Medidas Covid – 19 | Torre de Moncorvo

Medidas de Prevenção ao COVID-19
A Câmara Municipal de Torre de Moncorvo tomou antecipadamente todas as decisões de prevenção
que se impunham, através da aprovação do Plano de Contingência, no dia 11 de março, e
posteriormente complementadas através de vários despachos e avisos, determinando o seguinte:
1. Encerramento dos seguintes espaços municipais e afetos a instituições com protocolo com o
Município:

Piscinas

Municipais

Cobertas;

Pavilhão

Gimnodesportivo;

Biblioteca

Municipal/Arquivo Histórico/Centro de Memoria; Escola Municipal Sabor Artes; Cine Teatro;
Banco Solidário; Museu de Arte Sacra; Casa da Roda; Celeiro; Núcleo Museológico de
Fotografia do Douro Superior; Museu do Ferro e da Região de Moncorvo.
2. Decretado o funcionamento, a partir de 16 de março, dos seguintes serviços do município em
turnos semanais de 50% dos colaboradores: Balcão Único/Espaço do Cidadão; Obras
Particulares; Ação Social; Gabinete Técnico Florestal; Loja Interativa do Turismo;
3. Decretado o funcionamento dos serviços do Núcleo Intermunicipal de Intervenção em Vítimas
de Violência Doméstica e de Género e o Gabinete da Veterinária Municipal “a chamada”
4. Cancelamento das Festividades do Dia de São José; atividades culturais da Flor da
Amendoeira apoiadas pelo Município; feira mensal do próximo dia 23 de março de 2020 e
Jogos Desportivos Concelhios.
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5. Suspensão do atendimento presencial aos munícipes por parte dos eleitos locais, passando a
ser feito apenas telefonicamente ou por via eletrónica. (16 de março 2020)
6. Encerramento ao público do Espaço do Cidadão e do Balcão Único
7. Decretado que o atendimento da Subunidade Orgânica de Planeamento e Gestão Urbanística,
designadamente nas áreas do Urbanismo, Florestas e Ambiente seja feito apenas
telefonicamente ou por via eletrónica
8. Suspensão de todos os prazos de cujo decurso decorra o deferimento tácito das autorizações
e licenciamentos de operações urbanísticas, nos termos do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 10A/2020, de 13 de março.
9. Decretado o acesso limitado à secção alimentar do Mercado Municipal
10. Dispensa dos trabalhadores que não exercem funções em serviços identificados como
essenciais, devendo ficar no seu domicílio em regime de disponibilidade para o trabalho, à
exceção dos seguintes serviços: Corpo dirigente/Chefias; Contabilidade; Património e
Aprovisionamento; Setor de Recursos Humanos, Serviços de Ação Social; Gabinete de
Informática; Colaboradores afetos à limpeza de serviços gerais; Proteção Civil e Cemitério.
11. Decretado regime de disponibilidade para o trabalho para os colaboradores da Cantina do
Centro Escolar Visconde Vila Maior.
12. Encerramento do parque coberto, sendo apenas utilizado pelos utilizadores avençados
13. Suspensão da participação do público nas reuniões de câmara.
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14. Suspensão dos prazos dos procedimentos concursais em curso, para evitar deslocações
reforçando a importância do confinamento domiciliário.
15. Ativação do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil até dia 10 de abril de 2020
16. Proibição de todas as práticas de caravanismo, excursões turísticas e tráfico fluvial turístico
(atracamento).
17. Obrigatoriedade de todas as pessoas que venham do estrangeiro ou outro concelho dar
conhecimento à Junta de Freguesias, devendo as mesmas ficar em isolamento preventivo.
18. Circulação de veículos de sensibilização pelas freguesias do concelho e que alertam a
população para a necessidade de ficar em casa.
19. Comunicado à população aquando da confirmação do primeiro caso de covid-19 no concelho,
apelando à serenidade e à responsabilidade de cada um se manter em casa. (24 Março 2020)
20. Desinfeção das ruas e espaços públicos do concelho, através da pulverização com hipoclorito
de sódio (24 e 25 Março)
21. Aviso à comunidade Búlgara para que as pessoas que regressem de um país estrangeiro se
mantenham em isolamento profilático. (25 Março 2020)
22. Interdição, a título excecional e transitório, enquanto durar o estado de emergência, da
realização de quaisquer eventos de natureza desportiva e cultural, reuniões ou ajuntamento de
pessoas, independentemente do motivo ou natureza.
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23. Lavagem e desinfeção extraordinária de todos os equipamentos de deposição de resíduos do
concelho, com especial enfoque nas pegas e tampas, com um produto adequado à eliminação
do vírus covid-19. (31 Março, 1 e 2 Abril)
24. A Câmara Municipal de Torre de Moncorvo, a Santa Casa da Misericórdia de Torre de
Moncorvo e mais de 37 voluntários uniram-se para confecionarem máscaras de proteção, que
serão entregues às IPSS , instituições e população em geral.
25. Colocação de proteções nos balcões de atendimento do Centro de Saúde
26. Aquisição de 490 testes ao covid- 19, que numa primeira fase foram utilizados para fazer o
despiste a todos os profissionais que trabalham nas diversas Instituições Particulares de
Solidariedade Social (IPSS) do concelho. (1 abril 2020)
27. Cancelamento dos seguintes eventos: Feira Medieval, Festival do Solstício e Encontro História
e Cultura Judaicas, determinando que as verbas previstas em orçamento para os referidos
Eventos, serão utilizadas para fazer face a despesas resultantes do Estado de Emergência. (2
abril 2020)
28. Criação de duas Unidades de Acolhimento com capacidade para 55 camas, que serão usadas
em caso de emergência ou urgência no concelho. Um dos espaços está situado no Estádio
Eng. José Aires, onde foram instaladas 20 camas e outro no pavilhão municipal, com
capacidade para cerca de 35 camas.
29. Prorrogação da vigência do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Torre de
Moncorvo, por um período de mais 15 dias úteis, até 1 de maio de 2020. ( 8 de abril 2020)
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30. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual, nomeadamente fatos de proteção
individual, óculos de proteção e máscaras cirúrgicas. O referido material destina-se a
funcionários e entidades que colaboram com o município no combate ao covid-19,
nomeadamente Proteção Civil, Bombeiros Voluntários e instituições.
31. Criação de uma página no site do Município destinado ao Covid 19, que se pretende que seja
uma veiculo de informação primordial para a população. (9 Abril 2020)
32. Colaboração com a Santa Casa da Misericórdia na descontaminação da Unidade de Cuidados
Continuados, serviço efetuado pelo Exército nos pisos inferiores do edifício. (12 abril 2020)

