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Reunião 

 

Comissão Municipal de Emergência de Proteção Civil de Mora 
Dia 5 de Maio de 2020 

Acta 
 
Aos cinco dias do mês de maio reuniu a Comissão Municipal de Emergência de Proteção Civil 
de Mora através de Videoconferência. 
 
A reunião começou às 10h00m e tendo como de ordem de trabalho: 

1- Ponto da situação no concelho referente ao COVID-19 
2- Diversos. 

 
 

Presenças: 
 

Entidades permanentes 

Entidade Representante Cargo Presença/ Faltou 

CM Mora 
Luís Simão de Matos Presidente Presença 

Joaquim Neto COMPC Presença 

Bombeiros Voluntários de Mora 
Luís Caramujo 

Comandante Presença 

GNR – Posto Territorial de Mora Vitor Manuel Sécio Antas Sargento-ajudante 
Faltou por questões 
de serviço 

Centro de Saúde de Mora 
Maria Natalina S. R. M. Padeira Nunes 

Técnica de Saúde Ambiental Presença 

Instituto de Segurança Social – 
Delegação de Mora 

Generosa Maria Pinto Vizinho Pereira Setor de qualificação do 
território 

Presença 

Representante das Juntas de Freguesia Marco António Fortio Calhau Presidente JF de Mora Presença 

Autoridade de Saúde Augusto Santa Brito Coordenador Faltou 

Hospital do Espírito Santo de Évora, EPE 
Vera Pereira 

Técnica Superior Presença 

Entidades convidadas  

Agrupamento de Escuteiros 743 Mora Ana Alice Mendonça Pinto Dirigente Presença 

A. H. de Bombeiros V.de Mora 
Francisco José Comba da Silva Presidente 

Presença 

Agrupamento de Escolas de Mora Joaquim António R. de Mira Diretor Faltou 

JF de Brotas António Manuel Matos Salgueiro Presidente Faltou 

JF de Cabeção Manuel Cravidão Inês Ramalho Presidente Faltou 

JF de Pavia Pedro Gonçalo R. de Matos Caeiro 
Presidente Faltou 
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1-Ponto da situação no concelho referente ao COVID-19 
 
- Declaração de ativação do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Mora 
 

 O Presidente da Câmara apresentou a todos os membros da CMPC que na sequência da 

situação epidemiológica da COVID’19, foi declarada a situação de calamidade em todo o 

território nacional, desde as 00:00 de 3 maio de 2020 até às 23:59 do dia 17 de maio de 2020, 

nos termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020 de 30 de abril de 2020. A 

declaração da situação de calamidade está prevista na Lei de Bases da Proteção Civil (Lei n.º 

27/2006, de 3 de julho, alterada pela Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de novembro e pela Lei 

n.º 80/2015, de 3 de agosto, que republica o diploma). 

O Nº 4 do Artigo 21.º da referida Lei n.º 80/2015, determina que “A declaração da situação de 

calamidade implica a ativação automática dos planos de emergência de proteção civil do 

respetivo nível territorial.” 

Face ao exposto, e de acordo com o referido quadro legal, todos os Planos Municipais de 

Emergência de Proteção Civil estão automaticamente ativados desde as 00:00 de hoje 

(03MAI20). 

A declaração integral será entregue aos membros da comissão como anexo à presente ata, 
e publicitada no site da autarquia. 
 
Os serviços do Município no edifício da câmara continuam fechados e o serviço está 
assegurado através de telefone ou meios informáticos. 
 
Informou que os testes realizados aos funcionários da creche de Mora serão feitos 
rapidamente.  
 
A autarquia continua a adquirir mais EPI’s para oferecer as nossas entidades e distribuir 
mascaras pela população.  
 
No que se refere à população idosa continua-mos a contacta-los através do serviço social da 
autarquia. Continuamos, felizmente a não encontrar situações mais complicadas.  
 
Em relação a situação da freguesia do Couço foi informado que a situação esta bem melhor e 
não apareceram nos últimos dias novos casos. 
 
A representante do Hospital do Espírito Santo de Évora, informou que foram iniciadas 
consultas de diversas especialidades e os blocos operatórios também já iniciaram a fazer 
cirurgias. 
 
Por outro lado o Hospital de Évora irá na próxima semana iniciar consultas externas no 
Hospital Militar e no quartel-general (junto ao Garcia de Resende). 
 
A representante da U.C.S.P Centro de Saúde informou que o centro de saúde de Mora 
começou na 2ª feira a iniciar consultas de algumas especialidades. 
 

https://dre.pt/application/conteudo/69927759
https://dre.pt/application/conteudo/69927759
https://dre.pt/application/file/146285
https://dre.pt/application/conteudo/69927759
https://dre.pt/application/conteudo/69927759
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No que se refere aos polos nas freguesias eles continuam fechados, mas o serviço de 
enfermagem domiciliário esta assegurado. 
 
A representante da Segurança Social informou que os serviços continuam a trabalhar apenas 
por marcação prévia e desde que as pessoas não consigam resolver os seus problemas através 
dos meios alternativos. 
 
Temos constatado um maior número de pessoas que estão com algumas dificuldades que 
alimentares quer monetárias, estas situações não são de novos desempregados mas sim de 
pessoas que já tinham muitas dificuldades e que esta nova realidade acentuou.  
 
O Comandante do posto da GNR de Mora, que embora não possa estar na reunião devido a 
questões relacionadas com o trabalho, informou que a GNR de Mora não detetou nenhuma 
situação de desordem da ordem pública no fim-de-semana.  
 
Mais informou que desde ontem que estar a fazer patrulhas para ver como esta a decorrer no 
pequeno comercio a implementação das normas de funcionamento. 
 
Pelo representante das Junta de Freguesia, informou que em relação aos diversos serviços das 
juntas de freguesia continuam a estar na mesma situação que estavam a quando da última 
reunião. 
 
 
2-Diversos 
 
Pelo Presidente da Câmara informou que a autarquia continua a realizar um trabalho de 
informação da população e divulgação dos cuidados que diariamente são necessário ser feito 
para minimizar os efeitos da pandemia.  
 
O Presidente dos B.V. de Mora informou que foi aberta uma linha de crédito de apoio 
reembolsável pelo governo ao qual a instituição já esta a iniciar uma candidatura. 
 
 
Às 11h30m não havendo mais nada a tratar a reunião foi encerrada pelo Presidente da Câmara 
Municipal. 
 
A próxima reunião será no dia de 05 de Maio às 10h, por videoconferência.  
 
A acta foi enviada por correio eletrónico a todos os membros da Comissão e aprovada 
posteriormente por todos os membros que participaram na reunião. 
 
Em anexo: Declaração de ativação do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de 
Mora 
 
Mora, 5 de Maio de 2020 
 


