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Trabalhamos para 
o seu bem estar!

Caros e Caras Munícipes,

A Informação Municipal apresenta-se agora com uma nova imagem! 
Simples e clara, mantém como objetivo a comunicação, de forma 
transparente, aos nossos munícipes, relativamente ao trabalho de-
senvolvido pela nossa Autarquia.

Esta é uma publicação trimestral, complementada pela recém-criada 
Folha de Mora, que é disponibilizada online e distribuída nos estabe-
lecimentos comerciais de forma quinzenal e que brevemente chegará 
regularmente a casa de todos os munícipes.

E, pela primeira vez na história da informação municipal, e porque 
o que prometemos, cumprimos, as Juntas de Freguesia têm um es-
paço da sua inteira responsabilidade. Esta promessa assumida vem 
demostrar mais uma vez que a cultura democrática connosco é uma 
realidade.

Estamos hoje perante novos desafios e vivemos uma conjuntura em 
que a comparticipação europeia em novos projetos é determinante 
para o desenvolvimento económico e social dos Municípios. O suces-
so das candidaturas ao Plano de Resiliência e Recuperação (PRR) ou 
ao Portugal20/30 dependem de fatores como a rapidez e eficiência, 
vetores que decidem a aprovação, ou não, dos mesmos.

É com orgulho que anuncio a aprovação do primeiro projeto in-
teiramente da responsabilidade deste Executivo, que conseguiu o 
financiamento de 420.750,00€ para a requalificação do Centro de 
Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) de Mora, em tempo 
record de trinta dias, fruto do esforço e empenho dos nossos técni-
cos, a quem deixo o meu enorme agradecimento pois sem eles não 
teria sido possível. A requalificação do CACI irá permitir criar novos 
postos de trabalho, e, ao mesmo tempo, melhores condições de vida 
para cerca de 25 utilizadores.
Estaremos atentos a novas candidaturas, para novos projetos.

O Orçamento Participativo, parte integrante do Programa Eleitoral 
apresentado e votado pela população, que visava a participação ativa 
dos nossos munícipes, e que já se encontrava em fase adiantada de 
instrução, foi votado contra pelos eleitos da Coligação Democrática 
Unitária (CDU), inviabilizando a implementação de um instrumento 
de trabalho em prol da nossa população. Em democracia, não con-
cordamos mas aceitamos. 

Dando continuidade ao cumprimento das nossas promessas elei-
torais, as reuniões da Câmara deslocalizadas já são uma realidade, 
tendo a primeira sido realizada na freguesia de Brotas e a mais re-
cente em Pavia. Com o intuito de criar uma maior proximidade entre 
o executivo e os munícipes de cada umas das nossas freguesias e 
localidades, as reuniões têm sido bastante dinamizadas e participati-
vas. A próxima reunião deslocalizada realizar-se-á no dia 8 de agosto, 
na freguesia de Cabeção.

Por fim, as altas temperaturas que se têm sentido ultimamente exigi-
ram da parte do executivo, dos bombeiros e das restantes entidades 
envolvidas, uma preocupação acrescida na ativação da Comissão 
Municipal de Emergência e Proteção Civil através de reuniões periódi-
cas de planeamento e procedimentos necessários para uma interven-
ção de maior dimensão. Como tal, deixo uma palavra de apreço a to-
dos os nossos Bombeiros, tanto a nível nacional, como, em especial, 
para os Bombeiros Voluntários de Mora que, diariamente, se dedicam 
e entregam voluntariamente em prol do bem comum.

O executivo sempre a trabalhar para o bem-estar dos nossos munícipes.

Cumprimentos da vossa Presidente

PAULA CRISTINA CALADO CHUÇO
Presidente da Câmara Municipal de Mora

EDITORIAL

“É com orgulho que anuncio a aprovação
do primeiro projeto inteiramente da respon-
sabilidade deste Executivo, que conseguiu o 

financiamento de 420.750,00€ para a requali-
ficação do Centro de Atividades e Capacitação 

para a Inclusão (CACI) de Mora, em tempo 
record de trinta dias (...)”
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Para assinalar o 48º aniversário do 25 de abril, foram 
hasteadas as bandeiras no edifício dos Paços do Conce-
lho e nas Juntas de Freguesia de Mora, Brotas, Cabeção e 
Pavia, incluindo a Delegação desta última, em Malarranha. 
O hastear das bandeiras foi acompanhado de perto pelo 
executivo da Câmara Municipal, das respetivas Juntas de 
Freguesia e por elementos da Assembleia Municipal.
A convite do Município, os Bombeiros Voluntários de Mora e 
o Grupo “Moto Escravelhos” acompanharam estes momen-
tos simbólicos.

MUNICÍPIOcomemorações

25 ABRIL

 HASTEAR DE BANDEIRAS NO CONCELHO DE MORA

SESSÃO SOLENE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
CERIMÓNIA DE HOMENAGEM ÀS ENTIDADES

ENVOLVIDAS NO COMBATE À COVID-19

Ao início da tarde do dia 25 de abril a Assembleia Munici-
pal reuniu no Auditório Municipal, numa Sessão Solene, 
que teve como objetivo assinalar esta data que marcou a 
história do país.
Este momento contou com a presença dos membros eleitos 
da Assembleia Municipal, convidados e munícipes que 
quiseram assinalar esta efeméride.

Este dia ficou ainda marcado pela homenagem que o Município 
de Mora prestou às entidades e associações que estiveram direta-
mente ligadas ao combate da pandemia de covid-19, nomeada-
mente:
• Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mora;
• Posto Territorial de Mora da GNR;
• Santa Casa da Misericórdia de Pavia e a de Mora;
• Unidade de Cuidados Saúde personalizados de Mora;
• Associação de Pensionistas da Casa Repouso de Reformados de 
Brotas; 
• Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Purificação de 
Cabeção;
• Associação de Cabeção de Solidariedade Trabalhadores Idosos.
Como forma de assinalar este momento, para que seja sempre re-
lembrado, foi oferecida uma lembrança em madeira, criada pelo 
artesão do Concelho “JVC”e que representa a liberdade com o 
“soltar de um pombo… Liberdade essa, que estamos a conseguir, 
finalmente alcançar, passados dois anos de pandemia”, explicou 
a Presidente do Município, Paula Chuço.

ESPETÁCULO MUSICAL COM OS “CANTARGIL”

A tarde do dia 25 de abril foi animada pelo grupo Cantargil. 
Um espetáculo que decorreu ao ar livre, no Parque Urbano 
de Mora e que juntou várias pessoas em torno da música 
tradicional portuguesa.
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CONCERTO DE ABRIL PELA BANDA FILARMÓNICA
DO GRUPO MUSICAL PAVIENSE 

O programa de iniciativas promovidas pela Câmara 
Municipal de Mora e que assinalaram os 48 anos do 
25 de abril, no Concelho de Mora, encerrou na Casa 
da Cultura, no dia 30 de Abril, com o Concerto da 
Banda Filarmónica do Grupo Musical Paviense, num 
espetáculo intitulado “Concerto de Abril”.
Este espetáculo contou com a presença do executivo 
do Município de Mora.
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MUNICÍPIO DE MORA
ASSINALA PELA
PRIMEIRA VEZ

O DIA DE PORTUGAL

DIA DE PORTUGAL, DE CAMÕES
E DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS

MUNICÍPIOcomemorações

As comemorações do dia de Portugal, tiveram início na manhã 
do dia 10 de junho, junto à Piscina Municipal, onde decorreu 
uma singela e emotiva homenagem póstuma a Duarte Pires, 
jovem munícipe e atleta da Escola de Natação.
Este reconhecimento perpetua-o através da atribuição do seu 
nome ao complexo desportivo e de lazer, passando a designar-
-se Piscina Municipal Duarte Pires. 
O Duarte nasceu a 29 de agosto de 1996 e a água sempre foi 
a sua paixão. Vestiu, orgulhosamente, a camisola da equipa 
da Escola de Natação do Grupo Desportivo e Recreativo dos 
Trabalhadores da Câmara Municipal de Mora, por uma década 
e muitos foram os títulos conquistados, elevando sempre o 
nome do Concelho de Mora.
Estiveram presentes nesta homenagem o executivo da Câmara 
Municipal de Mora, os pais do homenageado, atletas da Escola 
de Natação, amigos e população em geral.
Posteriormente, os atletas da Escola de Natação, e amigos 
nadaram 10 minutos, um minuto por cada ano que represen-
tou as cores desta equipa, como forma de homenagear este 
saudoso atleta e colega. 

JOSÉ PEDRO ANICETO E DIOGO NORONHA ANIMARAM
O FIM DE TARDE DO DIA 10 DE JUNHO

ANTIGO CANDEEIRO REPOSTO

CASA DA CULTURA ENCHEU PARA ASSISTIR A PEÇA
DE TEATRO “UM AMOR DE FAMÍLIA” COM SOFIA ALVES

A Praça Conselheiro Fernando de Sousa acolheu um espetá-
culo musical com José Pedro Aniceto e Diogo Noronha. Este 
jovem grupo colocou a Praça a cantar, animando os presentes. 

O Município de Mora assinalou as comemorações do Dia de 
Portugal com a devolução do antigo candeeiro que estava 
no centro da Praça Conselheiro Fernando de Sousa, em 
Mora. Agora requalificado, este é um símbolo da história do 
Concelho.

A noite do dia 10 de junho terminou em grande, no Cinetea-
tro da Casa da Cultura de Mora, com a peça de teatro “Um 
Amor de Família”, levada a palco por um elenco de luxo, 
encabeçado por Sofia Alves, e perante uma plateia lotada.

MUNICÍPIO PERPÉTUA FILHO DA TERRA
EM HOMENAGEM PÓSTUMA
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DIA DE PORTUGAL, DE CAMÕES
E DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS

CONCERTO DA ORQUESTRA SEM FRONTEIRAS
ENCERROU AS COMEMORAÇÕES

A Orquestra Sem Fronteiras, vencedora do Prémio 
Europeu Carlos Magno para a Juventude de 2022, 
encerrou as comemorações do Dia de Portugal. 
Dirigida pelo maestro Martim Sousa Tavares, brilhou 
na tarde do dia 11 de Junho, com um majestoso 
espetáculo musical. 
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MUNICÍPIOcomemorações

DIA MUNDIAL
DA CRIANÇA

ANIMAÇÃO E DIVERSÃO
FORAM AS PALAVRAS DE

ORDEM NO DIA DA CRIANÇA
NO CONCELHO DE MORA

O dia 1 de junho foi de festa, alegria e 
convívio para as crianças dos Jardins de 
Infância e do 1º Ciclo do Ensino Básico do 
Agrupamento de Escolas de Mora.
O Município de Mora, através da Ofici-
na da Criança e em colaboração com o 
Agrupamento de Escolas, organizou um 
programa dedicado exclusivamente aos 
petizes do Concelho, que incluiu ativida-
des desportivas e culturais.
No Auditório Municipal foi apresentada 
a peça de teatro “Alladin”, enquanto que 
o Pavilhão de Exposições foi palco de um 
circuito de insufláveis que fez as delícias 
dos mais pequenos.
O almoço à altura do acontecimento 
permitiu às crianças a reposição das ener-
gias e no qual não faltou música, dança, 
brincadeiras, gargalhadas.
O executivo esteve presente na iniciativa, 
desejaram a todas as crianças um feliz 
Dia Mundial da Criança e ofereceram uma 
prenda para assinalar a efeméride.
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Na tarde de 21 de maio, na Mata Nacional de Cabeção, o 
Município de Mora comemorou em conjunto com a popula-
ção do Concelho, o 21º aniversário do Cartão Municipal de 
Idoso.
As comemorações alusivas à data de lançamento do Cartão 
Municipal do Idoso contaram com as atuações dos Grupos 
de Cantares do Concelho, do Grupo Recreativo e Rancho 
Folclórico e da Tuna da Universidade Sénior de Mora.
O Cartão Municipal do Idoso beneficia cerca de 2200 muní-
cipes. 
Esta é uma forma do Município de Mora ajudar quem mais 
precisa, mais especificamente os idosos do Concelho, cujas 
reformas e/ou pensões são baixas. De entre estes benefícios 
destaca-se, por exemplo, a comparticipação em 50% na 
parte que cabe ao utente, aquando da aquisição mediante 
receita médica, de medicamentos comparticipados pelo 
SNS.

