
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade da Junta de Freguesia de Mora 

19 de dezembro de 2018 

a  

23 de abril de 2019 

 

 



Introdução e enquadramento legal 

 

O documento que vos apresento pretende descrever de forma resumida a atividade da 

Junta de Freguesia de Mora, desde o último resumo da atividade da Junta de Freguesia 

datado de 18 de dezembro até ao dia 23 de abril de 2019. 

Assim, nos termos da alínea e) do nº2 do artigo 9º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, 

levo ao conhecimento do Senhor Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, a 

quem solicito distribuição pela restante Assembleia, informação acerca da situação 

financeira e da atividade da Junta de Freguesia de Mora. 

Plano Institucional 

 

Neste item, pretendo apresentar a participação do executivo em diversas iniciativas de 

caráter institucional. 

• 21/12/2018 - Estivemos presentes no Jantar de Natal do Futsal Clube de Mora;  

• 22/12/2018 – Estivemos presentes no almoço de Natal da ARPIMora; 

• 22/12/2018 – Estivemos presentes no Jantar de natal da AACHEMorense e da 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mora; 

• 07/01/2019 – Acolhemos e estivemos presentes no canto das Janeiras, pelo 

grupo Cantar Alentejo da ARPIMora; 

• 12/01/2019 – Estivemos presentes no VIII Critério Corta-Mato Paulo Guerra, em 

Pavia; 

• 13/01/2019 - Estivemos presentes nas Comemorações do 79º Aniversário da 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mora; 

• 13/02/2019 - Estivemos presentes nas reuniões do Programa Eco-Escolas no 

Agrupamento de Escolas de Mora; 

• 15/02/2019 – Estivemos presentes na Prova Nacional de Orientação; 

• 22/02/2019 – Reunimos com Eng. João Mata, CMM para preparação da Lista de 

necessidades para obras a cargo da Junta; 

• 27/02/2019 – Reunião referente ao Voto Eletrónico para as Eleições do 

Parlamento Europeu, com a presença da Srª Secretária de Estado da 

Administração Interna; 

• 27/02/2019 – Reunião entre os Executivos das Juntas de Freguesia e da Câmara 

Municipal de Mora; 

• 02/03/2019 – Estivemos presentes na Final do Campeonato Distrital de Iniciados, 

a convite do Futsal Clube de Mora 

• 08/03/2019 - Distribuímos durante todo dia Iman´s alusivos á data pelas 

mulheres da Freguesia para assinalar o Dia Internacional da Mulher; 

• 08/03/2019 – Estivemos presentes no almoço comemorativo do Dia 

Internacional da Mulher promovido pela ARPI; 



• 08/03/2019 – Estivemos presentes nas comemorações do Dia Internacional da 

Mulher, nomeadamente no espetáculo de Teatro, promovido pela Câmara 

Municipal de Mora (CMM); 

• 08/03/2019 – Estivemos presentes na Cerimónia de Abertura e Inauguração da 

XVII MoraPesca; 

• 16/03/2019 – Estivemos presentes no Espetáculo Musical promovido pela 

Paroquia de Mora com o apoio da Junta de Freguesia; 

• 21/03/2019 – Estivemos presentes nas comemorações do Dia Mundial da 

Árvore, promovidas pela CMM; 

• 30/03/2019 – Estivemos presentes na Assembleia Geral e no Encontro Convívio 

do Núcleo dos Amigos do Concelho de Mora; 

• 02/04/2019 – Reunião com empresa que fornece apoio jurídico para analise de 

diversas questões; 

• 02/04/2019 – Recebemos Eduardo Pinto para reunião de balanço de atividade 

desportiva do ano anterior e preparação do ano seguinte; 

• 13/04/2019 – Estivemos presentes no almoço de autarcas e ex-autarcas 

integrado nas comemorações do 25 de Abril; 

• 13/04/2019 – Estivemos presentes no Jogo de 1ª mão do Torneio de Abril; 

• 14/04/2019 – Concurso de Pesca e entrega de prémios, GMAPDR, integrado nas 

comemorações do 25 de Abril; 

• 17/04/2019 – Entrega de prémios do Torneio de Sueca, ARPIMora, integrado nas 

comemorações do 25 de Abril; 

• 20/04/2019 – Torneio de Malha e entrega de prémios – AACHE Morense, 

integrado nas comemorações do 25 de Abril; 

• 20/04/2019 – Entrega de Prémios do Torneio de Abril - Estádio nas Brotas. 

Plano Institucional – Ações desenvolvidas pela Junta de Freguesia de Mora 

• Publicitámos com regularidade as atividades da Junta de Freguesia, entre outras 

no Facebook da Junta de Freguesia de Mora; 

• Foram alterados os emails da Junta de Freguesia para domínio próprio, estando 

em fase de dar a conhecimento; 

• A página web da Junta de Freguesia de Mora está online, necessitando ainda de 

algumas afinações e de introduzir alguns documentos, que pretendemos fazer a 

curto prazo.  

• Participação no Projeto Freguesias + Eficientes com o objetivo de reduzir 

consumos e aumentar a eficiência energética (em fase de envio de leituras 

mensais). 

 

 

 

 



Situação Financeira 

A Junta de Freguesia neste momento tem um saldo no valor de 34800€ sem dívidas a 

fornecedores, considerando-se a situação financeira estável. 

