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1. Introdução 

O Plano de Contingência para o vírus COVID-19 da Câmara Municipal de Moura, 

doravante apenas referido como Plano, apresenta as orientações técnicas sobre este 

assunto para a estrutura interna da Câmara Municipal de Moura. 

Este documento pretende ser uma resposta às orientações emanadas pela Direção Geral 

da Saúde (DGS) e Despacho nº 2836-A/2020 dos Gabinetes das Ministras da 

Modernização do Estado e da Administração Pública, do Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social e da Saúde, no sentido de cada instituição pública ou privada, se 

preparar através do seu próprio Plano de Contingência, para enfrentar o surgimento de 

eventuais casos de infeção. 

O mesmo pretende-se dinâmico, de avaliação constante e sempre em articulação com as 

entidades externas, nomeadamente com a autoridade local de saúde (ULSBA). 

O Comité de Emergência da Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou Emergência 

de Saúde Pública de Âmbito Internacional, no âmbito do Regulamento Sanitário 

Internacional. De acordo com o Centro Europeu de Prevenção de Controlo das Doenças 

(ECDC), o impacto potencial da COVID-19 é elevado, sendo provável a propagação 

continuada e global do vírus.  

2. População Alvo 

Trabalhadores do Município de Moura. 

3. Objetivos 

O presente Plano pretende assim antecipar e gerir o impacto de uma situação de 

eventuais casos de contaminação entre os colaboradores da Câmara Municipal, 

assegurando o cumprimento da missão deste Município. 

Foram estabelecidos os seguintes objetivos: 

- Definir a estrutura operativa do Plano; 

- Identificar o risco de exposição ao vírus nos vários locais de trabalho e promover ações 

que visem a redução do risco de contaminação; 
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- Preparar os trabalhadores perante um caso suspeito; 

- Identificar as atividades essenciais e prioritárias da Câmara Municipal; 

- Garantir a correta e adequada informação (nível interno e externo), de modo a formar e 

informar convenientemente os trabalhadores do Município; 

- Envolver as Juntas de freguesia, organismos e instituições locais nas campanhas de 

informação; 

- Preparar o restabelecimento da situação e atividades normais tão rápido e seguro 

quanto possível. 

4. Âmbito de aplicação  

Este Plano estabelece e documenta os procedimentos de decisão e coordenação das 

ações e o processo de comunicação interno e externo, nomeadamente com as entidades 

nacionais de saúde, Juntas de freguesia, organismos e instituições locais. 

Estão sujeitos às medidas e procedimentos definidos neste Plano os edifícios e 

equipamentos municipais referidos no ponto 11.1. 

5. Distribuição do plano  

- Presidente da Câmara Municipal, Vereadores e Assembleia Municipal; 

- Chefes de Divisão e de Unidades Orgânicas;  

- Serviço Municipal de Proteção Civil;  

- Serviço de Higiene e Segurança no Trabalho; 

- Bombeiros Voluntários de Moura; 

- Todos os trabalhadores e colaboradores da Câmara Municipal. 
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6. Enquadramento da questão   

 
6.1. O que é o Coronavírus – Covid-19? 

O novo coronavírus, intitulado COVID-19, foi identificado pela primeira vez em dezembro 

de 2019, na China, na Cidade de Wuhan. Este novo agente nunca tinha sido previamente 

identificado em seres humanos, tendo causado um surto na cidade de Wuhan. A fonte da 

infeção é ainda desconhecida. Os Coronavírus são uma família de vírus conhecidos por 

causar doença no ser  humano. A infeção pode ser semelhante a uma gripe comum ou 

apresentar-se como  doença mais grave, como pneumonia. 

6.2.  Como se transmite? 

A COVID-19 transmite-se por contacto próximo com pessoas infetadas pelo vírus, ou 

superfícies e objetos contaminados. Esta doença transmite-se através de gotículas 

libertadas pelo nariz ou boca quando tossimos ou espirramos, que podem atingir 

diretamente a boca, nariz e olhos de quem estiver próximo. 

As gotículas podem depositar-se nos objetos ou superfícies que rodeiam a pessoa 

infetada. Por sua vez, outras pessoas podem infetar-se ao tocar nestes objetos ou 

superfícies e depois tocar nos olhos, nariz ou boca com as mãos. 

