
 
 

 

                          
 
 

Reunião 
 

Comissão Municipal de Emergência de Proteção Civil de Mora 
 

Dia 30 de Março de 2020 
 

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

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

 
Não estavam ligados, mais uma vez, dois membros permanentes da comissão a Eng.ª Susana 
Neves (representante do Hospital do Espírito Santo de Évora, EPE) e o Dr.º Augusto Santa Brito 
(representante da Autoridade de Saúde). 
 
1-Ponto da situação no concelho referente ao COVIS-19 
 
Este ponto começou com a intervenção do Presidente da Câmara que informou as novas 
medidas que por despacho já foram tomadas pela autarquia.  
 
- Os serviços do Município no edifício da câmara continuam fechados e o serviço está 
assegurado através de telefone ou meios online. 
 
O Presidente sublinhou mais uma vez o sentido de responsabilidade da população do concelho 
continuando a cumprir com as orientações do DGS de manter o recolhimento em casa. 
 
A autarquia continuou a desinfeção das principais ruas do Concelho de Mora, incluindo as 
zonas consideradas de maior afluência e de maior utilização por parte de toda a população. 
 
A representante da  U.C.S.P Centro de Saúde  referiu que  está já instalado um covidário junto 
ao Centro de saúde de Montemor-o-Novo que irá dar apoio aos concelhos de Arraiolos, 
Montemor-o-Novo, Mora, Vendas Novas, na realização de testes para despiste de covid - 19. 
 
Estes testes vão realizar-se só em caso de suspeita da doença e por indicação da linha de saúde 
24, ou pelo médico da respetiva unidade de saúde em que o utente esteja inscrito. 



O codivário irá funcionar com uma equipa de um médico um enfermeiro, e um assistente 
técnico, em regime de rotatividade e no período das 9h às 13h. 
 
Foi ainda transmitido que no concelho de Évora existem dois laboratórios privados que já 
efetuam testes covid_19 que são: 
 
Laboratório Germano de Sousa telefone número 266 040 420  
Joaquim Chaves número de telefone 266 703 592 
Ambos efetuam testes mas só  com marcação prévia. 
 
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.  
 
No que diz respeito aos serviços de ação social a maioria dos(as) colegas estão a trabalhar em 
regime de teletrabalho.  
O atendimento e acompanhamento das famílias são feitos exclusivamente pelo telefone 
garantindo, ao máximo, que ninguém fique desprotegido num momento tão difícil. 
 
Contactos úteis para efeitos de marcação : 
Atendimento Geral : 300517511 
Atendimento Ação Social : 300517312 
 
O Comandante do posto da GNR de Mora, informou que a GNR de Mora só fez apenas uma 
advertência a um comerciante que têm o estabelecimento fechado tinha no seu interior duas 
pessoas a consumir alguns produtos. 
 
Pelo representante das Junta de Freguesia, foi feito um breve resumo da situação das 4 Juntas 
de Freguesia, que representa nesta comissão. 
 
Na freguesia de Brotas o cemitério e a casa mortuária estão encerrados, sendo abertos apenas 
para cerimónias fúnebres sob restrições e durante o tempo considerado necessário. 
 
 A funcionária de educação pré-escolar está em casa em isolamento social por precaução. A 
lista de idosos foi analisada e enviada para o Coordenador da CMEPC Mora.  
 
Os sanitários públicos estão fechados. Os serviços administrativos a funcionar à porta fechada, 
com atendimento ao público apenas sob marcação. 
 
Na freguesia de Pavia, o cemitério e a casa mortuária de Malarranha estão encerradas, sendo 
abertos apenas para cerimónias fúnebres sob restrições e durante o tempo considerado 
necessário. 
 
Uma das funcionárias administrativas está em casa por assistência aos filhos menores de 12 
anos. A lista de idosos foi analisada e enviada para o Coordenador da CMEPC Mora. 
 
 Os sanitários públicos estão fechados. 
 
Os serviços administrativos a funcionam à porta fechada ou em teletrabalho, com 
atendimento ao público apenas sob marcação.  
 
As lojas de comércio local de bens essenciais e a farmácia funcionam e tem estado a assistir a 
população. 



 
Na freguesia de Cabeção, o supermercado continua a funcionar, restringido a 6 clientes no 
interior, e a fazer entregas ao domicílio. 
 
 A farmácia mantém-se aberta com um funcionário de cada vez. 
 
 Os serviços administrativos da Junta mantém-se a funcionarem, atendendo por marcação uma 
pessoa de cada vez.  
 
O cemitério está fechado, e só abre para funerais e limitado a 10 pessoas. 
 
Os sanitários públicos estão encerrados e os funcionários estão a trabalhar. 
 
 
Na freguesia de Mora os serviços administrativos estão a funcionar, à porta fechada, com 
atendimento sob marcação para situações em que o atendimento digital não é possível. 
 
 O cemitério está fechado, abrindo apenas para cerimónias fúnebres. 
 
 Os sanitários estão encerrados, com a exceção dos sanitários do Jardim de São Pedro, para 
servir os utilizadores da Rodoviária do Alentejo e a Rede de Expressos, enquanto estes serviços 
se mantiverem. Mante-mos nestes sanitários um plano de limpeza e desinfeção adequado. 
 
 Os espaços verdes terão apenas manutenção e limpeza mínima garantidos por um funcionário 
que tem apenas essa função, passando o resto do tempo em isolamento social.  
 
Os dois funcionários da Junta de Freguesia estão a trabalhar em blocos semanais, estando um 
ao serviço e o outro em isolamento social.  
 
A lista de idosos foi analisada nos serviços da Junta e pelo Executivo para reunir mais 
informação. Foram definidas prioridades em função da situação dos fregueses.  
 
A lista com os idosos isolados e sozinhos foi enviada para o coordenador da CMEPC Mora. 
 
2-Diversos. 
 
Pelo Presidente da Câmara foi feito um esforço de intensificar a informação da população.  
 
Às 11h30m não havendo mais nada a tratar a reunião foi encerrada pelo Presidente da Câmara 
Municipal. 
 
A próxima reunião será no dia de 3 de Abril 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. 
 
Mora, 30 de Março de 2020 
 
 