OS BENEFÍCIOS DESTE 
CARTÃO ABRANGEM

 CERCA DE 2200 MUNÍCIPES

MUNICÍPIOcomemorações

CARTÃO
DO IDOSO
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Aprovada candidatura no valor
de 420 mil euros para requalificação 
do CACI de Mora

O Município de Mora recebeu esta semana 
a aprovação da candidatura ao fundo PRR 
(Plano de Recuperação e Resiliência) para a 
Requalificação e Alargamento do Centro de 
Atividades e Capacitação para a Inclusão de 
Mora (CACIM) no valor de 420.750.00€.
Esta candidatura tem como finalidade a 
requalificação e adaptação do edifício da Rua 
Catarina Eufémia (antiga cantina escolar), 
atualmente cedido à Cercimor, para que a 
mesma possa dar continuidade ao desen-
volvimento da resposta social do Centro de 
Atividades e Capacitação para a Inclusão, do 
Concelho de Mora. 
O valor total previsto para o projeto é de 
517.380,00€, pelo que, com esta aprovação, 

cerca de 80% do valor será comparticipado 
pelo PRR, ficando a cargo da autarquia o 
remanescente de 96.630,00€, aproximada-
mente.
O CACI de Mora presta apoio a 10 pessoas com 
deficiência e incapacidade desde dezembro 
de 2020. A aprovação desta candidatura pos-
sibilita o alargamento da resposta social para 
mais 15 pessoas. Esta resposta social de base 
comunitária assume uma abordagem de pla-
neamento centrado na pessoa, na valorização 
pessoal da pessoa com deficiência, bem como 
a promoção da inclusão social e profissional, 
assente no reconhecimento e promoção dos 
seus direitos fundamentais e no exercício 
pleno da sua cidadania.

O projeto em questão prevê ainda, para 
além de manter os três postos de trabalho 
existentes, efetivar o seu aumento para mais 
seis recursos humanos de forma a dar res-
posta às necessidades dos 25 beneficiários 
da resposta social. 
Nas palavras da Presidente da Câmara 
Municipal de Mora “É com bastante orgulho 
que recebi a indicação de que o Município 
de Mora terá sido o primeiro, do distrito de 
Évora, a receber a aprovação de um proje-
to no âmbito do Plano de Recuperação e 
Resiliência e acredito que no futuro outros 
projetos de recuperação de edifícios do 
concelho poderão avançar com recursos a 
financiamentos.”

O CACI DE MORA É O PRIMEIRO
PROJETO DA INTEIRA

RESPONSABILIDADE DO ATUAL
EXECUTIVO MUNICIPAL
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PARQUE AUTOMÓVEL DA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA 
DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MORA
Foi possível a aquisição de um veiculo, com o apoio conjun-
to do Município de Mora e da Santa Casa da Misericórdia 
de Mora

O Município de Mora atribuiu um subsídio no valor de 10 mil euros 
à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mora, para 
apoiar a aquisição de uma nova ambulância de transporte de doen-
tes não urgentes.
Numa parceria igualitária entre a Câmara Municipal e a Santa Casa 
da Misericórdia, será possível a esta associação proceder à aquisição 
de uma viatura colmatando assim uma necessidade há muito tempo 
identificada.
Este é um apoio essencial não só à nossa Corporação de Bombeiros, 
mas à população em geral, que diariamente usufrui dos serviços 
prestados pela instituição no transporte de doentes a consultas e 
serviços médicos.

MUNICÍPIOapoios

Este é um apoio essencial não só à nossa Corpora-
ção de Bombeiros, mas à população em geral, que 
diariamente usufrui dos serviços prestados pela 
instituição no transporte de doentes a consultas

e serviços médicos.

APOIO NA AQUISIÇÃO
DE AMBULÂNCIA PARA OS BOMBEIROS

VOLUNTÁRIOS DE MORA

EQUIPA DO GRUPO DESPORTIVO DE PAVIA
Acompanhados pelos treinadores, Executivo e Gabinete de 
Apoio à Presidência.

O Município de Mora ofereceu aos atletas do Grupo Desportivo de 
Pavia (GDP), camisolas personalizadas com o novo logótipo, para 
utilização nos treinos e provas de atletismo.
O executivo realizou a entrega do equipamento num dia de treino 
do GDP, na presença dos atletas, dirigentes e treinadores.
O Grupo Desportivo de Pavia conta com mais de 40 anos de existên-
cia e de história na prática do atletismo, com participações regulares 
em provas nacionais, cujos resultados são reconhecidos a nível 
regional e nacional.
O trabalho desenvolvido é também um veículo de promoção e divul-
gação tanto da Freguesia de Pavia, como do Concelho de Mora e este 
apoio é uma forma de valorizar o GDP, contribuindo para melhorar 
as suas condições, dando resposta ao crescimento e formação des-
portiva e pessoal dos atletas.

Este apoio é uma forma de valorizar o GDP,
contribuindo para melhorar as suas condições (...)

 OFERTA DE EQUIPAMENTOS AO GRUPO
DESPORTIVO DE PAVIA
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MUNICÍPIOatividademunicipal

As Reuniões Ordinárias de Câmara iniciaram o formato des-
centralizado no dia 16 de maio, assim a freguesia das Brotas 
recebeu a primeira Reunião de Câmara descentralizada. Poste-
riormente, as duas sessões seguintes realizaram-se novamen-
te em Mora permitindo a alternância entre a sede de Concelho 
e as restantes freguesias.
A segunda reunião descentralizada aconteceu em Pavia a 27 
de junho, registando-se a importante presença e participação 
da população.
O atual executivo dá assim prosseguimento ao seu programa 
eleitoral, numa nova dinâmica de trabalho transparente e 
cada vez mais próximo da população de todo o Concelho. Esta 
medida permite dar oportunidade aos munícipes de participa-
rem nas reuniões que acontecem nas freguesias de onde são 
naturais/residem.
Conheça aqui a calendarização das próximas Reuniões de 
Câmara descentralizadas para este ano:

REUNIÕES DE CÂMARA
NAS FREGUESIAS

JUNTA DE FREGUESIA DE BROTAS
Primeira reunião de Câmara descentralizada, dia 16 de Maio 

SALÃO DE FESTAS DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
DE PAVIA
Segunda reunião de Câmara descentralizada, dia 27 junho 
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O Núcleo dos Amigos do Concelho de Mora realizou no dia 7 de 
maio, em Pavia, o seu XX Encontro Anual, num convívio que juntou 
sócios e acompanhantes.
No decorrer deste Encontro, foi feita a eleição dos novos Corpos 
Sociais do Núcleo para o biénio 2022/2023. Foi também proporcio-
nado a dezenas de interessados a oportunidade de fazer uma visita 
pela vila de Pavia, guiada pela Sra. Prof. Custódia Casanova, atual 
Presidente da Junta de Freguesia de Pavia, seguindo o “Roteiro Na-
moriano”, com base no livro “O Trigo e o Joio” de Fernando Namora. 
Como é habito, esta iniciativa finalizou com um almoço, e a atuação 
do grupo “As Cachopas”.
A realização deste encontro contou com a colaboração por parte da 
Câmara Municipal de Mora e da Junta de Freguesia de Pavia. 

XX ENCONTRO ANUAL
DO NÚCLEO DOS AMIGOS
DO CONCELHO DE MORA

MUNICÍPIOatividademunicipal

CPCJ SERÁ UMA REALIDADE 
EM MORA

Foram apresentados pela Comissão Nacional de Proteção dos Di-
reitos das Crianças e Jovens, através da Equipa Técnica Regional do 
Alentejo, os procedimentos a adotar para a instalação da Comissão 
de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Mora.
No Auditório Municipal estiveram presentes o Executivo Municipal e 
as entidades, associações, organizações do Concelho que integrarão 
a Comissão.
A existência de uma CPCJ é uma forma de assegurar a promoção 
dos direitos das crianças e jovens, prevenindo o seu bem-estar, 
segurança e desenvolvimento integral, tornando-se assim num 
importante passo para o Concelho de Mora.

Núcleo dos Amigos do Concelho
de Mora promove rastreio visual

Se nestes dois últimos anos o Encontro não pôde ser realizado, 
outras iniciativas foram concretizadas. Nomeadamente a entrega 
do Prémio de Mérito Escolar ao melhor aluno do ensino secundário 
do Agrupamento de Escolas do Concelho de Mora, em cada um dos 
anos escolares 2019/2020 e 2020/2021, realizaram nos dias 11 e 12 
de maio uma ação de rastreio visual aos alunos do ensino básico do 
concelho, que abrangeu cerca de 44 crianças, e apoiaram a edição 
do livro “Do Alentejo a Timor”, de autoria do associado José Pinheiro.

Da miragem à realidade
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O QUE JÁ fizemos?

No âmbito dos recursos humanos:

No que diz respeito à água:

Resolvemos todos os processos que estavam pendentes
à data da tomada de posse, relativamente a pagamentos 
em atraso e cobranças excessivas.

Retomámos a substituição dos contadores antigos para 
novos, tornando o sistema mais rigoroso.

Recorremos a uma entidade externa para a aferição dos 
contadores que suscitem dúvidas relativamente aos con-
sumos, por forma a atestar o seu funcionamento.







Reorganizámos os Serviços e do Mapa de Pessoal
de acordo com os novos desafios.

Atribuímos o Subsídio de Penosidade aos aquaristas
e biólogos do Fluviário de Mora, direito que os mesmos 
reivindicavam há muito.

Criámos um modelo de proximidade com os trabalhado-
res, através da designação de um horário de atendimen-
to mensal.







Proporcionámos a agilização 
de Processos de Licenciamento:

DESTAQUE

Criámos um Gabinete Jurídico que permitiu dar início à 
legalização de um conjunto de construções que há mais 
de 20 anos aguardavam a respetiva legalização.

Resolvemos Jurídica e Urbanisticamente todos 
os processos que se encontravam há anos à espera 
de decisão.





Criámos um Gabinete Jurídico a tempo inteiro.
Estamos a rever os regulamentos, por estarem praticamente todos obsoletos. 
Estamos a criar novos regulamentos, para dar resposta às nossas necessidades e dos munícipes. 
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O QUE JÁ fizemos?
Respondemos aos pedidos formulados pela Santa Casa da 
Misericórdia de Cabeção para iniciação do procedimento de 
classificação da igreja da Misericórdia de Cabeção, parado 
desde 2020, e do Teatro, parado desde 2016, como imóveis 
de interesse municipal.

Resolvemos por acordo e extrajudicialmente alguns
processos pendentes.





Iniciámos a realização das Reuniões de Câmara
deslocalizadas.

Criámos a proposta de Orçamento Participativo, com 
o objetivo de integração da população na vida da Autarquia, 
contudo, não aprovado em Assembleia Municipal.

Criámos a Estratégia Local de Habitação.

Adaptámos os horários de trabalho de acordo 
com a vida familiar dos trabalhadores.

Realizámos um concurso público para a con-
cessão do bar das Piscinas, do Gameiro e do 
Cafelítico.

Regularizámos os processos de mobilidade 
na categoria e na carreira de alguns
trabalhadores da Câmara.













DESTAQUE
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Brotas

INFORMAÇÃO DA INTEIRA RESPONSABILIDADE DAS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO

MUNICÍPIOatividadefreguesias

Brotas tem vindo a desenvolver 
um papel proactivo junto da sua 

população.
Além da continuidade dos serviços 

imprescindíveis para o bem-estar 
dos residentes, a Junta de Fregue-

sia está atenta a todos os que a 
procuram e tem solucionado diver-

sos constrangimentos.
A Exposição “Outros Tempos”,

a “I Caminhada por terras de 
Brotas” ou o “Dia da Criança” são 

exemplos de iniciativas que nasce-
ram no presente ano.

