
  

  
  

  

 

  
 

  

  

  

 

 

  

Atividade da Junta de Freguesia de Mora 

 

13 de junho de 2020 

a 

12 de outubro de 2020 



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 relatório da atividade da Junta de 

Freguesia, datado de 13 de junho de 2020 até ao dia 12 de outubro de 2020. 

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. 

COVID 19 

Nos últimos meses o mundo, Portugal, o concelho de Mora, a nossa freguesia e cada 

um de nós teve que se adaptar a circunstâncias novas e completamente inesperadas. 

A Pandemia trouxe riscos para a saúde pública que forçaram alterações a todos os 

níveis a que a Junta de Freguesia de Mora não ficou indiferente. 

A criação de legislação que procurasse responder ao COVID19 por parte do governo 

foi diária e obrigou a um esforço constante na adaptação do funcionamento da Junta. 

Desde a criação do plano de contingência, passando pela alteração de horários de 

trabalho e dispensa de trabalhadores, cancelamento de atividades ou eventos, 

encerramento de espaços e valências e adequação do funcionamento dos serviços 

administrativos, este executivo procurou de forma enquadrada com outras entidades 

e instituições responder atempadamente e de forma eficaz aos desafios que surgiram. 

Também a freguesia de Mora foi afetada pela pandemia  

Existiu um surto com 65 infetados e cerca de 250 pessoas em isolamento profilático 

como medida de confinamento para evitar a proliferação descontrolada do vírus. 

Como medida de apoio aos fregueses em isolamento decretado pelas autoridades 

competentes criámos um apoio extraordinário que se traduziu na receção das listas de 

compras de bens essenciais e/ou medicamentos, aquisição e entrega dos bens em casa 

das pessoas. O pagamento à Junta de Freguesia fez-se em acordo com os utilizadores 

do serviço ainda durante o isolamento ou após terminar. 

Esta medida abrangeu 36 agregados familiares, num total de 70 pedidos e numa 

movimentação de tesouraria de aproximadamente 2000€. 

Ainda hoje existem pessoas em isolamento em resultado deste surto. 

 

A Junta de Freguesia foi também afetada, por contacto com um caso alegadamente 

positivo, do Presidente, de um assistente operacional e da funcionária administrativa, 

que obrigou ao encerramento das instalações da sede e quarentena dos elementos 

referidos. 



Durante este período os serviços administrativos estiveram encerrados, tendo sido 

permitido apenas uma exceção para processamento dos salários dos funcionários. 

Esta situação obrigou ao adiamento da Assembleia de Freguesia que estaria para ser 

realizada até ao final de setembro. 

Também as reuniões ordinárias do executivo têm sido realizadas com 

condicionamentos e apenas uma vez por mês, regularidade esta que se tem mostrado 

suficiente pelo abrandamento social ou mesmo cancelamento das atividades 

previstas. 

 

Plano Institucional 

 

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

caráter institucional, tendo muitas das iniciativas e eventos sido canceladas devido ao 

COVID19: 

• Assinado protocolo para partilha em partes iguais das despesas com energia do 

estádio municipal; 

• 27 de agosto, reunião por videoconferência com os promotores do projeto CLDS- 

4G Mora, para apresentação do mesmo; 

• 08 de setembro, reunião com Vereador do Desporto e CHE Morense para 

preparação do ano desportivo; 

 

 

Plano Institucional – Ações desenvolvidas pela Junta de Freguesia de Mora 

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

outras no Facebook da Junta de Freguesia de Mora; 

• Continuamos a dar conhecimento junto de entidades e fornecedores da 

alteração dos e-mails; 

• A página web da Junta de Freguesia de Mora está online, com a maioria da 

informação atualizada. Em conjunto com o Facebook, foram estes os canais de 

maior comunicação com os fregueses. 

• Os documentos de prestação de contas que por lei devem estar publicitados na 

página da Junta de Freguesia estão todos disponíveis. 

• Apoio extraordinário aos fregueses em isolamento através dos seus pedidos de 

bens essenciais, aquisição dos mesmos e posterior entrega á porta. 

• Oferta de Tablet e capa de proteção à Santa Casa da Misericórdia de Mora, para 

realização de videochamadas entre os utentes e os seus familiares. 



• Oferta de Tablet e capa de proteção ao CLDS 4G Mora para promoção das 

videochamadas e contactos familiares entre os idosos mais desfavorecidos e/ou 

isolados e os seus familiares. 

