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

determinar o ajustamento das medidas preventivas e de controlo.  

Desta forma, informa que:  

Inicia-se hoje (17/03/2020), pela cidade, o Plano de Desinfeção de Ambiente:  

21:00h – Mercado Municipal 

22:00h – Ruas da Cidade 

Esta ação é realizada por empresas voluntárias em coordenação com os Serviços 

Municipais de Proteção Civil e acompanhado pela Polícia de Segurança Pública.  

Os produtos utilizados são seguros para utilização na via pública, sem prejudicar a 

segurança de quem a frequenta (Declaração de Conformidade). 

O Plano de Desinfeção prevê também a ação na Vila de Torre de Dona Chama e restantes aldeias do 

concelho, dando prioridade às zonas de maior risco.  

Voluntários: Desinfadouro; Fontes, Falcão & Ramos; Jerónimo Abreu Lima e Bruno Costa. 

O Município de Mirandela prestará todas as informações necessárias 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  
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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 um comportamento sereno e responsável, por forma a ser 

salvaguardada a saúde de todos. 

Evite deslocações desnecessárias! Fique em casa! 

Seja Responsável, Siga as Recomendações! 

 

Mirandela, 17 de março de 2020 

A Presidente da Câmara Municipal de Mirandela, 

____________________________________ 

(Júlia Maria de Almeida Lima e Sequeira Rodrigues) 

mailto:smpcmdl@cm-mirandela.pt
http://www.cm-mirandela.pt/

