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Novo ano 
em prol de todos!

Caros e Caras Munícipes,

Mais um ano que se aproxima do fim, o que significa que um ano 
novo se iniciará, ano esse que já nos encontramos a preparar. O 
nosso objetivo continua a ser, como sempre, trabalhar com transpa-
rência por um futuro melhor para o nosso Concelho e para as nossas 
gentes. Por isso, adotamos como nossas, aquelas que sabemos ser 
as vossas preocupações. 

Mantemo-nos fiéis ao que sempre defendemos e, por isso, mantemo-
-nos focados na Saúde, na Educação, na Ação Social, no Investimen-
to e no Turismo. À semelhança do que já acontecia, unimos esforços 
para concretizar os projetos nas áreas da Proteção Civil, Cultura, 
Desporto, Associativismo, Urbanismo, Ambiente e Organização 
Autárquica. 

Foi nesta base que construímos as Grandes Opções do Plano e Orça-
mento para 2023, com preocupação no futuro ambiental, propostas 
para o reforço do tratamento das águas residuais do nosso território, 
e o afastamento dos resíduos orgânicos dos aterros comuns, onde 
têm efeitos nocivos. O futuro de todos nós depende das medidas am-
bientais, pelo que investiremos na sua concretização e na promoção 
de um Município verde.

O ano que se aproxima será também de aposta no bem-estar animal, 
dando resposta às inúmeras situações que nos preocupam a todos.  

Não nos responsabilizem por não fazermos num ano, aquilo que os 
outros não fizeram em vários. Foi uma mudança de executivo, de 
métodos de trabalho, organização, e de implementação das nossas 
ideias. Tivemos no entanto a coragem de modificar o que nos pare-
ceu errado, mantendo no entanto o foco em projectos anteriores que 
nos parecem essenciais. Não são projetos abandonados, mas sim 
projetos reformulados. 

“O mandato é de 4 anos. Julguem-nos no fim.”

Como é do conhecimento geral, nestes últimos dias enfrentamos 
uma intempérie devastadora que nos causou muitos problemas e 
prejuízos. Mas com o trabalho conjunto do Município, da Proteção 
Civil, dos Bombeiros Voluntários e do Posto Territorial da GNR, as 
dificuldades foram progressivamente minimizadas. 

Em nome do Município, agradeço a todos os envolvidos e em parti-
cular aos trabalhadores do município que prontamente agiram no 
socorro à população. 

Findo um ano repleto de desafios, estamos preparados para mais um 
ano de trabalho e conquistas!

Para terminar, neste Natal, que a Saúde seja uma dádiva para Todos 
nós.

Por isso, endereço a todos vós, Munícipes de Mora, Brotas, Cabeção, 
Pavia e Malarranha, um Feliz e Santo Natal e um Próspero Ano Novo! 

Votos de umas festas felizes,

A Presidente da Câmara

PAULA CRISTINA CALADO CHUÇO
Presidente da Câmara Municipal de Mora

MENSAGEM

“Mantemo-nos fiéis ao que sempre defendemos 
e, por isso, mantemo-nos focados na Saúde, na 
Educação, na Ação Social, no Investimento e 

no Turismo. À semelhança do que já acontecia, 
unimos esforços para concretizar os projetos 

nas áreas da Proteção Civil, Cultura, Desporto, 
Associativismo, Urbanismo, Ambiente e 

Organização Autárquica.”
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Foram aprovadas em Reunião Ordinária de Câmara e em 
Assembleia Municipal, as Grandes Opções do Plano e o Orça-
mento para 2023, no valor de 9.485.762,00€.
Os documentos previsionais agora aprovados mantêm em 
destaque os cinco pilares estratégicos incluídos no programa 
eleitoral sufragado pela população do concelho nas últimas 
eleições autárquicas: saúde, educação, ação social, investi-
mento e turismo.
Os principais aspetos constantes no Orçamento Municipal 
para o próximo ano preveem a continuidade do projeto da 
Oficina da Criança; a construção do Parque para Camiões 
com localização na Zona Industrial; a construção do ca-
nil municipal e de um Parque Radical; o investimento na 
atividade turística do Concelho, muito em torno da Estrada 
Nacional 2 e do Vinho da Talha; o apoio a iniciativas privadas 
direcionadas para o desenvolvimento hoteleiro; a aposta na 
telegestão dos sistemas de tratamento de água; a continua-
ção da aposta na prevenção e segurança rodoviária, nomea-
damente na Avenida do Fluviário.
De forma a dar resposta às necessidades de todos, para 
elaboração das Opções do Plano e do Orçamento Municipal 
para 2023 foram ouvidos a CDU, partido com representação 
nos Órgãos Autárquicos, a população do Concelho de Mora e 
os trabalhadores da autarquia.
Este Orçamento constitui a base de trabalho do atual exe-
cutivo e é a prova do compromisso assumido perante as 
promessas eleitorais feitas em 2021 e que serão mantidas 
até 2025.

(...) CONTINUIDADE DO PROJETO DA OFICINA
DA CRIANÇA; CONSTRUÇÃO DO PARQUE PARA CA-
MIÕES COM LOCALIZAÇÃO NA ZONA INDUSTRIAL; 

CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL
E DE UM PARQUE RADICAL; (...)

Orçamento de cerca de 9,5 milhões
de euros aprovado em Reunião
de Câmara e Assembleia Municipal
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MUNICÍPIOeconomia

Aconteceu no dia 26 de novembro o Jantar de Abertura da 
XXVII Mostra Gastronómica de Caça, na Quinta de Santo 
António, em Mora. No evento, que contou com a presença 
de cerca de 170 participantes, foi possível degustar diversos 
pratos, colocados à prova pelos 10 restaurantes participan-
tes. 
Ao longo da noite, javali, veado, perdiz, faisão, lebre e pom-
bo fizeram as delícias de todos, conquistando visitantes que 
regressaram ao longo dos dias em que decorreu o evento.
A XXVII Mostra Gastronómica de Caça, cuja organização é 
da responsabilidade do Município de Mora em colaboração 
com os restaurantes aderentes do concelho, decorreu até dia 
11 de dezembro, com oferta variada nas quatro freguesias: 
em Brotas, O Poço, em Cabeção, A Palmeira, Os Arcos e o 
Solar da Vila, em Mora, Afonso, Hélder Ganhão, O Alentejano, 
Sabores de Mora e O Espanhol e em Pavia, O Forno.

“Este é um evento muito importante a nível 
económico para o nosso Concelho. A gas-
tronomia é uma vertente de peso na nossa 

cultura e turismo e quem nos visita tem uma 
série de ofertas em todas as freguesias para se 

perder por cá pelo menos durante
o fim de semana.” 

JANTAR DE ABERTURA DA XXVII MOSTRA
GASTRONÓMICA DE CAÇA
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MUNICÍPIOeconomia

A par com outros 21 Municípios, Mora integra a Rota do Vinho da 
Talha.
Dando o pontapé de partida na divulgação deste projeto, o 
Vereador do Município de Mora, João Marques, marcou presença 
na abertura da talha simbólica que decorreu na tarde de 11 de no-
vembro, na Vidigueira, o Município que encabeça esta iniciativa.
Trata-se de uma rota turística que irá contar com a participação de 
adegas, restaurantes, alojamentos de espaços museológicos de 
Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Arronches, Borba, Beja, Campo Maior, 
Cuba, Elvas, Estremoz, Évora, Ferreira do Alentejo, Marvão, Mora, 
Moura, Mourão, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Santiago do 
Cacém, Serpa, Viana do Alentejo e Vidigueira. A estes juntam-se, 
entre outras entidades, as direções regionais de Cultura e de 
Pescas e Agricultura.
O objetivo deste projeto passa por criar um produto turístico que 
una o Alentejo em torno de um bem patrimonial comum, nes-
te caso o vinho da talha, cuja tradição no Concelho de Mora se 
verifica.

MUNICÍPIO DE MORA INTEGRA
ROTA DO VINHO DA TALHA

Migas Alentejanas registadas como Marca Nacional
Está aprovado, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 
o registo das Migas Alentejanas como Marca Nacional, conforme 
pedido efetuado pelo Município de Mora.
Este é um passo importante naquela que é a necessária valoriza-
ção e certificação da gastronomia tipicamente alentejana, neste 
caso, a cozinha tradicional do Concelho de Mora. São as migas 
uma tradição do Concelho, habitualmente confecionadas nos res-
taurantes locais e que de outros tempos foram confeções diárias 
de antigas gerações.
Não foi por acaso que surgiu em 2014 o evento gastronómico 
“Mês das Migas”. Mas o atual executivo vai mais longe, reconhe-
cendo a importância de criar a marca Migas Alentejanas, com o 
propósito de as distinguir de outras marcas já existentes na área 
da gastronomia.

MIGAS ALENTEJANAS REGISTADAS
COMO MARCA NACIONAL
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MUNICÍPIOeducação

O Município de Mora procedeu à aquisição de novas secretárias 
para equipar as salas de aula de duas escolas do Concelho.
Em causa está a entrada de novos alunos nas Escolas do 1º CEB 
de Cabeção e de Mora. Na Escola de Cabeção ingressaram cinco 
novos alunos e em Mora estão, este ano, criadas duas turmas de 
1º ano, sendo por isso necessário equipar uma segunda sala com 
secretárias.
A gestão das Escolas do Agrupamento de Mora é uma das compe-
tências da Câmara Municipal. É portanto preocupação do atual 
executivo dar a melhor resposta possível à comunidade escolar 
do Concelho e assim contribuir para a qualidade das condições 
de ensino.

AQUISIÇÃO DE SECRETÁRIAS 
DÁ RESPOSTA À NECESSIDADE 
DAS ESCOLAS DO CONCELHO

O Município de Mora entregou capas para a chuva às crianças que 
frequentam as Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF’s), 
em todo o Concelho.
Beneficiam deste apoio promovido gratuitamente pelo Município 
de Mora durante o período letivo, todos os alunos do pré-escolar.
Tendo em conta as deslocações diárias que são feitas entre as sa-
las de aula e os locais onde se desenvolvem as AAAF’s e o período 
de inverno que se aproxima, entendeu o executivo municipal ser 
importante adquirir capas protetoras para a chuva. Esta medida 
possibilita conferir algum conforto às crianças nos percursos 
exteriores, nos dias de chuva.

