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COMUNICADO À POPULAÇÃO 
 

MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE CONTENÇÃO E MITIGAÇÃO DO 

COVID-19 (CORONAVIRUS) 

 
No seguimento:  

• Das directivas emanadas pelo Conselho de Ministros de 12/03/2020; 

• Indicações da Direção Geral de Saúde; 

• Plano de Contingência da J.F. de Monsanto, aprovado pelo executivo a 9/03/2020. 

 

O Executivo da Junta de Freguesia determina acrescentar as seguintes 

medidas, às já existentes no plano de contingência, aprovado com efeito 

imediato e de forma temporária, até informação do contrário: 

 
1. Encerramento dos serviços de atendimento público de carácter geral, de CTT e Espaço de 

Cidadão, promovendo o atendimento à distância, ficando a sua abertura condicionada 

apenas e só a casos urgentes e inadiáveis e aos APARTADOS no seguinte período: 2ª e 

6ªFeira - das 09h00 às 11h00 e 4ª Feira das 15h30 às 17h30, sendo nestes dias apenas 

permitido estar 2 pessoas em simultâneo dentro das instalações. 

 

2. Suspensão de todas as atividades recreativas/culturais/desportivas realizadas nos 

edifícios da junta de freguesia (Ex. atividades desportivas na Casa da Cultura). 

 

3. Accionar, em coordenação com a Unidade Local de Proteção Civil de Monsanto a iniciativa 

“Fique em Casa” – Nós Vamos por Si! Objetivo: medida de prevenção do contágio, do 

seguinte público alvo: Residentes com mais de 60 anos | Doentes Crónicos | Pais que 

fiquem em casa a tomar conta de filhos até 12 anos. Intuito: sensibilizar/apoiar à 

quarentena voluntária dos mesmos (Ver cartaz Próprio). 

 

Respeitem as orientações/obrigações transmitidas pela Direção-Geral da Saúde e entidades 

governamentais e religiosas. Dúvidas - contactar o executivo! Somos todos chamados a 

contribuir. PROTEJA-SE A SI E AOS OUTROS! 

 

Monsanto, 15 de Março de 2020,  

 

O Presidente da Junta de Freguesia 
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