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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
EDP - iluminação pública            800 506 506

Centro de Saúde de Mora 266 439 000
 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
Cuidados Continuados 266 439 040

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

Clínicas Veterinárias:
AlenVet 937 518 388

VetMora 266 092 775
  912 320 903
Águas - piquete 935 390 705

Câmara Municipal de Mora
Rua do Município 7490-243 Mora
www.cm-mora.pt
informacao@cm-mora.pt

[Nesta Edição]

Câmara Municipal assegura livros de fichas para todos os alunos do Concelho
Requalificação do Mercado Municipal concluída
Pista de Atletismo de Pavia: obra a decorrer
Requalificação de rotundas promove a sustentabilidade no Concelho de Mora
Estrada do Monte Grande alvo de repavimentação
Programas de Verão ocupam crianças e jovens do Concelho de Mora
Câmara Municipal de Mora remove amianto da Escola EB 2,3/s
Novo loteamento municipal com Plano de Pormenor aprovado
Fluviário de Mora disponibiliza Tour Guide em Inglês
Fluviário de Mora, pelas suas portas já passaram 900 mil visitantes
“Musicando” no Concelho de Mora
XI Festival “Música no Rio - Os Outros Sons do Fluviário” - A música regressou ao Parque Ecológico do Gameiro

2



HÁ GENTE DE CURTA 
MEMÓRIA…
Há um ano viveu-se em Mora o primeiro momento de afli-
ção causado pela Pandemia do COVID-19. No início de 
Agosto, apareceram os primeiros casos e, nas semanas que 
se seguiram, todos os dias apareceram mais 2,3,4 pessoas 
infectadas.
Até então parecia que os vírus era um problema só dos ou-
tros, mas nessa altura a população do Concelho sentiu na 
pele que não era bem assim. Foram 65 infectados, vários 
os hospitalizados, infelizmente dois de nós não resistiram.
Mora tornou-se numa vila deserta, sentiu-se o medo na po-
pulação. Aí sim, a pandemia condicionou as nossas vidas, 
tudo mudou.
Passado um ano permitam-me que deixe aqui uma palavra 
a todos os que estiveram doentes, reconhecendo os momen-
tos difíceis pelos quais passaram.
Que deixe uma palavra de reconhecimento a todos os tra-
balharam no combate à Pandemia, nomeadamente Bom-
beiros, GNR, Centro de Saúde, Câmara Municipal e Junta 
de Freguesia de Mora (obviamente os seus trabalhadores).
Mais tarde, Dezembro de 2020 e Janeiro e Fevereiro de 2021 
foram terríveis aquando dos surtos nos Lares de Cabeção e 
Pavia. Foram 37 os que partiram. Muita gente!!!
Atualmente as coisas estão bem diferentes, a Vacina trouxe 
a acalmia e o Concelho voltou a “mexer”. Há outra Con-
fiança, já podemos respirar com algum alívio. Contudo, a 
“Guerra” só será ganha quando o vírus desaparecer defini-
tivamente e isso ainda vai demorar algum tempo.
A Pandemia afectou a vida de todos nós, nesta altura, em 
condições normais, o Concelho estaria em festa com as fei-
ras de Mora e Cabeção e as Festas de Malarranha, Brotas 
e Pavia.
É evidente que alguns já esqueceram o que se passou. 
Acham que a Pandemia não condicionou coisa nenhuma. 
É gente que, certamente, hibernou ou é cega. Gente de cur-
ta memória. Foi muito mau sim!!! Para as pessoas, para o 
Concelho, para o País e para o Mundo.
Felizmente já se veem raios de sol e agora, tenho a certeza, 
que O SOL VOLTARÁ A BRILHAR!!

O Presidente da Câmara Municipal de Mora
Engº. Luís Simão Duarte de Matos

E D I TO R I A L

3Câmara Municipal 
assegura livros de fi-
chas para todos os 
alunos do Concelho

Em reunião ordinária realizada a 21 de Julho, foi apro-
vada por unanimidade a distribuição gratuita dos livros de fi-
chas a todos os alunos do Concelho de Mora, desde o 1º ano de 
escolaridade até ao 12º, independentemente do seu escalão em 
termos de Ação Social Escolar.

À semelhança dos anos anteriores, a autarquia promove 
esta medida como forma de apoiar todas as famílias do Conce-
lho com crianças em idade escolar. Estendendo agora a mesma 
a todos os níveis de ensino, como forma de abranger o maior 
número possível de alunos.

Para beneficiar desta comparticipação de 100% nos livros 
de fichas, os pais e encarregados de educação deverão entregar 
a fatura correspondente à aquisição dos mesmos na Secção Fi-
nanceira da Câmara Municipal e/ou nas Juntas de Freguesia, a 
partir de 2 de Agosto.

