
  

  
  

  

 

  
 

  

  

  

 

 

  

Atividade da Junta de Freguesia de Mora 

 

16 de dezembro de 2020 

a 

21 de abril de 2021 



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 15 de dezembro de 2020 até ao dia 21 de abril de 2021. 

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. 

Introdução - COVID 19 

No último ano 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. 

O Concelho de Mora tem sido abrangido por medidas resultantes do Estado de 

Contingência e de Emergência, que fizeram alterar a vida dos nossos fregueses, 

nomeadamente no dever de recolhimento e encerramento de serviços. 

Plano Institucional 

Durante o período a que o documento se refere a participação do executivo em 

iniciativas de caráter institucional não aconteceu, tendo a quase totalidade das 

iniciativas e eventos sido canceladas devido ao COVID19. 

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; 

• 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 informação 

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

comunicação com os fregueses. 

• Os documentos de prestação de contas aprovados, atas e outros documentos 

referentes a todo o mandato, 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 à porta. 

 



Situação Financeira 

A Junta de Freguesia neste momento tem um saldo no valor de 63 094,03€ 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, cumprimento de obrigações e 

gestão contabilística através do programa do SNC-AP. 

Recursos Humanos 

O funcionário administrativo Francisco Coelho, assistente técnico mantém-se na 

situação de baixa médica por tempo indeterminado.  

O funcionário Roberto Pinto, assistente operacional do mapa de pessoal da 

Câmara Municipal de Mora, a trabalhar sob gestão da Junta de Freguesia de Mora, 

entrou em situação de baixa médica por tempo indeterminado. 

A funcionária administrativa Sandra Pinto esteve presente em todas as 

formações disponibilizadas pela empresa Fresoft, no modelo webinar em 14 sessões. 

Atividades Culturais 

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

Pandemia. 

Obras/requalificações 

• Preparação da recuperação de paredes na Junta de Freguesia de Mora e do 

espaço envolvente; 

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; 

• Corte parcial de duas árvores sob risco de queda de troncos secos na via pública 

e plantação de cinco novas árvores no Jardim de São Pedro; 

• Plantação de flores nos jardins sob gestão da Junta de Freguesia de Mora. 
 



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

Livres 

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

Pandemia. 

• Solicitação de renovação de stock de calções de licra por parte do Grupo 

Desportivo de Pavia; 

Equipamentos 

• Manutenção da Máquina corta-relva; 

• Manutenção da carrinha e dumper; 

• Manutenção dos equipamentos associados á limpeza dos espaços verdes; 

• Aquisição de coluna amplificada; 

• Aquisição de aspirador; 

• Aquisição de motosserra. 

Reuniões 

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

6 de janeiro, 3 de fevereiro, 3,17 e 31 de março e 14 de abril; 

• O Presidente esteve na Assembleia Municipal nos dias 26 de fevereiro e 16 de 

abril de 2021; 

• 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, por videoconferência, nas 

datas:  05/01; 12/01; 20/01; 26/01; 02/02; 26/02. 

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

Freguesia do Concelho de Mora, fazendo parte integrante do Núcleo Executivo 

do Conselho Local de Ação Social. Esteve presente nas reuniões nos dias 15 

(núcleo executivo) e 21 de abril. 

 

Mora, 21 de abril de 2021 

 

 

O Presidente da Junta de Freguesia de Mora  

 
                         Marco António Fortio Calhau            