Cabeção

Comemoração Dia Internacional 
da Mulher

Convívio Pesca 25 abril

Exposição “Outros Tempos” Limpeza da Calçada das Águias

A Junta de Freguesia de Cabeção marcou presença e apoiou:

Comemorações do 25 Abril - Hastear da bandeira na J. F. Cabeção.

Lançamento do livro “Realidades e Outras Oportunidades”,
de Manuel João Croca, no Centro Cultural de Cabeção.

Arraial de 2ª Feira de Páscoa, no Pinhal de Cabeção. Organização con-
junta da J. F. Cabeção, C.M. Mora e G. R. Rancho Folclórico de Cabeção 

A C. M. Mora acedeu ao pedido, por parte da J. F. Cabeção,
para a Instalação de abrigo de passageiros na Eira do Quarto.
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MUNICÍPIOatividadefreguesias
INFORMAÇÃO DA INTEIRA RESPONSABILIDADE DAS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO

Mora
A Junta de Freguesia de Mora con-
tinua a desenvolver o seu traba-
lho diário junto da população, nas 
mais diversas áreas de ação que 
são da sua competência. Manter 
uma relação de proximidade e 
interação com os fregueses de 
Mora é um dos nossos objetivos. 
Freguesia de Mora mais perto da 
população!

A Junta de Freguesia de Pavia convidou o Professor Catedráti-
co Jorge de Oliveira, da Universidade de Évora para nos falar 
da Forca de Pavia. 
Assim, a Conferência intitulada A Forca de Pavia no Contexto 
da Pena de Morte em Portugal trouxe ao Salão do Grupo Mu-
sical Paviense, gentilmente cedido para o efeito, no dia 18 de 
Junho, algumas dezenas de pessoas interessadas pelo tema 
que nos deu a conhecer um pouco mais da nossa História.
Portugal, foi exemplo para o mundo quando, em 1867, feliz-
mente, aboliu a Pena de Morte. O distinto Professor, no final, 
sugeriu-nos a recuperação da nossa Forca para a preservação 
da memória sobre essa lei condenável que era, a Pena de 
Morte. 
Também no mesmo dia, alguns atletas do GD de Pavia partici-
param na Estafeta Medley, em Viana do Castelo e sagraram-se 
Campeões Nacionais. 
Parabéns ao José Vítor, Telmo Piado, Thiago Vieira, Guilherme 
Miguéns e Lucas Iatco e aos treinadores Joaquim João Lopes 
e Carla Linares que conseguiram colocar o Clube Desportivo 
de Pavia no mapa dos Campeões Nacionais, ao lado de gran-
des clubes!

Pavia

Forca de Pavia

G. D. de Pavia sagraram-se Campeões Nacionais em Medley 

Dia Mundial da Criança Animação de Verão

Passeio de Verão - Palácio Nacional da Ajuda Ações de sensibilização (C. M. E. Proteção Civil)
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MUNICÍPIOaçãosocial

SÉNIORES ATIVOS 
ENCERRAM ANO 

LETIVO NA PRAIA 
DO ALAMAL

O programa Séniores Ativos, promovido 
pelo Município de Mora, é uma disciplina de 
atividade física que integra a Universidade 
Sénior de Mora. O público-alvo é a terceira 
idade de todo o Concelho.
Com o objetivo de assinalar o encerra-
mento de mais uma época de atividade, o 
Município promoveu um passeio à praia do 
Alamal, no concelho vizinho do Gavião, o 
qual permitiu o convívio de meia centena de 
séniores ativos, de todas as freguesias, bem 

como dos Monitores e Executivo Municipal.
Este é um programa que visa promover a 
saúde e o bem-estar físico e psíquico dos 
participantes, incentivar a integração e inte-
ração em grupos e sensibilizar a população 
para uma maior consciência da importância 
e manutenção de um estilo de vida ativa, 
como forma de melhorar a saúde e prevenir 
doenças provocadas pelo sedentarismo e a 
solidão.

A Universidade Sénior concluiu o ano letivo 
a 24 de junho, numa festa que aconteceu na 
Casa da Cultura, em Mora.
Dezenas de alunos, professores e amigos, 
assistiram à atuação da marcha, da Tuna e 
ao espetáculo musical.
O momento ficou ainda marcado pela inau-
guração da Exposição de Trabalhos de Artes 
Decorativas, que esteve patente até 8 de 
julho na Sala de Artes da Casa da Cultura.
As atividades estiveram interrompidas 
devido à pandemia de Covid19, pelo que o 
regresso às aulas e restantes iniciativas se 
verificou importante para os frequentadores 
da Universidade Sénior.

Universidade Sénior encerra 
ano letivo em festa
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O Município de Mora, através da Oficina da 
Criança, levou a cabo na semana de férias 
escolares da Páscoa o programa de Ocupa-
ção de Tempos Livres. Neste período, cerca 
de 60 crianças e jovens do Concelho de 
Mora participaram nas atividades pedagó-
gicas, desportivas, culturais e de lazer.
Este é um programa que acontece de for-
ma regular nas pausas letivas da Páscoa, 
Natal e Verão, num projeto municipal 
que pretende ocupar as crianças e jovens 
residentes ou estudantes no Concelho de 
Mora, com idades compreendidas entre os 
3 e os 12 anos.
Trata-se de uma resposta socioeducativa 
necessária e indispensável, que propor-
ciona um conjunto variado de atividades e 
experiências.

Decorre até ao final do mês de julho o OTL de 
verão, que para além do programa comple-
to de atividades, inclui o almoço gratuito, 
o transporte de ida e volta das freguesias, 
devendo os participantes levar diariamente 
águas e lanches.
“Agosto a Brincar” é o programa que acon-
tece durante o mês agosto na Oficina da 
Criança, entre 1 de agosto a 2 de setembro, 
organizado em cinco turnos. A frequência foi 
limitada a 60 participantes em cada turno e 
cada participante pôde inscrever-se em três 
turnos, seguidos ou intercalados. As inscri-
ções terminaram no dia 20 de Julho.

MUNICÍPIOeducação

OFICINA DA CRIANÇA PROMOVE ATIVIDADES
DE OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES

Oficina recebe diaria-
mente mais de uma
centena de crianças
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MUNICÍPIOeducação

MUNICÍPIO PROMOVE UM MÊS DE ATIVIDADES 
PARA OS JOVENS DO CONCELHO

De 4 a 29 de julho, o Município de Mora 
promoveu um programa de Ocupação de 
Tempos Livres (OTL) para os jovens residen-
tes no Concelho.
O OTL destinou-se aos jovens com idades 
compreendidas entre os 13 e os 17 e dis-
ponibiliza atividades lúdicas, desportivas, 
culturais e ambientais, distribuídas por 
vários pontos do Concelho e algumas fora do 
mesmo.
Este programa teve como objetivo, para além 
da ocupação de tempos livres, estimular a 
aquisição de competências pessoais, sociais 
e relacionais, através de atividades que 
proporcionam experiências novas e diversifi-
cadas.
O Município de Mora disponibilizou transpor-
te nas freguesias para as atividades.
Na pausa escolar mais prolongada, como 
são as férias de Verão, o Município dá assim 
uma resposta necessária e útil à população 
do Concelho, com a ocupação saudável dos 
jovens. 
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MUNICÍPIOeducação

SESSÃO INFORMATIVA SOBRE ORIENTA-
ÇÃO ESCOLAR E VOCACIONAL

“Dar voz às profissões” foi a sessão infor-
mativa que o PIICIE promoveu, em colabo-
ração com o Agrupamento de Escolas de 
Mora, no âmbito da Orientação Escolar e 
Vocacional, dirigida especificamente aos 
alunos do 9º ano e ensino secundário.

SEMANA DA LEITURA

O Município de Mora, através do PIICIE, 
dinamizou uma iniciativa no âmbito da 
Semana da Leitura, com o objetivo de 
promover o livro e a leitura. As turmas do 
3ºCEB e do Ensino Secundário tiveram a 
oportunidade de assistir e participar na 
apresentação de Jorge Serafim, reconhe-
cido contador de estórias, que esteve no 
palco da Casa da Cultura, em Mora.

Algumas das atividades desenvolvidas pelo Plano Integrado 
e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE)

ATIVIDADE DE INICIAÇÃO À CANOAGEM

Esta atividade assinalou a última semana 
de aulas, na qual os alunos do jardim-de-
-infância e do 1ºciclo do Agrupamento de 
Escolas de Mora foram desafiados a partici-
par. A atividade contou com a colaboração 
dos Amigos da Natureza de Cabeção na 
cedência do equipamento e com monitori-
zação da atividade feita pelos técnicos de 
desporto do Município de Mora.

OFICINAS TEMÁTICAS PARA OS ALUNOS 
DO 9º ANO

Foi dinamizado um workshop intitulado 
“FLASH – Momentos Dinâmicos e Revela-
dores”, que reuniu um plano de trabalhos 
que se insere nas práticas pedagógicas 
inovadoras e diferenciadas e teve como ob-
jetivos estimular a criatividade, o espírito 
de grupo e a cooperação; destacar o reforço 
emocional, diminuir o abandono escolar e 
incentivar a diminuição das situações de 
indisciplina.

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL

Foi desenvolvida uma ação de sensibiliza-
ção ambiental com os alunos dos Jardins 
de Infância, 1º e 2º CEB do Agrupamento de 
Escolas de Mora.
A Associação Portuguesa do Lixo Marinho 
dinamizou com os alunos 12 Jogos Didá-
ticos e Cooperativos para a Literacia do 
Oceano e Lixo Marinho, Jogo Aventuras 
pelo Mar, Salvar os animais (Jardins de 
Infância), Jogo Aventuras pelo Mar (1ºCEB) 
e Jogo Mar Limpo (2ºCEB).

WORKSHOPS DE VALORIZAÇÃO
DO  PERCURSO PROFISSIONAL 

A Associação Inspirar o Futuro, com 
organização do PIICIE em parceria com 
o Agrupamento de Escolas, realizou em 
Mora seis workshops para promoção e 
valorização do futuro educativo e pro-
fissional dos alunos de 9º ano e ensino 
secundário.
Estes workshops abordaram temáti-
cas como o acesso ao Ensino Superior, 
mercado de trabalho, tomada de decisão, 
objetivos e proatividade. A iniciativa 
decorreu no âmbito da Orientação Escolar 
e Vocacional.
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À Noite no Museu

MUNICÍPIOcultura

“À Noite no Museu” foi um ciclo de concertos, que 
contou com a organização do Município de Mora e 
apoio da Eborae Mvsica. 
Os três espetáculos aconteceram no Museu Intera-
tivo do Megalitismo, nos dias 18 de junho, 1 e 8 de 
Julho. 
No dia 18 de junho o concerto contou com a atua-
ção de Javier Karuá e João, que apresentaram o 
espetáculo “Em boa Hora”.
Dia 1 de julho, o espaço deu lugar ao Coro Polifó-
nico da Eborae Mvsica, bastante aplaudido pelos 
presentes.
O Quinteto de Cordas encerrou este ciclo de 
concertos, no dia 8 de julho, perante uma plateia 
lotada.
Os espetáculos do Museu Interativo do Megalitis-
mo regressam depois do verão para continuar a 
animar noites de Mora. JAVIER KARUÁ e JOÃO

Museu Interativo do Megalitismo, dia 18 junho

QUINTETO DE CORDAS
Museu Interativo do Megalitismo, dia 8 julho

CORO POLIFÓNICO DA EBORAE MVSICA
Museu Interativo do Megalitismo, dia 1 julho
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Município de Mora apela 
ao consumo consciente 
da água da rede pública

Na época de Verão, o Município de Mora apela à população 
do Concelho para o uso sustentável da água, evitando o des-
perdício nos usos do quotidiano.
Com o calor a tendência é de se proceder ao enchimento de 
piscinas particulares. Este é um gesto que o Município de 
Mora desaconselha, principalmente se o mesmo for efetuado 
com recurso à rede pública de abastecimento de água. 
É importante evitar encher-se piscinas com água da rede.
A água é um recurso indispensável para a vida e é por isso 
um bem precioso, no entanto trata-se de um recurso finito. 
Atendendo à situação de seca meteorológica e hidrológica 
que o país atravessa, devem ser adotados gestos que contri-
buam para a preservação dos recursos hídricos.