Através desta medida, aliada a outros apoios na área da 
Ação Social Escolar, a Câmara Municipal de Mora contribui 
para combater o abandono e insucesso escolar, promover a in-
clusão e igualdade de oportunidades, reiterando a importância 
da educação e do apoio às famílias. 



A reabilitação do Mercado Muni-
cipal representou um investimento na 
ordem dos 338 mil euros, uma obra que 
durou cerca de 10 meses.

A intervenção que incidiu principal-
mente na substituição de materiais, es-
truturas, modernização de equipamentos 
e valências, veio permitir tornar o edifí-
cio mais dinâmico, acolhedor e confortá-
vel, tanto para os lojistas, como para os 
visitantes. A obra concluída tem dispo-
níveis 10 lojas com uma nova imagem, 
mais apelativa, moderna e dinâmica.

Revitalizar este espaço “histórico” 
para o Concelho, dando-lhe mais vida e 
incentivando a população local e turistas 
a visitar e permanecer nele, foi um dos 
objetivos desta intervenção. Para além 
de contribuir para a reabilitação do cen-
tro histórico de Mora, esta remodelação 
serve também de impulso e estímulo ao 
empreendedorismo, sendo esse um pon-
to fundamental na estratégia da Câmara 
Municipal de Mora para combater o de-
semprego e alavancar a economia local.

4 Requalificação do Mercado Municipal 
concluída

Pista de Atletismo de Pavia:
obra a decorrer

Em Pavia está a ser construída uma 
Pista de Atletismo cujo investimento da 
Câmara Municipal comporta cerca de 175 
mil euros.

Está a decorrer a obra, junto ao 
Campo de Futebol, daquela que será a 
Pista de Atletismo de Pavia. Um equi-
pamento importante para o Concelho de 
Mora, mais especificamente para Pavia, 
freguesia com uma vasta história no que 
a esta modalidade diz respeito. Neste mo-
mento está terminada a base da pista, a 

drenagem lateral da mesma, os lancis e 
as infraestruturas elétricas. Seguem-se os 
trabalhos para colocação do tapete betu-
minoso e, posteriormente, a colocação do 
piso da pista e a construção da infraestru-
tura para o lançamento do peso.

Com este investimento, pretende a 
Câmara Municipal de Mora construir um 
equipamento desportivo qualificado para 
acolher os treinos diários dos praticantes 
de atletismo, nomeadamente os atletas do 
Grupo Desportivo de Pavia, e, também, 

para ser palco de provas oficiais. A pista 
terá 110 metros, 6 corredores e as suas 
características permitirão realizar provas 
de velocidade, 100 e 110 metros barreiras, 
salto em comprimento, triplo salto. Na 
sua composição terá também uma zona 
destinada a lançamentos e ao salto em al-
tura.

A construção da Pista de Atletismo 
de Pavia representa um contributo impor-
tante para o desenvolvimento desportivo 
e socioeconómico do Concelho de Mora. 



Requalificação de rotundas promove
a sustentabilidade no Concelho de Mora

A Câmara Municipal de Mora está a 
proceder à requalificação de rotundas em 
alguns pontos do Concelho, de forma a 
eliminar zonas de relva e promover uma 
maior sustentabilidade ambiental.

As rotundas em causa estão situadas 
em Cabeção, Mora e Pavia, sendo que na 
sede de Concelho se inclui a nova rotunda 
localizada no centro da Avenida do Flu-
viário. Os projectos paisagísticos destes 
espaços prevêem, maioritariamente, a 
substituição da relva pela calçada, sen-
do objectivo, para além de embelezar as 
Freguesias, reduzir os consumos de água 

potável em equipamentos municipais e, 
consequentemente, os custos elevados a 
isso associados. Estas intervenções re-
duzem, igualmente, a possibilidade de 
no futuro surgirem constrangimentos no 
fornecimento à população de um recurso 
tão precioso como é a água. 

A Câmara Municipal de Mora de-
sempenha um papel importante enquanto 
agente activo na preservação do meio am-
biente, assumindo o compromisso da ges-
tão pública responsável, eficaz e eficiente 
dos serviços de água. A sustentabilidade 
dos recursos hídricos é uma competência 

política e nesse sentido a autarquia tem 
levado a cabo intervenções importantes 
dentro desta temática. São exemplos: a 
criação de um sistema de telegestão para 
abastecimento de água na Zona Industrial 
de Mora; a alteração da gestão das regas 
nos jardins; a construção de um furo no 
Parque Urbano de Mora; entre outros.

