
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade da Junta de Freguesia de Mora 

05 de setembro de 2018 

a  

19 de dezembro de 2018 

 

 



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 

apresentado a 12 de setembro de 2018 até ao dia 18 de dezembro de 2018. 

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. 

• 07/09/2018 – Estivemos presentes na cerimónia de Abertura da ExpoMora 2018; 

• 30/09/2018 – Estivemos presentes, a seu convite, no Aniversário do Grupo 

Desportivo de Pavia; 

• 05/10/2018 - Estivemos presentes, a convite da Câmara Municipal de Mora, nas 

Comemorações do Cartão do Idoso; 

• 13/10/2018 – Estivemos presentes, a seu convite, no almoço organizado pelo 

Grupo Desportivo Recreativo e Cultural dos Trabalhadores de Câmara Municipal 

de Mora; 

• 17/10/2018 – Acolhemos o Rastreio Respiratório à população da Farmácia 

Central de Mora; 

• 19/10/2018 – Participámos, a seu convite, no passeio da ARPI de Mora às Caldas 

da Rainha; 

• 29/10/2018 – Reunimos com a Câmara Municipal de Mora e restantes Juntas de 

Freguesia do Concelho para debater assuntos relacionados com o Orçamento de 

2019 e Grandes Opções do Plano 2019/2021; 

• 03/11/2018 – Participámos na Feirinha da Praça e fomos júri no 5º concurso de 

abóboras, 1º concurso de doce/compota de abóbora e 1º concurso de doçaria à 

base de abóbora; 

• 09/11/2018 – Apoiámos e estivemos presentes, a seu convite, na Castanhada da 

ARPI de Mora; 

• 09/11/2018 – Apoiámos e estivemos presentes na Noite de São Martinho, 

organizada pela Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Mora; 

• 10/11/2018 – Estivemos presentes, a convite da Junta de Freguesia de Pavia, no 

São Martinho em Pavia; 

• 16/11/2018 – Estivemos presentes, a convite da Direção do Agrupamento de 

Escolas de Mora, no Dia do Diploma/Quadro de Excelência; 



• 17/11/2018 – Estivemos presentes, a convite da ARPI, no XXI Aniversário do 

Grupo Cantar Alentejo; 

• 18/11/2018 – Estivemos presentes, a seu convite, no almoço convívio de fim de 

época e distribuição de prémios do Grupo Morense dos Amadores de Pesca 

Desportiva do Raia; 

• 24/11/2018 – Estivemos presentes, a convite da Câmara Municipal de Mora, no 

Jantar de Abertura da XXIII Mostra Gastronómica da Caça; 

• 08/12/2018 – Estivemos presentes na XXIV Prova do Vinho Novo de Cabeção; 

• 08/12/2018 – Estivemos presentes, a seu convite, no Almoço convívio de 

encerramento de época da Sociedade Columbófila Morense; 

• 15/12/2018 - Estivemos presentes no almoço convívio de Natal dos 

trabalhadores das Autarquias Locais do Concelho de Mora; 

• 15/12/2018 – Apoiámos e estivemos presentes no Teatro de Revista "Vai-te 

dêtar qê já lá vou", pelo Grupo de Teatro Amador de Pavia;  

• 19/12/2018 – Reunimos com a Câmara Municipal de Mora para fazer um balanço 

e preparar as obras previstas para o ano de 2019. 

 

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; 

• Organizámos e entregámos os prémios no torneio da Malha no Domingo da 

ExpoMora; 

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

de algumas afinações e de introduzir alguns documentos, que pretendemos 

fazer a curto prazo.  

• Os eleitos do Executivo da Junta de Freguesia de Mora criaram uma petição, com 

início em 07 de setembro de 2018, durante a ExpoMora, em que todos os 682 

cidadãos solicitaram a adoção de medidas com vista à manutenção da Loja dos 

CTT, na freguesia de Mora. Para a recolha de um maior número de assinaturas 

foi feita uma sessão de esclarecimento em 28 de setembro junto à Loja dos CTT. 