CRIANÇAS DAS AAAF’S
RECEBEM CAPAS PARA A CHUVA
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MUNICÍPIOeducação

A Oficina da Criança do Município de Mora iniciou o projeto socioe-
ducativo para o ano letivo 2022/2023, tendo como tema “DeMora, a 
crescer: O meu lugar no Mundo”.
Este projeto socioeducativo desenvolverá regularmente atividades 
orientadas para os alunos dos estabelecimentos de ensino do pré-es-
colar e do 1º ciclo do Concelho de Mora.
Subjacente ao tema mencionado, a Oficina da Criança recebeu os 
Jardins de Infância, as turmas do 1ºCEB e o Centro Infantil da Santa 
Casa da Misericórdia de Mora, num total de 198 crianças, professores e 
auxiliares.
Com a adaptação do livro “Me on the Map”, de Joan Sweeney, a ati-
vidade dividiu-se em três momentos. Primeiro, a história foi explo-
rada pela equipa de animadoras da Oficina da Criança; no segundo 
momento, na oficina experimental foi feita a impressão digital de 
cada um, com a importante explicação de que esta é única para cada 
pessoa; por último, através da construção de um “Flipbook”, os partici-
pantes compreenderam a relação entre os termos Universo – Galáxia 
– Planeta Terra – Continente – País – Distrito – Concelho – Freguesia – 
Morada – Identidade.
“DeMora a crescer: o meu lugar no Mundo” potenciou a criatividade e 
o imaginário de cada criança. Assim como contribuiu para o desen-
volvimento da cidadania ativa, assumindo cada criança enquanto ser 
único no mundo.

OFICINA DA CRIANÇA INICIA 
PROJETO EDUCATIVO 2022/2023

O Município de Mora assegura mais uma vez a ocupação do 
programa de Férias Escolares de Natal da Oficina da Criança, que 
decorre até 30 de dezembro.
Diariamente, crianças e jovens residentes ou estudantes no Con-
celho de Mora, cujas idades se compreendam entre os 3 e os 12 
anos, podem participar nas atividades preparadas para ocupar os 
tempos livres da pausa letiva do Natal.
De forma a assegurar horários que sejam acessíveis para todos 
e que vão ao encontro da realidade da população, o acolhimen-
to das crianças e jovens poderá ocorrer a partir das 8h e até às 
17h30, para os encarregados de educação que comprovem tal 
necessidade.
À semelhança do que tem vindo a ser desenvolvido, o presente 
programa visa proporcionar um conjunto variado de atividades e 
experiências que estimulem a aquisição de competências pes-
soais, sociais, relacionais, desportivas, artísticas e culturais.
A participação neste programa de atividades contempla o almoço 
gratuito, assegurado pelo Município de Mora.

FÉRIAS ESCOLARES DE NATAL 
NA OFICINA DA CRIANÇA
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MUNICÍPIOcultura

A sala de Jardim de Infância do Centro Infantil da Santa Casa da 
Misericórdia de Mora e as turmas do 1º ao 3º ano da Escola do 1º 
Ciclo do Ensino Básico de Mora cumpriram a tradição do “Pão por 
Deus”, com uma visita à Câmara Municipal.
As cerca de quinze crianças do Centro Infantil e mais de meia 
centena do 1º CEB de Mora, acompanhadas pelas educadoras e 
auxiliares, fizeram o peditório que tradicionalmente se associa 
ao Dia de Todos os Santos, em que as crianças saem à rua e de 
porta-em-porta recebem oferendas.
O Município de Mora colaborou com a iniciativa, oferecendo a 
cada criança um pacote com rebuçados. Uma forma de incentivar 
a que as tradições sejam preservadas pela comunidade, neste 
caso, também, um contributo para que os mais pequenos cres-
çam com conhecimento da cultura que os rodeia.

Na noite de 10 de novembro cumpriu-se a tradição na freguesia 
de Pavia, o São Martinho. Os festejos tiveram início com a arru-
fada do Grupo de Bombos “Toca a bombar”, seguido de baile 
abrilhantado pelo “Duo Fs” e animação com recurso a fogo com 
os “Purpose Flow”. 
Não faltaram as castanhas, a água-pé, o porco assado no espeto e 
as quadras de São Martinho, escritas pela calada da noite por um 
grupo anónimo de pessoas que, com recurso a carvão, escreveu 
nas paredes de alguns habitantes da Vila de Pavia, recordando 
peripécias populares. 
Este evento conta com a organização da Junta de Freguesia de 
Pavia e com o apoio do Município de Mora.

CRIANÇAS CUMPREM
A TRADIÇÃO DO “PÃO POR DEUS”

NOITE DE SÃO MARTINHO
EM PAVIA
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MUNICÍPIOcultura

O Natal chegou aos Paços do Concelho!
Pelos alunos da Universidade Sénior (US) de Mora e as crianças 
que frequentam as Atividades de Animação e Apoio à Família 
(AAAF), foi construída uma árvore de Natal que pode ser aprecia-
da na entrada da Câmara Municipal.
Num trabalho conjunto dos seniores e das crianças, esta árvore 
de Natal foi pensada a preceito. A decoração foi feita com recur-
so a pinhas e mãos em gesso, com decoração ao gosto de cada 
um.
Uma atividade com duas gerações de mãos dadas, num claro 
apelo pela paz, solidariedade, confraternização, humanidade.

DECORAÇÃO NATALÍCIA
NOS PAÇOS DO CONCELHO

Margarida Coelho, uma morense de gema, apresentou o seu primei-
ro livro infantil “Sapilítica, a Terra do Experimentar”, no Auditório 
Municipal, em Mora.
Estiveram presentes na apresentação do livro a Presidente do Muni-
cípio de Mora, Paula Chuço, e a responsável pelos Museus, Cristina 
Nunes. A quem se juntaram a família da autora, amigos e conheci-
dos.
A apresentação contou com um momento de animação musical, por 
Ana Monteiro, e uma viagem ao Neolítico, pelo Professor Cromele-
que, que demonstrou alguns dos utensílios utilizados pelos nossos 
antepassados.
“Sapilítica, a Terra do Experimentar” fala num povoado do Neolíti-
co que deixa de ser nómada e passa a viver numa nova terra e em 
sociedade, onde qualquer atividade é uma nova experiência, como 
é exemplo a caça.

MARGARIDA COELHO APRESENTA 
“SAPILÍTICA, A TERRA
DO EXPERIMENTAR”
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MUNICÍPIO DE MORA EFETIVA TRANSFERÊNCIA
DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA AÇÃO SOCIAL

MUNICÍPIOaçãosocial

No âmbito do processo da Transferência de Competências do 
Governo para os municípios, o Município de Mora procedeu à 
assinatura do Auto de Transferência de Competências na área da 
Ação Social.
A assinatura deste documento, que entrou  em vigor no dia 1 de 
dezembro de 2022, decorreu entre a Presidente do Município de 
Mora, Paula Chuço, e o Diretor do Centro Distrital da Segurança 
Social de Évora, Dr. José Ramalho, no âmbito de uma reunião 
extraordinária do Conselho Local de Ação Social (CLAS) da Rede 
Social de Mora.
Com o assumir de mais uma Competência, o Município, através 
de Protocolo de Cooperação com a Santa Casa da Misericórdia de 
Mora para o efeito, garante o Serviço de Atendimento e Acom-
panhamento Social (SAAS) de pessoas e famílias em situação de 
vulnerabilidade e exclusão social. O SAAS tem coordenação do 
Município, ficando a sua operacionalização a cargo da Santa Casa 
da Misericórdia de Mora. Este serviço disponibiliza atendimento 
presencial na sede de concelho e nas freguesias do Concelho de 
Mora.
Por outro lado, o Município de Mora passa a assegurar a celebra-
ção e acompanhamento dos Contratos de Inserção dos beneficiá-
rios do Rendimento Social de Inserção (RSI), em estreita articula-
ção com o Instituto de Segurança Social, IP. Este apoio destina-se 
a proteger as pessoas que se encontrem em situação de pobreza 
extrema, mediante critério previamente definidos.
Ao serviço da população do Concelho, o Município de Mora 
garante assim dois serviços necessários para apoio a quem mais 
necessita.



12

Inform
ação M

unicipal | Edição 160

Outubro é o Mês do Idoso e o Município de Mora assinalou-o 
com várias atividades culturais, recreativas, desportivas e de 
sensibilização e alerta para questões de saúde e segurança, 
realizadas em todas as freguesias.
Estas ações promovidas pela Câmara Municipal pretenderam 
fomentar o convívio e a prática de exercício físico, ambos 
necessários e fundamentais nesta faixa etária, bem como en-
sinar alguns alertas para detetarem fraudes e/ou problemas 
de saúde.
A abrir o cartaz do Mês do Idoso teve lugar o já tradicional 
almoço convívio para todos os idosos e reformados do Con-
celho, evento que aconteceu no dia 5 de Outubro e juntou 
à mesa, em ambiente de convívio, cerca de 300 idosos, na 
Quinta de Santo António.
O Encontro de Poetas Populares é uma das iniciativas que 
reúne habitualmente a maioria dos poetas do Concelho de 
Mora em torno da poesia popular. Este ano, o encontro acon-
teceu na Casa do Povo de Cabeção, no dia 22 de outubro. A 
atividade física também marcou este mês com a realização 
de aulas de hidroginástica na Piscina Municipal de Mora.
Para além destas iniciativas, houve ainda momentos de es-
clarecimentos relativos às necessidades inerentes a esta ida-
de, nomeadamente sobre as medidas de segurança, rastreios 
respiratórios e palestras sobre saúde. Destaque, ainda para 
o Festival de Acordeões, iniciativa cultural que integra já há 
alguns anos o cartaz comemorativo deste mês. Aconteceu em 
Brotas, no Salão de Festas, no dia 29 de outubro, encerrando 
um mês de festa para os idosos do Concelho.

MÊS DO IDOSO REUNIU VÁRIAS ATIVIDADES

MUNICÍPIOaçãosocial
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ASSINATURA DO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPE-
TÊNCIAS NA SAÚDE, entre a Presidente do Município de 
Mora, Paula Chuço e a Presidente da ARS do Alentejo, Dra. 
Maria Mendes.

O Município de Mora procedeu à assinatura do Auto de Transfe-
rência de Competências na área da saúde. Este ato oficial decor-
reu no Salão Nobre dos Paços do Concelho e estiveram presentes 
o executivo municipal e a Presidente da Administração Regional 
de Saúde (ARS) do Alentejo, Drª. Maria Filomena Mendes.
O documento em vigor desde o dia 1 de dezembro de 2022, passa 
para a  gestão do Município de Mora quatro assistentes operacio-
nais assim como os equipamentos não médicos, afetos à Unidade 
de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) de Mora.
A Transferência de Competências tem vindo a ser trabalhada 
pelo Município de Mora, sendo a sua concretização uma decisão 
devidamente ponderada. É intenção do executivo municipal que 
a transição destas competências decorra de forma tranquila e 
eficaz.