A autarquia aposta assim no refor-
ço do investimento em meios que res-
pondam adequadamente às necessidades 
ambientais que são cada vez mais pree-
mentes, promovendo o uso inteligente 
dos recursos naturais. 

Estrada do Monte Grande
alvo de repavimentação

Já se iniciaram as obras de repavi-
mentação da estrada do Monte Grande 
ou Estrada Municipal 501, em Cabeção.  

A estrada em questão faz a ligação 
entre o Concelho de Mora e o de Avis, 
sendo uma constante o trânsito que nela 
circula. Em toda a sua extensão o piso 
apresenta-se significativamente desgas-
tado, estando exposta em algumas zonas 
a camada base. Dadas as condições, en-
tende a Câmara Municipal de Mora que 
a intervenção a realizar deve ser profun-
da, no sentido de repavimentar toda a 
via até ao limite do Concelho, conferin-
do-lhe condições estrututrais adequadas 
que garantam a segurança de quem a 
utiliza. 

Esta é uma intervenção importan-
te, a cargo da autarquia, que prevê a 
conclusão da repavimentação de toda 
a rede viária municipal. Desta forma, o 
Concelho de Mora estará, na sua tota-
lidade, dotado de vias de comunicação 
com condições de utilização e segurança.

A repavimentação da estrada do 
Monte Grande representa um investi-

mento de cerca de 220 mil euros e prevê-
-se a sua conclusão no mês de Setembro.



A Câmara Municipal de Mora de-
senvolveu no decorrer do mês de Julho 
dois programas para ocupação dos tem-
pos livres das crianças e jovens do Con-
celho, que se encontram em período de 
pausa letiva de Verão.

Sob o mote “Vem aí as férias de Ve-
rão, vais ficar em casa? Vem ter connosco 
e diverte-te!”, os programas OTL e Jo-
vens + Ativos abrangeram cerca de 80 
crianças e jovens com idades compreen-
didas entre os 3 e os 17 anos. Foram de-
senvolvidas e dinamizadas atividades de 
estimulação e aquisição de competências 
pessoais e sociais, através do convívio e 
partilha saudável entre todos os partici-
pantes. 

A promoção deste tipo de progra-
mas é já apanágio por parte da Câmara 
Municipal de Mora no que ao apoio às 
famílias do Concelho diz respeito, reve-
lando-se essenciais e determinantes quer 
para os pais que se encontram a traba-
lhar, quer para as crianças e jovens que 
deles beneficiam. Para além da parti-
cipação, a Câmara Municipal de Mora 
assegurou também o transporte de ida e 

volta para as freguesias e o almoço, tudo 
gratuitamente.

Com o devido acompanhamen-
to dos técnicos da autarquia e tendo 
por base todas as medidas de preven-
ção aconselhadas pela Direção-Geral de 
Saúde, foram levadas a cabo atividades 
como caminhadas, andebol, padel, idas 

às piscinas e praia, pintura, oficina de 
ciências, gincanas, visitas ao Fluviário, 
jogos rítmicos, paintball, aquapedestre e 
canoagem, entre outras. 

Importa referir que este tipo de 
programas têm vindo a ser realizados 
não só nas férias de Verão, mas também 
nas pausas letivas da Páscoa e Natal.

Programas de Verão ocupam crianças
e jovens do Concelho de Mora
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Câmara Municipal de Mora remove amianto 
da Escola EB 2,3/s

Está já em curso a obra de remoção 
total do amianto existente na cobertura 
da Escola EB 2,3/s de Mora. 

Esta intervenção decorre no âmbi-
to do acordo de colaboração estabelecido 
entre o Governo e as autarquias locais, no 
qual a Câmara Municipal de Mora assu-
miu a responsabilidade da obra em prol 
do bem estar da comunidade escolar local, 
mesmo não se enquadrando nas suas com-
petências.

O referido acordo abrange 578 edifí-
cios escolares da rede pública, cuja alçada 

é da responsabilidade do Estado. Apesar 
da despesa desta intervenção ser suporta-
da por fundos comunitários, é a Câmara 
Municipal de Mora que assume a elabo-
ração dos projectos, o respectivo procedi-
mento concursal, a fiscalização da mesma 
e o pagamento ao empreiteiro.

É do conhecimento de todos o perigo 
que o amianto representa para a saúde pú-
blica. A sua utilização está proibida desde 
2005. No entanto, é de realçar que até à 
data os poucos investimentos que o Gover-
no destinou à manutenção dos parques es-

colares, não permitiram de todo que quem 
de direito efectivasse a remoção deste ma-
terial prejudicial. Sendo por isso necessá-
rio e importante que a Câmara Municipal 
intervenha no sentido de garantir a resolu-
ção definitiva deste problema. 

