
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade da Junta de Freguesia de Mora 

25 de setembro de 2019 

a  

16 de dezembro 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 25 de setembro de 2019 até 16 de dezembro 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. 

• 05/10/2019 – Estivemos presentes no almoço do Idoso inserido nas 

comemorações/ atividades do Mês do Idoso; 

• 09/10/2019 - Rastreio Sabe a idade das suas artérias? feito pela Farmácia Central 

inserido nas comemorações/ atividades do Mês do Idoso na Sede da Junta de 

Freguesia; 

• 14/10/2019 –Reunião entre a Câmara Municipal de Mora e as Juntas de 

Freguesia do Concelho, para debater assuntos relacionados com a organização 

da Corrida “Sempre Mulher”; 

• 19/10/2019 - Almoço Convívio organizado pelo Grupo Desportivo e Recreativo 

dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Mora; 

• 23/10/2019 – Reunião de coordenação entre a Câmara Municipal de Mora e as 

Juntas de Freguesia do Concelho para debater assuntos relacionados com as 

Opções do Plano e Orçamento para 2020; 

• 23/10/2019Estivemos presentes no lançamento do Livro de Rita Costa intitulado 

“Barafunda no Zoo”; 

• 25/10/2019 – Fomos ao passeio e almoço dos Autarcas e Ex Autarcas organizado 

pela ARPI Mora; 

• Estivemos presentes no corta mato escolar realizado na Mata Nacional de 

Cabeção; 

• 02/11/2019 - Estivemos presentes na Feirinha da Praça na Praça Conselheiro 

Fernando de Sousa, no 6º Concurso de Abóboras, no 2º Concurso de Doce/ 

Compota de Abóbora e de Doçaria à base de Abóbora; 

• 11/11/2019 – Estivemos presentes na castanhada a convite da Associação de 

Reformados, Pensionistas e Idosos de Mora; 

• 16/11/2019 – Estivemos presentes no espetáculo e no jantar do XXII Aniversário 

do Grupo "Cantar Alentejo" da ARPI Mora na Casa da Cultura de Mora; 



• 21/11/2019 – Cedência da carrinha e motorista da Junta de Freguesia para apoio 

à Paróquia Nossa Senhora da Graça de Mora na deslocação à estufa de flores; 

• 23/11/2019 – Estivemos presentes na abertura da XXIV Mostra Gastronómica da 

Caça - Quinta de Santo António em Mora; 

• 27/11/2019 - Reunião com a Prosegur (Carlos Vieira); 

• 27/11/2019 - Reunião com Impritejo (Vitor Amaro); 

• 29/11/2019 e 30/11/2019 – Estivemos presentes no XXIV Congresso Associação 

Nacional de Município Portugueses em representação das Juntas de Freguesia 

do Concelho; 

• 07/12/2019 - Almoço de Natal dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Mora 

e Juntas de Freguesia do Concelho; 

• 06/12/2019 – Cedência da carrinha e motorista da Junta de Freguesia para apoio 

à Paróquia Nossa Senhora da Graça de Mora na deslocação à estufa de flores; 

• 08/12/2019 – Estivemos presentes no almoço de entrega de prémios da 

Campanha 2019 da Grupo Morense dos Amadores de Pesca Desportiva do Raia; 

• Cedência de sala ao Centro de Emprego de Montemor-o-Novo para atendimento 

a desempregados; 

• Cedência de sala ao Centro de Emprego de Montemor-o-Novo para formação de 

desempregados através do IEFP; 

• Colaboramos com o Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL) do Centro 

Social e Paroquial Nossa Senhora da Graça de Mora na aquisição de um forno 

elétrico com o propósito de fazerem uma angariação de verbas para a Instituição 

que recebe crianças de todos os níveis socioeconómicos; 

• 13/12/2019 – Estivemos presentes na Festa de Natal do Centro de Atividades de 

Tempos Livres (CATL) do Centro Social e Paroquial Nossa Senhora da Graça de 

Mora; 

• 14/12/2019 – Estivemos presentes no almoço de Natal da Associação de 

Reformados, Pensionistas e Idosos de Mora; 

• 14/12/2019 – Estivemos presentes na XXV Prova do Vinho Novo de Cabeção. 

 

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; 

• A página web da Junta de Freguesia de Mora está em constante atualização; 

• Na sequência da participação no Projeto Freguesias + Eficientes que tinha o 

objetivo de reduzir consumos e aumentar a eficiência energética, fomos 

contemplados com uma menção honrosa de 500€ no 3º escalão que engloba 

Juntas de Freguesia com menos de 5000 habitantes; 

• Entrevistámos várias pessoas no âmbito do projeto que a Junta de Freguesia 

apresentou ao Instituto do Emprego e Formação Profissional para colocação de 

duas pessoas para colaboração aos nossos trabalhadores; 



• 30/10/2019 – Reunião com a deputada Fátima Chuço do PS, eleita na Assembleia 

de Freguesia de Mora, para ouvir as propostas apresentadas pelo seu partido 

para o Orçamento de 2020 da Junta de Freguesia; 

• Organizámos a primeira Exposição de Colecionismo inaugurada no dia 2 de 

novembro e patente até ao dia 30 de novembro na Casa da Cultura de Mora. 

 

Situação Financeira 

A Junta de Freguesia neste momento tem um saldo no valor de 18 178,50 € sem dívidas 

a fornecedores, considerando-se a situação financeira estável. 

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

neste momento a fazer-se os pagamentos 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 

garante os procedimentos e cumprimento de prazos (27/11/2019 e 16/12/2019). 

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 manteve o projeto apresentou ao Instituto do Emprego e 

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

trabalhadores, tendo este sido aprovado. Temos neste momento duas pessoas 

envolvidas no projeto. 

 

Obras/requalificações 

• Manutenção de mobiliário urbano; 

• Obras para a requalificação das casas de banho do cemitério concluídas; 

• Estudo para início de projeto para requalificação parcial do jardim da CHE 

Morense; 

• Obra da Fonte do Paul encontra-se concluída; 

• Encontra-se em conclusão a alteração dos serviços de internet para fibra; 

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

Estádio Municipal a cargo da CMM em fase de conclusão; 

• Substituição da bomba do furo no Estádio Municipal a cargo da CMM, em 

conclusão; 



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

estando já previstas mais algumas; 

• Manutenção dos computadores da Junta de Freguesia. 

 

Espaços Verdes 

• Plantação de novas plantas e árvores 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 

• Colaborámos ativamente na organização de diversas atividades promovidas pela 

Câmara Municipal de Mora; 

• Apoiámos a Escola EB2,3/S 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, 

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; 

• Apoiámos a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Mora – ARPI 

com o carvão e o empréstimo dos assadores para a castanhada que realizaram; 

 

Formação 

• Inscrição em formações on-line. 

 

Equipamentos 

• Manutenção da Máquina Corta-relva; 

• Manutenção da Carrinha; 

• Manutenção do Dumper; 

• Manutenção dos equipamentos associados à limpeza dos espaços verdes; 

• Aquisição de uma roçadora. 



 

Reuniões Ordinárias 

O Executivo da Junta de Freguesia reuniu ordinariamente nas datas: 
2, 16 e 30 de outubro, 13 e 27 de novembro e 11 de dezembro. 
 
 

Mora 16 de dezembro de 2019 
 

O Presidente da Junta de Freguesia de Mora 

 

 

 

                 Marco António Fortio Calhau 