Medidas de Minimização e apoio à população
33. Aviso a utentes, beneficiários do Transporte não urgente de doentes e do transporte de
Doentes oncológicos, protocolado entre os Bombeiros de Torre de Moncorvo e o município de
Torre de Moncorvo, que devem entregar na central telefónica dos bombeiros voluntários ou
comunicar

através

do

telefone

279200200,

as

marcações

de

novas

consultas/exames/tratamentos, bem como o cancelamento das mesmas. (17 de Março 2020)
34. Em colaboração com as Juntas de Freguesias do concelho o Município de Torre de Moncorvo
ajuda a população com os pedidos de receitas médicas. (20 Março 2020)
35. Fornecimento de refeições, em colaboração com as Juntas de freguesias do concelho, a quem
está em isolamento profilático
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36. Implementação de aulas online na Escola Municipal Sabor Artes
37. Suspensão, por um período de um mês, a título excecional e transitório dos processos de
execução fiscal e dos processos de contraordenação. (26 Março 2020)
38. A suspensão do pagamento das rendas de todas as lojas e espaços do Mercado Municipal
que se encontrem encerradas ou com horários reduzidos em virtude da presente situação. (27
Março 2020)
39. A restituição das taxas já pagas pelos feirantes pela ocupação dos espaços de venda
reservados no local onde se realiza a feira, descontando-se o proporcional referente aos meses
anteriores à suspensão.
40. Divulgação do número de apoio psicológico à comunidade, da equipa de saúde mental da ULS
Nordeste. (30 Março de 2020)
41. Suspensão

do

pagamento

das

rendas

de

todos

os

espaços/estabelecimentos

concessionados pelo Município que se encontrem encerrados ou com horários reduzidos em
virtude da presente situação. (31 Março 2020)
42. Criação de base de dados de Voluntariado para colaborarem com as instituições do
concelho, na prestação de diversos cuidados e apoios aos munícipes.
43. Apoio a empresas e empreendedores no Gabinete de Apoio ao Investidor, nomeadamente no
acesso e aplicação de várias medidas de apoio criadas pelo Governo e outras entidades.
44. Disponibilização de listagem de restaurantes Take Away no concelho (6 Abril 2020)
45. Entrega de livros e matéria escolar a alunos carenciados
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46. Fornecimento de refeições a alunos carenciados
47. Disponibilização online, através dos canais do município, de atividades destinadas às crianças
do pré-escolar, de educação física, artes plásticas, música, inglês e hora do conto
48. Suspensão das rendas das habitações sociais após análise caso a caso, e quando se
verifiquem perdas de rendimento comprovadas após a pandemia.
49. Autorização do exercício da atividade por vendedores itinerantes, para garantir o acesso aos
bens de primeira necessidade ou de outros bens considerados essenciais na presente
conjuntura, pela população, em todas as localidades do concelho de Torre de Moncorvo. (20
abril 2020).
50. Criação e divulgação de folheto informativo sobre como circular de forma mais segura nos
passeios e de como proceder no acesso ao comércio e serviços.
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