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Reunião 
 

Comissão Municipal de Emergência de Proteção Civil de Mora 
Dia 29 de Outubro 

Acta 
 
Ao vigésimo nono dia do mês de Outubro reuniu a Comissão Municipal de Emergência de 
Proteção Civil de Mora através de Videoconferência. 
 
A reunião começou às 15h00m 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 –  ComandantePosto Territorial de 
Mora 

Victor Antas Sargento-ajudante 
Presença 

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 
Técnica Superior 

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 Faltou 

Entidades convidadas  

Agrupamento de Escuteiros 743 Mora Ana Alice Mendonça Pinto Dirigente Faltou 

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 
 
O Estado de Calamidade entrou em vigor no 15 de Outubro 
 
O Plano Municipal de Emergência e proteção Civil continua ativado. 
 
 
O Presidente da Câmara fez um ponto de situação no nosso concelho em relação á pandemia. 
Foi detectado um caso positivo na freguesia de Cabeção e estão a fazer-se esforços no sentido 
ver quantas pessoas foram eventualmente efetuadas. 
 
Neste momento apenas um caso positivo do surto de Mora. Assim já se encontram 63 casos 
recuperados.  
 
Todos os serviços da autarquia foram abertos ao público, e continuam a controle de todas as 
pessoas que vêm aos serviços da autarquia.  
 
Os serviços administrativos da Junta freguesia de Mora continuam abertos, ainda que por 
marcação. 
 
Os cemitérios do concelho estarão abertos com as normas á muito implementadas. Não serão 
efetuadas nenhuma cerimónias religiosas dentro dos cemitérios.   
 
A comissão discutiu a abertura do mercado municipal em Mora, e foi decidido que ainda não 
estão garantidas as condições de segurança para a abertura do mesmo. 
 
Após a reunião entre a coordenadora do centro de saúde de Mora e o Presidente da Câmara, 
foi possível que dois médicos iniciassem a sua actividade no concelho. 
 
Assim será possibilitar a abertura, dentro em breve, das consultas nas freguesias do Concelho. 
 
De sublinhar que a Câmara municipal disponibilizou duas casa para o alojamento dos referidos 
médicos.  
 
O processo da criação de uma bolsa de voluntários para ajudar as diferentes entidades no 
apoio à população que estão confinadas ou no eventual apoio dentro das ERPI’s já tem 20 
voluntários.  
 
 
A representante do Instituto de Segurança Social informou que em relação ao serviço de 
atendimento geral não houve qualquer alteração; continua a fazer-se à porta fechada através 
de marcação prévia. 
 
O atendimento de ação social não está a fazer atendimentos presenciais a não ser que surja 
algum caso muito grave que tenha de ser resolvido no imediato. Estão a ser tratados todos os 
assuntos através dos meios alternativos para que ninguém fique desprotegido. 
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2-Diversos 
 
Às 17h00m não havendo mais nada a tratar a reunião foi encerrada pelo Presidente da Câmara 
 
A próxima reunião será no dia 12 de Novembro às 15h, 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 e esta disponível no site 
da autarquia - www.cm-mora.pt. 
 
Mora, 29  de Outubro de 2020 
 