MUNICÍPIOsaúde
MUNICÍPIO DE MORA ASSINA AUTO

DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS
NA ÁREA DA SAÚDE

O ESTADO DA SAÚDE NO CONCELHO É UMA PREOCUPAÇÃO 
CONSTANTE DO EXECUTIVO MUNICIPAL

O Município de Mora reuniu com a Administração Regional de 
Saúde (ARS) do Alentejo e ao Agrupamento de Centros de Saúde 
do Alentejo Central (ACeS) para análise do ponto de situação no 
concelho.
Foi exigida, por parte da autarquia, uma resposta imediata à 
necessidade de contratação de médicos para a população de Ca-
beção e Pavia, cuja situação é reconhecida pela autarquia como 
improrrogável.
Neste sentido, foram propostas um conjunto de soluções por 
parte do Município tendo em vista a mais breve resolução desta 
situação.
Foi ainda analisada a situação da urgência noturna e aos fins de 
semana na USCP de Mora. Discutiram-se possíveis estratégias 
para o bom funcionamento desta unidade e cuja importância 
para a população é inequívoca.
Este é um tema de extrema importância para o Concelho e para a 
Autarquia. Como tal, tendo em conta os acontecimentos dos últi-
mos tempos, o Município de Mora informa que se mantém atento 
e a trabalhar diariamente por forma a evidenciar todos esforços 
que contribuam para a resolução do problema.
O que se espera que aconteça tão breve quanto possível, para que 
a população possa continuar a usufruir de um direito que é uni-
versal, o acesso aos tão importantes cuidados básicos de saúde.

MUNICÍPIO EM DIÁLOGO COM ENTIDADES DE 
SAÚDE REGIONAIS
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MUNICÍPIOatividademunicipal

UM ANO DE MANDATO É ALTURA DE FAZER BALANÇO.
Executivo Municipal convidou a população para sessão
aberta de balanço de mandato e preparação do orçamento 
para 2023.

Passado um ano das Eleições Autárquicas, em que a população 
votou e escolheu a candidatura do Partido Socialista para comandar 
os destinos do Concelho de Mora, o atual executivo municipal fez 
agora um balanço do trabalho realizado até ao momento.
A sessão pública foi levada a cabo no dia 11 de novembro, no Audi-
tório Municipal, com a presença da Presidente do Município, Paula 
Chuço e dos Vereadores, Hugo Carreiras e João Marques.
Para além do balanço deste primeiro ano de mandato, foi dada 
oportunidade a todos os presentes para darem as suas sugestões de 
melhoria que foram tidas em conta no orçamento municipal.

EXECUTIVO MUNICIPAL PRESTA CONTAS
À POPULAÇÃO

MUNICÍPIO ASSINA PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM 
A PARÓQUIA DE MORA. A Câmara Municipal terá um papel 
fundamental ao nivel do transporte, alojamento, alimentação 
e apoio às atividades dos cerca de duas centenas de jovens 
provenientes de França e Açores.

O Município de Mora procedeu à assinatura de um protocolo com a 
Paróquia de Mora para colaboração na realização da iniciativa “Dias 
na Diocese” (DnD), que terá lugar de 26 a 31 de julho de 2023, ante-
cedendo a semana das Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ).
Trata-se de um encontro de jovens de todo o mundo a acontecer 
em 17 dioceses de Portugal, que acolherá assim cerca de 200 jovens 
provenientes de França e São Miguel – Açores.
O encontro DnD pretende preparar as diversas comunidades para 
o que se vai viver nas JMJ, através da partilha de conhecimentos 
culturais e religiosos. Aos participantes é dada a oportunidade de 
ficar a conhecer a região que os acolhe, assim como a Igreja local 
e as suas especificidades, pelo que se reconhece a importância da 
convivência entre os jovens peregrinos e a juventude do concelho.
No protocolo estabelecido com a Paróquia de Mora, o Município 
terá um papel preponderante no que ao apoio logístico diz respeito, 
nomeadamente ao nível do transporte, alojamento, alimentação e 
apoio às atividades.

MORA RECEBE INICIATIVA “DIAS NA DIOCESE”
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MUNICÍPIOatividademunicipal

O Auditório Municipal, em Mora, recebeu a reunião entre o Instituto 
Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), o Município de Mora e 
cerca de 11 Associações e Coletividades do Concelho de várias áreas 
de atividade.
Do IPDJ esteve presente Miguel Rasquinho, Diretor Regional no 
Alentejo, e do executivo municipal, a Presidente, Paula Chuço, e o 
Vereador do Associativismo, João Marques.
A reunião teve como objetivo a sensibilização dos agentes asso-
ciativos locais, dando-lhes a conhecer os apoios que se encontram 
disponíveis e aos quais podem recorrer para auxílio no desenvolvi-
mento das suas atividades.
Dos apoios disponíveis e abordados nesta reunião, há a destacar 
o Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID) e o 
Programa Nacional de Desporto para Todos (PND). Tratam-se de 
dois apoios destinados à área desportiva. O PRID, direcionado para 
intervenções diversificadas relacionadas com a manutenção de 
instalações desportivas. Já o PND, de uma forma geral e tendo como 
base a inclusão pelo desporto, visa apoiar programas de desenvol-
vimento desportivo  que promovam a prática do desporto informal, 
recreativo ou competitivo.
Para o Município de Mora, esta foi uma ação relevante na medida 
em que muniu os membros das Associações presentes de informa-
ção importante para a manutenção das atividades a que cada um 
se dedica e que tanto contribuem para a dinâmica associativa do 
Concelho de Mora.

INSTITUTO PORTUGUÊS DO DESPORTO
E DA JUVENTUDE NO APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES 

DO CONCELHO
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Brotas

INFORMAÇÃO DA INTEIRA RESPONSABILIDADE DAS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO

MUNICÍPIOatividadefreguesias

A Junta de Freguesia de Brotas efetuou diversos trabalhos, tais como, limpeza de valas, 
requalificação de algumas estradas através da aplicação de alcatrão triturado e outros 
materiais, controle de ervas nas ruas e passeios, entre outros trabalhos necessários para o 
bem-estar da nossa população. 
Apoiamos e colaboramos com as associações da nossa Freguesia e algumas do Concelho, 
em diversas áreas. Colaboramos com a cedência de transporte conforme nos foi solicita-
do pelo S.C.Brotense e pelo CLDS de forma 
a que alguns fregueses participassem nas 
atividades. 
Efetuamos também diversos contatos 
com diversas entidades (Câmara, E-redes, 
Infraestruturas de Portugal), com o objetivo 
de solucionar alguns problemas que se vêm 
arrastando na nossa Freguesia.
Desenvolvemos um trabalho de proximida-
de com todos e para todos os Brotenses.
A Junta de Freguesias Brotas deseja a todos 
um Feliz Natal.”

Cabeção

Homenageámos 
todos os fregueses 

falecidos, no dia de 
Todos os Santos

Limpámos valas

Apoiámos a realização da Feira das Associações no Centro Cultural de Cabeção

Assinalámos o Mês Idoso no Lar de BrotasApoiámos Peregrinos Brotas - Mora - Fátima
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MUNICÍPIOatividadefreguesias
INFORMAÇÃO DA INTEIRA RESPONSABILIDADE DAS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO

Mora

Pavia
A Junta de Freguesia de Pavia tem continuado a desenvolver 
esforços para cumprir o seu programa eleitoral. Assim, conscien-
tes da importância da obra de Manuel Ribeiro de Pavia, neste 
período destacamos, a reabertura da nossa Casa-Museu, desde 
01 de Novembro de 2022,  em articulação com a Câmara Munici-
pal de Mora.
Realizámos a nossa Tradicional Festa de São Martinho com a 
colaboração da Câmara Municipal de Mora, do Grupo de Bombos 
de Pavia “Toca a Bombar” e do Sr. José Filipe Nunes.
No quadro das nossas tradições, estamos a tentar dar visibilida-
de a esta nossa Festa , como Património Imaterial Nacional.
No dia 03 de Dezembro, organizámos um Concerto de Guitarra 
Portuguesa, na Igreja Matriz de Pavia, com a colaboração da 
Câmara Municipal de Mora, da Diocese de Évora , da Paróquia 
da Conversão de São Paulo e com a generosa oferta do músico, 
Pedro Moura, habitante da nossa Freguesia. Neste concerto 
lembrámos também o centenário do nascimento de José Sara-
mago, Nobel da Literatura, que escreveu sobre Pavia, no seu livro 
Viagem a Portugal.
A Junta de Freguesia de Pavia deseja um Feliz Natal e um Próspe-
ro Ano Novo a todos os habitantes e seus familiares.

Concerto com Pedro Moura

São Martinho
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MUNICÍPIOproteçãocivil

BOMBEIROS INICIAM PROVAS 
PARA CONSTITUIÇÃO DE EIP

Os Bombeiros candidatos a integrar a Equipa de Intervenção Per-
manente (EIP) da Associação Humanitária dos BV Mora, iniciaram as 
provas de condição física, dando assim continuidade ao protocolo 
entre o Município de Mora e os BV Mora.
A acompanhar as provas estiveram presentes, a Comandante 
Operacional Distrital de Évora (Maria João Rosado), o Comandante 
dos BV Mora (Luís Caramujo), o Vereador da Proteção Civil (Hugo 
Carreiras) e o Coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil 
(João Godinho). 
As EIP são equipas formadas por cinco bombeiros profissionais, que 
se destinam ao cumprimento de missões no âmbito da Proteção 
Civil. Os Bombeiros que integram estas equipas são caracterizados 
pela elevada especialização, com competências em valências dife-
renciadas para atuarem em diferentes cenários. 
Para o Concelho de Mora, a existência de uma EIP colmata uma 
necessidade identificada por parte do Comando e Direção dos 
Bombeiros: a prontidão na capacidade de resposta urgente em dias 
de semana. 