Considera a Câmara Municipal de 
Mora que esta intervenção permitirá opti-
mizar o edifício e criar melhores condições 
para a prática pedagógica, transmitindo 
uma maior tranquilidade e segurança à co-
munidade escolar, relativamente à saúde e 
bem estar geral de todos. 

Novo loteamento municipal com Plano
de Pormenor aprovado

Foi aprovado em Assembleia Muni-
cipal realizada a 30 de Junho, o Plano de 
Pormenor de Vale Bom, respeitante ao 
futuro loteamento municipal de Mora.

A aprovação do Plano Pormenor 
de Vale Bom é mais um passo dado para 
a construção do loteamento municipal 
que permitirá à Câmara Municipal de 
Mora dar respostas ao nível habitacio-
nal. Trata-se de uma área com cerca de 
dois hectares, localizada em área urbana, 
com acessos pela Rua da Escola e Rua 
de Santo António. O Plano de Pormenor 
agora aprovado prevê a construção de 33 
fogos para habitações e um 34º destinado 
a comércio e serviços. 

Ao longo dos anos tem sido políti-
ca da autarquia a criação de loteamen-
tos municipais em todas as freguesias 
do Concelho. Esta medida tem objetivos 
claros que pretendem, nomeadamente, 
contribuir para a dinamização do mer-

cado de habitação a custos acessíveis; 
atrair e incentivar a fixação de famílias 
jovens e em idade ativa, numa tentativa 
de reverter o despovoamento e envelheci-

mento populacional; revitalizar e fortale-
cer a economia local; valorizar paisagis-
ticamente e ambientalmente o local em 
questão.
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Fluviário de Mora, pelas suas portas
já passaram 900 mil visitantes

O Fluviário de Mora volta a con-
quistar mais um feito importante nestes 
seus 13 anos de existência. No dia 13 de 
Julho assinalou-se o visitante número 
900 mil.

O visitante 900 mil foi recebido 
pelo Presidente da Câmara Municipal 
de Mora, Luís Simão. Para o momento 
a autarquia preparou para oferecer aos 
felizes contemplados, um pack com dor-
mida e refeições, resultado da colabora-
ção com as unidades de alojamento e res-
tauração locais. A completar o pack foi 
incluída a visita a pontos de interesse do 
Concelho, nomeadamente ao Fluviário 
de Mora e ao Museu Interativo do Me-
galitismo. 

Um casal de Évora, com dois fi-
lhos, que estava de revisita ao Concelho 
e ao Fluviário, foi o premiado com esta 
oferta. Apesar de surpreendidos ficaram 
muito agradecidos com o gesto. 

O Fluviário de Mora, inaugurado a 
21 de Março de 2007, é um projeto que 
marca pela diferença e receber 900 mil 
visitantes é sinónimo tanto de sucesso 
como de continuidade. Começou por ser 
o único equipamento deste género na 
Europa e o terceiro em todo o mundo. 
À data da sua construção era também o 

maior projeto municipal construído no 
Alentejo. Um investimento expressivo 
que valeu ao Concelho de Mora um im-
pulso importante para o seu desenvol-
vimento socioeconómico, tornando-se 
num verdadeiro ex-libris.

Na sua história o Fluviário de Mora 

tem sido alvo de algumas distinções me-
ritórias de destaque: em 2007, prémio 
de Melhor Museu Nacional; em 2017, 
Distinção Iniciativa atribuída pela Enti-
dade Regional de Turismo do Alentejo e 
Ribatejo; seis Certificados de Excelência 
Tripadvisor em diversos anos.

Fluviário de Mora disponibiliza
Tour Guide em Inglês

O Fluviário de Mora já tem dispo-
nível um sistema de audioguia em Inglês 
para que os visitantes estrangeiros pos-
sam usufruir de uma visita guiada indi-
vidual. 

A disponibilização deste serviço 
resulta da estreita colaboração entre a 
Câmara Municipal de Mora, Fluviário 
de Mora e o Projecto Life Águeda. Este 
Tour Guide é realizado com recurso a 
dispositivos electrónicos digitais, mais 
especificamente tablets, disponibilizados 
gratuitamente na recepção do Fluviário. 
Os conteúdos em inglês acompanham a 
visita, com locução de toda a informação 
patente nas galerias expositivas. 

O Fluviário de Mora alarga assim 
o conceito de acessibilidade e conforto. 
Esta é uma forma de dar resposta a uma 
necessidade evidente do público estran-
geiro que visita o Fluviário e que opta 
pela visita individual. 

