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Reunião 

 

Comissão Municipal de Emergência de Proteção Civil de Mora 
Dia 30 de Junho de 2020 

Acta 
 
Aos dois dias do mês de junho 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 
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 

Justificou a sua falta 
em trabalho 

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 
Susana Neves 

Técnica Superior 
Não consegui estar 
na reunião por 
questões técnicas 

Entidades convidadas  

Agrupamento de Escuteiros 743 Mora Ana Alice Mendonça Pinto Dirigente 
Justificou a sua falta 
em trabalho 

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 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 
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1-Ponto da situação no concelho referente ao COVID-19 
 
O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Mora 2020-2025 foi aprovado pela 
Assembleia Municipal por unanimidade e ira agora ser publicado em DR. 
 
Os serviços do Município no edifício da câmara foram abertos mas estão a funcionar com 
atendimento controlado. Só os serviços de água continuam a trabalhar em espelho. 
 
O Fluviário e o Museu Megalítico estão a funcionar de acordo com as regras e sem qualquer 
problema.   
 
No que se refere ás piscinas foi decidido pela Câmara que as mesma continuavam fechadas 
por questões de segurança. 
 
A representante da U.C.S.P Centro de Saúde, informou que os polos de Cabeção e Brotas já se 
encontram em funcionamento.  
 
Continuam a ser assegurados os tratamentos de enfermagem, em todas as extensões de 
saúde. 
 
A representante da Segurança Social informou que não se registaram grandes alterações em 
relação à última reunião e o atendimento presencial continua a fazer-se apenas por marcação 
prévia, tanto o atendimento geral -300517511 como o atendimento da ação social 300517312 
 
Foi informado que os lares de Brotas e Cabeção (na Eira do quarto) voltaram a não permitir 
visitas. 
A Comissão alerta para as direções dos lares para que sejam firmes em relação às normas 
aplicadas aos lares em especial aos seus trabalhadores. 
 
Nas últimas duas semanas não tem havido problemas de maior, aparentemente está tudo a 
correr dentro da normalidade. 
 
O diretor do Agrupamento de Escolas de Mora informou que as matriculas do próximo ano 
lectivo serão todas online. 
 
No que se refere as refeições a escola irá fornecer a mesmas ate ao fim do mês de julho. 
 
O Comandante do posto da GNR de Mora informou que a GNR de Mora detetou bastantes 
pessoas no parque do gameiro junto à praia fluvial no fim-de-semana e necessário encontrar 
soluções que impeçam o ajuntamento de tantas pessoas.  
 
Para o efeito o Presidente da Câmara e o Comandante da GNR irão hoje em reunião analisar a 
situação. 
 
O comandante da GNR sublinhou ainda, que ao fim de semana, os cafés estão e permitir deixar 
entrar pessoas a mais. Neste sentido a GNR foi a estes espaços e entregou as normas em vigor 
e foi informado que se não cumprirem a norma em vigor a GNR irá começar a aplicar as multas 
prevista na lei.  
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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.  
 
Às 11h30m não havendo mais nada a tratar a reunião foi encerrada pelo Presidente da Câmara 
Municipal. 
 
A próxima reunião será no dia de 14 de julho às 10h, por videoconferência.  
 
A convocatória será enviada na próxima semana. 
 
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 Junho de 2020 
 


