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Plano de Contingência 

A Junta de Freguesia de São Pedro dispõe 

de um plano de contingência que promove 

uma série de procedimentos para a 

operacionalização e implementação de 

medidas de prevenção tendo em vista o 

novo Coronavírus - COVID-19, seguindo as 

recomendações emitidas pela Direção-

Geral da Saúde (DGS). 

O Plano aponta para vários níveis de intervenção e que definem as regras e cuidados a ter 

nos diversos serviços de atendimento autárquico. 

Tendo em conta a situação de emergência de saúde pública relativa ao surto da doença COVID-19; 
decidiu, a Junta de Freguesia de São Pedro, na sua reunião de 14 de março de 2020, adotar 
medidas de prevenção e contenção da já classificada pela OMS como pandemia. 
  
Considerando a importância de uma atuação preventiva para minimizar os riscos de propagação, 
decidiu esta Junta de Freguesia manter aberto os seus serviços (redução ligeira horário 
funcionamento), no entanto com os seguintes constrangimentos:  
 

Recorra aos nossos serviços apenas em caso de absoluta necessidade, sobretudo se estiver 
inserido num grupo de risco: idosos, pessoas com doenças crónicas ou sistema imunitário 
enfraquecido; 
 
Dê preferência ao contacto telefónico ou por e-mail. Os nossos Serviços continuam disponíveis 
para o ajudar:  

Telefone : 233 431 223 

Email: secretariajfsp@gmail.com 

Assim, os atendimentos serão levados a efeito via remota, evitando desta forma o contacto físico 
entre pessoas. 
  

Todos aqueles que necessitem obrigatoriamente de comparecer nos nossos serviços, deverão 

agendar telefonicamente - 233 431 223 - e marcar com a funcionária a hora a que 

esta terá disponibilidade para atendimento, para que deste modo, não haja mais que dois 
fregueses em simultâneo no serviço de atendimento ao público. 
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Horário de atendimento: 
 
Manhã – 9:00 hrs às 12:30 hrs – atendimento máximo até 20 fregueses  
Tarde –  14:30 hrs às 17:00 hrs – atendimento máximo até 15 fregueses 
 

Pagamentos: IBAN – PT50 0036 0413 99 10 361471 0 27                 

Enviaremos por email comprovativo de pagamento. 
 

Esperamos que esta situação seja apenas passageira e em breve voltar à normal atividade dos 
nossos serviços.  

 

A desobediência e a resistência às ordens legítimas das 
entidades competentes, quando praticadas em situação de 
alerta, constituem crime e são sancionadas nos termos da lei 
penal, sendo as respetivas penas agravadas em um terço, 
nos seus limites mínimo e máximo, nos termos do n.º 4 do 
artigo 6.º da Lei de Bases da Proteção Civil. 

 

 

 

Este é um problema de todos nós ! Agradecemos a sua colaboração.  
 

Obrigada e até breve, 
 

Vila de São Pedro, 14 de Março de 2020 

 
 

O Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro 
 
 
 

 

 
António Manuel dos Santos Salgueiro 
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