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EDITAL 
Engº. Luís Simão Duarte de Matos, Presidente da Câmara Municipal de Mora, torna público, 

em cumprimento do disposto no nº. 1 do artigo 56º. da Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro, 

que na sua reunião ordinária de 06 de Janeiro de 2021, foram, pela Câmara Municipal de 

Mora ou pelos Titulares do respetivo Órgão, tomadas as seguintes deliberações e decisões: 

Deliberações: 
Câmara Municipal: 

 
PAGAMENTO DE FATURAS ( PERIODICIDADE ): A 
Câmara Municipal deliberou por unanimidade man-
ter o sistema de um mapa mensal de faturas coinci-
dente com a 1ª. reunião ordinária.  
 
AUTORIZAÇÃO PERMANENTE DE PAGAMENTOS: 
Presente informação da Divisão Administrativa 
Financeira, propondo que a Câmara Municipal tome 
uma deliberação no sentido de autorizar o Senhor 
Presidente da Câmara a realizar e autorizar as 
seguintes despesas:  
a) Encargos com empréstimos; 
b) Vencimentos, salários e outras remunerações cer-
tas e permanentes do pessoal;  
c) Entrega ao Estado e outras Entidades de receitas 
que lhe foram consignadas;  
d) Encargos de seguros de móveis e imóveis do patri-
mónio municipal e do pessoal contra acidentes no 
serviço;  
e) Emolumentos ao Tribunal de Contas;  
f) Salários ao pessoal empregado acidentalmente na 
execução de trabalhos de 
reparação e conservação urgentes;  
g) Pensões de Aposentação;  
h) Assinatura do Diário da Republica;  
i) Horas extraordinárias prestadas pelo pessoal;  
j) Pagamentos à Imprensa Nacional Casa da Moeda;  
l) Compra de gasóleo e outros bens necessários ao 
funcionamento dos Serviços.  
A Câmara Municipal tomou conhecimento tendo o 
Senhor Presidente posto à votação o presente ponto 
o qual foi aprovado por unanimidade. 
 
 REGULAMENTO DO FUNDO DE MANEIO 2020:  A 
Câmara Municipal deliberou por unanimidade apro-
var o Regulamento do Fundo Maneio, para o ano de 
2021.  
 
APOIO À ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS, PENSIO-

NISTAS E IDOSOS DE MORA - COMBATE AO COVID-19: 
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade con-
ceder a atribuição de um apoio em materiais, para o 
combate ao COVID-19 à Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Mora, no valor de 83,72 € 
(Iva incluído), de acordo com a lista que se anexa à 
presente proposta, ao abrigo do disposto nas alíneas o) 
e u) do nº. 1 do artigo 33 da Lei 75/2013, de 12 de 
Setembro, e no âmbito do Regulamento de Atribuição 
de Apoios pelo Município de Mora, em vigor.  
 
APOIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEI-
ROS VOLUNTÁRIOS DE MORA - COMBATE AO COVID-
19: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 
conceder a atribuição de um apoio em materiais, para 
o combate ao COVID-19 à Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Mora, no valor de 2.699,37 
€ (Iva incluído), de acordo com a lista que se anexa à 
presente proposta, ao abrigo do disposto nas alíneas o) 
e u) do nº. 1 do artigo 33 da Lei 75/2013, de 12 de 
Setembro, e no âmbito do Regulamento de Atribuição 
de Apoios pelo Município de Mora, em vigor.  
 
APOIO AO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL NOSSA 
SENHORA DA PURIFICAÇÃO - COMBATE AO COVID-19: 
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade con-
ceder a atribuição de um apoio em materiais, para o 
combate ao COVID-19 ao Centro Social e Paroquial 

Nossa Senhora da Purificação, no valor de 8.857,14€ 

(Iva incluído), de acordo com a lista que se anexa à 

presente proposta, ao abrigo do disposto nas alíneas o) e 

u) do nº. 1 do artigo 33 da Lei 75/2013, de 12 de Setem-

bro, e no âmbito do Regulamento de Atribuição de 

Apoios pelo Município de Mora, em vigor.  

 

APOIO À ASSOCIAÇÃO PROTETORA DA CASA 

DE REPOUSO DOS REFORMADOS DE BROTAS 

- COMBATE AO COVID-19: A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade conceder a atribuição de um 

apoio em materiais, para o combate ao COVID-19 à 

Associação Protetora da Casa de Repouso dos 

Reformados de Brotas, no valor de 5.176,86 € (Iva 

incluído), de acordo com a lista que se anexa à presente 
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proposta, ao abrigo do disposto nas alíneas o) e u) do 

nº. 1 do artigo 33 da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, 

e no âmbito do Regulamento de Atribuição de Apoios 

pelo Município de Mora, em vigor.  