Está previsto que em breve o Tour 
Guide esteja também disponível nas lín-
guas francesa e espanhola.
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Entre 9 e 24 de Julho, o Concelho 
de Mora recebeu o VII Ciclo de Concertos 
“Musicando”. 

Esta iniciativa foi da responsabilidade 
da Associação Eborae Mvsica, promovida 
em articulação com a Câmara Municipal de 
Mora, nomeadamente. Trata-se de um pro-
grama que pretende valorizar o património 
material e imaterial, oferecendo música co-
ral, de câmara, o acordeão, o dixie e os ins-

trumentos de sopro. Pretende-se promover 
actividades de animação regulares, contri-
buindo para o desenvolvimento sociocultu-
ral dos locais onde as mesmas se desenvol-
vem.

Trio de Sopros, Duo de Acordeão e Fa-
gote, SevenDixie, Coro Polifónico “Eborae 
Musica”, foram os espectáculos apresenta-
dos no Concelho de Mora, no âmbito desta 
iniciativa.

O Parque Ecológico do Gameiro rece-
beu nos dias 14 e 15 de Agosto, a 11ª edição 
do Festival “Música no Rio – Os Outros Sons 
do Fluviário”.

Depois de um ano de interregno devido 
à pandemia de Covid-19, a música regressou 
ao palco natural do Gameiro, em Cabeção – 
Mora. Jorge Palma e Marco Oliveira foram 
os cabeças de cartaz do evento, que nesta 
edição aconteceu apenas durante um fim-de-
-semana e que contou, mais uma vez, com 
a Antena 1 como rádio oficial. O Festival, 
com entrada gratuita, proporcionou a todos 
os presentes momentos de tranquilidade, de 
resto como é habitual tendo em conta o con-
texto em que o mesmo decorre.  

Tendo em conta o desenrolar da si-
tuação pandémica, o avanço do processo de 

vacinação e as medidas que levam o país ao 
desconfinamento faseado, não quis a Câmara 
Municipal de Mora deixar passar a oportuni-
dade sem oferecer à população um momento 
cultural de qualidade. 

O Festival “Música no Rio – Os Outros 

Sons do Fluviário” marca pela diferença, seja 
pelo ambiente natural e idílico em que acon-
tece, seja pela oferta musical diversificada. 
Pelo palco deste evento já passaram nomes 
como Ana Moura, António Zambujo, Sinfo-
nietta de Lisboa, Rão Kyao, Sérgio Godinho. 

“Musicando” no Concelho de Mora

SevenDixie, em Mora Duo de Acordeão e Fagote, em Malarranha SevenDixie, em Cabeção

Duo de Acordeão e Fagote, em Pavia Trio de Sopros, em Brotas

XI Festival “Música no Rio - Os Outros Sons do Fluviário”

A música regressou ao Parque Ecológico 
do Gameiro



Em reunião de Câmara realizada a 26 de Maio de 2021 foi de-
liberado:

EMISSÃO DE CERTIDÕES: deliberado por unanimidade emitir 
parecer favorável, deferindo os pedidos solicitados por Vítor Manuel Mar-
tins Viana para emissão de uma certidão comprovativa de que não era 
exigível a licença de utilização à data de construção do prédio inscrito na 
freguesia de Mora, situado na Rua Nova, n.º 79.

VISTORIA PARA EFEITOS DE CONCESSÃO DE LICENÇA DE 
UTILIZAÇÃO: deliberado por unanimidade emitir a licença de utili-
zação em nome de Maria Clara Fernandes Garcia Lopes para ocupação do 
seu prédio, em Pavia.

PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO, “CONSTRU-
ÇÃO DE ESPAÇO VERDE NO LOTEAMENTO DE BROTAS” 
- RECEÇÃO DEFINITIVA: deliberado por unanimidade formalizar 
a referida receção definitiva.

RESTITUIÇÃO DE VALOR DE RECIBOS DE ÁGUA: deliberado 
por unanimidade restituir as importâncias de 39,36€ e 56,60€ aos Srs. 
Carlos Eduardo Gonzalez Martins Pereira e Rosária Belga Pinto, respeti-
vamente.

38.ª VOLTA AO ALENTEJO: tomado conhecimento e deliberado por 
unanimidade não ver inconveniente à passagem da referida prova pelo 
Concelho de Mora.

