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ATA N.º 11 
 

DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FLOR, 

REALIZADA A DOZE DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE  

 

 

Aos doze dias do mês de Março do ano de dois mil e vinte, no Edifício do Centro Cultural 

de Vila Flor e Sala de Reuniões respetiva, reuniu pelas onze horas a Câmara Municipal de Vila 

Flor, sob a Presidência do Senhor Presidente da Câmara, Fernando Francisco Teixeira de Barros, 

estando presentes os Senhores Vereadores, Pedro Miguel Saraiva Lima Cordeiro de Melo, da 

Coligação PPD-PSD/CDS-PP; Quintino Augusto Pimentel Gonçalves, do PS; Ana Sofia dos 

Santos Carvalho Gonçalves Ramos, da Coligação PPD-PSD/CDS-PP e Abílio Batista Maia 

Evaristo, do PS. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

       

ORDEM DO DIA: 

 

GAP – GABINETE DE APOIO AO PRESIDENTE 

 

IMPLEMENTAÇÃO DO CONJUNTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS NO 

ÂMBITO DA EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICAS DO CORONAVIRUS COVID-19: - 

Presente proposta do Grupo Coordenador do Plano de Contingência do Município de Vila 

Flor – ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Presente na reunião de câmara o Grupo Coordenador do Plano de Contingência da 

Câmara Municipal de Vila Flor.---------------------------------------------------------------------- 

 

PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL:- 

O Senhor Presidente da Câmara, Fernando Francisco Teixeira de Barros, deu 

conhecimento da reunião do Conselho Intermunicipal da CIM-TTM (Comunidade 

Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes), realizada ontem dia onze de Março de dois 

mil e vinte, tendo transmitindo as principais medidas a adotar pelos municípios da 

comunidade intermunicipal, no âmbito da evolução epidemiológica do CORONAVÌRUS – 

COVID-19. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VEREADOR PEDRO MIGUEL SARAIVA LIMA CORDEIRO DE MELO:- 

O Senhor Vereador Pedro Miguel Saraiva Lima Cordeiro de Melo, informou 

concordar com as medidas propostas, mas parece-lhe razoável recomendar e fazer os 

possíveis para que as escolas encerrem de imediato, devido aos comportamentos sociais dos 

alunos, com especial destaque para os alunos com menor idade; ---------------------------- 

Sugeriu também que as reuniões de câmara se façam através de videoconferência;- 

Que se resguarde o mais possível os serviços da autarquia para que estes possam vir 

a assegurar condições de apoio à população mais idosa do concelho. ----------------------- 
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VEREADOR ABÌLIO BATISTA MAIA EVARISTO:- 

O Senhor Vereador a Tempo Inteiro Abílio Batista Maia Evaristo, informou que 

está marcado um evento de cicloturismo para os dias 15 e 16 de Março no concelho de Vila 

Flor com a presença de 80 participantes e uma visita ao Centro Interpretativo do Cabeço 

da Mina em Assares, infraestrutura da qual a autarquia é proprietária, de um grupo de 

alunos do concelho de Vila Nova de Foz Côa. --------------------------------------------- 

Terminou, dando conta que, acima de tudo, devem ser seguidas as recomendações 

das autoridades de saúde nacionais. -------------------------------------------------------------------- 

 

VEREADOR PEDRO MIGUEL SARAIVA LIMA CORDEIRO DE MELO:- 

O Senhor Vereador Pedro Miguel Saraiva Lima Cordeiro de Melo, deu conta que o 

essencial é conseguir uma estratégia de comunicação para fora, de forma a atingir todas as 

faixas etárias. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL:- 

O Senhor Presidente da Câmara, Fernando Francisco Teixeira de Barros, e quanto 

às informações do Senhor Vereador Abílio Batista Maia Evaristo, relativamente à visita 

dos dois grupos ao concelho de Vila Flor, deu conta que devem ser notificados para que as 

respetivas atividades sejam canceladas, pois a autarquia não vai licenciar nem autorizar os 

eventos, de acordo com a proposta sugerida pelo Grupo Coordenador do Plano de 

Contingência da autarquia. ------------------------------------------------------------------------------- 

Que acima de tudo, sejam tomadas medidas com serenidade e sem criar alarmismos.  

Que devem ser apresentadas e aprovadas propostas justas, coerentes e que sejam 

exequíveis; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

É de opinião que deveria ser elaborado um plano de contingência de nível regional.   

    

Colocada a votação, foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta do Grupo 

Coordenador do Plano de Contingência da autarquia de Vila Flor.------------------------------ 

 

 

 

 

 Sendo treze horas e cinco minutos, foi declarada encerrada a reunião, tendo sido 

deliberado, por unanimidade, aprovar e assinar a respetiva minuta da qual se elaborou a presente 

Ata que, depois de aprovada e assinada, vai ser exarada no respetivo livro de atas. ---------------- 

 

 

 

 

 

E eu, João Alberto Correia, Chefe da Unidade Orgânica de 3º Grau, Administrativa e 

Qualidade, em Regime de Substituição, que a secretariei, redigi, subscrevi e assino. -------------- 
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