EDITAL COVID~19 N. º 30
Medidas Preventivas com vista à contenção do
novo Coronavirus (COVID-19)

1

29 janeiro 2021

Encerramento dos Equipamentos e Serviços Municipais

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

em face do contexto atual da situação pandémica provocada pela doença COVID-19 e na
sequência do Decreto do Presidente da República n. º 9-A/2021, de 28 de janeiro, pelo qual é
renovada a declaração do estado de emer~ência, e do Decreto 3-D/2021, de 29 de janeiro, que
regulamenta o estado de emergência, a prorrogação da vigência do Edital COVID-19 N.º 29, de
14 janeiro, até 14 de fevereiro de fevereiro de 2021, pelo qua foram aprovadas as seguintes
medidas preventivas com vista à contenção do COVID-19:

1. Adiamento ou cancelamento de todos os eventos promovidos pelo Município abertos ao

público em geral ou contendo públicos externos ao universo dos trabalhadores;

2. Suspensão das atividades integradas nos projetos Seniores a Mexer e Universidade Popular
Túlio Espanca - Pólo de Reguengos de Monsaraz;

3. Encerramento temporário dos seguintes equipamentos municipais:
- Piscinas Municipais Victor Martelo; ·
- Pavilhão Gimnodesportivo Arquiteto Rosado Correia;
- Circuito de manutenção municipal;
- Campos de ténis municipais;
- Biblioteca Municipal;
- Auditório Municipal;
- Pavilhões Multiusos;
- Parqu_e de Feiras e Exposições (feiras francas e mercados de levante);
- Parques infantis e recreativos.

4. Limitação no acesso ao Mercado Municipal (Zona de Bancas), condicionada a 30 utentes de
cada vez, em cumprimento das normas de ocupação de espaço em vigor;

5. Suspensão dos serviços de transporte coletivo de passágeiros do Município (exceto transporte
escolar);

6. Encerramento dos postos de atendimento ao público na área do turismo;
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7. Suspensão do atendimento ao público presencial nos serviços municipais. 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.
7.1 A autarquia disponibiliza um conjunto de meios alternativos de contacto: via telefone,

via e-mail e via serviços on-line, conforme informação à população (anexo 1).
7.2 Nos pagamentos a efetuar à autarquia os munícipes deverão privilegiar o pagamento via

multibanco ou transferência bancária. Nos pagamentos por transferência bancária deverá ser
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.
7.3 Atendimento dos Eleitos Locais aos Munícipes

O atendimento aos Munícipes pelos eleitos locais (Presidente da Câmara Municipal e todos os
Vereadores) passará 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, 29 de janeiro de 2021

José Gabriel Calixto
Autoridade Municipal de Proteção Civil
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