DESPACHOS DOS SENHORES, PRESIDENTE E VICE-PRE-
SIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL: - em que determinou, abrir 
procedimento tipo Ajuste Direto para “Aquisição de Cisterna com Capa-
cidade de 5000 Litros”, sendo consultada a empresa Mariano J. Pegacho, 
Lda. O valor base do procedimento é de 8.495€. - em que determinou, 
adjudicar à Empresa Mariano J. Pegacho, Lda., a “Aquisição de Cisterna com 
Capacidade de 5000 Litros”, pelo valor de 8.495€. - em que determinou, 
abrir procedimento tipo Ajuste Direto para “Construção da Travessia do 
loteamento Municipal da Quinta da Laranjinha de Cabeção - Aquisição de 
Materiais, sendo consultada a empresa Artebel - Artefactos de Betão S.A.. 
O valor base do procedimento é de 11.500€. - em que determinou, adjudi-
car à Empresa Regresso Binário - Reparações Unipessoal, Lda., a “Alteração 
de Viatura Volvo com matrícula NQ-83-78”, pelo valor de 16.200€. - em 
que determinou, abrir procedimento tipo Ajuste Direto para “Aquisição 
de Servidor (Informática)”, sendo consultada a empresa DECSIS - Sistemas 
de Informação, S.A.. O valor base do procedimento é de 8.600€. - em que 
determinou, abrir procedimento tipo Consulta Prévia para “Gravação de 
CD’s dos Grupos de Cantares e Rancho de Cabeção”, sendo consultadas 
as empresas Inforarte - Artellect, Unipessoal, Lda.; Fafmúsica-Instrumentos 
Musicais, Lda.; Azevedo Morais & Silva, Lda.. O valor base do procedimento 
é 15.780€. - em que determinou, adjudicar à Empresa: Gabriel Mendes, Lda 
a execução da empreitada de “Pinturas de Edifícios Municipais - Fase 9”, 
pelo valor de 24.968€. - em que determinou, adjudicar à Firma, J.A.V. - Ma-
teriais de Construção, Lda. a execução da empreitada de “Calcetamento da 
rotunda da Talha em Cabeção”, pelo valor de 5.998€. - em que determinou, 
adjudicar à Firma, J.A.V. - Materiais de Construção, Lda., a execução da 
empreitada de “Requalificação da rotunda de Pavia”, pelo valor de 19.975€.  
- em que determinou, adjudicar à Firma, J.A.V. - Materiais de Construção, 
Lda., a execução da empreitada de “Calcetamento da rotunda do Vale da 
Bica em Mora”, pelo valor de 9.360€. - em que determinou, adjudicar à 
Firma, J.A.V. - Materiais de Construção, Lda., a execução da empreitada de 
“Requalificação da Rotunda das Etiquetas em Mora”, pelo valor de 11.900€, 
A Câmara Municipal tomou também conhecimento do seguinte despacho 
do Senhor Presidente da Câmara: - em que determinou, abrir procedimen-
to tipo Ajuste Direto para execução da empreitada de “Construção de 
muro de suporte de terras do Parque de Feiras em Mora”, sendo consulta-
da a empresa Farcimar-Soluções em Pré-Fabricados de Betão, SA..O valor 
base do procedimento é de 23.000€.

ATRIBUIÇÃO SUBSÍDIO - FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL 
DE PAVIA: deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor 
de 5.000€ à Fábrica da Igreja Paroquial de Pavia para ajudar a suportar a 
despesa efetuada para a pintura interior da Igreja Matriz, em Pavia.

CEDÊNCIA TRANSPORTES: deliberado por unanimidade aprovar 
a cedência de transporte à Associação Monte da amOrada, para apoio na 
deslocação dos alunos do 4º Ano de Escola EB 2,3/S de Mora a Brotas.

Em reunião de Câmara realizada a 9 deJunho de 2021 foi deli-
berado:

LEGALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE MURO: presente informação 
da DOU informando que o presente pedido em nome de Ida Máxima Tei-
xeira dos Santos Costa e Outros, refere-se à legalização de uma alteração 
num muro de vedação confinante com arruamento público, levada e efeito 
no prédio correspondente ao n.º de polícia 193 da Rua de Cabeção, em 
Mora. A alteração refere-se à abertura de vão para acesso de viaturas e 
encerramento parcial de abertura existente, que era comum a dois prédios, 
bem como a substituição de elementos existentes por alvenaria fechada, 
mantendo a altura existente. Deferido por unanimidade de harmonia 
com os pareceres Jurídico e da DOU.

 
PROGRAMA DE APOIO À RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES 
DEGRADADAS: deliberado por unanimidade deferir a candidatura 
apresentada por Maria Rosa Croca Pinheiro concedendo-lhe os apoios 
especificados no requerimento, nos termos definidos pelo programa.
 
