PLANO DE DESCONFINAMENTO MUNICIPAL
Abertura dos Serviços Municipais
MEDIDAS

DATA
Funerais
CEM I T ÉRI OS

11.05.2020
Cemitérios

A partir de
04.05.2020

11.05.2020

01.06.2020

Horário de abertura ﬁxa-se das 10h00 às 18h00, de segunda a domingo

Edifício da
Câmara Municipal

Continuação de abertura ao público dos serviços municipais com atendimento
presencial [no tratamento dos assuntos será dada prioridade aos contactos
estabelecidos por telefone ou via e-mail]

Edifício Multiusos

Os serviços presentes no Edfício Multiusos [Serviço Educativo, Ação Social,
Unidade Empreende, Arquivo e CPCJ] funcionarão nos mesmos termos referidos
no ponto anterior

Espaço de Cidadão

Passa a funcionar com as medidas de proteção
[não prejudica a abertura da Loja de Cidadão prevista apenas para 01.06.2020]

Parques Infantis
Parque de S. Miguel

Mantêm-se encerrados até final do mês de maio, exceto para a prática de
desporto individual no campo de ténis

Biblioteca Municipal

Lotação limitada

[Canas de Senhorim,
Nelas e Santar]

[Mata das Alminhas]

S ERV I ÇOS
MU N I C IPAIS

Limite máximo de 1 pessoa por cada 20m²,no interior do cemitério

Posto de Turismo

[Caldas da Felgueira e
Nelas]

CONDIÇÕES
- Distanciamento social de 2 metros
- Utilização de máscara
- Não partilha de material de limpeza

- Atendimento apenas por marcação
- Uso obrigatório de máscara
- Desinfeção das mãos
- Controlo da temperatura

- Uso obrigatório de máscara;
- Desinfeção das mãos
- Controlo da temperatura

- Uso obrigatório de máscara
- Desinfeção das mãos
- Higienização e limpeza

Abertura prevista para o dia 01.06.2020

Complexo Desportivo Mantém-se encerrado [para manutenção e intervenção ao nível de charutagem e
escariﬁcação]
Serviço de Desporto,
Piscinas e Pavilhão

Decisão para o final do mês de maio

Serviço Externos
[incluindo Armazém]

Continuação em funcionamento e nos mesmos moldes

Escola de Música

A partir de
06.05.2020

Uma vez que todos os alunos do ensino regular estão dotados de tecnologia
para acompanhar as aulas pela via digital, está em curso um programa de aulas
online que decorrerá até ﬁnal do ano letivo

Universidade Sénior

Atendendo ao público alvo em causa e o excelente trabalho que tem vindo a
ser feito [quer a rádio, quer o apoio que tem sido concedido] continuará a
funcionar nos mesmos moldes e com reforço de aulas online

Loja Solidária

Considerando que são objetos usados e que exigem higienização adequada,
continuará em funcionamento nos mesmos moldes

Serviço de Águas

- Foi restabelecida a leitura, entrega de faturas/recibos com as devidas medidas
de segurança
- Recomeçou a cobrança nos postos de Tesouraria, quer do Município, quer nos
restantes postos de cobrança
- Os cobradores estão a realizar ações de sensibilização sobre a pandemia e a
gestão de combustível

CR EC HES

A partir de
01.06.2020

Prevista a abertura para 01.06.2020 [protocolos com a Segurança Social e
Privados - fora da esfera da competência do Munícipio]

PRÉ-ESCOLAR

A partir de
01.06.2020

Abertura a 01.06.2020

F EI R AS

Atendimento feito por marcação, quer
para doações quer para entregas

Decisão no final do mês de maio, em função da evolução da pandemia

- Uso obrigatório de máscara
[exceto crianças]