6.3.  Quais os principais sintomas? 

As pessoas infetadas podem apresentar sinais e sintomas de infeção respiratória aguda 

como febre, tosse e dificuldade respiratória. 

Em casos mais graves pode levar a pneumonia grave com insuficiência respiratória 

aguda, falência renal e de outros órgãos e eventual morte. 

 

6.4.  Qual o tempo de incubação? 

O período de incubação estimado do COVID-19 (até ao aparecimento de sintomas) é de 2 

a 14 dias, segundo as informações publicadas pelas autoridades internacionais.  
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7. Equipa Operativa 

 

 
 

8. Informação e capacitação 

-Enviar o plano de contingência e textos de apoios por e-mail a todos os trabalhadores e 

afixar nos vários serviços; 

-Afixação de cartazes nos vários serviços; 

-Distribuição de folhetos informativos acerca da temática; 

-Afixar junto dos lavatórios a demonstração da técnica de higienização das mãos; 

-Disponibilizar, no site da Câmara Municipal de Moura, informação atualizada e 

hiperligações (links) a fontes de obtenção de informação precisa sobre a epidemia e 

prevenção da gripe. 

9. Medidas de Higiene 

9.1. Medidas de higiene pessoal 

- Lavar frequentemente as mãos, com água e sabonete líquido, esfregando-as bem 

durante pelo menos 20 segundos; 

Presidente da Câmara Muncipal: Álvaro Azedo 

Substitutos: Vereador José Banha/Vereadora Lurdes 
Balola 

Equipa 
Operativa 

DGARH 

Segurança e Higiene no 
Trabalho 

Ana Carolina Camacho 

Serviço 
Municipal de 
Proteção Civil 

Diogo Saraiva 

Higiene e Limpeza 

Encarregado 
Manuel Pica 

e empresa externa 

Manutenção 

Responsáveis 
por cada sala 
de isolamento 
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- Reforçar a lavagem das mãos antes e após o contacto com alimentos, após o uso das 

instalações sanitárias; 

- Usar, em alternativa, para higiene das mãos, uma solução antissética de base alcoólica 

(SABA); 

- Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar; 

- Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida; 

- Tossir ou espirrar para um lenço (de utilização única) ou para o braço com o cotovelo 

fletido, e não para as mãos; 

- Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca; 

- Evitar cumprimentos com contacto físico; 

- Limpar com frequência as superfícies e equipamentos de contacto (teclado, secretária, 

telemóvel, etc.); 

- Caso apareça algum sintoma, como tosse, febre ou dificuldade respiratória (no próprio 

ou seus conviventes), reduzir os contactos sociais, não se deslocar para os serviços de 

saúde e telefonar para a Linha SNS24 (808 24 24 24). 

 

9.2.  Medidas de higiene nas infraestruturas 

Dado que, em condições ideais, o vírus pode permanecer ativo em superfícies durante 

alguns dias, é essencial a sua limpeza e desinfeção frequente e adequada: 

-Arejar os gabinetes ao longo do dia; 

- A frequência de limpeza e desinfeção de superfícies, nomeadamente tampos de mesas, 

teclados, corrimãos, maçanetas de portas, botões de elevador, recomendada é, no 

mínimo, uma vez por dia e sempre que necessário; 

- A higienização e limpeza deve ser adequado ao tipo de revestimento, deve ser realizada 

com detergente desengordurante, seguido de desinfetante tais como solução de 
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hipoclorito de sódio contendo 1000 ppm de cloro ativo ou álcool a 70º. O uso de 

detergentes e desinfetantes, deve estar de acordo com as recomendações do fabricante 

quanto à quantidade, diluição e tempo de contacto; 

- Garantir a disponibilidade de água, sabonete líquido e toalhetes de papel para secagem 

das mãos em todas as instalações sanitárias e outros pontos de lavagem das mãos; 

- Garantir a disponibilidade de SABA nos locais de entrada/saída dos edifícios, zona de 

maior aglomeração de pessoas, em cada piso junto das escadas, e outros locais que se 

justifiquem quer pelo número de pessoas ou distância aos pontos de higienização; 

- Os resíduos que resultem da higienização corrente podem ser descartados como 

habitualmente. 