A petição foi enviada em tempo útil para a Assembleia da República tendo dado 

entrada em 25 de outubro. Lamentavelmente, a Loja fechou no dia seguinte. A 

petição baixou à comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas para 

apreciação em 9 de novembro. Em 5 de dezembro a petição nº 559/XIII/4ª foi 

aprovada e tem como relator o Deputado Paulo Rios de Oliveira (PSD). Destaco 

que esta foi a quarta petição cujo assunto se considerou conexo. 

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

consumos e aumentar a eficiência energética. 

 



 

 

Situação Financeira 

A Junta de Freguesia neste momento tem um saldo no valor de 13970.79€ 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 09/11/2018 com POCALENTEJO para acompanhamento regular e 

preparação do orçamento para 2019 e Opções do Plano.  

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. 

 

Atividades Culturais 

• Colaborámos ativamente na organização de diversas atividades promovidas pela 

Câmara Municipal de Mora;  

• Trouxemos ao Palco 2 a Orquestra da Escola de Música da Câmara Municipal de 

Mora, o Grupo Seven Dixie e o Espetáculo Musical com o Projeto Cid da 

Associação Ficha Tripla. 

• Colaborámos na apresentação do Teatro de Revista "Vai-te dêtar qê já lá vou", 

pelo Grupo de Teatro Amador de Pavia. 

      Obras/requalificações 

• Manutenção de mobiliário urbano; 

• Manutenção do Arquivo da Junta de Freguesia; 

• Após análise e discussão do projeto e face à necessidade urgente, reunimos com 

a Câmara Municipal de Mora e conseguimos adjudicar a requalificação da 

pergola no Jardim da Rua 18 de Setembro, sendo este projeto totalmente 

financiado pela Câmara; 



• Projeto para a requalificação das casas de banho do cemitério (curto prazo); 

• Projeto para requalificação parcial do jardim da CHE Morense; 

• Adquirimos o material e, entre o executivo e os trabalhadores, construímos e 

aplicámos a iluminação de Natal que pretendemos que seja um equipamento 

também para os anos vindouros; 

• 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). 

• Estudo para adaptação da iluminação da Junta a led´s e pedido de orçamento; 

• 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, afinação e substituição dos canhões de rega da relva sintética 

a cargo da CM Mora; 

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

estando já previstas mais algumas; 

• Foi analisado, em conjunto com a Câmara Municipal de Mora, a aplicação de 

passadeira e aplicação de barreira de segurança na entrada principal do 

cemitério. As passadeiras ficaram a cargo da Câmara e a barreira foi desenhada, 

adjudicada e suportada pela Junta de Freguesia de Mora, tendo já sido aplicada. 

 

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 

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

edifício do ensino básico; 

• Apoiámos o Futsal Clube de Mora, com a aquisição de fatos de treino para a 

equipa de iniciados. 

• 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. 

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

do Natal. 



    Formação 

• 24/11/2018 – Formação de SNC-AL; Sistema de Normalização Contabilística para 

as Autarquias Locais, em Évora pelos funcionários administrativos e pelo 

presidente; 

• 29/11/2018 – Formação sobre “Eficiência Energética em Espaços Públicos” pelo 

presidente. 

 

Equipamentos 

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

reparação ou não; 

• Aquisição de Máquina Corta-relva  

• Manutenção do Dumper (Substituição dos 4 pneus); 

• Manutenção da carrinha; 

• Manutenção dos equipamentos associados á limpeza dos espaços verdes; 

• Aquisição de equipamentos para a Iluminação de Natal; 

• A curto prazo pretendemos adquirir fardamento de inverno para os funcionários. 

Reuniões Ordinárias 

O Executivo da Junta de Freguesia reuniu ordinariamente nas datas: 

18 de setembro; 2, 16 e 30 de outubro; 13 e 27 de novembro; 11 e “26” de dezembro. 

 

Mora, 19 de dezembro de 2018 

 

O Presidente da Junta de Freguesia de Mora 

 

      

                                   

                                   

                   Marco António Fortio Calhau           


