INFORMAÇÃO À POPULAÇÃO
CÂMARA DISPONIBILIZA APOIO A CENTRO DE SAÚDE, IPSS E IDOSOS

No contexto atual de medidas extraordinárias para responder à situação pandémica
causada pelo Coronavírus/Covid-19 e tendo em conta a publicação da portaria
n.71/2020 de 15 de março, bem como as recomendações emitidas pela Direção-Geral
da Saúde, o Presidente da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar convocou todos os
Vereadores e Dirigentes de 2º e 3º graus para reunião extraordinária, decorrida no dia
16 de março pelas 10 horas, tornando-se a seguinte decisão com efeitos a partir de 17
de março:
1) Criar rotatividade de funcionários nos serviços, de forma a reduzir o número de
pessoas nos espaços e em caso de contágio não haver propagação;
2) Presidente da Câmara pretende manter a autarquia sempre aberta,
independentemente de ser implementado o Estado de Emergência;
3) O prazo de pagamento da fatura da água foi dilatado para noventa dias (inclusive
a última já emitida que referia os trinta dias);
4) Informar o ACES/Centro de Saúde e Extensões de Saúde de Pedras Salgadas e
Campo de Jales da disponibilidade de apoio em recursos humanos e materiais que
possa suprir dificuldades;
5) Disponibilizar recursos humanos e materiais às IPSS que solicitem esses apoios;
6) Juntamente com as Juntas de Freguesia e Proteção Civil, estabelecer a rede de
apoio a idosos no que concerne à aquisição de medicamentos;

7) A rede de apoio pretende incluir compra de produtos alimentares e de higiene para
os idosos do concelho;
O Presidente da Câmara quer que as Juntas de Freguesia, a Proteção Civil e os
Funcionários Municipais apoiem a população mais idosa e fragilizada. Nesse sentido,
todos os idosos que pretendam os apoios referidos devem contactar via telefone a
respetiva Junta de Freguesia ou a Proteção Civil (Tlm.: 961537525).
Atenção que as boas intenções das pessoas são aproveitadas por outras com propósitos
de fraude, pelo que, apela-se à população voluntariosa que queira integrar a rede de
apoio aos idosos que o faça contactando a Proteção Civil.

Vila Pouca de Aguiar, 17 de Março de 2020
O Presidente da Câmara de Vila Pouca de Aguiar,
António Alberto Pires de Aguiar Machado

