
EDITAL COVID-19 N.º 17 

Medidas Preventivas com vista à contenção do 

novo Coronavirus (COVID-19) 1 17 julho 2020 

Serviços de Atendimento ao Público 

José Gabriel Paixão Calixto, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, torna 

público, que em face da atual evolução no concelho do surto do novo Coronavírus (COVID-19), o 

Município de Reguengos de Monsaraz tem vindo a adotar um conjunto de medidas preventivas 

para a contenção desta infeção, na sequência da aprovação do seu Plano de Contingência, das 

orientações emanadas da Direção-Geral de Saúde e das medidas extraordinárias decretadas desde 

o passado dia 12 de março pelo Governo de Portugal. 

Nesta sequência, e com o objetivo de proteger os trabalhadores do Município que exercem 

funções nos serviços de atendimento ao público, bem como os utentes que ali se deslocam, 

procede-se, em seguida, à prorrogação da suspensão do atendimento ao público presencial 

nos serviços municipais, determinada pelo Edital COVID-19 N. º 15, aprovado pelo meu 

Despacho n. º 26/GP/2020, de 22 de junho, e pelo Edital COVID-19 N. º 16, aprovado pelo meu 

Despacho n. º 30/GP/2020, de 3 de julho, até ao próximo dia 26 de julho de 2020: 

A. Suspensão do atendimento presencial e restrições no acesso às instalações dos Paços do 

Município. 

A 1. O Município de Reguengos de Monsaraz determina a suspensão de todos os atendimentos 

presenciais de todos os serviços da autarquia (nomeadamente Balcão Único Municipal, 

Urbanismo, Ação Social, Taxas e Licenças, Tesouraria, Contabilidade, Aprovisionamento, 

Educação). Os serviços mantêm-se em funcionamento e todos os contatos devem ser 

realizados por via telefónica ou correio eletrónico, estando previsto o atendimento presencial 

excecional, por marcação prévia. 

A autarquia disponibiliza um conjunto de meios alternativos de contacto: via telefone, via e

mail e via serviços on-Une, conforme informação à população (anexo 1). 

A2. Nos pagamentos a efetuar à autarquia os munícipes deverão privilegiar o pagamento via 

multibanco ou transferência bancária. Nos pagamentos por tr 
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utilizado o NIB 0035 0681 0000 1149030 95, e de seguida enviado um e-mail para 

tesouraria@cm-reguengos-monsaraz.pt anexando o comprovativo de pagamento e indicando 

o nome e o processo do pagamento efetuado. 

B. Atendimento dos Eleitos Locais aos Munícipes. 

O atendimento aos Munícipes pelos eleitos locais (Presidente da Câmara Municipal e todos os 

Vereadores) continuará a ser efetuado através dos seguintes canais digitais e telefónicos: 

José Calixto (quintas-feiras de manhã) 266 508 055 ana.managil@cm-reguengos-monsaraz.pt 

Élia Quintas (terças-feiras de manhã) 963 146 469 elucena@cm-reguengos-monsaraz.pt 

Miguel Singéis (terças - feiras de tarde) 963 146 469 elucena@cm-reguengos-monsaraz.pt 

Marta Prates (quartas-feiras de manhã) 962 267 887 marta.prates@cm-reguengos-monsaraz.pt 

Jorge Nunes (segundas-feiras de tarde) 963 146 469 elucena@cm-reguengos-monsaraz.pt 

Os Munícipes deverão proceder à sua inscrição para atendimento, privilegiando a inscrição 

via e-mail ou telefone. Posteriormente, nos habituais períodos de atendimento, serão 

contactados para a realização do mesmo por via telefónica. 

Apela-se, uma vez mais, à compreensão e à responsabilidade de todos na adoção das 

recomendações das entidades oficiais por forma a contribuirmos ativamente para a 

contenção da propagação da COVID-19. 

RECORDAMOS QUE A NOSSA SEGURANÇA DEPENDE DE TODOS E QUE ESTA É UMA LUTA PELA 

NOSSA PRÓPRIA SOBREVIVÊNCIA! 

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 17 de julho de 2020 

José Calixto 

Presidente da Câmara Municipal 
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