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EDITAL N.º 20/2020
COVID 19 – PERÍODO DE DESCONFINAMENTO  - REABERTURA DOS SERVIÇOS 

Sílvia Cristina Tirapicos Pinto, Presidente da Câmara Municipal de Arraiolos, perante a atual evolução em Portugal do
surto do novo Coronavirus (COVID-19) e a avaliação e acompanhamento permanente da situação pela Comissão
Municipal de Proteção Civil, torna público que:

1.  A partir de 1 de junho, reabrem os seguintes serviços de atendimento:

• Paços do Município;

• Biblioteca Municipal;

• Posto de Turismo  e Centro Interpretativo do Tapete de Arraiolos;

• Posto de atendimento de Vimieiro.

2. O acesso, atendimento ao público e funcionamento das instalações municipais supra identificadas, ficam sujeitos
às seguintes regras:

➢ É  obrigatório  o  uso  de  máscara  para  todos  os  munícipes  ou  visitantes  que  entrarem  nas  instalações
municipais; 

➢ Os  munícipes  ou  visitantes  deverão  aguardar  a  indicação  do  funcionário  para  entrarem  no  local  de
atendimento;

➢ Nos locais de atendimento apenas poderão permanecer o número de munícipes ou visitantes definido para
cada espaço de atendimento; 

➢ Enquanto aguardam pelo atendimento e durante o atendimento deverá ser mantido o distanciamento físico
recomendado pela Direção-Geral de Saúde (DGS); 

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

➢ Será reforçada a limpeza e higienização dos locais de atendimento ao público, nomeadamente nas mesas de
trabalho e balcões de atendimento, maçanetas de portas e outras superfícies de contacto regular,  bem
como, dos espaços comuns, de acordo com as orientações da Direção-Geral de Saúde;

➢ O  ATENDIMENTO DOS ELEITOS LOCAIS E TÉCNICOS DE URBANISMO estão sujeitos a prévia marcação as
quais  deverão  ser  solicitadas  por  contacto  telefónico  (266  490  240),  ou  para  o  endereço  de  e-mail:
geral@cm-arraiolos.pt. 

Continuamos a apelar 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.

Paços do Concelho, aos 29 de maio de 2020

A  Presidente  da Câmara Municipal,

Sílvia Cristina T. Pinto
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