
 
 
 
 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE  
ARRUDA DOS VINHOS 
Largo Miguel Bombarda 

2630-112 Arruda dos Vinhos 
Tel.: 263 977 000 
Fax: 263 976 586 

COMUNICADO 
MEDIDAS TEMPORÁRIAS PARA REDUZIR RISCOS 

DE EXPOSIÇÃO E CONTÁGIO AO COVID-19 
Considerando a ativação do Plano de Contingência do Município de Arruda dos Vinhos e as medidas de 

prevenção à propagação do COVID-19, a Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos toma as seguintes medidas 

temporárias com vista a reduzir os riscos de exposição e contágio:  

- Encerramento ao público dos seguintes serviços públicos municipais, a partir do dia 14 de março: 

 Piscina Municipal; 

 Centro Cultural do Morgado (Biblioteca Municipal Irene Lisboa, Auditório Municipal, Posto de 

Turismo, Oficina do Artesão e Serviço Educativo e Cultural); 

 Centros de Convívio Sénior; 

 Centro Municipal da Juventude; 

 Universidade das Gerações; 

 Casas de Banho Públicas; 

 Loja Social. 

 

- Cancelamento de todas as atividades e eventos culturais, sociais e desportivos promovidos pelo Município em 

recinto fechado. 

- Criação de um grupo de apoio à implementação do plano de contingência COVID-19 que reunirá diariamente, 

a partir de 16 de março. 

- Mantêm-se em funcionamento os serviços de atendimento, privilegiando-se o atendimento telefónico 

(263 977 000) ou por email (consultar listagem no site do município) e reforçando as medidas de prevenção 

integrantes do Plano de Contingência do Município de Arruda dos Vinhos. 

- Recomenda-se a todas as associações, coletividades e demais instituições do concelho que se abstenham de 

promover iniciativas que impliquem a concentração de pessoas. 

Estas medidas estão sujeitas a uma avaliação permanente, podendo a todo o momento ser alteradas. 

Reiteramos que a promoção da saúde, a prevenção da doença e a proteção civil começa em cada um de nós, 

cabendo em primeiro lugar, a cada um, implementar medidas de autoproteção. Em caso de dúvida contactar o Serviço 

Municipal de Proteção Civil (914 922 682 - proteccao.civil@cm-arruda.pt), sem prejuízo do contacto com o SNS 24 – 808 

242 424. 

Arruda dos Vinhos, 12 de março de 2020                                          O Presidente da Câmara Municipal 

André Rijo 


