
EDITAL COVID-19 N. º 22 
MEDIDAS PREVENTIVAS COM VISTA À CONTENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS - SERVIÇOS 

DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DOS PAÇOS DO MUNICÍPIO 112 novembro 2020 

José Gabriel Calixto, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, na sequência da 

declaração do estado de emergência pelo Decreto do Presidente da República n. º 51-U/2020, de 6 

de novembro, e da evolução da situação epidemiológica que se verifica no concelho de Reguengos 

de Monsaraz provocada pela doença COVID-19, determina: 

A - ATENDIMENTO PRESENCIAL AO PÚBLICO NO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO MUNICÍPIO 
A partir do dia 16 de novembro e até ao dia 27 de novembro de 2020 o atendimento presencial 

ao público no edifício dos Paços do Município será realizado entre as 9:00h e as 14:00h. 

Reforça-se a necessidade de serem adotadas nas deslocações às instalações municipais as seguintes 

regras: 

1- Éobrigatório o uso de máscara ou viseira para todos os munícipes ou visitantes que entrarem 

nas instalações municipais; 

2- Os munícipes ou visitantes deverão aguardar a indicação do funcionário para entrarem no 

local de atendimento; 

3- Nos locais de atendimento apenas poderão permanecer o número de munícipes ou visitantes 

definido para cada espaço de atendimento; 

4- Enquanto aguardam pelo atendimento e durante o atendimento deverá ser mantido o 

distanciamento fisico recomendado pela Direção-Geral de Saúde (DGS); 

5- Os munícipes deverão restringir as deslocações aos serviços municipais, privilegiando o 
atendimento através de contacto telefónico, via e-mail ou serviços online; 

6- É garantido o atendimento prioritário dos profissionais de saúde, dos elementos das forças 

e serviços de segurança, de proteção e socorro, do pessoal das forças armadas e de 

prestação de serviços de apoio social; 

B - ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS 
O atendimento presencial pelos serviços técnicos está sujeito a prévia marcação a qual deverá ser 

realizada, consoante a área em causa, pelos contactos previstos no documento anexo ao presente 

edital, pelo contacto telefónico geral do Município de Reguengos de Monsaraz (266 508 040). ou pelo 

endereço de e-mail geral da autarquia geral@cm-reguengos-monsaraz.pt. 
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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, 12 de novembro de 2020 

José Gabriel Calixto 

Autoridade Municipal de Proteção Civil 

Página 2 de 2 Município de Reguengos de Monsaraz I Câmara Municipal 
Praça da Liberdade I Apartado 6 1 7201-970 Reguengos de Monsaraz 

Tel. (+351) 266 508 040 i Fax. (+351) 266 508 059 
geral@crn-reguengos.. rnonsaraz.pt \ wv.r-w.cm~reguengos~monsaraz.pt 

1 

https://wv.r-w.cm~reguengos~monsaraz.pt
https://rnonsaraz.pt