10. Medidas a adotar 

A Câmara Municipal de Moura implementará de imediato as seguintes medidas 

preventivas e de monotorização:  

- Disponibilização de dispensadores de SABA (condicionado à sua existência no 

mercado);  

- Divulgação massiva de informação atualizada sobre o COVID-19; 

- Acompanhamento das orientações transmitidas pela DGS; 

- Divulgação de medidas preventivas; 

- Preparação das instalações para servir de área de isolamento; 

- Avaliação dos eventos no concelho, caso a caso de acordo com as orientações 

atualizadas da DGS; 

- Reuniões semanais com o executivo, chefes de divisão, serviço municipal de proteção 

civil, segurança e higiene no trabalho, presidentes de juntas de freguesias, diretores dos 

agrupamentos de escolas, CPCJ, autoridade de saúde local, de forma a manter uma 

permanente articulação na tomada de decisão; 
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- Suspender todas as iniciativas promovidas pela Câmara Municipal de Moura, durante o 

mês de março; 

- Suspender, com efeitos imediatos, os transportes municipais para deslocações do 

movimento associativo (desportivas e recreativas); 

- Suspender a utilização de equipamentos municipais em provas desportivas; 

- Suspensão das atividades da Universidade Sénior. 

11. Área de isolamento 

A sala de isolamento tem como finalidade evitar ou restringir o contacto direto com casos 

suspeitos, deve estar disponível para ser acionada por qualquer caso suspeito (não 

devem estar trancadas).  

O circuito desde o local onde se encontra o trabalhador até à sala de isolamento deve ser 

o mais curto possível, evitando o contacto com os colegas.  

Nesta área, ou próxima desta, deve existir uma instalação sanitária devidamente 

equipada para a utilização exclusiva do caso suspeito. 

A sala de isolamento deve ter: 

• Ventilação natural, ou sistema de ventilação mecânica; 

• Revestimentos lisos e laváveis (ex. não deve possuir tapetes, alcatifa ou 

cortinados); 

• Telefone ou telemóvel (no caso de o próprio não ter o seu consigo);  

• Cadeira ou marquesa;  

• Água e alguns alimentos não perecíveis;  

• Contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico);  

• SABA (disponível no interior e à entrada desta área);  

• Toalhetes de papel;  

• Máscaras cirúrgicas;  

• Luvas descartáveis;  

• Termómetro. 
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11.1. Áreas definidas para isolamento em cada um dos edifícios do Município  

 

Edifício  Área de isolamento Responsável 

Câmara Municipal  Sala da Vereadora Lurdes 

Balola 

Sala da Drª Raquel Martins 

Sala da Drª Maria José Lufinha 

Ana Carolina Camacho 

Àgora Social Sala de audição Diogo Saraiva 

Posto de Turismo Gabinete administrativo Isabel Bicho 

Biblioteca Municipal de 

Moura 

Gabinete do técnico José 

António Oliveira 

José António Oliveira 

Oficinas Municipais Sala de Reuniões Mário Valério 

Arquivo Histórico Sala do técnico Octávio Patrício  Ana Carolina Camacho 

Arquivo Intermédio Devido ao número reduzido de 

trabalhadores e à ausência de 

salas de acordo com a 

orientação número 006/2020 da 

DGS, em caso suspeito a 

própria instalação torna-se área 

de isolamento. 

 

Ana Carolina Camacho 

Museu Municipal Marisa Bacalhau 

Museu Alberto Gordillo 

Museu Arte Sacra 

Museu Matadouro 

Museu Lagar de Varas 

Polo Bibliotecário em 

Amareleja 

José Lucas 

Casa mortuária Mário Valério 

Delegação da Câmara 

Municipal em Amareleja 

José Lucas 

Delegação da Câmara 

Municipal em Santo 

Aleixo da Restauração 

Glória Balancho  



 

 

11 
 

Ludoteca em Moura Magda Simões 

Piscina Coberta Francisco Semião  

Pavilhão 

Gimnodesportivo 

Francisco Semião 

Posto Internet Ana Carolina Camacho 

Termas Municipais Ana Margarida João 

Universidade Sénior Helena Chamorro 

Cemitério Mário Valério 

 

No final de cada utilização da sala de isolamento, o trabalhador responsável pela 

comunicação, comunicará ao Encarregado Operacional, o qual providenciará a 

limpeza/desinfeção da mesma. 