MUNICÍPIOambiente

OUTRAS FORMAS DE POUPAR ÁGUA:
- Feche a torneira sempre que não utiliza água;
- Evite as descargas desnecessárias do autoclismo;
- Opte por duches rápidos;
- Carregue na totalidade as máquinas de lavar;
- Evite a lavagem dos carros. 

A Câmara Municipal de Mora lavou 
e desinfetou todos os contentores 
e molocks de deposição de resí-
duos indiferenciados do Concelho.
Estes contentores integram o cir-
cuito municipal de recolha de resí-
duos em todo o Concelho de Mora. 
O trabalho de higienização permite 
melhorar a qualidade ambiental 
do serviço prestado aos munícipes, 
bem como a otimização das condi-
ções destes equipamentos.
De relevar que para que se mante-
nha o bom estado dos contentores, 
é importante que os resíduos do-
mésticos neles depositados sejam 
devidamente acondicionados em 
sacos fechados, evitando a acumu-
lação de sujidade e a propagação 
de maus cheiros e desenvolvimen-
to de bactérias e micróbios prejudi-
ciais à saúde pública.

SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA  DO MUNICÍPIO
HIGIENIZARAM CONTENTORES E MOLOCKS

A Câmara Municipal de Mora reforçou a rede de equi-
pamentos de deposição de resíduos indiferenciados 
e rede de ecopontos, com a colocação de um molok 
e uma bateria de ecopontos na estrada das Tesas, na 
localidade de Malarranha, na Freguesia de Pavia.

CÂMARA MUNICIPAL DE MORA
REFORÇOU REDE DE EQUIPAMENTOS 

PARA DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS
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MUNICÍPIOdesporto

ATLETAS DO GRUPO DESPORTIVO DE PAVIA
CONQUISTAM TÍTULOS NACIONAIS

O Grupo Desportivo de Pavia (GDP) desenvolve atividade no Conce-
lho de Mora há mais de 40 anos. Tem, por isso, escrito uma história 
de trabalho e de conquistas.
Na época desportiva que agora terminou, há a registar um conjunto 
de títulos que refletem por si só, todo o esforço desenvolvido por 
quem veste esta camisola, atletas, treinadores, dirigentes.
A título de exemplo, no palmarés do GDP, na época desportiva 
2021/2022, encontram-se as seguintes participações: Memorial Ri-
cardo Ribeiro; Nacional de Desporto Escolar; Campeonato Nacional 
do Atleta Completo; Campeonato Regional de Absolutos; Campeo-
nato Distrital de Iniciados; Torneio Nacional Olímpico Jovem.
De entre todos os títulos conquistados, que foram muitos e dos 
quais tem sido dada notícia conforme têm acontecido, o maior des-
taque vai para a conquista do primeiro lugar no pódio no Campeo-
nato Nacional na Estafeta Medley. Um resultado para o qual contri-
buiu toda a equipa GDP, onde não falta união e orgulho pela grande 
família que são. Grupo Desportivo de Pavia

Campeonato Nacional do Atleta Completo Torneio Nacional Olímpico Jovem

Campeonato Nacional de Estafeta Medley - Campeões Nacionais
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MUNICÍPIOdesporto

6 HORAS A NADAR

ATLETAS DA ESCOLA DE NATAÇÃO CONQUISTAM 
PÓDIOS A NÍVEL REGIONAL

A iniciativa “6h a nadar” promovida pelo Mu-
nicípio de Mora, através da Escola de Natação, 
contou com a participação de 44 atletas e um 
total de 77.850 metros nadados.
Esta foi a primeira edição das “6h a nadar”, cujo 
objetivo passa por atribuir à Piscina Municipal 
de Mora uma nova dinâmica. A nadar estiveram 
21 atletas femininos e 23 masculinos.
É entendimento do executivo municipal que se-
jam ali realizados eventos, neste caso de cariz 
lúdico e desportivo, que incentivem a partici-
pação e envolvência da comunidade em geral.

Depois de suspenderem a atividade des-
portiva devido à situação pandémica que 
atravessámos, a Escola de Natação retomou 
a atividade na época 2021/2022 e de entre 
as 17 provas em que marcaram presença, os 
atletas conquistaram vários títulos, das quais 
se destacam as de âmbito regional, nomea-
damente o Campeonato Regional de Infantis, 
Juvenis e Absolutos; o Torneio de Cadetes e 
o Torneio Regional Fundo e Nadador Com-
pleto. 
Nestas provas foram vários os atletas que 
subiram ao pódio, nos diferentes estilos, cujo 
esforço e mérito lhes deve ser reconhecido. Escola Municipal de Natação - equipa de competição 2021/2022

Campeonato Regional de Infantis, Juvenis e Absolutos Campeonato Regional de Infantis, Juvenis e Absolutos
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MUNICÍPIOobras

ESPLANADA DO 
FLUVIÁRIO EM 
CONSTRUÇÃO

Já se encontra em construção a esplana-
da do Fluviário de Mora.
Por ocasião do 15º aniversário do Fluviá-
rio, o Município de Mora deu a conhecer 
o projeto desta nova valência para o 
principal ex-libris do Concelho.
Agora em construção, este novo espaço 
exterior acrescentará valor ao equipa-
mento em si e a toda a zona envolvente. 
Proporcionando à população residente 

O estacionamento localizado no 
Jardim de São Pedro, em Mora, 
está a ser requalificado, com vista 
na segurança dos passageiros e 
aumento da capacidade de esta-
cionamento para os autocarros.
A paragem de autocarros situa-se 
num dos principais pontos de 
acesso a Mora, e as condições 
existentes no local não oferecem 
a mínima segurança necessária, 
quer para a circulação automóvel, 
quer para os próprios passageiros 
que utilizam os referidos trans-
portes.
Esta requalificação permitirá 
assim criar estacionamento para 
três autocarros e uma área de 
parqueamento para motociclos 
e bicicletas, sem prejuízo para o 

e a todos os visitantes a possibilidade 
de, num futuro próximo, desfrutarem 
nesse espaço de momentos de convívio 
e descontração.
Para o executivo municipal o trabalho 
de valorização do património deve ser 
contínuo, permitindo que Mora seja um 
Concelho dinâmico. Só assim será pos-
sível contribuir para o desenvolvimento 
turístico e económico.

estacionamento de automóveis li-
geiros que ficará localizado a nor-
te do Jardim, próximo da praça 
de táxis. Simultaneamente, será 
criada uma passadeira elevada 
como forma a acautelar a segu-
rança de todos. Para os passagei-
ros dos transportes públicos será 
ainda instalado um abrigo com 
capacidade para dez pessoas.
Considera o executivo municipal 
que esta intervenção é essencial 
para readaptar o espaço, ade-
quando-o à finalidade a que se 
destina. Objetivamente é conferi-
da ao local e aos seus utilizadores 
a dignidade necessária e mere-
cida, com foco na segurança de 
todos.

CÂMARA MUNICIPAL READAPTA
ESTACIONAMENTO PARA AUTOCARROS 

NO JARDIM DE SÃO PEDRO
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PISTA DE ATLETISMO DE PAVIA EM FASE
DE CONCLUSÃO

FINALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DOS NOVOS 
SANITÁRIOS E DO MURO DELIMITADOR

Os trabalhos de conclusão da Pista de Atletismo de Pavia conti-
nuam a bom ritmo. Desta feita a intervenção direciona-se para 
a pintura das marcas no piso, estando também já instalada a 
iluminação.

Esta intervenção passa pela pavimentação da área envolvente e 
a instalação dos sanitários, bem como do restante equipamento 
necessário ao funcionamento desta nova valência. Em simultâ-
neo, estamos a terminar a construção do muro delimitador do 
Parque de Feiras. Alargamento do espaço com novos bebedouros 
e iluminação.

MUNICÍPIOobras

PISTA DE ATLETISMO DE PAVIA PARQUE DE FEIRAS DE MORA: SANITÁRIOS E ZONA 
ENVOLVENTE

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NO CONCELHO

MUNICÍPIO DE MORA INVESTE 
NA SEGURANÇA RODOVIÁRIA
Procedeu-se à criação de alguns impedimentos de estacionamen-
to junto a curvas, como forma de garantir a segurança rodoviária 
dos condutores. Em simultâneo, foi ainda renovada a pintura de 
sinalização horizontal em algumas ruas do Concelho, tendo sido 
repintadas passadeiras e sinais de stop.
Esta intervenção visa melhorar a qualidade da sinalética hori-
zontal, aumentando a visibilidade e a segurança rodoviária no 
Concelho.

PARQUE ECOLÓGICO DO GAMEIRO

CÂMARA MUNICIPAL VALORIZA PARQUE
ECOLÓGICO DO GAMEIRO
No sentido de valorizar o espaço, a Autarquia instalou mais mesas 
de madeira de forma a aproveitar as sombras e a dotar de uma 
maior capacidade de resposta a zona de merendas/estacionamen-
to do Parque. Foram ainda melhorados os acessos ao bar com a 
substituição das madeiras, de forma a aumentar a segurança de 
quem por ali passa.





Resumo das Deliberações das Reuniões de Câmara
Em reunião de Câmara realizada a 28 de março

de 2022 foi deliberado:

REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNI-
CIPAIS: deliberado por maioria aprovar a proposta e 
submeter a aprovação da Assembleia Municipal o seguinte: 
1. Organização dos Serviços Municipais - Modelo de Es-
trutura Orgânica; a) A organização interna dos serviços 
municipais a adotar seja a de um modelo de estrutura 
hierarquizada; b) O número máximo de unidades orgâni-
cas flexíveis seja fixado em 10: i. 3 Divisões, lideradas por 
titulares de cargos de direção intermédia de 2.º grau (che-
fes de divisão municipal); ii. 7 unidades orgânicas flexíveis 
dirigidas por titulares de cargo de direção intermédio de 
4.º grau (Chefe de Unidade Municipal); iii. O número má-
ximo de subunidades orgânicas seja fixado em 5, as quais 
serão chefiadas por coordenadores técnicos; iv. Quanto às 
despesas de representação a atribuir aos titulares de car-
gos de direção intermédia de 2.º grau (chefes de divisão 
municipal): aos titulares de cargos de direção intermédia 
de 2.º grau sejam abonadas despesas de representação, 
no montante fixado para o pessoal dirigente da adminis-
tração central, sendo-lhes igualmente aplicáveis as corres-
pondentes atualizações anuais, bem como, as reduções 
remuneratórias por força das disposições do Orçamento 
de Estado. v. Quanto aos cargos de direção intermédia 
de 4.º grau seja aprovado que a área de recrutamento, 
atribuições e competências e estatuto remuneratório 
sejam aprovados em regulamento municipal, a submeter 
a aprovação da Assembleia Municipal de Mora tão breve 
quanto possível. 2. Organização dos Serviços Municipais 
- Regulamento da Estrutura Orgânica dos Serviços do 
Município de Mora; a. Sejam criadas as unidades orgânicas 
flexíveis com a designação e competências constantes do 
Regulamento de Estrutura Orgânica dos Serviços do Mu-
nicípio de Mora e Organograma anexos à presente pro-
posta, condicionada à respetiva aprovação em Assembleia 
Municipal, sendo que tais documentos refletem a visão de 
conformação da estrutura interna das unidades orgânicas; 
b. Aprovar o Projeto de Regulamento de Estrutura Or-
gânica dos Serviços do Município de Mora; c. Aprovar o 
Projeto de Organograma.

ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL 2022: de-
liberado por maioria aprovar a proposta elaborada da 
1ª Alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de 
Mora para o ano de 2022 e enviá-la à Assembleia Munici-
pal para aprovação.

2.ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇA-
MENTO PLURIANUAL DA DESPESA E DA RE-
CEITA 2022-2026: deliberado por maioria aprovar 
a proposta da 2ª Alteração Modificativa ao Orçamento 
Plurianual da Despesa e da Receita 2022-2026. Mais de-
liberou enviar a referida proposta para deliberação da 
Assembleia Municipal.

“CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPE-
TÊNCIAS, NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
DE MORA” E “DESPACHO DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS, NO ÂMBITO DA GESTÃO E 
DIREÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, DA SRA. 
PRESIDENTE DE CÂMARA MUNICIPAL NO DI-
RETOR DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
MORA”: deliberado por maioria o seguinte: 1. Delegar 
no Diretor do Agrupamento de Escolas de Mora, Joaquim 
Mira, todas competências previstas na minuta de contra-
to de delegação de competências. 2. Aprovar a minuta de 
contrato de delegação de competências no Agrupamento 
de Escolas, para formalização das competências delegadas 
no ponto anterior. 3. Aprovar a transferência das verbas 
para o Agrupamento de Escolas de Mora no decurso do 
ano letivo 2021/2022. 4. Submeter a presente minuta de 

contrato de delegação de competências a autorização da 
Assembleia Municipal de Mora. Foi também presente des-
pacho da Senhora Presidente em que delegou no Diretor 
do Agrupamento de Escolas de Mora as competências 
infra elencadas: 1. Gestão e direção dos recursos huma-
nos afetos ao Agrupamento de Escolas, no que respeita ao 
pessoal não docente; 2. Organização e fixação de horários 
de trabalho, a qual deverá ser feita em articulação com 
os responsáveis pelo setor da educação da Câmara Mu-
nicipal de Mora; 3. Distribuição de serviço, a qual deverá 
ser feita em articulação com os responsáveis pelo setor 
da educação da Câmara Municipal de Mora; 4. Registo e 
controlo da assiduidade, pontualidade e cumprimento do 
período normal de trabalho dos trabalhadores, reportan-
do aos Serviços de Recursos Humanos da Câmara Muni-
cipal até ao dia 5 de cada mês; 5. Aprovação do mapa de 
férias do pessoal não docente, dando conhecimento aos 
responsáveis pelo setor da educação da Câmara Municipal 
de Mora; 6. Realização da avaliação de desempenho do 
pessoal não docente do Agrupamento em articulação com 
a Câmara Municipal, dependente de validação da mesma. 
7. Exercício do poder disciplinar, em articulação com o se-
tor da educação da Câmara Municipal de Mora. A Câmara 
Municipal tomou conhecimento.

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 
PARA O ANO DE 2022 - PROPOSTA DE ADJUDI-
CAÇÃO: deliberado por unanimidade o seguinte: a. A 
Adjudicação da proposta apresentada pela entidade con-
vidada, LUZBOA - Comercialização de Energia, Lda, pelo 
preço de: Lote 1 - Fornecimento de energia em BTN (? 
20,7kVA) - 66.455,44€; Lote 2 - Fornecimento de energia 
em BTN (> 20,7 kVA) - 6.440,35€; Lote 3 - Fornecimento 
de energia em BTE - 200.231,75€; Lote 4 - Fornecimento 
de energia em MT - 186.722,27€; Lote 5 - Fornecimen-
to de energia em IP - 61.292,28€; Preço contratual total: 
521.142,09. b. Aprovar a minuta do contrato; c. Fixar o 
valor da caução e 5% do preço contratual, ou seja, em 
26.057,10€.

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DO 
MUNICÍPIO DE MORA PARA A CIMAC: delibera-
do por unanimidade propor à Assembleia Municipal de 
Mora que delibere aprovar a transferência de competên-
cias do Município de Mora para a CIMAC.

Em reunião de Câmara realizada a 4 de abril
de 2022 foi deliberado:

PROJETO DE ARQUITETURA: aprovado por una-
nimidade o projeto de arquitetura em nome de Raquel 
da Silva Mendes. Mais foi deliberado por unanimidade con-
ceder o prazo de 6 meses para apresentação dos projetos 
de especialidades.

LOTEAMENTO L 1/2015 - RECEÇÃO DEFINITI-
VA: deliberado por unanimidade aprovar a receção de-
finitiva das obras de urbanização e a devolução do rema-
nescente da caução prestada, de harmonia com a proposta 
da Comissão de Vistoria, na sequência do requerimento 
apresentado por Lúcia Maria do Rio Nogueira Pinto.

VISTORIA POR INSALUBRIDADE: deliberado por 
unanimidade aprovar o relatório de vistoria realizada 
ao prédio na Rua de Cabeção n.º 82A, solicitado por 
Maria Raquel Borreicho Martins Lapa. Apesar de ainda 
se excluir o edifício do conceito de ruína o mesmo não 
reúne as condições mínimas de habitabilidade e revela in-
suficiências construtivas, funcionais e de salubridade o que 
justifica o seu enquadramento no Programa de Apoio à 
Recuperação de Habitações Degradadas, tendo a Câmara 

Municipal deliberado por unanimidade deferir a candida-
tura apresentada.

EMISSÃO DE CERTIDÃO: presente o seguinte pedi-
do de certidão em nome de João Eduardo Piado Leão de 
Matos e Correia -  deliberado por unanimidade parecer 
favorável em conformidade com o solicitado.

OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO: deferido por 
unanimidade o pedido de autorização para ocupação 
de espaço público com esplanada, apresentado através do 
portal e-Portugal.

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE BROTAS 
- PROPOSTA APOIO FINANCEIRO: deliberado por 
unanimidade atribuir um subsídio no valor de 3.000€, 
destinado a custear parte dos trabalhos de substituição 
do soalho da Igreja de N:ª Sr.ª de Brotas.

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE MORA - 
PROPOSTA APOIO FINANCEIRO: deliberado por 
unanimidade atribuir um subsídio no valor de 3.000€, 
destinado a custear parte das edições do jornal “Mensa-
gem de Mora”.

DESPACHOS DA SENHORA PRESIDENTE: a 
Câmara Municipal tomou conhecimento dos seguintes 
despachos: - em que determinou, adjudicar a Isaías Gon-
çalves, a aquisição de serviços de Patrocínio Judiciário e 
Assessoria Jurídica, na modalidade de avença, pelo valor 
de 28.000€. - em que determinou, abrir procedimento 
tipo Ajuste Direto para “Manutenção de Grua PK 8080”, 
consultando a empresa Palfinger Comércio e Aluguer de 
Máquinas, pelo valor base de 9.988.04€. - em que deter-
minou, adjudicar a Fábio Miguel Nunes Godinho, o “Trans-
porte de alunos para a Escola do 1º CEB/JI de Pavia e de 
pessoas para as Consultas Médicas em Pavia”, pelo valor 
de 8.858,17€. - em que determinou, abrir procedimento 
tipo Ajuste Direto para “Alteração das Instalações Sani-
tárias do Edifício da Torre do Relógio”, sendo consultada 
empresa Nortejuvil, Sociedade de Construções, Lda., pelo 
valor base de 20.000€. 

DESIGNAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA CI-
BERSEGURANÇA NO MUNICÍPIO DE MORA: 
deliberado por unanimidade nomear o Senhor Fernan-
do Filipe da Cruz Vidigal, como responsável pela segurança 
no ciberespaço no Município de Mora.

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE: deliberado por una-
nimidade aprovar a cedência de transporte: - Agrupa-
mento de Escolas de Mora, dia 28 de abril de 2022, a Viana 
do Alentejo (Encontro Diocesano dos alunos de EMRC).

Em reunião de Câmara realizada a 19 de abril
de 2022 foi deliberado:

PROJETOS DE ARQUITETURA: aprovados por 
unanimidade os projetos de arquitetura em nome de 
Vasco Manuel Nunes da Encarnação e Suzana Marta Fi-
gueiredo Gil Correia, respetivamente.
 
EMISSÃO DE CERTIDÕES: presentes os seguintes 
pedidos de certidão em nome de Joaquim Miguel Pa-
trocínio Barbeiro; Carla Morais e Silva -  deliberado por 
unanimidade parecer favorável em conformidade com 
o solicitado.
 
PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO, 
“REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO DA TORRE 
DO RELÓGIO - ANTIGOS PAÇOS DO CONCE-
LHO” - APROVAÇÃO DO AUTO DE MEDIÇÃO 



N.º 20 e Nº 21 (CP 10-2020): deliberado por unani-
midade aprovar o referido documento.

PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO, 
“REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO DA TORRE 
DO RELÓGIO - ANTIGOS PAÇOS DO CONCE-
LHO” - APROVAÇÃO DO AUTO DE MEDIÇÃO 
N.º 1 DA ADENDA AO CONTRATO (CP 10-
2020): deliberado por unanimidade aprovar o referido 
documento.

3.ª ALTERAÇÃO À TABELA DE PREÇOS 2022: 
deliberado por unanimidade aprovar a 3ª alteração à 
tabela de preços 2022.

PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA EM PRES-
TAÇÕES: deliberado por unanimidade autorizar o pa-
gamento de fatura de água em 12 prestações mensais ao 
consumidor nº1917.

PROPOSTA PARA ADESÃO AO PROJETO - 
ALÉM RISCO: deliberado por unanimidade manifes-
tar o seu acordo com o referido protocolo, indo proceder 
à sua assinatura.

DESPACHOS DA SENHORA PRESIDENTE: a 
Câmara Municipal tomou conhecimento dos seguintes 
despachos: - em que determinou abrir procedimento tipo 
Ajuste Direto para “Alteração da Rede Estruturada do 
Edifício da Torre do Relógio”, sendo consultada a entidade 
Nortejuvil - Sociedade de Construções, S.A., com o valor 
base do procedimento de 20.000€. - em que determinou 
a não adjudicação e revogar a decisão de contratar do 
procedimento por Ajuste Direto AD-10-22 “Fornecimen-
to contínuo de alimentação para os animais do Fluviário 
de Mora”, porque “a proposta da entidade convidada foi 
excluída por o preço contratual apresentado ser supe-
rior ao preço base”. - em que determinou abrir procedi-
mento tipo Ajuste Direto para “Fornecimento contínuo 
de alimentação para os animais do Fluviário de Mora”, 
sendo consultada a entidade Abrancongelados - Produ-
tos Alimentares, Lda., com o valor base do procedimen-
to 14.362,50€; - considerando que a Srª. Camélia Balixa 
tem contrato a termo indeterminado com o Município 
de Mora, exerce funções como assistente operacional 
no Fluviário de Mora, solicitou rescisão do contrato, em 
ofício do dia 31 de março de 2022 e solicitou que fos-
se dispensado o período de aviso prévio. Paula Cristina 
Calado Chuço, Presidente da Câmara Municipal de Mora, 
determina autorizar o pedido de rescisão do contrato a 
partir do dia 1 de abril de 2022, à funcionária Camélia 
Balixa, sendo liquidado todos os valores a que tem direito 
e dispensado o cumprimento do período de aviso prévio. 
– considerando que no dia 1 de abril de 2022, no âmbito 
do processo de descentralização de competências os as-
sistentes técnicos e operacionais afetos ao Agrupamento 
de Escolas de Mora foram transferidos para o Município 
de Mora, havendo necessidade de reafectação de recursos 
humanos pelas diversas áreas da educação, incluindo os 
que já eram da competência do Município, existindo um 
conjunto de procedimentos que se deverão ajustar a esta 
nova realidade. Paula Cristina Calado Chuço, Presidente 
da Câmara Municipal de Mora, determina a dispensa de 
controlo de assiduidade por meio eletrónico, durante o 
mês de abril, de todos os funcionários afetos à educação, 
nomeadamente o pessoal transferido do Ministério da 
Educação e o pessoal afeto às cantinas escolares e pro-
longamentos de horário. Mais determina que o controlo 
da assiduidade deverá ser feito manualmente, em modelo 
criado para o efeito. – considerando que cabe à Câmara 
Municipal de Mora a gestão do Jardim Público de Mora 
e o mesmo não se encontra aberto ao público 24 horas 
por dia, dispondo de um horário de abertura e fecho, é 
necessário atribuir as funções de abertura e fecho do Jar-
dim Público de Mora a um trabalhador da Câmara Munici-
pal. O trabalhador, Mário João Moita Arsénio, mostrou-se 
disponível para o exercício dessas funções. O fecho do 
Jardim Público pelo trabalhador pressupõe uma hora de 
trabalho extraordinário por dia de semana (segunda-fei-
ra a sexta-feira). O trabalho suplementar praticado pelo 
trabalhador encontra-se dentro dos limites legais, Paula 
Cristina Calado Chuço, na qualidade de Presidente da Câ-
mara Municipal de Mora, autoriza o Respetivo funcionário 
a realizar esse trabalho suplementar. O presente despacho 
produz efeitos a partir de 21/03/2022. Dê-se conhecimen-
to do presente despacho na próxima reunião ordinária 
de Câmara Municipal. - em que determinou autorizar o 
regime de teletrabalho, no período da manhã do dia 4 de 
março de 2022, ao funcionário José Joaquim Marques Ra-

