EDITAL
Paula Cristina Calado Chuço, 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 08 de Agosto de 2022, foram, pela Câmara Municipal de Mora
ou pelos Titulares do respetivo Órgão, tomadas as seguintes deliberações e decisões:

Deliberações:
Câmara Municipal:

mo, devendo a requerente cumprir com o constante no referido parecer.

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR PROCESSO
13/2021: A Câmara Municipal deliberou por
unanimidade deferir o pedido de informação
prévia, processo n.º 13/2021 que visa a reconstrução de uma edificação existente no prédio,
inscrito na matriz sob o artigo 52 da Secção G da
Freguesia de Mora (com a área total de 7,6 ha)
de harmonia com o parecer da Divisão de Obras
e Urbanismo, devendo a requerente cumprir
com o constante no referido parecer.

EMISSÃO DE CERTIDÃO - ISENÇÃO DE LICENÇA
DE UTILIZAÇÃO - ARTIGO 398, DA FREGUESIA DE
PAVIA: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade emitir parecer favorável, deferindo o
pedido, de emissão de uma certidão comprovativa de que não era exigível a licença de utilização à
data de construção do prédio inscrito na matriz
predial urbana sob o artigo nº 398 da freguesia de
Pavia, e descrito na Conservatória do Registo Predial de Mora sob o n.º 826, implantado no prédio
rústico inscrito na matriz sob o artigo 33 da Secção O da mesma freguesia de harmonia com o
parecer da Divisão de Obras e Urbanismo, devendo a requerente cumprir com o constante no referido parecer.

ALTERAÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA
PROCESSO Nº 19/2018: A Câmara Municipal
deliberou por unanimidade deferir o projeto de
alterações, (arquitetura e especialidades), processo n.º 19/2018, referente à execução da obra
de Edificação/Urbanização de harmonia com o
parecer da Divisão de Obras e Urbanismo,
devendo o requerente cumprir com o constante
no referido parecer.
EMISSÃO DE CERTIDÃO - ISENÇÃO DE LICENÇA
DE UTILIZAÇÃO - ARTIGO 680, FREGUESIA DE
MORA: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade emitir parecer favorável, deferindo o
pedido, de emissão de uma certidão comprovativa de que não era exigível a licença de utilização à data de construção do prédio inscrito na
matriz predial urbana sob o artigo n.º 680 da
freguesia de Mora e descrito na Conservatória
do Registo Predial de Mora sob o n.º 1018 da
mesma freguesia, situado na Quinta Seca da
Boavista (Cortiçadas), em Mora de harmonia
com o parecer da Divisão de Obras e Urbanis-

DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DE
HABITAÇÃO - PROCESSO N.º 19/2022: Aprovado
por unanimidade o projeto de arquitetura bem
como os projetos de especialidades apresentados,
referentes ao presente processo, de harmonia
com o parecer da Divisão de Obras e Urbanismo.
Mais foi deliberado por unanimidade conceder a
licença de construção pelo prazo de 18 meses,
após a apresentação dos elementos necessários
para o efeito, a efetuar no prazo de um ano a contar da data da notificação do ato de licenciamento.
5ª ALTERAÇÃO À TABELA DE PREÇOS 2022: A
Câmara Municipal deliberou por unanimidade
aprovar a 5ª alteração à Tabela de Preços 2022
do Município de Mora.
DESPACHOS DA SENHORA PRESIDENTE - CONHE1

CIMENTO: A Câmara Municipal tomou conhecimento dos despachos emanados pela Senhora
Presidente da Câmara, anexos à presente informação.
DESPACHOS DA SENHORA PRESIDENTE - RATIFICAÇÃO: Presente informação da Divisão Administrativa e Financeira enviando para ratificação
os despachos emanados pela Senhora Presidente da Câmara, anexos à presente informação.
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade
ratificar os referidos despachos, exceto o despacho relacionado com as Normas de Participação
- ExpoMora 2022, em que foi ratificado por
maioria com 2 abstenções dos Senhores Vereadores da CDU, Marco Calhau e Luís Branco.
ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO À ASSOCIAÇÃO
HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE MORA: A Câmara Municipal deliberou por
unanimidade, na qualidade de órgão competente, atribuir um subsídio no valor de 45.000,00€
(quarenta e cinco mil euros) à Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Mora, tendo como objetivo a reserva e o início
do processo para aquisição de uma viatura de
desencarceramento.
ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL
COMUM PARA ADMISSÃO DE 3 TRABALHADORES (TEMPO DETERMINADO ) DA CATEGORIA
DE ASSISTENTE OPERACIONAL, DA ATIVIDADE 5
(SERVIÇOS DE OBRAS MUNICIPAIS): A Câmara
Municipal de Mora, na qualidade de órgão competente, deliberou por unanimidade o seguinte:
1. Autorizar a abertura de procedimento concursal comum para a constituição de vínculo de

emprego público, na modalidade de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo determinado, destinado ao preenchimento de 3 postos
de trabalho na categoria/carreira de Assistente
Operacional (atividade 5), na área dos Serviço de
Obras Municipais, sem prejuízo da utilização futura de reserva de recrutamento interna que venha
a ser constituída após a homologação da lista de
ordenação final, nos termos do n.º 3 do artigo
30.º da Portaria 125-A/2019, de 30 de abril, destinado a candidatos que possuam ou não vínculo
de emprego público por tempo indeterminado;
2. Definir que o prazo de apresentação de candidaturas seja de 10 dias úteis, após a devida publicação.
3. Os referidos contratos terão a duração máxima, de três anos, incluindo renovações de acordo
com o artigo 60º da Lei Geral do Trabalho.
FUNDO AMBIENTAL - AVISO Nº 14198/2022 CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DA BIODIVERSIDADE
PROJECTOS DE ERRADICAÇÃO E CONTROLO DE
ESPECIES INVASORAS PRIORITÁRIAS: A Câmara
Municipal deliberou por unanimidade candidatar
ao Fundo Ambiental - Aviso n.º 14198/2022 Conservação da Natureza e da Biosdiversidade Projetos de erradicação e controlo de especies
invasoras prioritárias as "Ações de erradicação e
controle de espécies exóticas invasoras - Ribeira
da Raia”.
PARA CONHECIMENTO GERAL SE PUBLICA O PRESENTE E OUTROS DE IGUAL TEOR QUE VÃO SER
AFIXADOS

Mora, 11 de Agosto de 2022
A Presidente da Câmara Municipal de Mora

Paula Cristina Calado Chuço
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