
 

 Gabinete da Presidência 

 

DESPACHO  

N.º 12/P/2020 

Medidas Específicas para as ERPI`S 

 

Considerando que: 

1. Através do meu Despacho 9/P/2020 determinei, após parecer da Comissão 

Municipal de Proteção Civil, a ativação do Plano Municipal de Emergência, 

declarando a situação de alerta municipal, consagrando, para o efeito, um 

conjunto de medidas e recomendações para travar a propagação da 

pandemia causada pela COVID-19 no concelho; 

2. Enquanto responsável máximo da Proteção Civil Municipal estou 

permanentemente a monitorizar e avaliar a situação relacionada com a 

propagação da COVID-19, em articulação com as principais entendidas 

concelhias, regionais e nacionais, sendo, por isso, necessário fazer ajustamentos 

recorrentes às medidas já implementadas, por forma a reforçar a eficácia e 

eficiência das mesmas; 

3. A situação verificada nos Lares de Idosos a nível nacional requer especial 

atenção, sendo por isso, necessário tomar, desde já, as medidas necessárias 

para, em caso de infeção ou suspeitas de infeção, existirem alternativas para 

salvaguardar todos os idosos e trabalhadores dos mesmos. 

Face ao exposto determino que: 

1. Seja afeto, na sua totalidade e de forma exclusiva, como primeira opção, o 

edifício do Hotel, sito Rua de São João, 5130-321 São João da Pesqueira, pelo 

período de dois meses, para o caso de haver necessidade de colocar idosos 

provenientes das ERPI`S do concelho; 

2. Sejam preparados os procedimentos para afetar, na sua totalidade e de forma 

exclusiva, como opções de retaguarda, os Edifícios da Escola Profissional do Alto 

Douro, Edifício do Agrupamento de Escolas e a Ala atualmente desativada do 

Centro de Saúde de S. João da Pesqueira, para o caso de haver necessidade 

de colocar idosos provenientes das ERPI`S do concelho, não tendo o edifício 

referido no pontos 1 capacidade de resposta suficiente para o efeito; 

3. O Serviço de Proteção Civil proponha à Direção da ASDOURO e ao Diretor da 

ESPRODOURO, a preparação desse Edifício para, no caso do edifício referido no 

ponto 1 não ter capacidade de resposta, este possa ser utilizado para o mesmo 

efeito; 



 

4. O Serviço de Proteção Civil proponha à DGESTE, em articulação com a Diretora 

do Agrupamento de Escolas de S. João da Pesqueira, a preparação do edifico 

do Agrupamento para, no caso dos edifícios referidos anteriormente não terem 

capacidade de resposta, este possa ser utilizado para o mesmo efeito; 

5. O Serviço de Proteção Civil proponha à ARS, em articulação com o Diretor do 

Centro de Saúde S. João da Pesqueira, a preparação da Ala desse Centro para, 

no caso dos edifícios referidos anteriormente não terem capacidade de 

resposta, este possa ser utilizado para o mesmo efeito; 

6. O Serviço de Proteção Civil prepare de imediato, em articulação com o 

responsável da Divisão administrativa e Financeira, os procedimentos para 

garantir a locação do hotel referido em 1, bem como a sua limpeza e 

preparação para a receção de idosos em articulação com as ERPI`S e de 

acordo com as suas recomendações; 

7. O serviço de Proteção Civil, em articulação com o Serviço de Contratação 

Pública, proceda à aquisição do maior número de testes possíveis para a COVID-

19, por forma a abranger a totalidade dos utentes e trabalhadores das ERPI`S, 

tendo em consideração a disponibilidade de testes das empresas fornecedoras; 

8. O Serviço de Proteção Civil requisite às corporações dos Bombeiros do concelho 

e à ANPC a reserva de camas para salvaguardar eventuais necessidades, 

designadamente para colocação nos edifícios referidos nos pontos 1 e 2; 

9. Se dê conhecimento imediato do presente Despacho aos responsáveis das IPSS`S 

com ERPI`S e à Comissão Municipal de Proteção Civil; 

O presente despacho não isenta o cumprimento do previsto na Lei e nas orientações e 

recomendações emanadas pelas Autoridades de Saúde e no previsto nos meus 

despachos anteriores relativos à COVID-19. 

O presente despacho não impede que a qualquer momento se determinem outras 

orientações em função da avaliação e recomendações que venham a ser feitas. 

S. João da Pesqueira, 28 de março de 2020 

 

O Presidente da Câmara 

 

___________________________ 

(Manuel António Natário Cordeiro) 

 