malho. - Em que determinou que seja concedida dispensa 
para a aleitação, de uma hora no período da manhã e ou-
tra no período da tarde, à funcionária Ana Sofia Chaveiro 
Godinho. - em que determinou, abrir procedimento tipo 
Ajuste Direto para “Manutenção de Grua PK 8080”, sen-
do consultada a empresa Palfinger Comércio e Aluguer 
de Máquinas, S.A., com valor base do procedimento de 
9.988.04€. - em que determinou, abrir procedimento tipo 
Ajuste Direto para “Prestação de serviços de Comunica-
ção e Imagem”, sendo consultada a empresa Talentos De-
licados produção e Realização de Programas de Televisão 
Unipessoal, com valor base do procedimento de 7.680€.

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE: deliberado por una-
nimidade aprovar as cedências de transporte - Agrupa-
mento de Escolas de Mora, para a prova Intermunicipipal 
do CNL,que terá lugar em Montemor-o-Novo no dia 22 
de Abril, pelas 14h. - Paróquia Nossa Senhora da Graça, 
solicita transporte para um grupo de musica de Manhou-
ce, que vem dinamizar as festas da paróquia, ida e volta.

CONSUMOS DE ÁGUA: deliberado por maioria 
com dois votos contra dos Vereadores da CDU, que - 1. 
Os consumos de água verificados no concelho de Mora 
durante os anos de 2020 e 2021 que não estejam inte-
gralmente pagos, devem todos eles ser liquidados pelo es-
calão 2.º. 2. Todas as faturas nas condições atrás referidas, 
corrigidas de acordo com a presente proposta.

REGULAMENTO INTERNO DE FUNCIONA-
MENTO DO CONSELHO COORDENADOR DE 
AVALIAÇÃO E DA SECÇÃO AUTÓNOMA: de-
liberado por unanimidade aprovar a minuta de Regu-
lamento Interno de Funcionamento do Conselho Coor-
denador de Avaliação e da Secção Autónoma da Câmara 
Municipal de Mora. 

RESOLUÇÃO SANCIONATÓRIA - CONTRA-
TOS DE EMPREITADA CELEBRADOS COM O 
EMPREITEIRO CANSYFREE, LDA.: Atendendo à 
declaração de insolvência da referida empresa à data de 
11 de fevereiro do presente ano, e por não cumprir com 
a execução dos trabalhos constantes nos contratos, foi 
deliberado por unanimidade resolver os contratos das 
empreitadas celebrados com a empresa Cansyfree, Lda. 
denominados “Instalação de Área de Serviços para Cara-
vanas - Mora” e  “Reforço das condições de segurança da 
Instalação elétrica da Área de Serviços para Caravanas”.

INÍCIO DE PROCEDIMENTO DE CONTRATO 
DE ARRENDAMENTO DO BAR CAFÉLÍTICO: 
deliberado por maioria com duas abstenções dos Ve-
readores da CDU - a. O arrendamento dos dois imóveis 
municipais, em conformidade com o NRAU, destinados 
à atividade de restauração e bebidas, sitos: - Largo dos 
Caminhos de Ferro, na freguesia de Mora - Bar do Ca-
felítico; - Parque Ecológico do Gameiro, na freguesia de 
Cabeção. b. Aprovar as peças do procedimento, Caderno 
de Encargos, Programa de Procedimento, anúncio e respe-
tivos anexos; c. Constituir a comissão de avaliação.

INÍCIO DE PROCEDIMENTO DE CONTRATO 
DE ARRENDAMENTO DO BAR DO PARQUE 
ECOLÓGICO DO GAMEIRO: deliberado por maio-
ria com duas abstenções dos Vereadores da CDU: - a)
O arrendamento do imóvel municipal, em conformidade 
com o NRAU, destinados à atividade de restauração e be-
bidas, sitos: - Parque Ecológico do Gameiro, na freguesia 
de Cabeção - Bar do Parque Ecológico do Gameiro. b)
Aprovar as peças do procedimento, Caderno de Encargos, 
Programa de Procedimento, anúncio e respetivos docu-
mentos. c) Constituir a comissão de avaliação.

PROPOSTA DE ESTÁGIO PROFISSIONAL: de-
liberado por unanimidade manifestar o seu acordo e 
autorizar a realização do Estágio Formativo em Contexto 
de Trabalho, referente ao Curso Técnico de Turismo, por 
Beatriz Alexandra Nunes Moita.

Em reunião de Câmara realizada a 2 de maio
de 2022 foi deliberado:

PROGRAMA DE APOIO À RECUPERAÇÃO DE 
HABITAÇÕES DEGRADADAS: deliberado por una-
nimidade deferir a candidatura apresentada referente ao 
imóvel sito na Rua Joaquim Pereira Cachola, em Brotas 
concedendo-lhe os apoios especificados no requerimento, 
nos termos definidos pelo programa.

EMISSÃO DE CERTIDÕES: deliberado por unani-
midade não ver qualquer inconveniente na constitui-
ção compropriedade referente ao prédio “Montinho do 
Meio”, na Freguesia de Mora. Deliberado por unanimi-
dade emitir parecer favorável referente ao prédio locali-
zado na Rua Elias Garcia nº15, Freguesia de Cabeção.

OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO: deferido por 
unanimidade o pedido referente ao estabelecimento 
sito na Praça Conselheiro Fernando de Sousa nº2, em 
Mora.

GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DOS 
TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE MORA - PROPOSTA DE SUBSÍDIO: deliberado 
por unanimidade conceder um subsídio de 3.878,10€ 
ao Grupo Desportivo e Recreativo dos Trabalhadores da 
CMMora, destinado a apoiar as despesas com o seu Plano 
de Atividades 2022. 
 
PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA EM PRES-
TAÇÕES: deliberado por unanimidade autorizar o 
pagamento de fatura de água em 12 prestações mensais. 

PASSEIO DE AUTOMÓVEIS ANTIGOS “LES DA-
MES EN ROUTE”: deliberado por unanimidade não 
haver inconveniente à passagem do passeio de automóveis 
históricos, denominado “Les Dames en Route” pelo Con-
celho de Mora. 

ARRENDAMENTO BAR DAS PISCINAS: delibera-
do por unanimidade o seguinte - 1. O início do pro-
cedimento para o arrendamento do bar das piscinas, em 
conformidade com o NRAU, destinados à atividade de 
estabelecimento de bebidas, nas Piscinas Municipais, Rua 
Conquistas de Abril, em Mora, destinado à atividade de es-
tabelecimento de bebidas; 2. Aprovar o programa da Hasta 
Pública, edital/anúncio e respetivos anexos;  3. Constituir 
a comissão de avaliação com a seguinte constituição:  4. 
Delegar a instrução do procedimento na Comissão de 
Avaliação.

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE: deliberado por una-
nimidade aprovar a cedência de transporte às Institui-
ções que o solicitaram.

ATRIBUIÇÃO PRÉMIO JOVEM CIENTISTA DO 
ANO DE 2021: deliberado por unanimidade conce-
der um prémio monetário no valor de 1.000€ ao ven-
cedor do concurso ao “Prémio Jovem Cientista do Ano 
de 2021”.

Em reunião de Câmara realizada a 16 de maio
de 2022 foi deliberado:

DECLARAÇÃO AMBIENTAL - AVALIAÇÃO AM-
BIENTAL ESTRATÉGICA DA REVISÃO DO PDM 
MORA: tomado conhecimento.
 
PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO 
“REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO DA TORRE 
DO RELÓGIO - ANTIGOS PAÇOS DO CONCE-
LHO” APROVAÇÃO DO AUTO DE MEDIÇÃO 
N.º 22 e 23 (CP 10-2020): deliberado por unanimida-
de aprovar o referido documento.

LEGALIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA MORADIA 
UNIFAMILIAR: deliberado por unanimidade aprovar 
o projeto de arquitetura, conceder 6 meses para apresen-
tação de projeto de especialidade e remeter o processo 
para o apoio jurídico para verificação.

PROJETOS DE ESPECIALIDADES PROCESSO, 
15/2021: deliberado por unanimidade deferir o pedido 
em nome de BlocoMora, LDA e conceder a licença de 
construção.
 
OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - AUTORI-
ZAÇÃO PROCESSO 7/2022: deferido por unanimi-
dade autorizar, conforme pedido em nome de Énio Paulo 
Courinho Ezequiel.

ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DE BROTAS “OS LA-
GARTOS” - PROPOSTA DE SUBSÍDIO: deliberado 
por unanimidade conceder um subsídio de 600€ à As-
sociação de Jovens “Os Lagartos” de Brotas, destinado a 
custear parte das despesas com o “VI Cantálentejo”.



ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEI-
ROS VOLUNTÁRIOS DE MORA - PROPOSTA 
DE SUBSÍDIO: deliberado por unanimidade conce-
der um subsídio de 1000€ à Associação Humanitária dos 
BVMora para apoio à aquisição de uma viatura para trans-
porte de doentes.

PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA EM 
PRESTAÇÕES: deliberado por unanimidade autori-
zar o pagamento em duas prestações mensais de fatura de 
água ao consumidor nº5078, no valor de 73,19€, e retirar 
o valor dos resíduos sólidos.

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE: deliberado por una-
nimidade aprovar a cedência de transporte às Institui-
ções que o solicitaram.

ATRIBUIÇÃO DE SUPLEMENTO DE PENOSI-
DADE E INSALUBRIDADE: deliberado por unani-
midade 1. Que a todos os trabalhadores da Câmara Mu-
nicipal de Mora, da carreira geral de assistente operacional 
e que ocupem postos de trabalho caracterizados nos ter-
mos referidos anteriormente seja atribuído suplemento 
remuneratório de penosidade e insalubridade; 2. Que o 
nível de insalubridade/penosidade de todos os trabalhado-
res seja reconhecido como nível alto; 3. Que, nos termos 
do ponto anterior, seja atribuído o valor diário abonado 
de 4,99 euros; 4. O suplemento é abonado em tantos dias 
quantos aqueles que efetivamente forem prestados pelo 
trabalhador em sujeição àquelas condições, devendo, para 
tal, cada responsável de serviço fazer chegar aos serviços 
de recursos humanos do Município de Mora até ao dia 
8 do mês seguinte a relação nominal dos trabalhadores 
de n.º de dias em que o trabalhador exerceu as funções 
acima descritas; 5. A presente deliberação produz efeitos 
para o ano de 2022.