EMISSÃO DE CERTIDÕES: deliberado por unanimidade emitir 
parecer favorável, deferindo os seguintes pedidos para emissão de cer-
tidão comprovativa de que não era exigível licença de utilização à data 
da construção do prédio, em nome de: Toiti – Sociedade Imobiliária, Lda., 
prédio em Pavia, localizado na Herdade da Azinheira; Bruno Manuel Poei-
ras Febrónio Comba, prédio em Pavia denominado Courela das Figueiras; 
Vasco Filipe Cardoso Neves Mota, prédio em Pavia denominado Courela 
da Caridade. 

PROCEDIMENTO POR CONSULTA PRÉVIA “CONSTRUÇÃO 
DO AQUÁRIO AMAZONAS” - APROVAÇÃO DO AUTO DE 
MEDIÇÃO Nº. 2 (CPR 21-2020): deliberado por unanimidade apro-
var o referido documento.
 
PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO, “REQUALIFI-
CAÇÃO DO EDIFÍCIO DA TORRE DO RELÓ-GIO - ANTIGOS 
PAÇOS DO CONCELHO” - APROVAÇÃO DO AUTO DE ME-
DIÇÃO Nº. 04 (CP 20-2020): deliberado por unanimidade aprovar 

o referido documento.

PROJETOS DE ESPECIALIDADES: presentes os seguintes projetos 
de especialidades em nome de: - Marina Paula Duarte de Carvalho, pro-
cesso 13/2020, deliberado por unanimidade deferir o pedido; - Pedro 
Manuel Baltazar Coelho de Aleixo Ratão, processo 7/2020, deliberado por 
unanimidade deferido o pedido.
CONCURSO PÚBLICO, CONSTRUÇÃO DA OFICINA DA 
CRIANÇA EM MORA - NÃO ADJUDICAÇÃO - RELATÓRIO 
FINAL: Presente informação da Divisão Administrativa e Financeira - Ser-
viço de Contratação Pública, informando que no Concurso Público para a 
execução da empreitada de “Construção da Oficina da Criança em Mora”, 
todos os concorrentes foram excluídos. O júri do procedimento considera 
que não há lugar à adjudicação e, em conformidade com a alínea b) do nº 
1 do artigo 79ª, conjugado com o artigo 80º, do Código dos Contratos 
Públicos, propõe a extinção do procedimento, bem como a revogação de 
contratar. Neste sentido, submete-se o Relatório Final à aprovação da Câ-
mara Municipal de Mora. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 
nos termos conjugados da alínea a) do n.º 1 do artigo 79.º e do n.º 1 do 
artigo 80.º, ambos do Código dos Contratos Públicos, a extinção do pro-
cedimento e a revogação da decisão de contratar. Mais deliberou por una-
nimidade aprovar o Relatório Final referente ao do referido Concurso.

CONCURSO PÚBLICO, CONSTRUÇÃO DA OFICINA DA 
CRIANÇA EM MORA - ABERTURA DE PROCEDIMENTO: Pre-
sente informação da Divisão Administrativa e Financeira - Serviço de Con-
tratação Pública informando que foram desenvolvidos dois procedimentos 
por Concurso Público com o mesmo objeto, tendo os procedimentos sido 
sujeitos a decisões de não adjudicação. Tendo sido desenvolvido dois pro-
cedimentos, em que a única proposta apresentada, em ambos, foi excluída 
por ultrapassar o preço base e tendo em conta as respetivas declarações 
apresentadas pelas restantes entidades, leva-nos a concluir que nos dois 
procedimentos os valores do preço base ficaram ainda abaixo dos preços 
de mercado.  A abertura de um novo procedimento concursal aberto com 
um aumento de cerca de 15% para o preço base, relativamente ao segundo 
procedimento, considerando o sinal do mercado, respeita o estatuído no 
nº 3 do artigo 47º do CCP, uma vez 
que o preço base teve como base 
o ocorrido em procedimentos pré-
-contratuais anteriores. A Câmara 
Municipal deliberou por unanimi-
dade, de harmonia com a presente 
informação, o seguinte: - Contratar 
e autorizar a despesa para a exe-
cução da Empreitada com a desig-
nação de “Construção da Oficina 
da Criança em Mora”, - Proceder 
à abertura de procedimento por 
concurso público, sem publicação 
no JOUE, considerando que o pre-
ço base (1.500.000,00€) se enqua-
dra dentro dos limiares estabeleci-
dos para o efeito; - O prazo para 
a execução da empreitada seja de 
270 dias e que o prazo para a apre-
sentação de propostas seja de 36 
(trinta e seis) dias; Deliberou ainda 
por unanimidade submeter à As-
sembleia Municipal repartição de 
custos:  - 2021 - 230.000,00€ (IVA 
incluído); - 2022 - 1.360.000,00€ 
(IVA incluído). Mais foi deliberado 
por unanimidade enviar o pre-
sente processo ao Tribunal de Con-
tas para emissão de Visto.

