XIV COMUNICADO – COVID-19
15 de maio de 2020

Medidas de levantamento de confinamento e prevenção à Covid-19
Atendimento Presencial e Abertura de Equipamentos e Serviços Municipais

Atendendo à legislação afeta à atual situação da pandemia COVID-19 emanada pelas respetivas
entidades competentes portuguesas, e às anteriores medidas comunicadas por este Município, revelase imprescindível ainda a manutenção de algumas medidas que foram adotadas, contudo impõe-se
também, uma reabertura progressiva das atividades económicas e sociais no Concelho de Almeida,
pelo que informo a reabertura dos seguintes Serviços da Câmara Municipal de Almeida, com

marcação prévia para atendimento presencial, nas seguintes condições:

• Balcão Único – 18 de maio de 2020
o (o serviço de Tesouraria, por motivos excecionais de segurança, irá funcionar
temporariamente no edifico da Câmara Municipal – anterior local de
funcionamento)
1- O atendimento presencial decorre por marcação prévia, de Segunda-feira a Sexta-feira,
das 09:00 horas às 12:30 horas e das 14:00 horas às 16:00 horas, através do telefone:
271 570 020;
2- Em cada um dos Balcões de atendimento é proibida a permanência de mais do que uma
pessoa, não ultrapassando a permanência simultânea de duas pessoas no interior das
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instalações (para além dos colaboradores da Câmara); Os Munícipes em espera deverão
permanecer no exterior do espaço, em fila ordenada, respeitando o distanciamento social;
3- É obrigatória a utilização do uso de máscara e luvas (estas quando se justifique), manter o
distanciamento social (2 metros), a etiqueta respiratória e a higienização das mãos;
4- A Câmara Municipal de Almeida aplicou separadores em acrílico nos locais de
atendimento, irá disponibilizar gel com solução alcoólica, sendo obrigatório o seu uso
pelos particulares e colaboradores, em todos os atos que envolvam o manuseamento de
documentos e equipamentos municipais, nomeadamente os TPA’s;
5- A Câmara Municipal higienizará diariamente todos os espaços públicos, bem como,
periodicamente, todas as superfícies e equipamentos, após cada utilização.

• Área de Educação, Saúde e Ação Social, CPCJ e Gabinete de Psicologia –
18 de maio de 2020
1- O atendimento presencial decorre por marcação prévia, de Segunda-feira a Sexta-feira,
das 09:00 horas às 12:30 horas e das 14:00 horas às 17:30 horas, através dos telefones:
a. Área de Educação, Saúde e Ação Social: geral.dds@cm-almeida.pt ou,
271 571 962
b. CPCJ e Gabinete de Psicologia: ase.dds@cm-almeida.pt ou, 962 088 075
2- Atendimento condicionado a uma pessoa de cada vez.
3- Mantêm-se as regras comuns recomendadas pela DGS e as descritas nos nºs. 3, 4 e 5 para
o Balcão Único – deste documento.

• Pré-escolar e ATL – 01 de junho de 2020
1- Horário: De Segunda a Sexta-feira:
a. Pré-escolar e ATL – Das 08,30 horas às 18,00 horas
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b. CAF – Componente de Apoio à família para o 1º e 2º Ciclo – Dia 26 de junho das
08,30 horas às 18,00 horas. * Regras de funcionamento a publicar oportunamente.
2- Mantêm-se as regras comuns recomendadas pela DGS e as descritas nos nºs. 3, 4 e 5 para
o Balcão Único – deste documento.

• Biblioteca Municipal Maria Natércia Ruivo – 18 de maio de 2020
1- O atendimento presencial decorre por marcação prévia, de Segunda-feira a Sexta-feira,
das 09:30 horas às 12:30 horas e das 13:30 horas às 17:30 horas, através do telefone:
271 571 700;
2- Atendimento condicionado a uma pessoa de cada vez.
3- Será suspensa a consulta e a leitura presencial na biblioteca; continuar a privilegiar a
partilha e produção de conteúdos on-line através da Web do Município, bem como, o
serviço de empréstimo domiciliário;
4- Após a devolução de livros e documentos, estes ficarão em pousio conforme
recomendação da DGLAB (48 horas em sacos de plásticos e 9 dias para os livros de
leitura domiciliária);
5- Mantêm-se as regras comuns recomendadas pela DGS e as descritas nos nºs. 3, 4 e 5 para
o Balcão Único – deste documento.