 

Situação Financeira 

A Junta de Freguesia neste momento tem um saldo no valor de 19 871,21€ sem dívidas 

a fornecedores, considerando-se a situação financeira estável. 

Efetuamos o pagamento a fornecedores por transferência bancária, através da “Caixa 

Direta” via internet; 

Alguns pagamentos efetuados a esta Junta de Freguesia foram feitos por multibanco 

(TPA) ou por transferência bancária; 

A Junta de Freguesia tem contratado apoio contabilístico (POCALENTEJO) que 

acompanha a atividade e garante os procedimentos e cumprimento de prazos, gestão 

contabilística a aplicação do SNC-AP. 

 

Recursos Humanos 

O trabalhador da Câmara Municipal de Mora que está colocado ao serviço da Junta de 

Freguesia de Mora no cemitério sofreu uma queda e esteve quaro meses em baixa 

médica tendo o serviço cemiterial sido assegurando pelos restantes funcionários da 

Junta de Mora e pelo coveiro ao serviço da Junta de Freguesia de Brotas. 

O funcionário administrativo Francisco Coelho mantem-se na situação de baixa médica 

por tempo indeterminado. 

Contratámos uma prestação de serviço para substituição e gozo de férias da funcionária 

administrativa durante mês e meio, tornando-se uma mais valia durante o surto de 

Covid. A funcionária Sandra Pinto acabou por não poder gozar férias pelo aumento de 

serviço administrativo com o apoio extraordinário, encontrando-se neste momento em 

estudo alternativa ou solução para o gozo de férias. 

Em momentos diferentes, os funcionários Rui Palaio e Francisco Luís estiveram em 

isolamento profilático tendo acusado negativo nos testes a Covid19. Nesses períodos 

ficaram garantidos os trabalhos de manutenção e limpeza pelos restantes funcionários. 

 

Atividades Culturais 

As atividades, eventos e iniciativas culturais foram cancelados em resultado da 

Pandemia. 

 



Obras/requalificações 

• Manutenção do Arquivo da Junta de Freguesia; 

• Alteração dos serviços de internet para fibra (concluído) e adequação dos 

equipamentos para a instalação de um servidor; 

• Continuamos com a aplicação e manutenção de placas toponímicas em algumas 

ruas de Mora. 

• Requalificação do espaço de atendimento administrativo para cumprir a 

legislação emanada pela DGS e proteção dos fregueses e trabalhadores, com 

desinfeção após cada visita. 

• Instalação de TV para duplicação do ecrã do computador portátil para que seja 

possível continuar a apoiar a população no envio do IRS de forma presencial, mas 

em segurança. 

 

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 e substituição 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 

Grande parte das atividades, eventos e iniciativas foram cancelados em resultado da 

Pandemia. 

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

edifício do ensino básico; 

• Apoiámos o Envelhecimento Ativo (durante o período que esteve em vigor); 

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

Desportivo de Pavia; 

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

de Verão. 

• Oferta de 5L de álcool desinfetante para mãos para a Igreja de Nossa Senhora da 

Graça, a seu pedido. 

 

 



Equipamentos 

• Manutenção da Máquina Corta-relva; 

• Manutenção da carrinha e dumper; 

• Manutenção dos equipamentos associados á limpeza dos espaços verdes; 

 

Reuniões 

• O Executivo da Junta de Freguesia reuniu ordinariamente nas datas: 

24 de junho, 08 de julho, 22 de julho, 05 de agosto, 10 de setembro; 

• O Presidente não esteve presente na Assembleia Municipal no dia 25 de 

setembro de 2020, por se encontrar em isolamento profilático, mas foi eleito, 

após consulta prévia, representante da Assembleia Municipal de Mora no 

Conselho da Comunidade do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do 

Alentejo Central;  

• O Presidente da Junta de Freguesia de Mora é o representante das 4 Juntas de 

Freguesia do concelho de Mora na Comissão Municipal de Emergência e 

Proteção Civil. Esteve presente em todas as reuniões, sempre por 

videoconferência, nas datas:  

18/06; 14/07; 28/07; 17/08; 24/08; 31/08; 17/09; 24/09; 01/10.  

• 13/10/2020* - Eleição indireta do Presidente e Vice-presidente da CCDR Alentejo 

 

 

 

Mora, 12 de outubro de 2020 

 

O Presidente da Junta de Freguesia de Mora  

 
                         Marco António Fortio Calhau            


