JUNTA DE FREGUESIA DE ARROUQUELAS
MUNICÍPIO DE RIO MAIOR

COMUNICADO
Nº 01

/ 2020

COVID-19
A Junta de Freguesia de Arrouquelas acompanha em permanência a situação
relacionada com o vírus COVID-19 [pandemia publicamente assumida pela
Organização Mundial de Saúde], seguindo de perto as orientações do Governo
Português, no pleno respeito pelas orientações da Direção Geral de Saúde [Despacho
n.9 2836-A/2020, de 2 de março], do Município de Rio Maior e restantes entidades
públicas e administrativas do Distrito de Santarém.
Assumindo a prudência que nos deve guiar na gestão deste problema, decidiu-se
suspender, com efeitos a partir de 16 de março do corrente ano, os serviços na
Secretaria da Junta de Freguesia, substituído por regime de teletrabalho durante este
período. Neste sentido, os atendimentos de serviço público deverão ser procurados
presencialmente apenas em situações urgentes e inadiáveis, devendo a procura de
informações ser realizada via telefone e/ou Internet, para os seguintes contactos:
Junta de Freguesia de Arrouquelas:
jfarrouquelas@gmail.com ; geral@freguesiadearrouquelas.pt
Telefone(s): 965 529 850 ; 966 721 852
Relativamente a necessidades inadiáveis de acesso a serviços, ou requisição de
documentos, solicita-se a utilização do contacto telefónico ou correio eletrónico,
evitando-se neste período, sempre que possível, o contacto físico. Neste contexto,
suspende-se temporariamente o contacto pessoal dos eleitos com @s cidadãos,
reduzindo-se ao máximo a sua presença em eventos para os quais sejam convidados.

Rua Principal, nº 265
2040-031 Arrouquelas
Email: jfarrouquelas@gmail.com

Telf e Fax (+351) 243 949 465
Tlm (+351) 996 529 850
URL www.freguesiadearrouquelas.pt

Contribuinte 506549054
JFA_F22

JUNTA DE FREGUESIA DE ARROUQUELAS
MUNICÍPIO DE RIO MAIOR

Seguindo as recomendações do Município de Rio Maior, estão igualmente suspensas
todas as atividades habitualmente realizadas em Arrouquelas sob dinamização da
Junta de Freguesia, da Câmara Municipal de Rio Maior, da Desmor e da associação
“Futuros Brilhantes”.
Apela-se, também, às associações da nossa freguesia (desportivas, culturais e
recreativas), instituições particulares de solidariedade social, paróquia, entre outras,
para que integrem medidas similares nas suas atividades, acompanhando desta forma
os procedimentos e as recomendações nacionais.
Estas medidas estarão em vigor durante o tempo entendido como necessário, em
permanente avaliação e em estreita colaboração com as entidades competentes,
nomeadamente: Município de Rio Maior, ACES da Lezíria do Tejo, ARS Lisboa e Vale
do Tejo e Direção-Geral da Saúde.
O Executivo da Junta de Freguesia de Arrouquelas, ciente da importância que deve
ser atribuída a este momento das nossas vidas, apela à serenidade, ao bom senso e à
responsabilidade individual, de modo a assegurarmos o cumprimento integral das
recomendações da Direção Geral de Saúde.

Arrouquelas, 13 de março de 2020

O Presidente da Junta de Freguesia

(João Paulo Relveiro Martinho Colaço)
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