ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PORTEL

VOTO DE CONGRATULAÇÃO

Para fazer face ao combate à situação epidemiológica do Covid-19, o Município
de Portel tomou um conjunto de medidas de prevenção e de mitigação dos
efeitos da pandemia no concelho.
Trabalhando em rede com outras entidades e instituições a Câmara Municipal
tomou medidas de ordem profilática, económica, social e de proteção civil, que
contribuíram de forma decisiva para dar resposta às consequências dos
momentos difíceis que estamos a atravessar desde o passado mês de Março.
Em tempo apropriado a Câmara Municipal tomou medidas que permitiram
responder aos problemas, combatendo a pandemia e apoiando na ajuda aos
grupos sociais mais vulneráveis, como é o caso das crianças, idosos e grupos
de risco.
Aprovando o Plano de Contingência, suspendendo o atendimento presencial ao
público como forma de proteger os trabalhadores do Município e os munícipes,
foi concedido o regime de teletrabalho, foram dispensados os trabalhadores
inseridos em grupos de risco e foram constituídas equipas de trabalhadores
que garantiram serviços mínimos em todos sectores da Câmara ao mesmo
tempo que permitiu a todos os trabalhadores a permanência no domicílio por
um período mínimo de 14 dias seguidos.
Foram reforçadas as ações de desinfeção e higienização e concedidos apoios
para a aquisição de equipamentos de proteção individual a entidades e
instituições do concelho.
Foi constituído um Fundo de Emergência Municipal destinado a mitigar os
efeitos da pandemia e a auxiliar famílias, empresas, instituições sociais e
movimento associativo.
Foi assegurada a continuidade do pagamento aos agentes sociais, culturais e
desportivos do concelho dos subsídios anteriormente concedidos e acordados.
Mantiveram-se as bolsas de estudo aos alunos do ensino superior e as bolsas
mensais aos jovens do Programa Municipal de Ocupação Temporária de
Jovens.

Executaram-se obras de reabilitação e adaptação no edifício do antigo Centro
de Saúde o qual se equipou por forma a constituir uma “Unidade de
Acolhimento COVID-19”.
Na sequência do levantamento efetuado pelo Agrupamento de Escolas de
Portel foram cedidos equipamentos informáticos a todos os alunos do 1º, 2º e
3º ciclos que não os possuíam por forma a poderem acompanhar as aulas
neste terceiro período.
Para assegurar a frequência das aulas presenciais dos alunos do 11.º e 12.º
ano de escolaridade em Évora, com segurança e com horários mais
adequados à atividades letivas, foi disponibilizado transporte de manhã e de
tarde com paragem junto às escolas que frequentam.
Foi atribuída uma comparticipação de 20.000 euros na aquisição de
ventiladores para o Hospital do Espírito Santo e equipamentos de proteção
individual para o Hospital e outras instituições.
Foi garantida a comparticipação e a realização de testes COVID-19 a todos os
funcionários e colaboradores dos lares de idosos, centros de dia e apoio
domiciliário com atividade no concelho e a todos os profissionais que trabalham
nas creches e educação pré-escolar.
Implementou-se um plano de iniciativas que, com recurso às novas
tecnologias, permitiu interagir com os munícipes dos vários níveis etários por
forma a dar continuidade a diversas atividades desportivas, artísticas, culturais
e lúdicas.
A Assembleia Municipal de Portel reunida em sessão ordinária no dia 15 de
junho de 2020 congratula-se e felicita a Câmara Municipal de Portel pela
imediata e eficaz resposta no combate à grave situação epidemiológica que
assolou o País e o Mundo.

*Voto apresentado pelos eleitos do PS e aprovado por unanimidade.

