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EDITAL N.º 8/2020
NOVAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS DE PREVENÇÃO E  CONTROLO DE INFEÇÃO DO

CORONOVÍRUS

Sílvia Cristina Tirapicos Pinto, Presidente da Câmara Municipal de Arraiolos, torna público que, na sequência da reunião

extraordinária da Comissão Municipal de Proteção Civil de 16 de março, e na sequência do comunicado do Conselho de

Ministros  de  12  de  março,  da  orientação  007/2020  da  Direção-Geral  da  Saúde  (DGS)  e  do  seu  próprio  Plano  de

Contingência,  são  adotadas  um conjunto  de  medidas,  com efeitos  imediatos,  que  visam salvaguardar  a  saúde  dos

trabalhadores e da população do concelho, nomeadamente:

1.  O encerramento ao público do Circuito de Manutenção da Manizola;

2.  O encerramento do Estádio Municipal Cunha Rivara;

3. O encerramento dos parques infantis e equipamentos séniores;

4.  O encerramento ao público do Parque Urbano do Vimieiro;

5. O encerramento ao Público da Sala de Convívio Sénior, sita no Vimieiro;

6. Em funerais, limitar o acesso ao interior dos cemitérios a familiares diretos do falecido;

7.  A  suspensão  dos  atendimentos  presenciais  de  todos  os  serviços  do  Município.  Os  serviços  mantém-se  em

funcionamento  e  todos  os  contactos  devem  ser  realizados  por  via  telefónica  (266490240) ou  correio  eletrónico

(geral@cm-arraiolos.pt). Excecionalmente,  atendendo  o  carácter  de  urgência  do  assunto,  pode  ser  agendado

atendimento presidencial, carecendo este de marcação prévia.

• Todos os pagamentos a efetuar ao município, designadamente, do serviço de águas, passam a beneficiar do

prazo adicional de um mês em relação à data limite prevista;

• Todos os pagamentos ao Município deverão ser efetuados, preferencialmente, através do Multibanco;

Estas medidas estão em vigor até ao dia 9 de abril. 

A situação será monitorizada de forma permanente, adotando-se, se necessário, novas medidas durante este período. 

Num contexto de imprevisibilidade da progressão da pandemia e tendo em conta que, até à data, não foram identificados

casos positivos na região Alentejo, importa agir preventivamente e com a devida tranquilidade,  apelando-se a toda a

população que siga as diretivas emanadas das entidades competentes.

Paços do Concelho, aos 17 de março de 2020

A  Presidente  da Câmara Municipal,

Sílvia Cristina T. Pinto
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