“A TERRA TREME”
NA ESCOLA BÁSICA

E SECUNDÁRIA DE MORA

O Município de Mora, através do Serviço Municipal de Proteção Civil, 
em colaboração com o Agrupamento de Escolas e os Bombeiros 
Voluntários de Mora (BVM), levou a efeito no dia 9 de novembro, na 
Escola Básica e Secundária de Mora, o exercício público de sensibiliza-
ção “A Terra Treme”.
Com o acompanhamento no local do Vereador Hugo Carreiras e do 
Coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil do Município de 
Mora, João Godinho, o exercício aconteceu entre as salas de aulas e o 
campo de futebol no exterior.
Os participantes principais desta ação, para além dos supramenciona-
dos, foram os alunos, docentes e auxiliares do referido estabelecimen-
to de ensino. Os mesmos responderam positivamente à chamada e 
cumpriram com enorme sentido de responsabilidade o papel que lhes 
foi atribuído.
“A Terra Treme”, iniciativa promovida a nível nacional pela Autoridade 
Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pretende objetiva-
mente alertar e sensibilizar a população sobre como agir caso ocorra 
um sismo – antes, durante e depois. Para tal há que adotar três gestos 
essenciais que podem salvar vidas: BAIXAR, PROTEGER, AGUARDAR.
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As intensas chuvas que se registaram entre os dias 8 e 14 de dezembro 
deixaram marcas profundas no Concelho de Mora. O Serviço Munici-
pal de Proteção Civil (SMPC) continua a trabalhar no sentido de fazer 
o levantamento dos estragos provocados pela intempérie, que serão 
posteriormente dados a saber a toda a população.
Muitos dos danos foram já intervencionados, pelas equipas do SMPC, 
a GNR, os Bombeiros Voluntários e as Juntas de Freguesia, de forma 
a devolver a devida segurança à circulação rodoviária, bem como dos 
transeuntes e habitações, nomeadamente a limpeza de vias, devido a 
desabamentos de terras, e arrastamento de lamas, limpeza de habita-
ções inundadas.
Porém, outros estragos mais profundos ainda se encontram em avalia-
ção e acompanhamento pelas equipas de intervenção.
Estando estas situações já resolvidas, registamos o encerramento tem-
porário das seguintes vias:
- Mora -  ex Estrada Nacional 251, Rua Estrada Velha do Couço, Rua de 
Cabeção,  Estrada Nacional 2;
- Cabeção – Estrada Municipal 501;
- Brotas – Estrada dos Perais;
- Pavia – Estrada Nacional 370.
A aguardar resolução, mantêm-se encerradas as seguintes vias:
- Mora – Estrada Municipal 1002 (Ponte do Paço);
- Cabeção – Estrada Municipal 501 (Ponte da Ordem); Estrada Municipal 
501-1 (Ponte da Amizade).
Em todas as freguesias houve também a necessidade de vedar o acesso 
em várias ruas e estradas secundárias, para se proceder a trabalhos.
O Município de Mora relembra que o SMPC se encontra disponível para 
prestar trabalhos de auxílio à população, devendo contactar 933 125 
784, para os devidos esclarecimentos.
Danos a registar:
- Inundações em várias habitações nas quatro freguesias;
- Inundação por galgamento de ribeira e consequente alagamento de 
terrenos agrícolas e vivendas, ao longo de todo o curso da Ribeira da 
Raia;
- Perto de uma centena de desabamentos de terras e arrastamento de 
lamas na via pública, um pouco por todo o concelho de Mora;
- Queda de poste de eletricidade em Mora e risco de outros nas restan-
tes freguesias;
- Desabamento de prédio devoluto na Rua Fria, em Cabeção;
- Cerca de seis quedas de árvores (Gameiro, Cabeção, Mora e Pavia);
- Danos estruturais na estrada de acesso à Ponte da Amizade, Cabeção 
e na Ponte do Paço, em Mora;
- Danos significativos em cerca de 50 caminhos vicinais em todo o Con-
celho, deixando pessoas e bens isolados temporariamente;
- Destruição das pistas de pesca desportiva do Concelho.

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:  19 de dezembro 2022, às 10h15

MUNICÍPIOproteçãocivil
CONCELHO DE MORA

FOI UM DOS CONCELHOS 
MAIS AFETADOS PELAS

FORTES CHUVAS
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MUNICÍPIOambiente

O Município de Mora viu aprovada a candidatura para o projeto de-
nominado “Conservação da Natureza e Biodiversidade – Projetos de 
erradicação e controlo de espécies invasoras prioritárias”, do Fundo 
Ambiental.
A aprovação desta candidatura permitirá ao Município de Mora 
trabalhar regularmente na erradicação e controlo de uma espécie 
conhecida como jacintos-de-água, cuja proliferação se verifica em 
larga escala na água da Ribeira Raia, na zona do Furadouro.
Trata-se de um projeto com o valor global de 154 365,00€, cujo 
financiamento será de 100 000,00€.
A implementação do projeto passará, nomeadamente, pela aquisi-
ção de equipamento próprio para o efeito, trabalhos de remoção da 
espécie e realização de ações de informação e sensibilização.
O Município de Mora vê a aprovação desta candidatura com bastan-
te satisfação, uma vez que será uma oportunidade para trabalhar na 
conservação do património natural do Concelho, nomeadamente na 
preservação da biodiversidade existente na Ribeira da Raia.

No âmbito das campanhas “Quero Árvores”, levadas a cabo no Dis-
trito de Évora pelo Projeto Além Risco, foram distribuídas gratuita-
mente à população do Concelho de Mora espécies arbóreas como 
medronheiros, alfarrobeiras, loureiros, murtinhos, freixos, amen-
doeiras, ciprestres, jacarandas, entre outras.
Por um Alentejo mais resiliente às alterações climáticas e, neste caso 
específico, por um Concelho mais verde, o Município de Mora asso-
ciou-se a este Projeto através da disponibilização de apoio logístico.
Até ao momento estão plantadas 19885 árvores, correspondendo 
ao Concelho de Mora 2780. O Projeto Além Risco prevê a plantação 
de 50000 árvores em dois anos, como forma de mitigar os efeitos 
causados pelas alterações climáticas.

EQUIPAMENTO PARA REMOÇÃO DE JACINTOS-
-DE-ÁGUA COM FINANCIAMENTO APROVADO

ÁRVORES DISTRIBUÍDAS GRATUITAMENTE
À POPULAÇÃO DO CONCELHO DE MORA
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MUNICÍPIOdesporto

A 9ª prova do XXIV Critério Corta-Mato Paulo Guerra acontece em 
Pavia, a 11 de fevereiro de 2023.
A presente edição teve início a 12 de novembro, em Borba, e é 
composta por um total de 10 provas, passando também por Portel, 
Alcáçovas-Viana do Alentejo, Mourão, Montemor-o-Novo, Évora, 
Landeira – Vendas Novas, Reguengos de Monsaraz, Pavia e Redon-
do.
Como é sabido, o Critério Paulo Guerra é uma iniciativa de cariz 
desportivo organizada pela Associação de Atletismo de Évora 
(AAE), em colaboração com a Comunidade Intermunicipal do 
Alentejo Central (CIMAC), contando com o apoio dos Municípios do 
Alentejo Central e dos Clubes filiados praticantes da modalidade.
No Concelho de Mora a prática do atletismo já conta com largos 
anos, com um trabalho exemplar desenvolvido pelo Grupo Des-
portivo de Pavia, ao qual se associa a Junta de Freguesia local e o 
Município de Mora para concretização da referida prova, bem como 
para aquele que é o apoio regular ao movimento associativo.

Integrada na iniciativa “TransAlentejo Walking Festival”, decorreu 
em Mora a caminhada “Mora, um Amor para Sempre”.
Os 18 quilómetros desta caminhada foram percorridos por cerca 
de 20 participantes, passando por alguns pontos da vila de Mora, 
assim como por uma zona de montado. Sendo uma iniciativa de 
valorização do território, “Mora, um Amor para Sempre” deu a 
conhecer a diversidade natural e cultural de Mora.
Este Festival de Caminhadas é promovido pela Turismo do Alentejo 
ERT, com organização do Portugal Walking Festival Sal Sistemas de 
Ar Livre, que decorreu até 6 de novembro, nomeadamente, em 40 
municípios do Alentejo, entre os quais o Município de Mora.

PAVIA RECEBE CRITÉRIO PAULO GUERRA
EM FEVEREIRO DE 2023

CAMINHADA “MORA, UM AMOR PARA SEMPRE” 
DECORREU EM MORA
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A Escola Municipal de Natação iniciou a atividade desta época no dia 
10 de outubro, contando com cerca de 180 inscritos, divididos por 11 
turmas.
Com um total de 28 horas de atividade semanal, acompanhadas por 
três técnicos, a Escola de Natação do Município de Mora tem em pleno 
funcionamento três turmas de hidroginástica, duas de competição, 
uma de pré-competição, uma de natação para adultos e quatro de 
aprendizagem.
Criado em 1999, este é um serviço municipal que tem como propósito 
primordial contribuir para a adoção de estilos de vida saudáveis e 
dinâmicos. A Escola Municipal de Natação responde às necessidades 
da população, através da promoção de um conjunto de programas de 
exercício físico em meio aquático.

Oito atletas da Escola Municipal de Natação rumaram a Sines para, 
nos dias 19 e 20 de novembro, participarem no Campeonato Regio-
nal de Absolutos e no Torneio Regional Nadador Completo Infantis. 
Estiveram em prova nove clubes, representados por 134 atletas.
Dos resultados há a destacar o seguinte: Campeonato Regional de 
Absolutos: Guilherme Marques – 2º Classificado 400 metros estilos 
e terceiro classificado aos 1500 metros livres e Diogo Rosado – 2º 
Classificado 1500 metros livres e terceiro classificado aos 200 me-
tros mariposa.
Estafetas composta pelos atletas: Miguel Vitorino, Ricardo Dias, 
Diogo Rosado e Guilherme Marques classificaram-se em 3º lugar nos 
4 x 100 metros estilos.
Torneio Regional Nadador Completo Infantis: Infantis B Femini-
nos (atletas nascidas em 2011): Alice Dias 3º Classificada com 829 
pontos; Mafalda Calhau 4º classificada com 447 pontos. Infantis A 
Femininos (atletas nascidas em 2010): Inês Ventura 2º Classificada 
com 1262 pontos. Infantis A Masculinos (atletas nascidos em 2009): 
Dinis Caeiro 1º Classificado com 689 pontos.
O Município parabeniza os atletas participantes nestas provas. É 
com orgulho que vemos os nossos jovens alcançarem resultados de 
destaque, levando mais longe o nome do nosso concelho.

