Reunião

Comissão Municipal de Emergência de Proteção Civil de Mora
Dia 26 de Fevereiro

Acta
Ao vigésimo sexto dia do mês de Fevereiro reuniram 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- Vacinação
3- Diversos.
Presenças:
Entidades permanentes
Entidade
CM Mora
Bombeiros Voluntários de Mora
GNR – Comandante Posto Territorial de
Mora
Centro de Saúde de Mora

Representante

Cargo

Presença/ Faltou

Luís Simão de Matos

Presidente

Presença

Joaquim Neto

COMPC

Presença

Comandante

Presença

Luís Caramujo
Nuno Viana
Maria Natalina S. R. M. Padeira Nunes

1º Sargento
Técnica de Saúde Ambiental

Faltou
Telefonicamente

Instituto de Segurança Social – Centro
Distrital de Évora

Célia Ramalho

Representante das Juntas de Freguesia

Marco António Fortio Calhau

Presidente JF de Mora

Presença

Autoridade de Saúde

Augusto Santa Brito

Coordenador

Faltou

Técnicas superiores

Presença

Ana Alice Mendonça Pinto

Dirigente

Presença

Francisco José Comba da Silva

Presidente

Agrupamento de Escolas de Mora

Joaquim Mira

Diretor

Presença

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

Técnica Superior

Presença

Susana Neves
Hospital do Espírito Santo de Évora, EPE

Vera Pereira

Entidades convidadas
Agrupamento de Escuteiros 743 Mora
A. H. de Bombeiros V.de Mora

Faltou
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1-Ponto da situação no concelho referente ao COVID-19
O Estado de Emergência foi renovado no dia 2 de março de 2021 e cessando às 23h59 do dia 16
de março de 2021
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.
No total, embora não seja um número completamente exato, estão 9 infectado - 4 casos ativos
em Cabeção, 3 em Pavia, 2 em Mora.
Não se consegue, com exatidão, saber ao certo o número de pessoas confinadas porque as listas
de confinamento estão muito desatualizadas pela entidade de saúde
Todos os surtos que assombraram o concelho estão debelados.
Há alterações ao funcionamento do CS de Mora para o mês de Março.
Vão recomeçar as consultas de diabetes nas freguesias.
Consultas de diabetes:
Freguesia de Brotas- quarta terça feira do mês Dra. Manuela Pontes
Freguesia de Pavia- terceira quarta feira do mês Dra. Manuela Pontes
Freguesia de Cabeção- primeira quinta feira e terceira quinta feira do mês Dra. Helena Gomes.
O serviço de enfermagem mantem-se nas freguesias inclusive o serviço domiciliário.
Aguarda-se o concurso nacional onde se prevê a contratação de um médico para o nosso
concelho.
Em relação aos BV de Mora o comandante informou ainda que durante o mês de Fevereiros
foram efetuados 9 transportes de doentes para o hospital com diagnóstico de COVID-19, embora
nem todos foram confirmados.
Neste momento estão 27 doentes com COVID internados em diferentes enfermarias (2) no
hospital e na EMA.
Em UCI estão 11 doentes um é do concelho de Mora.
Os serviços administrativos das Juntas de freguesia do concelho de Mora continuam abertos,
ainda que por marcação. Os cemitérios continuam encerrados.
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A representante do Instituto de Segurança Social deu conta do acompanhamento dos surtos
ativos no distrito de Évora (cerca de 9), com empenhamento das Brigadas de Intervenção Rápida
em 4 surtos de elevada criticidade.
Por último, informou que se mantem em vigor o Programa de Testagem Preventiva nas Estruturas
Residenciais para Pessoas Idosas e Lar Residencial, abrangidos pelo Programa e referiu ainda que
se mantêm as visitas conjuntas às estruturas residenciais, ao abrigo do Despacho n.º 6876/2020,
de 3 de julho. No dia 5 de Março, está programada uma visita à ERPI à CSP Purificação em
Cabeção.
O Agrupamento de escolas informou que a estrutura de acolhimento das crianças dos 3 aos 12
anos, continua ativo.
2- Vacinação
Nos Bombeiros foram vacinados 23 membros da cooperação.
A vacinação Covid 19 na comunidade também já teve inicio tendo sido vacinados na freguesia
de Cabeção 48 utentes da faixa etária dos 80 anos.
Em Mora foram vacinados 47 utentes de todo o concelho da faixa etária dos 50-65 com
cormobilidades.
Foram pedidas 120 vacinas para continuar o processo de vacinação na próxima semana no
concelho no entanto só foram entregues ao centro de saúde 60 vacinas.
Aguardamos que cheguem mais dentro em breve para se prosseguir a vacinação.

3-Diversos
Às 16h00m não havendo mais nada a tratar a reunião foi encerrada pelo Presidente da Câmara.
A próxima reunião será no dia 16 de Março às 15h, por videoconferência.
A acta foi enviada por correio eletrónico a todos os membros da Comissão e esta disponível no
site da autarquia - www.cm-mora.pt.
Mora, 26 de Fevereiro de 2021
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