ATRIBUIÇÃO DE SUPLEMENTO DE PENOSI-
DADE E INSALUBRIDADE (ASSISTENTES TÉC-
NICOS - AQUARISTAS E TÉCNICOS SUPERIO-
RES DE BIOLOGIA): deliberado por unanimidade 
1. Definir, que, por analogia e por força das funções por 
estes desempenhadas, seja atribuído aos Assistentes Téc-
nicos (atividade de Aquaristas) e Técnicos Superiores 
(Biólogos), afetos ao Fluviário de Mora, suplemento de 
penosidade e insalubridade; 2. Definir que o nível de in-
salubridade/penosidade seja qualificado como alto; 3. Que, 
nos termos do ponto anterior, seja atribuído o valor diá-
rio abonado de 4,99 euros; 4. O suplemento é abonado 
em tantos dias quantos aqueles que efetivamente forem 
prestados pelo trabalhador em sujeição àquelas condi-
ções, devendo, para tal, cada responsável de serviço fazer 
chegar aso serviços de recursos humanos do Município 
de Mora até ao dia 8 do mês seguinte, a relação nominal 
dos trabalhadores de n.º de dias em que o trabalhador 
exerceu funções penosas e insalubres, resultantes da ma-
nutenção dos aquários e contacto direto com animais; 5. 
Determinar que a presente deliberação tem efeitos para 
o ano de 2022, com início no mês de maio do mesmo ano.

ACORDO NO ÂMBITO DE PROCESSO JUDI-
CIAL (PROCESSO Nº 102/19.OGDARL): delibera-
do por unanimidade 1. Aprovar a minuta; 2. Aprovar a 
assinatura do presente acordo nos termos constantes na 
minuta; 3. Desistir do pedido de indemnização civil no âm-
bito do Processo Comum (Tribunal Judicial da Comarca 
de Évora, Juízo Local Criminal de Évora - Juiz 1); 4. Auto-
rizar que o mandatário judicial comunique ao Processo 
melhor identificado no ponto anterior a decisão do Muni-
cípio de Mora em desistir do pedido de indemnização civil 
deduzido por este.

PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE ESPAÇO MU-
NICIPAL “CAMPO LUÍS PERNICA” À ASSOCIA-
ÇÃO TT PURO AÇO: deliberado por unanimidade 
1. Aprovar a minuta de Protocolo de Cedência de Espaço 
Municipal “Campo Luís Pernica”, a celebrar entre o Muni-
cípio de Mora e a Associação TT Puro Aço; 2. Aprovar a 
assinatura do presente Protocolo nos termos constantes 
na minuta.

CONSUMO DE ÁGUA: deliberado por unanimida-
de aprovar que a cobrança de água no mês de maio de 
2022, a ser faturada aos consumidores n.º 3512, n.º 867, 
n.º 1538, n.º 1539, n.º 1589, seja apurada de acordo com o 
consumo médio de m³ de água nos últimos cinco anos de 
cada um dos consumidores atrás mencionados.

DENÚNCIA DO PROTOCOLO CELEBRADO 

COM A RODOVIÁRIA DO ALENTEJO, S.A. 
01/02/2004: deliberado por unanimidade denunciar o 
Protocolo celebrado com a Rodoviária do Alentejo, S.A 
em 01 de fevereiro de 2004, cessando a sua vigência a 31 
de agosto de 2022.

DESPACHOS DA SENHORA PRESIDENTE DA 
CÂMARA: tomado conhecimento dos despachos ema-
nados pela Srª. Presidente da Câmara, no âmbito das suas 
competências.

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL 
- 1 ASSISTENTE OPERACIONAL, ATIVIDADE 17 
(SERVIÇO DE AMBIENTE E ÁGUA): deliberado 
por unanimidade autorizar a abertura de procedimento 
concursal e definir que o prazo de apresentação de can-
didaturas seja de 10 dias úteis, após a devida publicação.

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL 
- 6 ASSISTENTES OPERACIONAIS, ATIVIDADE 
5 (SERVIÇO DE OBRAS MUNICIPAIS): deliberado 
por unanimidade autorizar a abertura de procedimento 
concursal e definir que o prazo de apresentação de can-
didaturas seja de 10 dias úteis, após a devida publicação.

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCUR-
SAL - 1 ASSISTENTE TÉCNICO, ATIVIDADE 8 
(NÚCLEO MUSEOLÓGICO): deliberado por una-
nimidade autorizar a abertura de procedimento concur-
sal e definir que o prazo de apresentação de candidaturas 
seja de 10 dias úteis, após a devida publicação.

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCUR-
SAL - 1 ASSISTENTE OPERACIONAL ATIVIDA-
DE 16 (SERVIÇO DE PARQUE DE VIATURAS E 
OFICINAS): deliberado por unanimidade autorizar a 
abertura de procedimento concursal e definir que o pra-
zo de apresentação de candidaturas seja de 10 dias úteis, 
após a devida publicação.

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCUR-
SAL - 1 ASSISTENTE TÉCNICO, ATIVIDADE 3 
(SERVIÇO DE OFICINA DA CRIANÇA E APOIO 
À FAMÍLIA): deliberado por unanimidade autorizar a 
abertura de procedimento concursal e definir que o pra-
zo de apresentação de candidaturas seja de 10 dias úteis, 
após a devida publicação.

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCUR-
SAL - 1 ASSISTENTE OPERACIONAL ATIVIDA-
DE 16 (SERVIÇO DE PARQUE DE VIATURAS E 
OFICINAS): deliberado por unanimidade autorizar a 
abertura de procedimento concursal e definir que o pra-
zo de apresentação de candidaturas seja de 10 dias úteis, 
após a devida publicação.

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCUR-
SAL - 1 ASSISTENTE TÉCNICO, ATIVIDADE 3 
(SERVIÇO DE OFICINA DA CRIANÇA E APOIO 
À FAMÍLIA): deliberado por unanimidade autorizar a 
abertura de procedimento concursal e definir que o pra-
zo de apresentação de candidaturas seja de 10 dias úteis, 
após a devida publicação.

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCUR-
SAL - 1 ASSISTENTE OPERACIONAL, ATIVIDA-
DE 3 (SERVIÇO ADMINISTRATIVO ESCOLAR): 
deliberado por unanimidade autorizar a abertura de 
procedimento concursal e definir que o prazo de apresen-
tação de candidaturas seja de 10 dias úteis, após a devida 
publicação.

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCUR-
SAL - 1 ASSISTENTE OPERACIONAL, ATIVIDA-
DE 1 (SERVIÇO ADMINISTRATIVO ESCOLAR): 
deliberado por unanimidade autorizar a abertura de 
procedimento concursal e definir que o prazo de apresen-
tação de candidaturas seja de 10 dias úteis, após a devida 
publicação.

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCUR-
SAL - 2 ASSISTENTES TÉCNICOS, ATIVIDADE 9 
(NÚCLEO MUSEOLÓGICO): deliberado por una-
nimidade autorizar a abertura de procedimento concur-
sal e definir que o prazo de apresentação de candidaturas 
seja de 10 dias úteis, após a devida publicação.

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCUR-
SAL - 1 ASSISTENTE OPERACIONAL, ATIVIDA-

DE 2 (SERVIÇO ADMINISTRATIVO ESCOLAR): 
deliberado por unanimidade autorizar a abertura de 
procedimento concursal e definir que o prazo de apresen-
tação de candidaturas seja de 10 dias úteis, após a devida 
publicação.

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCUR-
SAL - 1 ASSISTENTE TÉCNICO, ATIVIDADE 3 
(GABINETE DE COMUNICAÇÃO): deliberado por 
unanimidade autorizar a abertura de procedimento 
concursal e definir que o prazo de apresentação de can-
didaturas seja de 10 dias úteis, após a devida publicação.

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCUR-
SAL - 1 TÉCNICO SUPERIOR, COMPETÊNCIA 
3 (GABINETE JURÍDICO E DA TRANSPARÊN-
CIA): deliberado por unanimidade autorizar a abertu-
ra de procedimento concursal e definir que o prazo de 
apresentação de candidaturas seja de 10 dias úteis, após a 
devida publicação.

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCUR-
SAL - 1 ASSISTENTE TÉCNICO, ATIVIDADE 4 
(GABINETE DE COMUNICAÇÃO): deliberado por 
unanimidade autorizar a abertura de procedimento 
concursal e definir que o prazo de apresentação de can-
didaturas seja de 10 dias úteis, após a devida publicação.

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCUR-
SAL - 1 TÉCNICO SUPERIOR, COMPETÊNCIA 3 
(RECURSOS HUMANOS): deliberado por unanimi-
dade autorizar a abertura de procedimento concursal e 
definir que o prazo de apresentação de candidaturas seja 
de 10 dias úteis, após a devida publicação.

Em reunião de Câmara realizada a 30 de maio
de 2022 foi deliberado:

EMISSÃO DE CERTIDÕES: deliberado por unani-
midade: emitir parecer favorável à ampliação de com-
partes relativamente ao prédio rústico denominado “Her-
dade da Gralheira Norte da Chaminé”, na Freguesia de 
Mora; emitir parecer favorável à ampliação de compartes 
relativamente ao prédio rústico denominado “Herdade do 
Vale de Água da Chaminé”, na Freguesia de Mora; emitir 
parecer favorável à ampliação de compartes relativamen-
te ao prédio rústico denominado “Herdade da Várzea 
do Mouchão da Chaminé”, na Freguesia de Mora; emitir 
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 112 da freguesia de 
Cabeção.
 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA 21/2021: de-
liberado por unanimidade deferir o pedido.

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO (PROC. 
8/2022) - AUTORIZAÇÃO: deferido com 2 votos 
contra dos Srs. Vereadores da CDU.

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE MORA - 
PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO: deliberado 
por unanimidade atribuir um apoio financeiro de 2000€ 
destinado a custear as pinturas da Igreja Matriz de Mora.

RETIFICAÇÃO DO VALOR EM DÍVIDA DO 
CONSUMIDOR N.º 5078: deliberado por unanimi-
dade retificar o valor da referida dívida.

DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO: deliberado por unani-
midade restituir o valor de 400€ à arrendatária do Bar 
do Parque Ecológico do Gameiro.

MAPA DE FATURAS: deliberado por unanimidade 
anular da deliberação tomada a 10 de janeiro de 2022 
uma vez que é da competência da Presidente da Câmara 
a autorização das despesas até ao limite legalmente au-
torizado; que em todas as reuniões de Câmara seja dado 
conhecimento à Câmara Municipal os pagamentos emiti-
dos por despacho.

ARRENDAMENTO DO BAR CAFELÍTICO, NO 
LARGO DOS CAMINHOS DE FERRO, EM MORA: 
deliberado por unanimidade homologar o resultado da 
ata da Negociação, do direito de arrendamento para fins 
não habitacionais do Bar Cafelítico por um valor de renda 
mensal de 200€.



ARRENDAMENTO DO BAR DO PARQUE ECO-
LÓGICO DO GAMEIRO, SITO NA FREGUESIA 
DE CABEÇÃO: deliberado por unanimidade homo-
logar o resultado da ata da Negociação, direito de arrenda-
mento para fins não habitacionais do Bar do Parque Ecoló-
gico do Gameiro por um valor de renda mensal de 201€.

DESPACHOS DA SENHORA PRESIDENTE DA 
CÂMARA: tomado conhecimento dos despachos ema-
nados pela Srª. Presidente da Câmara, no âmbito das suas 
competências.

DESPACHOS DA SENHORA PRESIDENTE DA 
CÂMARA - RATIFICAÇÃO: deliberado por unani-
midade ratificar os Despachos emanados pela Srª. Presi-
dente da Câmara, no âmbito das suas competências.