ESCOLA MUNICIPAL DE NATAÇÃO
COM FREQUÊNCIA DE 180 ALUNOS

ATLETAS DA ESCOLA DE NATAÇÃO PARTICIPAM 
EM CAMPEONATO EM SINES

MUNICÍPIOdesporto
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MUNICÍPIOobras

O Município de Mora procedeu à aquisição de uma mota elétrica, estan-
do a mesma já ao dispor dos funcionários, neste caso específico afeta ao 
Serviço de Águas e Saneamento.
Trata-se de uma mota elétrica Urbet, Gadiro E125, com potência de 
3.000W, funcionando com duas baterias de 72V e 35ah. A principal 
caraterística desta mota é o sistema de carregamento, que para além de 
poderem ser carregadas as baterias em fonte de energia elétrica, carre-
gam também através do processo de travagem regenerativa. A aquisição 
deste novo veículo traduz-se num investimento do Município de Mora no 
valor de 3.657€, mais IVA.
Este é um investimento feito com o objetivo de continuar a servir de 
forma eficaz as necessidades da população do Concelho de Mora, sem 
esquecer a questão ambiental, contribuindo assim para as reduções das 
emissões de gases poluentes.
O Município de Mora encontra-se a proceder ao reforço gradual da sua 
frota automóvel, de forma sustentável, substituindo os veículos mais an-
tigos por outros, cujas escolhas são ambientalmente mais responsáveis.

NOVO VEÍCULO ELÉTRICO AO SERVIÇO DOS 
FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE MORA

Já se encontra em funcionamento o novo estacionamento de auto-
carros localizado no Jardim de São Pedro, em Mora.
O Município de Mora procedeu à readaptação do estacionamento 
em espinha ali existente, de forma a dar lugar a uma nova paragem 
para autocarros (Rede Expressos, Rodoviária do Alentejo e outros).
A intervenção levada a cabo permitiu criar estacionamento para 
três autocarros e uma área de parqueamento para motociclos e 
bicicletas, conferindo ao local todas as condições de segurança 
necessárias quer para automobilistas, quer para os passageiros dos 
referidos transportes. 
Para os automóveis ligeiros foram criados lugares de estacionamen-
to a norte do Jardim, próximo da praça de táxis. 
Numa clara aposta na segurança de todos os utilizadores desta via, 
que é um dos principais pontos de acesso à vila de Mora, foram 
ainda instaladas lombas e procedeu-se à pintura de passadeiras no 
pavimento.

NOVA PARAGEM DE AUTOCARROS
JÁ EM FUNCIONAMENTO
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Resumo das Deliberações das Reuniões de Câmara
Em reunião de Câmara realizada a 3 de outu-
bro de 2022 foi deliberado:

PROJETOS DE ARQUITETURA / ESPECIALI-
DADES: processo nº01/2020, deliberado por unani-
midade deferir o pedido apresentado. Para alteração 
de muro confinante com a Rua de Pavia, em Mora, 
aprovado por unanimidade o projeto. Processo 
nº13/2022, deliberado por unanimidade aprovar o 
pedido. Para alteração e ampliação de edifício de habita-
ção sito na Rua da Liberdade nº23, Cabeção, aprovado 
por unanimidade. Processo nº11/2019, deliberado 
por unanimidade considerar que os projetos apre-
sentados cumprem o disposto na legislação aplicável.

EMISSÃO DE CERTIDÕES: deliberado por una-
nimidade emitir parecer favorável, deferindo os pedi-
dos apresentados.

ATRIBUIÇÃO TOPONÍMICA - RUA DO FIM 
DO MUNDO - MALARRANHA: deliberado por 
unanimidade manifestar o seu acordo com proposta 
apresentada pela DOU e Junta de Freguesia de Pavia, 
para atribuição do nome “Rua do Fim do Mundo”, em 
Malarranha.

LOTEAMENTO MUNICIPAL DE MORA DA 
QUINTA DAS SESMARIAS - LOTE N.º 8: de-
liberado por unanimidade elaborar lista provisória 
com o nome dos dois concorrentes e publicitar, bem 
como dar publicidade à lista definitiva e marcar data 
de sorteio.

TRANSMISSÃO DE LICENÇA DE TAXI: de-
liberado por unanimidade autorizar averbamento 
da licença de táxi nº7/2017 em nome de Fábio Miguel 
Nunes Godinho para o nome de Transporte Manuel 
Comba Unipessoal LDA.

RESTITUIÇÃO DE PARTE DE VALOR DE FATURA: 
deliberado por unanimidade restituir ao consumidor 
nº5603 o valor de 2,33€ cobrado indevidamente refe-
rente à fatura FTR01/10706.

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 
PARA O ANO DE 2023: deliberado por unani-
midade a) Autorizar a realização da despesa ineren-
te ao contrato a celebrar, no montante máximo de 
610.000,00€, s/ IVA por um período de 1 ano mais 90 
dias para a mudança de comercializador, para os lotes 
1 e 2; b) Aprovar a proposta da decisão de contratar, 
conforme o disposto no nº 1 do artigo 36º do CCP; c) 
Nos termos da regra geral de escolha do procedimen-
to (prevista no artigo 18.º do CCP) e do valor máximo 
do benefício económico que pode ser obtido pelo ad-

judicatário com a execução do contrato a celebrar de 
acordo com os limites ao valor do contrato constantes 
do artigo 20.º, al. a) do CCP, aprovar a adoção de um 
concurso público, com publicação no JOUE, em con-
formidade com os limiares aplicáveis na al. c) do nº 3 
do artigo 474º do CCP, atualizados a partir do dia 1 de 
janeiro de 2022 (nota informativa 01/2022 - divulgada 
no Portal dos Contratos Públicos); d) Aprovar as peças 
do procedimento (Programa do Procedimento, Cader-
no de Encargos e seus anexos) nos termos previstos na 
al. a) do nº 1 e e 2, ambos do artigo 40º e no artigo 42º, 
do CCP; e) Aprovar a designação do júri nos termos 
do disposto do artigo 67.º do CCP para condução do 
procedimento; f) Delegar competências no júri: prestar 
esclarecimentos no âmbito do artigo 50º do CCP.

DESPACHOS DA SENHORA PRESIDENTE: 
a Câmara Municipal tomou conhecimento dos despa-
chos emanados pela Srª Presidente da Câmara.

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE: deliberado por 
unanimidade aprovar as seguintes cedências de 
transporte: Associação dos Amigos da CHE Morense, 
no apoio para os jogos como visitante, nas competi-
ções da Associação de Futebol de Évora. Temporada 
2022/2023; Seniores: 16/10 - Fazendas Cortiço; 23/10 
– Redondo; 12/11 - São Pedro Gafanhoeira; 04/12 
- Foros Vale Figueira; 08/01 - Santana Campo; 29/01 
–Escoural; 19/02 – Arraiolos; 26/02 – Ciborro; 12/03 
- Cortiçadas Lavre; 01/04 – Montemor; Infantis: 08/10 
– Bencatel; 29/10 – Tourega; 19/11 – Borba; 10/12 – Ju-
ventude; Benjamins 15/10 – Juventude; 29/10 – Monte-
mor; 26/11 - Ven-das Novas; 10/12 – Arraiolos;

Em reunião de Câmara realizada a 17 de outu-
bro de 2022 foi deliberado:

PROJETOS DE ARQUITETURA / ESPECIA-
LIDADES: processo nº21/2022, deliberado por una-
nimidade aprovar o projeto. Processos nº6/2020 
e 9/2022 , deliberado por unanimidade deferir os 
pedidos.

EMISSÃO DE CERTIDÕES: deliberado por una-
nimidade emitir parecer favorável, deferindo os pedi-
dos apresentados.

PROGRAMA DE APOIO À RECUPERAÇÃO 
DE HABITAÇÕES DEGRADADAS: deliberado 
por unanimidade deferir as candidaturas referentes 
ao imóvel sito no nº24 da Rua Elias Garcia, Cabeção, e 
ao imóvel sito no nº9 da Rua da Escola, Brotas. Delibe-
rado por unanimidade indeferir os pedidos de apoio 
relativos ao imóvel sito no nº5 da Rua da Fonte, Pavia, 

e ao imóvel sito no Monte do Meio – Charneca de 
Pavia, Pavia.

VISTORIAS POR INSALUBRIDADE E INSE-
GURANÇA: deliberado por unanimidade que seja 
feita uma vistoria para análise da situação de inseguran-
ça e insalubridade, ao prédio devoluto sito nos nºs 10 
e 12 na Rua Joaquim Pereira Cachola, Brotas. Mais foi 
deliberado por unanimidade, não sendo conhecidos 
os proprietários, que as notificações sejam efetuadas 
por edital a afixar no referido prédio. Deliberado por 
unanimidade que seja feita uma vistoria para análise 
da situação de insegurança e insalubridade, ao prédio 
devoluto sito nos nºs 29 e 31 na Rua do Município, 
Mora, e notificação aos proprietários.

GRUPO RECREATIVO E RANCHO FOLCLÓ-
RICO DE CABEÇÃO - PROPOSTA APOIO 
FINANCEIRO: deliberado por unanimidade con-
ceder um subsídio de 350€ ao Grupo Recreativo e 
Rancho Folclórico de Cabeção, destinado a apoiar as 
despesas com a realização do Baile do Bacalhau. 

GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DOS 
TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICI-
PAL DE MORA - PROPOSTA DE SUBSÍDIO: 
deliberado por unanimidade conceder um subsídio 
de 975€ ao Grupo Desportivo e Recreativo dos Tra-
balhadores da Câmara Municipal de Mora, destinado a 
apoiar a aquisição de 65 polos utilizados no Torneio de 
Malha e no Concurso de Pesca Concelhio.

NÚCLEO DE MORA DA LIGA DOS COMBA-
TENTES - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO SUB-
SÍDIO: deliberado por unanimidade conceder um 
subsídio de 600€ destinado a apoiar o Plano de Ati-
vidades do Núcleo de Mora da Liga dos Combatente 
para 2022/2023 .

NÃO ADJUDICAÇÃO/REVOGAÇÃO DE 
CONTRATAR "ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO 
DO EDIFÍCIO DA ANTIGA CANTINA DA 
ESCOLA PRIMÁRIA "CENTRO DE ATIVIDA-
DES E CAPACITAÇÃO PARA A INCLUSÃO 
(CACI)": deliberado por unanimidade o seguinte: 
a) A aprovação da não adjudicação do procedimento 
Concurso Público CPN-01-2022 para a empreitada 
"Alteração e Ampliação do Edifício da Antiga Cantina 
da Escola Primária "Centro de Atividades e Capacita-
ção para a Inclusão (CACI)"", a sua extinção por revo-
gação da decisão de contratar, por não haver qualquer 
proposta, nas disposições conjugadas na alínea a), nº 1 
do artigo 79º e artigo 80º, do Código dos Contratos 
Públicos.



