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Catarina Marques da Rocha Barreto, na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia 

de Aradas, ao abrigo do Regime Jurídico das Autarquias Locais, faz saber e torna público que, na 

desconfinamento,  Decreto-Lei n.º 20/2020 e Resolução do Conselho de Ministros 33-C/2020, de 

30 de Abril, em virtude do ESTADO DE CALAMIDADE, decretado através da Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, 30 abril: 

• Abertura ao Público no próximo dia 1 de junho, Segunda-feira, dos Serviços do 

ESPAÇO CIDADÃO da Junta de Freguesia, diariamente e no horário normal de 

atendimento; 

 

• O Atendimento será efetuado por pré-marcação, utilizando para o efeito os seguintes 

meios e contactos: 

Telefone: 234 426 751   |   Telemóvel: 914 909 155    |  E-mail: geral@jf-aradas.pt 

• Os utentes devem observar as normas de higiene e distanciamento social 

recomendados pela DGS (Direção Geral de Saúde) e implementados nos serviços da Junta 

de Freguesia; 
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• É obrigatório a higienização das mãos na entrada e o uso de máscara e/ou viseira no 

interior do edifício, sendo o atendimento restrito ao funcionário em serviço e ao utente, 

podendo este fazer-se acompanhar de uma pessoa;  

Esta decisão é avaliada diariamente e pode ser revista a qualquer momento, atendendo não só 

ao incumprimento das restrições e medidas de proteção acima indicadas, mas também à situação 

epidemiológica em Aradas e no País. 

Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos locais 

de estilo existentes para o efeito. 

 

Aradas, 29 de maio de 2020 

 

 

A Presidente de Junta, 
 (Catarina Marques da Rocha Barreto, Dra.) 
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