento.

Introdução do saldo transitado do ano de 2019 para calculo dos fundos dispo-
níveis no mês de Janeiro/2020: aprovado por unanimidade integrar os fundos 
disponíveis.

Despachos do Sr. Presidente da Câmara: - em que aprovou a 10ª alteração ao 
Orçamento da Despesa de 2019, a 12ª modificação às Grandes Opções do Plano 
2019-2022 e a 3ª alteração ao Plano das Atividades Mais Relevantes 2019-2022. 

Proposta de Estágio Profissional: deliberado por unanimidade aprovar a realiza-
ção do referido estágio solicitado pela Escola Profissional de Coruche para a 
formanda Cláudia Sofia Lopes Vinagre, referente ao Curso de Técnico de Gestão.

Em Reunião de Câmara realizada a 22 de Janeiro de 2020 foi deliberado:

Período antes da ordem do dia: pela Srª Vereadora, Paula Cristina Calado Chuço, 
foi perguntado como se encontra a situação da Assistente Operacional da Sala do 
Jardim de Infância de Pavia. - Pela Srª Vereadora Mafalda Isabel Carreiras Goulão 
Lopes, Responsável pelo Pelouro da Educação, foi esclarecido que é o Ministé-
rio da Educação o responsável pela situação, (substituir os funcionários que se 
encontram doentes, em situação de baixa). Dado o referido Ministério não ter 
resolvido nada, resolveu a Câmara Municipal, através da celebração de um Proto-
colo de Cooperação com a Dgeste, de forma a garantir o normal funcionamento 
da Sala do Jardim de Infância de Pavia.

Alteração de edifício de habitação: deliberado por unanimidade aprovar o projeto 
de alterações em nome de Fernando Jorge Costa Ramos, para prédio em Pavia, e 
conceder o prazo de 6 meses para entrega de projetos.

Emissão de certidão – isenção de licença de utilização: Carolina Alice Carapinha 
Pasadinhas, para prédio em Cabeção - deliberado por unanimidade emitir pare-
cer favorável, deferindo o pedido.

Procedimento por ajuste directo "Empreitada e remodelação das instalações elé-
tricas do campo de jogos de futebol de Mora" - aprovação do auto de medição nº. 
03: deliberado por unanimidade aprovar o referido auto de medição. 

Procedimento por ajuste direto "Empreitada e remodelação das instalações elé-
tricas do campo de jogos de futebol de Mora" - aprovação do cálculo provisó-
rio da revisão de preços (AD 23-2017): deliberado por unanimidade aprovar o 
referido calculo.

Procedimento por ajuste direto "Empreitada e remodelação das instalações elé-
tricas do campo de jogos de futebol de Mora" - aprovação da conta final (AD 
23-2017): deliberado por unanimidade aprovar o referido documento.

Zona Industrial Lote 51 – revisão: deliberado por unanimidade aprovar a reversão 
do lote 51 na Zona Industrial de Mora para plena posse do Município, ao Sr. Jorge 
Duarte Mendes Martins.

Procedimento por Concurso Público "Requalificação do Mercado Municipal de 
mora-viveiro de empresas" - abertura de pro-cedimento: deliberado por unani-
midade abrir o referido Concurso e aprovar o projecto de execução, convite, 
caderno de encargos e demais documentos, com valor base de 188.000€ mais 
IVA. Mais foi deliberado por unanimidade candidatar o projeto ao financiamento 
dos fundos comunitários.

Alteração ao Regulamento do Programa de Apoio à Recuperação de Habita-
ções Degradadas: deliberado por unanimidade aprovar o referido Regulamento e 
envia-lo para aprovação à Assembleia Municipal. 

Rescisão do contrato de exploração do Bar Cafelítico: deliberado por unanimi-
dade aceitar a referida rescisão.

Isenção de RSU do consumidor nº203 da fatura de Setembro 2019: deliberado 
por unanimidade retirar o valor do RSU do referido consumidor e respectiva 
fatura.

Despachos do Sr. Presidente da Câmara: - em que determinou abrir procedi-
mento tipo Consulta Prévia para "Fornecimento contínuo de gasolina" e mais 
determinou que sejam consultadas as seguintes empresas: Crisalbi, Combustí-
veis, Lda., Mercearia alentejana- Supermercados Lda., BP Pavia, com valor base de 
4.980€; - em que determinou abrir procedimento tipo Consulta Prévia para "For-
necimento contínuo de cimento" e mais determinou que sejam consultadas as 
seguintes empresas: Dedeiras - Materiais de Construção, Lda., Luis Miguel Diogo 
- Sociedade Unipessoal, Lda., Blocomor, Lda - Materiais de Construção, J.A.V. - Ma-
teriais de Construção, Lda., com valor base de 5,500€; - em que determinou abri 
procedimento tipo Ajuste Direto para "Pista de Atletismo de Pavia" e mais deter-
minou que seja consultada a empresa João Artur Cornacho & Filhos, Lda., com o 
valor base de 15.500€; - em que determinou abrir procedimento tipo Consulta 
Prévia para "Fornecimento contínuo de bens alimentares e de limpeza para 2020" 
e mais determinou que sejam consultadas as seguintes empresas: Cooperativa de 
Consumo Popular de Cabeção, SRL., Coop-Brotense Cooperativa de Consumo, 
SRL., António Manuel Aniceto da Silva, com valor base de 24.180€; - em que apro-
vou a 2ª. alteração ao Orçamento da Receita 2020; - em que determinou abrir 
procedimento tipo Consulta Prévia para "Fornecimento Contínuo de Materiais 
de Construção Civil" e mais determinou que sejam consultadas as seguintes em-
presas: Dedeiras - Materiais de Construção, Lda., Luis Miguel Diogo - Sociedade 
Unipessoal, Lda., Blocomor, Lda - Materiais de Construção, J.A.V. - Materiais de 
Construção, Lda., M Caçador & Caçador Lda., com valor base de 9.700€.

Secretaria-geral da Administração Interna – proposta de protocolo de colabo-
ração: deliberado por unanimidade manifestar acordo com o referido protocolo 
indo proceder à sua assinatura.

Cedência de transportes: deliberado por unanimidade aprovar a cedência de 
transporte às seguintes instituições – Futsal Clube de Mora para deslocação a 
Montemor-o-Novo a 7 de Março; Associação Cultural “Tocar a Emoção” para 
deslocação a Viana do Alentejo a 25 de Fevereiro; Agrupamento de Escolas de 
Mora para duas visitas de estudo a Campo Maior a 23 de Janeiro e a Portel a 
23 de Abril.

Estágios: deliberado por unanimidade autorizar os Estágios para os formandos  
Pedro Miguel Raminhos Pereira e Duarte Garcia Miguens, do Curso Profissional 
de Técnicos Administrativos. 

Acordo de cooperação – (Educação Pré-Escolar) – deliberado por unanimidade 
celebrar acordo de colaboração com DGESTE, referente especialmente ao que 
se refere ao nº de Auxiliares de Ação Educativa afeta a cada Jardim de Infância.

Resumo das Deliberações das Reuniões de Câmara
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Concelho em obra

 Reabilitação dos passeios na Rua 5 de Outubro, em Pavia

  Requalificação dos passeios do Bairro João Lopes Aleixo, 
em Cabeção

 Pintura do Fluviário de Mora

 Alargamento da Rua Catarina Eufémia, em Mora  Requalificação dos passeios na Rua São João, em Mora

 Requalificação da Rotunda da Unidade do Concelho, em Mora