CONSUMOS DE ÁGUA: deliberado por unanimida-
de aprovar que a cobrança de água de junho de 2022, a 
ser faturada aos consumidores n.º 1726, n.º 2758, n.º 2631, 
n.º 3839, n.º 2550, n.º 1899, n.º 2536, n.º 2976 e n.º 3175, 
seja apurada de acordo com o consumo médio de m³ de 
água nos últimos cinco anos de cada um dos consumido-
res atrás mencionados.

DESIGNAÇÃO DE ENCARREGADO DE PROTE-
ÇÃO DE DADOS: deliberado por unanimidade desig-
nar como Encarregado de Proteção de Dados (DPO) do 
Município de Mora, a Jurista desta Câmara Municipal, por 
deter as qualificações profissionais e as aptidões necessá-
rias ao desempenho das inerentes funções. 

LEGALIZAÇÃO PRÉDIO MEGALITISMO/CAFE-
LITÍSMO: A Câmara Municipal deliberou por unani-
midade proceder à legalização dos imóveis identificados, 
uma vez que os ocupa e usa há mais de 20 anos e que tal 
legalização deve ser feita através de escritura pública de 
justificação onde, para o efeitos, será alegada a usucapião.

INSTALAÇÃO DA COMISSÃO DE PROTEÇÃO 
DE CRIANÇAS E JOVENS DE MORA: deliberado 
por unanimidade proceder à Instalação da Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ).

CONSULTA PÚBLICA - REGULAMENTO MU-
NICIPAL DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO LO-
CAL: deliberado por maioria com duas abstenções dos 
Sr(s). Vereadores da CDU, o seguinte: 1. Aprovar o projeto 
de Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo 
Local, o qual faz parte integrante do presente Agenda-
mento; 2. Submeter o presente projeto de Regulamento a 
consulta pública pelo período de 30 dias para recolha de 
sugestões pelos interessados, nos termos e para os efeitos 
previstos nos artigos 99.º e 101.º, ambos do Código de 
Procedimento Administrativo. 3. Que a referida consulta 
pública tenha lugar pelos meios legalmente previstos, atra-
vés da publicação na 2.ª série do Diário da República e 
na internet, no site institucional do Município de Mora, 
com a visibilidade adequada à sua compreensão. 4. Que 
as sugestões sejam apresentadas por escrito, dirigidas à 
Presidente da Câmara Municipal, através do envio para o 
correio eletrónico gap@cm-mora.pt, por correio postal 
(Rua do Município, 7490-243 Mora) ou entregues pessoal-
mente junto do atendimento presencial até ao termo do 
prazo indicado.

PROTOCOLO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE 
ESTÁGIO: deliberado por unanimidade 1. Aprovar a 
minuta de “Protocolo relativo à Realização do Estágio”; 2. 
Autorizar a assinatura do referido Protocolo.

PEDIDO DE APOIO - TORNEIO REGIONAL DE 
CADETES III: deliberado por unanimidade conceder 
os apoios solicitados pela Associação.
 
MUNICÍPIO DE MORA - ESCOLA EB1 DE 
MORA; MUNICÍPIO DE MORA - ESCOLA EB2,3 / 
S DE MORA: deliberado por unanimidade candidatar 
os presentes, Município de Mora - Escola EB1 de Mora / 
Município de Mora - Escola EB2,3 / S de Mora, ao Progra-
ma de Intervenção nos Edifícios Públicos (PIEP), no âmbito 
do Programa de Recuperação e Resiliência, Componente 
3 - Respostas Sociais, Investimento RE-C03-i02: Acessibili-
dades 360 Aviso n.º 2/CO3-I02/2021.

Em reunião de Câmara realizada a 13 de junho
de 2022 foi deliberado:

EMISSÃO DE CERTIDÕES: deliberado por unani-
midade emitir parecer favorável aos pedidos de certi-
dões referentes aos prédios com os artigos nº1830, da 
freguesia de Cabeção, nº391, da freguesia de Pavia. Deli-
berado por unanimidade não manifestar oposição ao 
negócio de compropriedade relativamente ao prédio com 
artigo nº822, da freguesia de Mora.
 
OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO: deferido por 
unanimidade aprovar a instalação de esplanada junto à 
Sociedade de Instrução Musical Morense. 
 
GRUPO DESPORTIVO DE PAVIA: deliberado por 
unanimidade atribuir um subsídio 1.250€ (1ª tranche), 
ao Grupo Desportivo de Pavia destinado a apoiar o seu 
Plano de Atividades para 2022. 

GRUPO MUSICAL PAVIENSE: deliberado por una-
nimidade atribuir um subsídio 3.000€ (1ª tranche), ao 
Grupo Musi-cal Paviense destinado a apoiar o seu Plano 
de Atividades para 2022.

PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA EM PRES-
TAÇÕES: deliberado por unanimidade autorizar o 
pagamento em 3 prestações mensais de fatura da água ao 
consumidor nº1917.

DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO: deliberado por unani-
midade restituir a caução no valor de 1.000€ ao arren-
datário do Bar Cafelítico.

DESPACHOS DA SENHORA PRESIDENTE DA 
CÂMARA: tomado conhecimento dos despachos ema-
nados pela Srª. Presidente da Câmara, no âmbito das suas 
competências.

DESPACHOS DA SENHORA PRESIDENTE DA 
CÂMARA - RATIFICAÇÃO: deliberado por unani-
midade ratificar os Despachos emanados pela Srª. Presi-
dente da Câmara, no âmbito das suas competências.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E 
PARCERIA COMERCIAL: deliberado por unanimi-
dade 1. Celebrar o Contrato de Prestação de Serviços 
e Parceria Comercial com Odisseias Puras. - Viagens e 
animação Turística, S.A, com o NIPC 507 369 505, nos 
exatos termos da minuta que se junta em anexo ao pre-
sente agendamento. 2. Autorizar a assinatura do presente 
Contrato de Prestação de Serviços e Parceria Comercial 
pela Sra. Presidente de Câmara Municipal.

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO - CARTÃO 
MUNICIPAL JOVEM: deliberado por unanimidade 1. 
Celebrar o Protocolo de Cooperação, nos exatos termos 
da minuta que se junta em anexo ao presente agenda-
mento; 2. Autorizar a assinatura do presente Protocolo 
de Cooperação pela Sra. Presidente de Câmara Municipal.

PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DAS INSTA-
LAÇÕES DO PAVILHÃO MUNICIPAL DE DES-
PORTO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO 
DE MORA E O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
DE MORA: deliberado por unanimidade, 1. Aprovar 
a minuta de Protocolo de Utilização das Instalações do 
Pavilhão Municipal de Desporto, a celebrar com o Agru-
pamento de Escolas de Mora, que se junta em anexo à 
presente proposta e se dá por reproduzido para todos 
os efeitos tidos por convenientes; 2. Aprovar a assinatura 
do presente Protocolo nos termos constantes na minuta 
anexa.

ALIENAÇÃO DO LOTE 14 DA ZONA INDUS-
TRIAL DE MORA: deliberado por unanimidade alie-
nar em posse plena o lote n.º 14 da Zona Industrial de 
Mora à sociedade OLIMPCORK - Cortiças, S.A, pelo valor 
de 1,50 m², ou seja, tendo o lote a área de 3750 m², pelo 
valor total de 5.625,00€ para ai instalar toda a atividade 
conexa com o seu objeto social que consiste na compra 
e venda e preparação de cortiça, com a condição prevista 
no artigo 10.º do Regulamento Municipal de Cedência de 
Lotes na Zona Industrial de Mora (que é a de reversão 
caso se venha a verificar alguma das situações ai previstas).

Em reunião de Câmara realizada a 27 de junho
de 2022 foi deliberado:

PROJETO DE ARQUITETURA: deliberado por una-

nimidade aprovar o projeto de arquitetura referente ao 
processo n.º 7/2021, para construção de moradia unifa-
miliar, anexo e piscina, na Rua de Santa Maria, n.º 25, em 
Cabeção, de harmonia com o parecer da DOU, condi-
cionado no entanto ao requerente cumprir com tudo o 
constante no referido parecer. Mais deliberou por unani-
midade conceder o prazo de 6 meses para apresentação 
dos projetos de especialidades, bem como os elementos 
retificativos referidos no referido parecer.
 
PROCEDIMENTO TIPO POR CONCURSO PÚ-
BLICO INTERNACIONAL “FORNECIMENTO 
DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2017”  
- TRANSFERÊNCIA DE POSIÇÃO CONTRA-
TUAL: Deliberado por unanimidade aceitar a formali-
zação da transferência da posição contratual, da empresa 
“Galp Power, S.A.”, tomadora dos seguros-caução a favor 
da empresa “Petrogal, S.A.”, sabendo o que contrato cele-
brado com a empresa “Galp Power, S.A.”, em 02/12/2016, 
referente “Fornecimento de Energia Elétrica para o ano 
2017”, terminou o seu período de vigência. 
 
RETIFICAÇÃO DE FATURA: Deliberado por una-
nimidade retificar a Fatura FTR 01/4800 referente aos 
meses de dezembro e janeiro do consumidor n.º 3700 
para 53m³ à média de consumos dos últimos 5 anos. 
 
PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA EM PRES-
TAÇÕES: Deliberado por unanimidade autorizar o 
pagamento da fatura consumidor n.º 1864, em 12 pres-
tações mensais. Mais foi deliberado por unanimidade 
retirar o valor de 71,96€ respeitante aos resíduos sólidos. 
 
DESPACHOS DA SENHORA PRESIDENTE - CO-
NHECIMETO: A Câmara Municipal tomou conheci-
mento dos despachos emanados pela Senhora Presidente 
da Câmara.
 
NORMAS DE FUNCIONAMENTO DAS CAF 
(COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA), 1.º CEB 
MORA: Deliberado por unanimidade na qualidade de 
órgão competente aprovar as normas de funcionamento 
das CAF (Componente de Apoio à Família), 1.º CEB Mora 
à proposta de agendamento. 
 
NORMAS DE FUNCIONAMENTO DAS AAAF 
(ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO 
À FAMÍLIA), EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DE 
MORA: Deliberado por unanimidade na qualidade de 
órgão competente aprovar as Normas de funcionamento 
das AAAF (Atividades de Animação e de Apoio à Família), 
Educação pré-escolar de Mora, em anexo à proposta de 
agendamento. 
 
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O 
MUNICÍPIO DE MORA E O CENTRO SOCIAL 
PAROQUIAL NOSSA SENHORA DA GRAÇA DE 
MORA: Atendendo à necessidade sentida pelo Município, 
para dar uma resposta efetiva, no que respeita a disponibi-
lidade de espaços para desenvolver as atividades de Ocu-
pação de Tempos Livres, foi deliberou por unanimidade 
na qualidade de órgão competente, aprovar a celebração 
do Protocolo de Cooperação entre o Município de Mora 
e Centro Social e Paroquial Nossa Senhora da Graça de 
Mora.

2.ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DO 
MUNICÍPIO DE MORA PARA O ANO DE 2022: 
Deliberado por maioria com duas abstenções dos Se-
nhores Vereadores da CDU, Marco Calhau e Luís Branco, 
aprovar a 2.ª Alteração ao Mapa de Pessoal para o Ano de 
2022, remetendo tal alteração à Assembleia Municipal para 
deliberação. 
 
PROJETO DE REGULAMENTO DO ORÇAMEN-
TO PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE MORA: 
Deliberado por maioria com dois votos contra dos Se-
nhores Vereadores da CDU, Marco Calhau e Luís Branco, 
na qualidade de órgão competente para a elaboração de 
regulamentos conforme o disposto na alínea k) do nº 1 
do artigo 33.ºdo Regime Jurídico das Autarquias Locais 
e aprovado à lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
atual redação: 1. Aprovar o projeto de Regulamento do 
Orçamento Participativo do Município de Mora, o qual 
se junta em anexo ao presente agendamento e se dá por 
reproduzido para todos os efeitos convenientes. 2. Sub-
meter o presente projeto de Regulamento à Assembleia 
Municipal, para aprovação desse órgão. 

*Consulte as atas na integra em: cm-mora.pt