• Museu Histórico Militar de Almeida e Pólo Museológico, Vilar Formoso
Fronteira da Paz - Memorial aos Refugiados e ao Cônsul Aristides de Sousa
Mendes – 18 de maio de 2020
1- As visitas decorrerão por marcação prévia, de Terça-feira a Domingo, nos seguintes
horários:
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a. Museu Histórico Militar de Almeida – horário de atendimento ao publico: das
09:30 horas às 12:00 horas e das 14:00 horas às 17:00 horas – através do telefone
271 571 229.
b. Pólo Museológico, Vilar Formoso Fronteira da Paz - Memorial aos Refugiados e
ao Cônsul Aristides de Sousa Mendes - das 09:00 horas às 12:30 horas e das 14:00
horas às 17:30 horas – através do telefone 271 149 459.
2- Visitas condicionadas a duas pessoas de cada vez, quando pertencentes ao mesmo
agregado familiar; caso contrário será limitado a uma pessoa;
3- Não serão efetuadas visitas guiadas e o tempo máximo de permanência nos espaços será,
no máximo de 30 minutos; os visitantes poderão beneficiar de oferta de luvas
disponibilizadas na Receção dos respetivos espaços;
4- Mantêm-se as regras comuns recomendadas pela DGS e as descritas nos nºs. 3, 4 e 5 para
o Balcão Único – deste documento.

• CEAMA – 18 de maio de 2020
1- As entradas decorrerão por marcação prévia, de Terça-feira a Domingo, das 09:00 horas
às 12:30 horas e das 14:00 horas às 17:30 horas, através do telefone: 271 570 025;
2- Entradas condicionadas a duas pessoas de cada vez, quando pertencentes ao mesmo
agregado familiar; caso contrário será limitado a uma pessoa;
3- O tempo máximo de permanência será de 30 minutos, admitindo-se a sua extensão por
mais tempo para os casos de investigação, caso não haja ninguém em lista de espera.
4- Mantêm-se as regras comuns recomendadas pela DGS e as descritas nos nºs. 3, 4 e 5 para
o Balcão Único – deste documento.
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• Área de Turismo e Posto de Turismo – 18 de maio de 2020
1- As entradas decorrerão por marcação prévia, de Segunda-feira a Domingo, das 09:00
horas às 12:30 horas e das 14:00 horas às 17:30 horas, através do telefone: 271 149 451;
2- Entradas condicionadas a duas pessoas de cada vez, quando pertencentes ao mesmo
agregado familiar; caso contrário será limitado a uma pessoa;
3- Não serão efetuadas visitas guiadas.
4- Mantêm-se as regras comuns recomendadas pela DGS e as descritas nos nºs. 3, 4 e 5 para
o Balcão Único – deste documento.

• Picadeiro D’ EL Rey – 01 de junho de 2020
1- As entradas decorrerão por marcação prévia, de Terça-feira a Domingo, das 09:00 horas
às 12:30 horas e das 14:00 horas às 17:30 horas, através do telefone: 925 487 589;
2- Entradas condicionadas a 4 pessoas de cada vez, quando pertencentes ao mesmo agregado
familiar; caso contrário será limitado a duas pessoas;
3- A marcação de serviços será efetuada através de marcação prévia através do telefone:
925 487 589;
4- As aulas de equitação serão limitadas a um aluno de cada vez.
5- Passeios a cavalo e charrete pela Vila de Almeida, estão limitados a duas pessoas de cada
vez, quando pertencentes ao mesmo agregado familiar; caso contrário será limitado a uma
pessoa.
6- Os serviços prestados respeitarão as regras de segurança recomendadas pela Federação
Equestre Portuguesa para a prática de equitação.
7- Mantêm-se as regras comuns recomendadas pela DGS e as descritas nos nºs. 3, 4 e 5 para
o Balcão Único – deste documento.
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• Termas de Almeida – Fonte Santa, Pavilhão Multiusos, Pavilhões
Gimnodesportivos, Estádio Municipal, Auditórios, Piscinas Municipais e
Parques Infantis
1- Mantêm-se encerrados procedendo-se à sua reabertura gradualmente, em articulação com
as entidades competentes.

• Serviços Externos – Águas, Saneamento, Serviços Gerais, Jardinagem e
Limpeza Urbana.
1- Retomaram, entretanto, o seu funcionamento na sua plenitude.

• Funerais
1- É permitida a presença de familiares, mantendo-se as regras comuns recomendadas pela
DGS.

Almeida, 15 de maio de 2020

O Presidente da Câmara Municipal

___________________________________
(Eng. António José Monteiro Machado)
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