
 

 
 
 
 

EDITAL 
(N.º 31/GAP/2020) 

ADOÇÃO DE MEDIDAS EXCECIONAIS E PREVENTIVAS DA PROPAGAÇÃO DA 

COVID-19 NA COMUNIDADE. 

 

Humberto Fernando Leão Pacheco de Brito, Presidente da Câmara Municipal de Paços de 

Ferreira, 

TORNO PÚBLICO, nos termos e para os efeitos do disposto no art.º 56.º do Anexo I à Lei 

n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua última versão, que por meu despacho de 9 de março de 

2020, determinei as seguintes medidas excecionais de prevenção da propagação da COVID-19 

na comunidade.  

- Encerramento de todos os edifícios municipais de acesso ao público (Biblioteca 

Municipal de Paços de Ferreira; Casa da Cultura de Freamunde, Museu Municipal – Museu do 

Móvel, Museu Arqueológico e Centro Interpretativo da Citânia de Sanfins, Piscinas Municipais 

de Paços de Ferreira e de Freamunde, Pavilhões Desportivos do concelho, Mercado Municipal), 

exceto o edifício da Câmara Municipal; 

- Os Serviços da Câmara Municipal que se manterão abertos e em funcionamento devem 

ser procurados pelos Munícipes apenas para situações urgentes, devendo-se privilegiar o 

contacto telefónico (255 860 700) ou via e-mail para geral@cm-pacosdeferreira.pt; 

- Suspensão de todas as feiras e mercados;  

- Suspensão de todos os eventos organizados e promovidos pela Câmara Municipal para o 

mês de março. 

Apelamos para que todos os Munícipes sigam rigorosamente todas as recomendações da 

Direção-Geral de Saúde. 

O Município de Paços de Ferreira continuará em permanente contacto e estreita 

colaboração com as autoridades competentes, nomeadamente ACeS Tâmega III – Vale do Sousa 

Norte e Direção-Geral de Saúde, e veiculará eventuais alterações ou medidas adicionais que 

venham a ser adotadas em função da evolução da atual situação epidemiológica. 

Neste momento, apela-se a todas as pessoas, individuais e coletivas, que adotem e 

promovam comportamentos que não coloquem em risco a saúde de todos. 

Estas medidas são temporárias e durarão até orientações em sentido contrário. 

Para constar se passou o presente e outros editais de igual teor, que vão ser afixados nos 

Paços do Município e demais lugares de estilo, no sítio do Município em www.cm-

pacosdeferreira.pt. 

Paços do Município de Paços de Ferreira, 9 de março de 2020 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________ 
(Humberto Fernando Leão Pacheco de Brito) 
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