CONSULTA PRÉVIA CP-12-
21 - LOCAÇÃO FINANCEIRA 
- LEASING PARA AQUISI-
ÇÃO DE VIATURA ELÉTRICA 
LIGEIRA DE PASSAGEIROS 
(VE) - PROPOSTA DE ADJU-
DICAÇÃO: Presente informação 
da Divisão Administrativa e Finan-
ceira - Serviço de Contratação 
Pública, informando que num pro-
cedimento anterior foi selecionado 
o fornecedor e a viatura elétrica 
(ligeira de passageiros de 5 lugares, 
da marca Nissan, modelo LEAF 5p 
62 kWh e+ N-Connecta) tendo o 
Município de Mora adjudicado à 
empresa Lubripor - Lubrificantes 
e Combustíveis de Portalegre Lda., 
pelo valor total de 36.463,72€. No 
âmbito do presente procedimento, 
por Consulta Prévia CP-12-21, para 
a “Locação Financeira (Leasing) de 
Viatura Elétrica Ligeira de Passa-
geiros (VE)” foram convidados 3 
entidades. Apenas uma entidade 
apresentou proposta. 

DESPACHOS DO SENHOR 
PRESIDENTE: - em que deter-
minou, adjudicar à firma DECSIS 
- Sistemas de Informação, SA., a 
“Aquisição de Servidor (Informá-
tica)”, pelo valor de 8.545,98€. 
- em que determinou, autorizar o 
pagamento das despesas do funeral 
do funcionário Roberto Marques 
Pinto, no valor de 1.882,47€. - em 
que determinou, adjudicar à firma 
Artebel, S.A.,  a Construção da Tra-
vessia do loteamento Municipal da 
Quinta da Laranjinha de Cabeção - 
Aquisição de Materiais, pelo valor 
de 11.247,53 €. - em que determi-
nou, conceder o regresso ao tra-
balhador Osvaldo Manuel Nunes 
Correia Pereira, que se encontrava 
de licença não remunerada desde 
15 de abril de 2021. - em que de-
terminou, conceder renovação da 

licença sem remuneração a Manuel António Vidigal Barbeiro, nos termos 
solicitados. 

GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL - CONTRATO DE 
OBJECTIVOS: deliberado por unanimidade aprovar o novo Adita-
mento ao Contrato de objetivos celebrado em 2019 relativo ao GIP de 
Mora correspondente ao 3º ano de atividade, com início em 1/06/2021 e 
términus em 31/05/2022.

PROTOCOLO DE APOIO À ATIVIDADE SOCIAL - CERCIMOR: 
deliberado por unanimidade manifestar o seu acordo com o presente 
protocolo indo proceder à sua assinatura.

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO POR NASCIMENTO: deliberado 
por unanimidade atribuir o Subsídio Por Nascimento no valor de 500€ 
(o equivalente ao subsídio atribuído pelo nascimento do 1º filho) a Sofia 
Teresa Simões Pires.

ATRIBUIÇÃO SUBSÍDIO - FÁBRICA DA IGREJA PARO-QUIAL 
DE MORA: deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro 
no valor de 2.500€, à Fábrica da Igreja Paroquial de Mora destinado a 
custear as edições do jornal “Mensagem de Mora”. Em contrapartida a 
Paróquia Nossa Senhora da Graça publicará, em todas as edições do Jornal 
“Mensagem de Mora”, uma notícia elaborada pelo Gabinete de Informação 
da Câmara Municipal de Mora.

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE MORA - APOIO PARA 
PINTURA DA IGREJA DE S. ANTÓNIO - MORA: deliberado por 
unanimidade oferecer quatro latas de tinta branca (20 litros) e uma lata 
de tinta amarelo torrado, para a pintura exterior da Igreja de S. António, 
de Mora.

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO - COOP-BROTENSE - COO-
PERATIVA DE CONSUMO DE BROTAS: tomado conhecimento e 
deliberado por unanimidade manifestar o seu acordo indo proceder à assi-
natura do referido protocolo.

Resumo das Deliberações das Reuniões de Câmara



11



Concelho em obra

 Construção de uma Área de Serviço para Autocaravanas

  Construção do muro de suporte de terreno, no Parque
de Feiras de Mora

 Requalificação da Antiga Biblioteca, em Mora

 Travessia pedonal entre a Quinta da Laranjinha
e a Rua 1º de Dezembro, em Cabeção

 Obras de requalificação na Casa Museu Manuel Ribeiro 
de Pavia, em Pavia

 Construção de novos sanitários no Parque de Feiras
de Mora