12. Medidas específicas em caso suspeito 

Qualquer pessoa com sinais e sintomas (febre ou tosse ou dificuldade respiratória) e 

ligação epidemiológica: 

- História de viagem para áreas com transmissão comunitária ativa nos 14 dias antes do 

início de sintomas; 

- Contacto com caso confirmado ou provável de infeção por SARS-CoV-2/COVID-19 nos 

14 dias antes do início dos sintomas; 

- Profissional de saúde ou pessoa que tenha estado numa instituição de saúde onde são 

tratados doentes com COVID-19. 

Deve dirigir-se para a área de isolamento e informar (antes ou depois) o responsável 

definido pela entidade (preferencialmente por via telefónica), que acompanhará o caso 

suspeito desde o seu contacto até à sua saída. 
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O caso suspeito, já na área de isolamento, deve: 

 

 

Deve ser dada especial atenção à limpeza e desinfeção do posto de trabalho do caso 

confirmado (incluindo materiais e equipamentos utilizados por este). Devem ser também 

armazenados os resíduos do caso confirmado em saco de plástico (com espessura de 50 

ou 70 mícron) que, após ser fechado (ex. com abraçadeira), deve ser segregado e 

enviado para operador licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco 

biológico. Para este fim, o responsável da entidade poderá articular-se com os 

responsáveis das entidades que já têm este circuito de gestão de resíduos definido. 

13. Instalações e equipamentos 

Deve ser feita a atualização do levantamento da capacidade em termos de instalações, 

equipamentos e materiais, nomeadamente: 

- Verificar as condições de higiene e segurança das instalações; 

- Verificar as condições de ventilação. Em caso de anomalia notificar o responsável 

definido pela entidade; 

Contactar a Linha 
SNS24 e seguir as 

instruções 

Colocar máscara 
cirúrgica e luvas  

(colocadas pelo próprio) 

Após validação do 
caso pela Linha SNS24 

e evacuação 
  

A sala de isolamento deve ser 
limpa e desinfetada por um 
trabalhador devidamente 
equipado com máscara 

cirúrgica e luvas descartáveis 

Se o caso não for 
validado pela Linha 

SNS24 

Aplicar os procedimentos 
habituais de limpeza e 
desinfeção na sala de 

isolamento 
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- Promover o arejamento de todos os locais, mantendo as janelas abertas sempre que 

possível; 

- Assegurar as medidas de higiene definidas anteriormente. 

14. Atividades Prioritárias  

De acordo com a evolução da situação poderá ser aconselhável, a fim de diminuir os 

riscos de contágio, suspender temporariamente determinadas atividades que não sejam 

absolutamente necessárias para a prestação de serviços essenciais.  

Nesse caso, por indicação da Equipa Operativa, os trabalhadores poderão ficar 

dispensados de se apresentarem no local de trabalho, ou poderão substituir outros 

trabalhadores noutras atividades consideradas essenciais (de acordo com o seu perfil de 

competências).  

A Equipa Operativa considera como atividades prioritárias desenvolvidas na Câmara 

Municipal de Moura os serviços de:  

- Ação Social; 

- Aprovisionamento;  

- Comunicações;  

- Contabilidade;  

- Coveiro;  

- Higiene e segurança no trabalho;  

- Informática;  

- Limpeza de ruas;  

- Obras Municipais;  

- Fiscalização: 

- Proteção civil;  

- Recursos Humanos;  

- Taxas e licenças;  

- Tesouraria. 
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Listagem de trabalhadores em situação de isolamento 

Certificação de Isolamento Profilático 

 

Identificação de trabalhadores em situação de isolamento, 

____________________________________________, Autoridade de Saúde de 

__________________, determino o isolamento de trabalhadores da Câmara Municipal de 

Moura, com o número de identificação fiscal 502 174 153, pelo período de ___/___/_____ 

a ___/___/_____, por motivo de perigo de contágio e como medida de contenção de 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 

Ficam sujeitos a isolamento: 

 

N.º de Cartão de Cidadão 

de Cidadão (*) 

Nome completo (*) Data de nascimento (ano, 

mês, dia) (*) 

   

   

   

   

   

   

   

(*) Preencher com os dados relativos aos trabalhadores, quando se trate de aplicar o n.º9 

do Despacho n.º 2836-A/2020, de 2 de março. 

 

Data: ___/___/_____ 

 

(Nome e assinatura da Autoridade de Saúde)  