ANULAÇÃO DE VALOR EM DÍVIDA DO 
CONTRATO DE ARRENDAMENTO DO 
LOTE N.º 56 DA ZONA INDUSTRIAL DE 
MORA: deliberado por unanimidade que as faturas 
emitidas e não pagas do arrendamento o lote n.º 56 da 
Zona Industrial de Mora, descriminadas na Declaração 
de recebimentos, e que perfazem o valor de 3.891,26€ 
sejam anuladas.

LEITURAS ELEVADAS AQUANDO DA MU-
DANÇA DE CONTADOR E CESSAÇÃO DE 
CONTRATO: deliberado por maioria com 2 votos 
contra dos Srs. V. eleitos pela CDU, Marco Calhau e 
Luís Branco, que sempre que se verificar consumos ele-
vados aquando da substituição dos contadores de água 
ou aquando da cessação do contrato de fornecimento, 
deverá ser feita a média dos consumos dos últimos 5 
anos e será esse valor que deverá ser cobrado ao con-
sumidor.

CALENDÁRIO DE ESCALA DE TURNOS DE 
SERVIÇO DAS FARMÁCIAS NO MUNICÍPIO 
DE MORA: deliberado por unanimidade manifes-
tar o seu acordo com a proposta apresentada.

ADENDA AO PROTOCOLO DE ACORDO - 
ARRENDAMENTO DE ESPAÇO PARA FUN-
CIONAMENTO DO CENTRO REGIONAL 
DA SEGURANÇA SOCIAL: deliberado por una-
nimidade aprovar a Adenda ao Protocolo de Acor-
do estabelecido entre a Casa do Povo de Mora e o 
Centro Regional da Segurança Social de Évora, onde 
passam a figurar como partes: - O Município de Mora, 
pessoa coletiva 501129103, como primeiro outorgan-
te; - O Institituto da Segurança Social I.P. (ISSS, I.P.), pes-
soa coletiva n.º 505305500, como segundo outorgante.

DESPACHOS DA SENHORA PRESIDENTE: 
a Câmara Municipal tomou conhecimento dos despa-
chos emanados pela Srª Presidente da Câmara.

PROTOCOLO COM O FAUNA, NÚCLEO DE 
ESPÉCIES EXÓTICAS, SILVESTRES DA AE-
FMV - ULISBOA: deliberado por unanimidade 
aprovar a celebração do Protocolo de Colaboração 
entre o Município de Mora e o FAUNA, Núcleo de 
Espécies Exóticas, Silvestres e Selvagens da Associação 
de Estudantes da Faculdade de Medicina Veterinária da 
Universidade de Lisboa, no âmbito do desenvolvimen-
to regional do Fluviário de Mora.

REVOGAÇÃO DO CONTRATO DE ARREN-
DAMENTO - LOTE N.º 56 ZONA INDUS-
TRIAL DE MORA E PAGAMENTO DE IN-
DEMNIZAÇÃO: presente informação do Senhor 
Vereador Hugo Carreiras, informando e propondo o 
seguinte: Considerando que: a. Entre o Município de 
Mora e o munícipe foi celebrado contrato de arren-
damento do lote n.º 56 da Zona Industrial de Mora 
no passado dia 2/03/2015. b. O referido prédio, nos 
termos da cláusula primeira do contrato supramencio-
nado destinava-se ao exercício de armazenamento de 
gás. c. Tal contrato foi revogado e celebrado um outro, 
entre as mesmas partes outorgantes e relativamen-
te ao referido lote, com a alteração do fim a que se 
destinava o prédio, o qual passou a ser o exercício de 
parqueamento de veículos. d. O contrato atualmente 
vigente cessaria apenas em 2040. e. É intenção de am-
bas as partes outorgantes pôr termo ao contrato por 

mútuo acordo. f. O arrendatário realizou um conjunto 
de obras no prédio que perfazem, segundo parecer 
técnico do Chefe de Divisão de Obras e Urbanismo, 
Eng. António Mourão, 20 mil euros. g. O arrendatário 
tem direito ao pagamento de uma indemnização pe-
las obras realizadas no prédio. h. Existe dotação orça-
mental para o efeito. Assim, proponho que a Câmara 
Municipal de Mora, na qualidade de órgão competen-
te, delibere: 1. Revogar o contrato de arrendamento 
celebrado entre o Município de Mora e o munícipe, 
celebrado a 1/08/2017. 2. Pagar ao arrendatário supra 
referido, a título de indemnização pelas obras realizadas 
no prédio, 20 mil euros. Anexa-se à presente informa-
ção: parecer técnico, parecer jurídico, comprovativo de 
dotação orçamental. A Câmara Municipal deliberou 
por maioria com 2 votos contra, (votos de vencido), 
dos Senhores Vereadores Eleitos pela CDU, Marco Ca-
lhau e Luís Branco, o seguinte: 1. Revogar o contrato de 
arrendamento celebrado entre o Município de Mora e 
o munícipe, celebrado a 1/08/2017. 2. Pagar ao arren-
datário supra referido, a título de indemnização pelas 
obras realizadas no prédio, 20 mil euros.

SUSPENSÃO DE MANDATO DO ELEITO 
ANTÓNIO JOAQUIM TAVARES FERREIRA: 
deliberado por maioria com duas abstenções Srs. V. da 
CDU, Marco Calhau e Luís Branco, aprovar o pedido 
de suspensão do mandato apresentado pelo eleito, V. 
António Joaquim Tavares Ferreira, pelo período de 365 
dias, com início no dia 17 de Outubro de 2022. Dado 
que a cidadã a seguir na Lista de candidatos do Partido 
Socialista, Srª. Carina Pintor, apresentou a sua indisponi-
bilidade para ocupação do cargo por motivos profissio-
nais, seguiu-se o cidadão a seguir da respetiva Lista, que 
estando presente, foi questionado pela Srª Presidente 
da Câmara, Paula Chuço se aceitava tomar posse, e 
após dizer que sim, é feita a tomada de posse como 
V. desta Câmara Municipal o cidadão, Senhor António 
Manuel Pinto dos Santos, eleito pelo PS, conforme ata 
de tomada de posse.
Suspensão de Mandato do Eleito António Ma-
nuel Pinto dos Santos: o Sr. V. António Manuel Pin-
to dos Santos, tomou a palavra e leu o seguinte texto: 
”Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Mora, Eu, 
António Manuel Pinto dos Santos, com cartão de cidadão 
n.º 07028635 3 ZY7, válido até 27/10/2030, tendo toma-
do posse para o mandato autárquico 2021-2025 no dia de 
hoje, no Município de Mora, órgão executivo, na qualidade 
de Vereador, venho, nos termos do disposto nos n.ºs 1, 2 e n.º 
3 alínea c), todos do artigo 77.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, solicitar a suspensão do mandato, pelo período 
de 365 dias, com início no dia de hoje, dia 17/10/2022, por 
motivos pessoais e profissionais, nomeadamente, por estar 
previsto a minha ausência da área da autarquia por um 
período superior a 30 dias. Peço a apreciação pelo órgão 
executivo.” A seguir a Senhora Presidente Paula Chuço, 
sugeriu 5 minutos aos Senhores Vereadores para apre-
ciação do documento apresentado pelo Senhor Ve-
reador António Santos e analisar a situação. O Senhor 
Vereador Marco Calhau, em representação dos Verea-
dores eleitos da CDU, referiu que não seria necessário 
os 5 minutos, pois compreendiam perfeitamente, re-
ferindo que por motivos pessoais, existem momentos 
em que estamos disponíveis e outros em que não esta-
mos, sendo favorável na questão da colocação de mais 
um ponto na ordem do dia referente à suspensão de 
mandato do Vereador António Manuel Pinto dos San-
tos. A Câmara Municipal deliberou por maioria com 
2 abstenções dos Srs. V. da CDU, Marco Calhau e Luís 

Branco, aprovar o pedido de suspensão do mandato 
apresentado pelo eleito, Vereador António Manuel Pin-
to dos Santos, pelo período de 365 dias, com início no 
dia 17 de Outubro de 2022. Dado que o cidadão a 
seguir na Lista de candidatos do Partido Socialista, Se-
nhor João Miguel Cardoso Marques, estando presente, 
foi questionado pela Senhora Presidente da Câmara, 
Paula Chuço se aceitava tomar posse, e após dizer que 
sim, foi feita a tomada de posse como Vereador desta 
Câmara Municipal o cidadão, Sr. João Miguel Cardoso 
Marques, eleito pelo PS, conforme ata de tomada de 
posse. O Sr. V. Marco Calhau, em representação dos 
Vereadores eleitos da CDU, tomou a palavra e agra-
deceu o trabalho e empenho enquanto Vereador neste 
Município e desejou-lhe o maior sucesso. O Sr. V. João 
Marques pediu a palavra, agradeceu à Srª Presidente da 
Câmara, Paula Chuço e ao V. Hugo Carreiras por poder 
fazer parte deste projeto, agradeceu aos amigos e Vrs. 
Marco Calhau e Luís Branco por trabalharem juntos e 
democraticamente, aos trabalhadores e população em 
geral, pois por parte dele irá fazer o seu melhor, mos-
trando-se disponível para o contactarem.

Em reunião de Câmara realizada a 31 de outu-
bro de 2022 foi deliberado:

PROJETOS DE ARQUITETURA: processo n.º 
14/2021, aprovado por unanimidade. Processo para 
alteração e ampliação de construção existente, cons-
trução de piscina e pavilhão agrícola, na Courela da 
Caridade, artigo 84, secção M, em Pavia, aprovado por 
unanimidade.

PROGRAMA DE APOIO À RECUPERAÇÃO 
DE HABITAÇÕES DEGRADADAS: deliberado 
por unanimidade deferir as candidaturas referentes 
ao imóvel sito no nº25 da Rua Joaquim Pereira Cachola, 
Brotas, e ao imóvel sito nos nºs 39 e 41 da Rua 25 de 
Abril, Cabeção.

EMISSÃO DE CERTIDÕES: deliberado por una-
nimidade emitir parecer favorável, deferindo os pedi-
dos apresentados.

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOM-
BEIROS VOLUNTÁRIOS DE MORA - UTI-
LIZAÇÃO PISCINA MUNICIPAL: deliberado 
por unanimidade autorizar o pedido efetuado pela 
Associação Humanitária dos BVM, para acederem às 
Piscinas Municipais, nos horários de natação livre e de 
forma gratuita, mediante envio prévio de listagem dos 
operacionais autorizados, de forma a garantirem a ope-
racionalidade física e treino do Corpo de Bombeiros, 
principalmente a equipa de resgate aquático.