Mantemos organizado e ampliámos o sistema de pagamento a fornecedores, estando 

neste momento, a diminuir o consumo de cheques utilizando preferencialmente o 

pagamento por transferência bancária, através da “Caixa Direta” via internet;  

A Junta de Freguesia tem contratado apoio contabilístico que acompanha a atividade e 

garantem os procedimentos e cumprimento de prazos. 

Reunimos em 23/04/2019 com POCALENTEJO para acompanhamento regular.  

A Junta de Freguesia tem contratado apoio jurídico que tem acompanhado o 

levantamento de autos relativamente aos canídeos, tendo sido a instrutora dos 

processos um dos advogados da empresa contratada, tendo já sido aplicadas sanções 

aos arguidos. 

Recursos Humanos 

A Junta de Freguesia de Mora apresentou um projeto ao Instituto do Emprego e 

Formação Profissional para integrar duas pessoas, para colaboração com os nossos 

trabalhadores, tendo este sido aprovado. Aguardamos colocação por parte do Instituto. 

 

Atividades Culturais 

• Colaborámos ativamente na organização de diversas atividades promovidas pela 

Câmara Municipal de Mora;  

• Colaborámos e financiámos o Desfile de Carnaval, nomeadamente no 

pagamento de seguro da iniciativa e apoio para aquisição de materiais; 

      Obras/requalificações 

• Manutenção de mobiliário urbano; 

• Manutenção do Arquivo da Junta de Freguesia; 

• A Pergola da Rua 18 de Setembro já sofreu intervenção, faltando apenas aplicar 

sombra e fixar as guias; 

• Obras para a requalificação das casas de banho do cemitério a decorrer (CMM); 

• Projeto para requalificação parcial do jardim da CHE Morense; 

• Criação da lista de necessidades de obras na Fonte do Paul, Sede da Junta de 

Freguesia e Largo do MFA, para posterior solicitação de orçamentos (curto 

prazo); para as obras da Fonte do Paul, já está feito, foi acrescentado os estragos 

provocados pelo corte da arvore, e será dado início ao processo; 

• Aplicação de Iluminação Led na Junta de Freguesia. Falta apenas no exterior; 

• Encontra-se em processo final a alteração dos serviços de internet para fibra, 

estando pendente apenas por dificuldades técnicas; 



• Obras de melhoramento, certificação elétrica e aumento de potência para o 

Estádio Municipal a cargo da CMM; 

• Continuamos com a aplicação de placas toponímicas em algumas ruas de Mora, 

estando já previstas mais algumas. 

 

 

Espaços Verdes 

• Plantação de novas plantas e arvores nos espaços verdes; 

• Manutenção dos vários espaços verdes da freguesia, nomeadamente no corte 

de relva, monda e aplicação de terra e composto nas floreiras; 

• Manutenção de sistemas de rega nos espaços verdes; 

• Manutenção dos espaços verdes do cemitério e do Posto da GNR. 

 

Cultura, Desporto, Educação, Apoio Social, Associativismo e Tempos 

Livres 

• Criámos em conjunto com a Junta de Freguesia das Brotas o Torneio de Abril em 

Futebol 11, integrado nas comemorações de 25 de Abril; 

• Apoiámos a ARPI no Torneio de Sueca, e a AACHE Morense no torneio da Malha, 

o Grupo Morense de Amadores de Pesca Desportiva do Raia num concurso de 

Pesca, todos integrados nas comemorações do 25 de Abril; 

• Apoiámos o agrupamento de escolas na limpeza do espaço exterior junto ao 

edifício do ensino básico; 

• Apoiámos o Envelhecimento Ativo; 

• Abrimos o Estádio Municipal para treinos e jogos da equipa de futebol da AACHE 

Morense e Veteranos Morense, garantindo o normal funcionamento e limpeza 

das instalações e suporte dos custos que dai resultem; 

• Abrimos o estádio para treinos de atletismo a alunos da Escola e do Grupo 

Desportivo de Pavia; 

• Apoiámos a Paróquia de Mora no Espetáculo Musical na Casa da Cultura; 

• Cedência da funcionária Carla Linares para a Oficina da Criança durante as férias 

da Pascoa. 

    Formação 

• 07/01/2019 – Formação de SNC-AP em Évora, (Presidente, Tesoureiro e 

Assistente Administrativo Francisco Coelho) 

• 28/03/2019 – Formação de IRS na Direção de Finanças de Évora (Assistente 

Administrativo Sandra Pinto); 

 

 



Equipamentos 

• Manutenção da Máquina Corta-relva, a aguardar orçamento para decisão de 

reparação ou não; 

• Manutenção da carrinha; 

• Manutenção dos equipamentos associados á limpeza dos espaços verdes; 

• Aquisição de fardamento para os funcionários. 

Reuniões Ordinárias 

O Executivo da Junta de Freguesia reuniu ordinariamente nas datas: 

26 de dezembro, 9 e 23 de janeiro, 6 e 20 de fevereiro, 6 e 20 de março, 3 e 17 de abril. 

 

Mora, 23 de abril de 2019 

 

O Presidente da Junta de Freguesia de Mora 

 

      

                                   

                                   

                   Marco António Fortio Calhau           


