
O executivo da Junta de Freguesia deliberou, face à atual situação de exceção 

provocada pela pandemia da COVD-19, e tendo em consideração a legislação 

entretanto publicada que regula o estado de emergência nacional, nos seguintes 

termos: 

1. Determinar o encerramento, por tempo indeterminado, dos edifícios da 

Junta de Freguesia onde são realizados os atendimentos presenciais dos 

cidadãos, em Outeiro da Cortiçada, em Arruda dos Pisões e na Casa da 

Professora em Correias; 

2. Determinar que a funcionária Lurdes Carvalho e a colaboradora Ana 

Abreu continuem a executar, nos seus domicílios, por via do teletrabalho, 

o atendimento da população via telefone, via correio eletrónico e também 

via página eletrónica da Junta de Freguesia, dando seguimento aos 

assuntos ou requerimentos que nos sejam dirigidos; 

3. Determinar que a entrega aos requerentes de quaisquer documentos 

requeridos, sejam atestados, declarações ou outros, seja realizada por 

depósito dos mesmos na caixa de correio do requerente, a realizar por 

funcionário da Junta de Freguesia; 

4. Determinar a suspensão do procedimento concursal que está em curso, 

para preenchimento do lugar de Assistente Operacional - Administrativo; 

5. Determinar a suspensão dos serviços prestados através do posto C.T.T. 

do Outeiro da Cortiçada. 

6. Determinar que a lotação máxima permitida nos cemitérios de Outeiro da 

Cortiçada e de Arruda dos Pisões, no decorrer de funerais que aí sejam 

realizados, é de 25 (vinte e cinco) pessoas, com prioridade aos familiares 

dos falecidos, devendo ser respeitada a distância de segurança entre 

pessoas definida pela Direção Geral de Saúde. 

 

 

 

 

 



Estamos neste momento a procurar uma solução, em conjunto com os CTT, que 

vise garantir o serviço de pagamento de reformas, estando a ser estudada a 

possibilidade de tal ser efetuado no domicílio dos pensionistas, por funcionário 

da Junta de Freguesia, garantidas que estejam as condições de segurança 

sanitária de todos. 

Na necessidade urgente de ser imprescindível um atendimento presencial, 

deverá ser efetuada marcação, através dos meios disponibilizados. 

Não possuindo esta Junta de Freguesia de meios técnicos que permitam a 

reunião dos seus órgão através de videoconferência, essas reuniões ficam 

adiadas até que seja possível realizá-las em completa segurança para a saúde 

de todos os intervenientes. 

A Junta de Freguesia deixa ainda a todos um alerta para o cumprimento das 

determinações das várias entidades que regulam e fiscalizam as medidas em 

vigor relativas ao estado de emergência nacional, podendo encontrar na nossa 

página eletrónica a legislação que for sendo produzida. 

Proteja-se a si e aos seus. 

 

O Presidente da Junta de Freguesia, 

Raul Alexandre Cardoso Bouzada e Pinto 

 