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOM-
BEIROS VOLUNTÁRIOS DE MORA - APOIO 
FINANCEIRO: deliberado por unanimidade con-
ceder um subsídio de 1.500€ à Associação Humani-
tária dos BVM destinado a apoiar parte das despesas 
envolvidas com a atividade desportiva “AQUA RACE”.

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CHE MORENSE 
- PROPOSTA ATRIBUIÇÃO SUBSÍDIO: deli-
berado por unanimidade conceder um subsídio de 
10.000€ à Associação dos Amigos da CHE Morense 
destinado a apoiar a sua época desportiva 2022/2023.
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PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA EM 
PRESTAÇÕES: deliberado por unanimidade 
autorizar ao consumidor nº3619 o pagamento em 
3 prestações mensais da fatura do mês 7/2022, bem 
como retirar o valor respeitante aos resíduos sólidos.

DEVOLUÇÕES DE FATURAS BANCÁRIAS: 
Presente informação da Secção Administrativa - Servi-
ço de Águas informando o seguinte: Considerando que: 
- Os IBAN’S anexos à presente proposta se encontram 
encerrados ou bloqueados, e consecutivamente nos é 
dada a mensagem do banco aquando o retorno dos fi-
cheiros de que estas contas bancárias estão encerradas. 
- Esta devolução acarreta custos para o Município. Foi 
deliberado por unanimidade que os referidos IBANS 
sejam retirados do sistema e que o meio de pagamento 
destas faturas passe a ser efetuado na tesouraria ou 
diretamente ao leitor/cobrador.

LOJA N.º 8 - MERCADO MUNICIPAL DE 
MORA: deliberado por unanimidade deferir o pedi-
do de denúncia do contrato de arrendamento da loja 
n.º 8, no Mercado Municipal em Mora, solicitado pela 
arrendatária.

DESPACHOS DA SENHORA PRESIDENTE: a 
Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou 
por unanimidade ratificar os despachos emanados 
pela Srª Presidente da Câmara.

DESPACHOS DA SENHORA PRESIDENTE - 
CONHECIMENTO: deliberado por unanimidade 
ratificar os referidos despachos, exceto o despacho 
referente à nomeação do Vereador a tempo inteiro, 
que foi ratificado por maioria com 2 abstenções dos 
Senhores Vereadores eleitos pela CDU, Marco Calhau 
e Luís Branco, dado segundo eles, ser uma competência 
adquirida pela Lei, o executivo escolher o Vereador a 
tempo inteiro. É uma decisão política do PS, não eram 
nem deviam ser ouvidos. A Câmara Municipal tomou 
conhecimento.

ISENÇÃO PARCIAL DA TAXA DE ALUGUER 
DE SALAS: deliberado por unanimidade aprovar a 
referida isenção, no valor total de 40€, referente ao alu-
guer da Casa do Povo por duas horas para realização 
de uma festa de Halloween.

ESTATUTO REMUNERATÓRIO - COORDE-
NADOR MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL: 
deliberado por unanimidade ratificar o ponto 2, do 
despacho da Sra. Presidente da Câmara Municipal de 
10 de maio de 2022, de designação, em comissão de 
serviço, do Coordenador Municipal de Proteção Civil 
de Mora, que determinava “que a remuneração men-
sal do mesmo seja de € 1.973,86 a que acrescerão as 
despesas de representação em vigor no Município de 
Mora para o cargo de direção intermédia de 2º grau.”

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE: deliberado por 
unanimidade aprovar as seguintes cedências de 
transporte: Associação dos Amigos da CHE Morense, 
Sport Clube Brotense e Associação Veteranos Amigos 
Morense, no apoio para os jogos como visitantes, nas 
competições da Associação de Futebol de Évora. 

Em reunião de Câmara realizada a 14 de no-
vembro de 2022 foi deliberado:

MURO NA RUA DE ANGOLA - MORA: deli-
berado por unanimidade nomear os técnicos Engº.s 
António Godinho Mourão Costa, João Miguel Caramu-
jo Ramos Endrenço e Arquiteto Vítor da Silva Mendes, 
como elementos da comissão que efetuará a vistoria 
do muro na Rua de Angola, em Mora. Mais foi delibe-
rado que o responsável pela Proteção Civil, João Godi-
nho, acompanhe o processo.

ALIENAÇÃO DO LOTE N.º 8 DO LOTEA-
MENTO MUNICIPAL DA QUINTA DAS SES-
MARIAS, EM MORA: deliberado por unanimi-
dade alienar o lote nº8 do Loteamento Municipal da 
Quinta das Sesmarias, em Mora, pelo preço de 6.138€

RECONSTRUÇÃO, ALTERAÇÃO E AMPLIA-
ÇÃO DE MORADIA - PROCESSO N.º 17/2022: 
deliberado por unanimidade aprovar o projeto.
 
AVERBAMENTO - PROCESSO N.º 16/2021: 
deliberado por unanimidade autorizar o referido 
averbamento.

EMISSÃO DE CERTIDÕES: deliberado por una-
nimidade emitir parecer favorável, deferindo os pedi-
dos apresentados.

GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DOS 
TRABALHADORES DA CM MORA ESCOLA 
DE NATAÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO: 
deliberado por unanimidade conceder um subsídio 
de 5.000€ ao Grupo Desportivo e Recreativo dos Tra-
balhadores da CMMora, destinado a apoiar a sua ativi-
dade desportiva 2021/2022, na modalidade de Natação.

LICENÇA DE TÁXI N.º 6/2006 PARA A ATIVI-
DADE DE TRANSPORTE DE ALUGUER DE 
VEÍCULO LIGEIRO DE PASSAGEIRO: delibe-
rado por unanimidade aceitar o pedido de cessação 
de atividade da referida licença. 

DESPACHOS DA SENHORA PRESIDENTE: 
a Câmara Municipal tomou conhecimento dos despa-
chos emanados pela Srª Presidente e pelo Sr. Vice-Pre-
sidente da Câmara.

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO E APOIO 
À SEMANA DIAS NAS DIOCESES, A DE-
CORRER NA PARÓQUIA DE NOSSA SE-
NHORA DA GRAÇA - MORA E INTEGRADA 
NA REALIZAÇÃO DA JMJ 2023: deliberado por 
unanimidade a proposta de protocolo.

GRUPO DESPORTIVO DE PAVIA - CEDÊN-
CIA DE TRANSPORTE: deliberado por unanimi-
dade aprovar a cedência de transporte ao GDP para 
as provas de atletismo previstas na presente época 
desportiva.

Em reunião de Câmara realizada a 30 de no-
vembro de 2022 foi deliberado:

PROJETO DE ARQUITETURA: Aprovado por 
unanimidade o projeto de arquitetura para recons-
trução e ampliação de edifício de habitação sito na 
Courela do Bico, Estrada das Tesas, Malarranha (artigos 
75 e 76, Sec. CC - Pavia), de harmonia com o parecer 
da DOU, devendo os requerentes cumprirem o cons-

tante no referido parecer. Mais foi deliberado por una-
nimidade conceder o prazo de 6 meses para apre-
sentação dos projetos de especialidades, bem como 
os elementos referidos no parecer da DOU. Aprova-
do por unanimidade o projeto de arquitetura, para 
construção de edifício de serviços/comércio/industria, 
e muro de vedação, na Rua A, lote 49 na Zona Indus-
trial de Mora, de harmonia com o parecer da DOU, 
devendo o requerente cumprir o constante no refe-
rido parecer. Mais foi deliberado por unanimidade 
conceder o prazo de 6 meses para apresentação dos 
projetos de especialidades, bem como os elementos 
referidos no presente parecer (incluindo o título digital 
de instalação ou de instalação e exploração, consoante 
o caso a conceder pela entidade coordenadora do li-
cenciamento industrial), num prazo de 6 meses.

PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLI-
CO, “INSTALAÇÃO DE ÁREA DE SERVIÇO 
PARA CARAVANAS - MORA, 2.ª FASE” - 
ABERTURA DE PROCEDIMENTO (CPN-05-
22): A Câmara Municipal deliberou por unanimida-
de abrir procedimento para a execução da Empreitada 
com a designação de “Instalação de Área de Serviço 
para Caravanas - Mora, 2.ª Fase” e com a referência 
de “CPN-05-22”, em conformidade com o projeto de 
execução, bem como, do anúncio, do programa de pro-
cedimento, caderno de encargos e demais documentos. 
O prazo para apresentação de candidaturas é de 15 
dias a contar da data de publicação. Mais foi delibera-
do por unanimidade aprovar o projeto de execução, 
bem como, o anúncio, do programa de procedimento, 
caderno de encargos e demais documentos. O preço 
base do presente procedimento é de 185.000,00€.
 
ATRIBUIÇÃO TOPONÍMICA - ESTRADA 
DOS MONTES NOVOS: deliberado por unani-
midade de harmonia com a proposta do Senhor Ve-
reador Marco Calhau em representação do Vereado-
res da CDU, retirar para posterior reunião o presente 
ponto uma vez que há naquela localização outro ca-
minho que não estava contemplado nesta informação. 
 
RELATÓRIO DE VISTORIA POR INSALU-
BRIDADE E INSEGURANÇA - PRÉDIO SITO 
NA RUA DO MUNICÍPIO, 29-31 EM MORA:-
deliberado por unanimidade aprovar o Relatório de 
Vistoria, realizado ao prédio acima descrito, indo pro-
ceder em conformidade com o constante no referido 
Relatório. 
 
PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLI-
CO, “CONSTRUÇÃO DA NOVA ROTUNDA 
NA AVENIDA DO FLUVIÁRIO EM MORA” 
- APROVAÇÃO DO CÁLCULO DEFINITI-
VO DA REVISÃO DE PREÇOS (CP 05-2018): 
deliberado por unanimidade aprovar o documento 
“Cálculo definitivo da Revisão de Preços”, tendo sido 
apurado o montante de 3.188,01 € (s/ IVA), referente à 
Empreitada com a designação de “Construção da nova 
rotunda na Avenida do Fluviário em Mora” e  a referên-
cia de “CP 05-2018”. 
 
REVISÃO DE CLASSIFICAÇÃO, “CASAS DE 
ROMARIA”: deliberado por unanimidade manter 
a classificação dos edifícios vistoriados ao empreendi-
mento turístico “Casas de Romaria”, explorado como 
turismo de aldeia e constituído por “Casas de Campo”, 
situado na Rua da Igreja e Rua do MFA, em Brotas de 



harmonia com o relatório da auditoria de revisão de 
classificação efetuado. Mais deliberou por unanimidade 
dar conhecimento do resultado desta auditoria ao Tu-
rismo de Portugal I.P. 

