
 

Plano Municipal de Emergência 3

 

 

 

 

SECÇÃO  I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Plano Municipal de Emergência 4

 
 

1. PARECER DO PRESIDENTE DA CÂMARA 

Conforme o disposto no n.º5 do artigo 21º da Lei 113/91, de 29 de Agosto (Lei 

de Bases da Protecção Civil), conjugado com o artigo 4º do regulamento 

interno da Comissão Nacional de Protecção Civil (CNPC), foi aprovado o 

Plano Municipal de Emergência de Guimarães em Janeiro de 2002, 

conforme certidão anexa. 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara 

 

Dr. António Magalhães 
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2. INTRODUÇÃO 
 

O Plano Municipal de Emergência (PME) para o Concelho de Guimarães, é 

um instrumento que o Serviço Municipal de Protecção Civil (SMPC) passa a 

dispor para o desencadeamento das operações de protecção civil, com 

vista a possibilitar uma unidade de direcção e controlo, para a 

coordenação das acções a desenvolver e gestão de meios e recursos 

mobilizáveis, face a um acidente grave, catástrofe ou calamidade, tendo 

em vista minimizar os prejuízos e perdas de vidas e o restabelecimento da 

normalidade. 

Para cumprir as suas responsabilidades, no domínio da Protecção Civil, a 

Autarquia passa a dispor de um Plano Municipal de Emergência (PME) e de 

um Centro Municipal de Operações de Emergência de Protecção Civil 

(CMOEPC). 

O PME, tem como objectivo possibilitar a unidade de direcção das acções a 

desenvolver e a coordenação técnica e operacional dos meios a utilizar em 

situação de calamidade pública. 

O PME define e clarifica missões e fortalece a estrutura global da Autarquia 

no desempenho das actividades de Protecção Civil. 

O CMOEPC é o orgão essencial para assegurar à Autarquia o controlo da 

situação e as acções a desencadear em situação de emergência.                  

 

 

Este Plano Municipal encontra-se em vigor para efeito de execução, de 

planeamento de tarefas e análise dos meios e recursos existentes desde 

Janeiro de 2002. 
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3. FOLHA DE CONTROLO 
 
Um plano de emergência deve ser dinâmico e flexível, pelo que deve ser 

periodicamente reformulado e reajustado.  

As modificações introduzidas ao PME devem ser registadas na seguinte folha 

de controlo.  
 

Identificação da 
Alteração 

Data em que foi 
efectuada 

Efectuada por 

Parecer do Presidente 
da Câmara 2004-01-20 Dalila Sepúlveda 

Actualização do 
capítulo 2 – situação  2004-01-15 Dalila Sepúlveda 

Actualização do 
capítulo 4 – Execução 
nomeadamente: 
- Actualização do 
CMOEPC 

2004-01-15 Dalila Sepúlveda 

Actualização do Anexo 
B – Referências 
legislativas 

2004-01-15 Dalila Sepúlveda 

Actualização do Anexo 
C – Referências 
cartográficas 

2004-01-15 Dalila Sepúlveda 

Actualização do Anexo 
D – Meios e Recursos 2004-01-15 Dalila Sepúlveda 

Actualização do Anexo 
G – Lista de Distribuição 2004-01-15 Dalila Sepúlveda 

Actualização do Anexo 
H –  
Lista de contactos 

2004-01-15 Dalila Sepúlveda 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