 

APOIO À SANTA CASA DA MISERICÓRDIA 

DE PAVIA - COMBATE AO COVID-19: A Câma-

ra Municipal deliberou por unanimidade conceder a 

atribuição de um apoio em materiais, para o combate 

ao COVID-19 à Santa Casa da Misericórdia de 

Pavia, no valor de 5.298,86 € (Iva incluído), de acor-

do com a lista que se anexa à presente proposta, ao 

abrigo do disposto nas alíneas o) e u) do nº. 1 do artigo 

33 da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, e no âmbito do 

Regulamento de Atribuição de Apoios pelo Município 

de Mora, em vigor.  

 

APOIO À SANTA CASA DA MISERICÓRDIA 

DE MORA - COMBATE AO COVID-19: A Câma-

ra Municipal deliberou por unanimidade conceder a 

atribuição de um apoio em materiais, para o combate 

ao COVID-19 à Santa Casa da Misericórdia de 

Mora, no valor de 5.176,86 € (Iva incluído), de acor-

do com a lista que se anexa à presente proposta, ao 

abrigo do disposto nas alíneas o) e u) do nº. 1 do artigo 

33 da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, e no âmbito do 

Regulamento de Atribuição de Apoios pelo Município 

de Mora, em vigor.  
 

APOIO AO CORPO NACIONAL E ESCUTAS - 

COMBATE AO COVID-19: A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade conceder a atribuição de 

um apoio em materiais, para o combate ao COVID-19 

à Corpo Nacional de Escutas, no valor de 82,69€ 

(Iva incluído), de acordo com a lista que se anexa à 

presente proposta, ao abrigo do disposto nas alíneas o) 

e u) do nº. 1 do artigo 33 da Lei 75/2013, de 12 de 

Setembro, e no âmbito do Regulamento de Atribuição 

de Apoios pelo Município de Mora, em vigor.  

 

APOIO À ASSOCIAÇÃO DE CABEÇÃO DE 

SOLIDARIEDADE AOS TRABALHADORES 

IDOSOS - COMBATE AO COVID-19: A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade conceder a 

atribuição de um apoio em materiais, para o combate 

ao COVID-19 à Associação de Cabeção de Solidarie-

dade aos Trabalhadores Idosos, no valor de 

7.776,14€ (Iva incluído), de acordo com a lista que se 

anexa à presente proposta, ao abrigo do disposto nas 

alíneas o) e u) do nº. 1 do artigo 33 da Lei 75/2013, de 
12 de Setembro, e no âmbito do Regulamento de Atri-

buição de Apoios pelo Município de Mora, em vigor.  

 

DESPACHOS DO SENHOR PRESIDENTE DA 

CÂMARA: A Câmara Municipal tomou conheci-

mento dos seguintes despachos do Senhor Presidente 

da Câmara:  

- Em que determinou, adjudicar à empresa Prisma 

Business - Unipessoal, Lda., NIPC: 515006114, em 

conformidade com o Caderno de Encargos a 

"Aquisição de serviços para prevenção e contenção, da 

infeção epidemiológica por COVID-19, no Concelho 

de Mora", pelo valor de 21.000€, (vinte e um mil 

euros), mais IVA, por apresentar uma proposta vantajo-

sa, com base nos critérios de adjudicação estabelecidos. 

Mais determino aprovar a minuta do contrato, do pre-

sente procedimento nos termos da proposta apresenta-

da.  

- Em que determinou autorizar a funcionária Andrea 

Cristina Lamarosa Fernandes, a praticar o regime de 

teletrabalho no período compreendido entre 17 e 23 de 
dezembro de 2020.  

- Em que aprovou a 1ª Alteração Orçamental, que 

contempla, a 1ª alteração permutativa ao Orçamento da 

despesa 2021-2025, a 1ª Alteração Permutativa ao Pla-

no Plurianual de Investimentos 2021-2025 e 1ª. Altera-

ção Permutativa ao Plano de Atividades 2021-2025. 

 
ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE RENDAS: A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade de 

harmonia com a proposta do Senhor Presidente da 

Câmara, isentar do pagamento das rendas até 30 de 

junho de 2021, das Lojas do Mercado Municipal, do 

Cafelítico, do Bar do Parque Ecológico do Gameiro 

e das Casas de Romarias de Brotas.  

 

PARA CONHECIMENTO GERAL SE PUBLICA O 
PRESENTE E OUTROS DE IGUAL TEOR QUE 

 
Mora, 07 de Janeiro de 2021 

 
O Presidente da Câmara Municipal de Mora  

 
 

Engº. Luís Simão Duarte de Matos 