AVERBAMENTO DE PROCESSO: Presente in-
formação da DOU informando que considerando que 
a requerente é agora proprietária do prédio na Rua de 
Santo António n.º 8 em Mora, inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo n.º 296 e descrito na Conservató-
ria do Registo Predial de Mora sob o n.º 52, propõe-se 
que seja deferido o pedido de averbamento do Proces-
so n.º 011/2002 de 2002 a favor de Histórias Inquietas 
- Unipessoal Lda. 

ISENÇÃO DE LICENÇA DE UTILIZAÇÃO - 
ARTIGO 40, FREGUESIA DE CABEÇÃO: de-
liberado por unanimidade emitir parecer favorável, 
deferindo o pedido, devendo o requerente cumprir 
com o constante no referido parecer, ou seja, existindo 
discrepância no que respeita à área do imóvel, deverá a 
respetiva documentação ser corrigida com a adequada 
brevidade. 

ISENÇÃO DE LICENÇA DE UTILIZAÇÃO 
- ARTIGO 334, FREGUESIA DE MORA: deli-
berado por unanimidade emitir parecer favorável, 
deferindo o pedido.
 
ISENÇÃO DE LICENÇA DE UTILIZAÇÃO 
- ARTIGO 643, FREGUESIA DE PAVIA: deli-
berado por unanimidade emitir parecer favorável, 
deferindo o pedido, devendo o requerente cumprir 
com o constante no referido parecer, ou seja, existindo 
discrepância no que respeita à área do imóvel, deverá a 
respetiva documentação ser corrigida com a adequada 
brevidade.
 
ISENÇÃO DE LICENÇA DE UTILIZAÇÃO 
- ARTIGO 1593, FREGUESIA DE PAVIA: deli-
berado por unanimidade emitir parecer favorável, 
deferindo o pedido

SOCIEDADE COLUMBÓFILA MORENSE 
- PROPOSTA SUBSÍDIO: deliberado por unani-
midade conceder um subsídio no valor de 500€, à 
Sociedade Columbófila Morense, destinado a apoiar a 
época desportiva de 2021/2022.
 
SOCIEDADE COLUMBÓFILA CABEÇA-
NENSE - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO SUBSÍ-
DIO: deliberado por unanimidade conceder um 
subsídio no valor de 500€, à Sociedade Columbófila 
Cabeçanense, destinado a apoiar a época desportiva 
de 2021/2022.
 
SPORT CLUBE BROTENSE - EQUIPA FUTE-
BOL 11 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO SUBSÍDIO: 
deliberado por unanimidade conceder um subsídio no 
valor de 4.000€, ao Sport Clube Brotense - Equipa Futebol 
11, destinado a apoiar a época desportiva 2021/2022 (2ª 
tranche) da equipa masculina de Futebol 11.
 
GRUPO MUSICAL PAVIENSE  - PROPOSTA 
SUBSÍDIO: deliberado por unanimidade conceder 
um subsídio no valor de 3.000€ (2ª tranche), ao Grupo 
Musical Paviense, destinado a apoiar o seu Plano de Ativi-
dades para 2022.

 GRUPO DESPORTIVO PAVIENSE  - PRO-
POSTA SUBSÍDIO: deliberado por unanimida-
de conceder um subsídio no valor de 1.250,00, (2ª 
tranche), ao Grupo Desportivo Paviense, destinado a 
apoiar o seu Plano de Atividades para 2022. 

MAPA DE PESSOAL 2023: deliberado por maio-
ria, com 3 votos a favor da Senhora Presidente da 
Câmara, Paula Cristina Calado Chuço e dos Senhores 
Vereadores Hugo de Sousa Marques Carreiras e João 
Miguel Cardoso Marques, todos Eleitos pelo Partido 
Socialista e 2 abstenções dos Senhores Vereadores 
Marco António Fortio Calhau e  Luís Pedro Mendes 
Branco, os dois Eleitos pela CDU, Coligação Democrá-
tica Unitária, aprovar e enviar à Assembleia Municipal 
para aprovação a proposta do Mapa de Pessoal da Câ-
mara Municipal de Mora, bem como a caracterização 
dos postos de trabalho, para o ano de 2023. 
 
GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2023-2027 
(PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMEN-
TOS 2023-2027 E PLANO DAS ATIVIDADES 
MUNICIPAIS 2023-2027): deliberado por maio-
ria, com 3 votos a favor da Senhora Presidente da 
Câmara, Paula Cristina Calado Chuço e dos Senhores 
Vereadores Hugo de Sousa Marques Carreiras e João 
Miguel Cardoso Marques, todos Eleitos pelo Partido 
Socialista e 2 abstenções dos Senhores Vereadores 
Marco António Fortio Calhau e  Luís Pedro Mendes 
Branco, os dois Eleitos pela CDU, Coligação Demo-
crática Unitária, aprovar e enviar à Assembleia Muni-
cipal para aprovação a proposta das Grandes Opções 
do Plano 2023-2027, que incluem o Plano Plurianual 
de Investimentos 2023-2027 e o Plano das Atividades 
Municipais 2023-2027. 

ORÇAMENTO 2023-2027: deliberado por maio-
ria, com 3 votos a favor da Senhora Presidente da 
Câmara, Paula Cristina Calado Chuço e dos Senhores 
Vereadores Hugo de Sousa Marques Carreiras e João 
Miguel Cardoso Marques, todos Eleitos pelo Partido 
Socialista e 2 abstenções dos Senhores Vereadores 
Marco António Fortio Calhau e  Luís Pedro Mendes 
Branco, os dois Eleitos pela CDU, Coligação Democrá-
tica Unitária, manifestar o seu acordo com a proposta 
do Orçamento para o período de 2023-2027 e sub-
meter à aprovação da Assembleia Municipal, a referida 
proposta.
 
ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIA-
NUAIS: A Câmara Municipal deliberou por unani-
midade, aprovar o presente ponto e enviar à Assem-
bleia Municipal para deliberação o seguinte:  1 -  Para 
os efeitos previstos na alínea c) do n.º 1 do art. 6º da 
Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, emitir autorização 
prévia genérica favorável à assunção de compromissos 
plurianuais, nos casos seguintes:  a) Resultem de planos 
ou programas plurianuais legalmente aprovados; b) Os 
seus encargos não excedam o limite de 99.759,58€, 
em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua 
contratação e o prazo de execução de três anos. 2 . Em 
todas as sessões ordinárias da Assembleia Municipal 
deverá ser presente uma informação da qual constem 
os compromissos plurianuais assumidos, ao abrigo da 
autorização prévia genérica que ora se propõe.
 
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 
PARA O ANO DE 2023 - RELATÓRIO FINAL/ 
PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO: deliberado 

por unanimidade: a) Aprovar do Relatório Final e 
nos termos do mesmo adjudicar o “Fornecimento de 
Energia Elétrica para o ano de 2023” ao concorrente 
que na lista de ordenação final ficou em primeiro lu-
gar, Endesa Energia S.A. - Sucursal em Portugal, Lote 
1 - Instalações em Média Tensão (MT) pelo valor de 
244.302,70€ e lote 2 - Instalações em Baixa Tensão Es-
pecial (BTE) pelo valor de 294.717,66€, num total de 
539.020,36€; b) Designar como Gestor do Contrato o 
Técnico Superior Engº João Miguel Caramujo Ramos 
Endrenço; c) Nos termos do artigo 98º, do CCP, apro-
var a minuta do contrato) Nos termos do artigo 89º, 
do CCP, e uma vez que o preço contratual é superior 
a 500.000,00€, fixar a caução em 5% do preço con-
tratual, ou seja, no valor de 26.951,02€ (vinte e seis 
mil, novecentos e cinquenta e um euros e dois cênti-
mos); e) Nos termos do artigo 77º, do CCP, notificar 
em simultâneo todos os concorrentes da decisão de 
adjudicação e o adjudicatário para apresentar os docu-
mentos de habilitação, prestar caução e pronunciar-se 
sobre a minuta do contrato. 
 
DESPACHOS DA SENHORA PRESIDENTE 
DA CÂMARA - CONHECIMENTO: Presen-
te informação da Divisão Administrativa e Financeira 
enviando para conhecimento os despachos emanados 
pela Senhora Presidente da Câmara.
 
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE 
O MUNICÍPIO DE MORA, JOAQUIM AR-
NAUD E IVINUM, UNIPESSOAL, L.DA: delibe-
rado por maioria, com 3 votos a favor da Senhora 
Presidente da Câmara, Paula Cristina Calado Chuço 
e dos Senhores Vereadores Hugo de Sousa Marques 
Carreiras e João Miguel Cardoso Marques, todos do 
Partido Socialista e 2 abstenções dos Senhores Ve-
readores Marco António Fortio Calhau e  Luís Pedro 
Mendes Branco, os dois da CDU, Coligação Demo-
crática Unitária, aprovar a celebração de Protocolo 
de Colaboração entre o Município de Mora, Joaquim 
Arnaud e IVINUM, Unipessoal, Lda. 
 
TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DA 
ACÇÃO SOCIAL PARA OS MUNICÍPIOS - 
REGULAMENTO INTERNO DO SERVIÇO 
DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO 
SOCIAL: deliberado por maioria, com 3 votos a fa-
vor da Senhora Presidente da Câmara, Paula Cristina 
Calado Chuço e dos Senhores Vereadores Hugo de 
Sousa Marques Carreiras e João Miguel Cardoso Mar-
ques, todos do Partido Socialista e 2 abstenções dos 
Senhores Vereadores Marco António Fortio Calhau e  
Luís Pedro Mendes Branco, os dois da CDU, Coligação 
Democrática Unitária aprovar a minuta de Regulamen-
to Interno do Serviço de Atendimento e Acompanha-
mento Social (SAAS).
 
TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DA 
ACÇÃO SOCIAL PARA OS MUNICÍPIOS - 
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE 
O MUNICÍPIO DE MORA E A SANTA CASA 
DA MISERICÓRDIA DE MORA:  deliberado por 
unanimidade no uso da sua competência, aprovar 
a celebração do Protocolo de Colaboração entre o 
Município de Mora e a Santa Casa da Misericórdia de 
Mora cujo objeto é a implementação e dinamização do 
Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social no 
Concelho de Mora.

* Consulte a informação completa em: www.cm-mora.pt


