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Informação Covid-19 | Ponto de Situação - 19.03.2020 

 
O Município de Mirandela continua a avaliar diariamente e evolução da situação para determinar 

e ajustar as medidas preventivas e de controlo da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), bem 

como de respostas sociais. 

 

Assim, informa-se que: 

 

 

• Todos os cidadãos que regressem do estrangeiro têm que permanecer em isolamento pelo 

período de 14 dias a contar do dia de chegada. A desobediência a esta medida constitui 

CRIME; 

 

• A Ação Social da Câmara Municipal de Mirandela, em articulação com o Centro Local 

de Ação Social (CLAS) está a receber e a analisar todos os pedidos de apoio, 

nomeadamente de bens alimentares. Após validação, o apoio é prestado domiciliarmente 

aos munícipes através do Serviço Municipal de Proteção Civil. Durante o dia de hoje 

iniciou-se a entrega dos primeiros Kits de Emergência de Alimentação e Higiene para 

famílias e pessoas devidamente referenciadas; 

 

• Duas viaturas da Proteção Civil, devidamente identificadas, percorrem o concelho com o 

objetivo de difundir informação por via sonora à população; 

 

• Continua o Plano de Desinfeção por voluntários empresariais e individuais em 

coordenação com os Serviços Municipais de Proteção Civil e acompanhados pela Polícia 

de Segurança Pública e Guarda Nacional Republicana. Os produtos utilizados são seguros 

para utilização na via pública, sem prejudicar a segurança de quem a frequenta 

(Declaração de Conformidade); 

 

• Agradece-se publicamente a voluntários empresariais e individuais: 

 

o Contentores de Triagem – Hospital de Mirandela: António Palas e 

Filhos, Lda. e Trilhos e Desníveis, Unipessoal, Lda. 

 

o Desinfeção de Ruas: Casa Agrícola da Quinta da Cruzinha (Mosteiró), 

Desinfadouro e Fontes Falcão & Ramos, Lda. 

 

o A todos os mirandelenses que se encontram a trabalhar em prol da 

comunidade. 
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No entanto reforçamos a seguinte informação: 

 

O Município de Mirandela prestará todos os esclarecimentos necessários, sempre que se verificar 

alguma alteração, em consonância com as autoridades de saúde nacionais e concelhias.  

Para qualquer questão urgente, contactar:  

Telefone – 278 200 200  

E-mail – smpcmdl@cm-mirandela.pt 

O Serviço Municipal de Proteção Civil está a acompanhar e a responder a todas as solicitações de 

todo o Concelho de Mirandela. 

Apelamos a todos para um comportamento sereno e responsável, por forma a ser salvaguardada 

a saúde de todos. 

Proteja a sua Família, Proteja a sua Comunidade! Se está a regressar de uma zona especialmente 

afetada por Covid-19 poderá estar infetado/a mesmo não tendo sintomas; 

 

Evite deslocações desnecessárias! Fique em casa! 

Seja Responsável, Siga as Recomendações! 

 

Mirandela, 19 de março de 2020 

A Presidente da Câmara Municipal de Mirandela, 

____________________________________ 

(Júlia Maria de Almeida Lima e Sequeira Rodrigues) 
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