
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade da Junta de Freguesia de Mora 

23 de abril de 2019 

a  

19 de junho 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 23 de abril de 2019 até 19 de junho 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. 

• 24 e 25/04/2019 - Participámos nas comemorações concelhias do 25 de abril; 

• 27/04/2019 - Estivemos presentes na Final da Liga INATEL no Estádio Municipal 

de Mora; 

• 25/04/2019 - Estivemos presentes na entrega da Taça de Campeão Distrital ao 

Futsal Clube de Mora; 

• 03/05/2019 – Reunimos em Mora com a Junta de Freguesia do Couço para 

partilha de experiências e análise do funcionamento das duas Juntas; 

• 3 a 5 /05/2019 – Participámos nas Festas de Nossa Senhora da Graça; 

• 05/05/2019 - Estivemos presentes no AquaRace, organizado pelos Bombeiros 

Voluntários de Mora; 

• 18 e 19/05/2019- Estivemos presentes a abertura e durante o 3º Campeonato 

de Mundo de Clubes de Pesca Desportiva; 

• 01/06/2019 - Participámos nas comemorações concelhias do dia da Criança; 

• 14,15 e 16/06/2019 – Estivemos presentes durante o programa da Feira do Livro; 

 

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, estado já 

em utilização com algumas entidades e em fase de atualização de bases de 

contactos com as restantes. 

• A página web da Junta de Freguesia de Mora está online, atualizada com os 

documentos de prestação de contas, e pretendemos que se torne um espaço de 

registo da atividade da Junta de Freguesia de Mora;  



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

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

mensais); 

• Organizamos o arraial de 25 de Abril na Casa do Povo; 

• Recebemos a comitiva das comemorações do 25 de Abril após o hastear das 

bandeiras, inaugurámos o painel de azulejos comemorativo e organizámos o 

almoço; 

• Organizámos o arraial de Santo António no Largo do Manica; 

 

Situação Financeira 

A Junta de Freguesia neste momento tem um saldo no valor de 21 100€ 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, nas duas 

contas que a Junta de Freguesa dispõe;  

Também o pagamento de ordenados aos trabalhadores é feito via “Caixa Direta”. 

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

garantem os procedimentos e cumprimento de prazos. 

Reunimos em 12/06/2019 com POCALENTEJO para acompanhamento regular e 

atualização dos documentos financeiros e preparação da revisão ao orçamento.  

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. Estamos neste momento a trabalhar com duas 

pessoas no âmbito deste projeto. 

Foi concluído o processo de avaliação dos funcionários. 

 

 

 

 



      Obras/requalificações 

• Manutenção de mobiliário urbano; 

• Manutenção, montagem de prateleiras e transferência de documentos para o 

Arquivo da Junta de Freguesia; 

• A Pergola da Rua 18 de Setembro sofreu intervenção e foi aplicada rede sombra 

e foram fixas as guias da planta trepadeira; 

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

• Projeto para requalificação parcial do jardim da CHE Morense, que 

provavelmente será adjudicado a empresa de construção civil da Freguesia; 

• Processo de criação de lista de necessidades e caderno de encargos terminado 

para a Fonte do Paul. Após a revisão do orçamento será solicitado orçamento e 

adjudicado á empresa que apresentar a melhor proposta em curto espaço de 

tempo; 

• 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; 

• Corte de arvore morta no Jardim de São Pedro (com o apoio da CMM). 

 

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

Livres 

• Colaborámos ativamente na organização de diversas atividades promovidas pela 

Câmara Municipal de Mora;  

• Apoiámos o Grupo Morense de Amadores de Pesca Desportiva do Raia num 

concurso de Pesca concelhio, “A Taça da Amizade”, que roda anualmente pelas 

3 freguesias que têm pista e associação destinada á pesca. 

• 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, Veteranos Morense, treinos pontuais de recuperação de atletas e ás 

quintas feiras para jogos de grupos informais, garantindo o normal 

funcionamento e limpeza das instalações e suporte dos custos que dai resultem; 

• Abrimos o Estádio Municipal aos sábados de manhã para funcionamento da 

escolinha de futebol, organizado pela AACHE Morense 

• Abrimos o Estádio Municipal para treinos de atletismo a alunos da Escola e do 

Grupo Desportivo de Pavia; 

• Organizámos em Parceria com a AACHE Morense a Final da Liga INATEL; 

• Apoiámos a Paróquia de Mora no transporte de flores desde o viveiro até á igreja 

na procissão de Nossa Senhora da Graça e sempre que solicitado; 

    

 Formação 

• Inscrição em formações on-line. 

 

 

Equipamentos 

• Manutenção da Máquina Corta-relva; 

• 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: 

30 de abril, 15 e 29 de maio, e 12 de junho 

 

Mora 19 de junho de 2019 

 

O Presidente da Junta de Freguesia de Mora 

 

      

                                   

                                   

                   Marco António Fortio Calhau           


