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Por decisão anunciada pela Direção Regional da Saúde e a Direção Geral das 

Autarquias Locais, de muito restritivas na circulação de pessoas e restrições de número 

de pessoas em espaços de serviços públicos, sendo que o Sr. Presidente da Câmara 

Municipal de Guimarães tenha já anunciado também a decisão de  limitação do horário de 

funcionamento, suspensão ou métodos de atendimento dos vários serviços municipais e 

tendo em conta o desenvolvimento da epidemia do novo tipo de coronavírus e a fim de 

reduzir a concentração de pessoas e o risco de transmissão da doença, a União das 

Freguesias de Oliveira, São Paio e São Sebastião, no âmbito do Plano de Contingência e 

Prevenção, para mitigar o surto da doença COVID-19, aprovado em reunião de Executivo 

a 7 de Março de 2020, determina a adoção das seguintes medidas: 

 Limitação de número de pessoas dentro das instalações da sede da Junta de 

Freguesia:  

o Secretaria – 2 pessoas, uma sentada à secretária, outra na cadeira de 

espera 

o Serviço Social – O atendimento presencial será temporariamente 

suspenso, estando a gestão desse acolhimento assegurado quer via 

telefone, quer via por meios informáticos, através do nº 914 876 099 ou 

por social@ufcidadeguimaraes.com 

o Posto dos CTT – 1 pessoa no balcão, aguardando no exterior as 

restantes pessoas para o atendimento, após ser portador da devida 

senha de ordem de atendimento. 

 Redução de horário: 

o Serviço de secretaria passa a ser das 9h30 às 12h30 e das 14h30 às 

17h30. Também o serviço será assegurado por meios informáticos 

através de geral@ufcidadeguimaraes.com ou 

www.ufcidadeguimaraes.com no iten “formulários”. 

o Posto dos CTT, mantém o horário. 

 Suspensão das aulas de computadores e inglês para seniores, até data a 

determinar. 

 Suspensão das aulas de actividade física para seniores, até data a 

determinar. 

 Suspensão de todas as actividades culturais, até data a determinar. 

 Suspensão de todas as reuniões, até data a determinar.  

Neste contexto, o Executivo da União das Freguesias de Oliveira, São Paio e São 

Sebastião pede a compreensão e colaboração dos cidadãos. 
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Em virtude da situação epidemiológica que se vive actualmente no mundo, no nosso 

País e em particular na zona Norte, já foram tomadas várias medidas: 

 Produto de higienização antissético para mãos recipiente álcool gel e 

distribuído, um na secretaria-geral, outro no posto dos CTT, outro na 

secretária do serviço Social e um outro na secretária do Executivo.  

 Adoção de medidas para rotatividade de pessoal a trabalhar em casa.  
 Foi colocado na montra, para o exterior, informação diversa sobre o tema. 
 Também a colocação no biombo de entrada, em formato de papel, 

recomendações e procedimentos  com informação aos utilizadores da sede 
da Junta de Freguesia. 

 Manter abertura das portas exteriores das instalações para promover a 

ventilação. 

 Piquete de limpeza com produto desinfetante que deverá realizar várias 

vezes por dia, durante o horário de expediente as seguintes tarefas: 

o  Limpeza dos puxadores de portas, balcões e zonas de espera de 

atendimento ao público. 

o Limpeza dos balcões de atendimento, limpeza das mesas e 

computadores, (monitores, teclados, ratos). 

o Reforçou-se, sempre que possível, a desinfeção do WC, restringindo-

se o uso externo de cidadãos, limitando-se a uso exclusivo interno. Foi 

colocado aviso na porta do WC. 

 Foi distribuído pelos vários locais da sede da Junta de Freguesia, um cartaz 
com o seguinte teor: "DE ACORDO COM O PLANO DE PREVENÇÃO 
INTERNO RELATIVO AO CORONAVÍRUS (COVID-19) - CUMPRIMENTE 
SIMPLESMENTE COM UM SORRISO EVITE OUTRO TIPO DE 
CUMPRIMENTO - NO SENTIDO DO BEM-ESTAR COMUNITÁRIO 
AGRADECEMOS A COLABORAÇÃO" 

 Foram adquiridas quatro vitrinas, em acrílico transparente com um pequena 
fenda na base, para colocação em cada local de atendimento ao público, de 
modo a proteger quem atende e o atendido: Posto dos CTT 1, Posto dos CTT 
2,  Secretaria-geral e secretaria do Serviço Social. 

 Aviso distribuído à população para evitar o atendimento presencial como 
forma de comunicação com os nossos serviços e para tratar de quaisquer 
assuntos, estarão disponíveis os seguintes contactos: 

o Sede da Junta de Freguesia – 253 414 667 e 
presidente@ufcidadeguimaraes.com 

 


