
 
 

EDITAL  

Plano de Contingência, no âmbito da prevenção  

e controle de infeção pelo novo Coronavírus (COVID-19). 

 

 

Em cumprimento do disposto no nº 3 do artº 112º do Código do Procedimento Administrativo, 

publica-se o edital em anexo.  

No âmbito das orientações do Governo, alinhando com as orientações da Direção-Geral da 

Saúde, a Câmara Municipal de Belmonte implementou um Plano de Contingência, no âmbito 

da prevenção e controle de infeção pelo novo Coronavírus (COVID-19). 

Para além de reforçar as ações de formação e prevenção que já estão em curso, o plano prevê 

um conjunto de medidas preventivas tendo em vista minimizar os efeitos da propagação da 

doença junto dos colaboradores, munícipes e utentes dos serviços municipais e população 

em geral. 

Assim, para a contenção e redução dos riscos de contágio, foram tomadas as seguintes 

medidas:   

- Encerramento de todos os serviços municipais (Edifício dos Paços do Concelho, com todas 

as suas secções, Pavilhões Desportivos de Belmonte e Caria, Biblioteca Municipal de 

Belmonte e Caria, Museus de Belmonte e Caria…); 

- Apesar do encerramento do atendimento ao público presencial, os colaboradores 

permanecerão ao serviço. Contudo, os contactos devem ser efectuados imperativamente via 

telefone e por e-mail, tendo a autarquia disponibilizado os seguintes contactos: 

 

Telefone: (Em horário de Expediente) 

                     275 910 010        

                     275 910 019  

(Situações de queimas e queimadas 275 910 017) 
 

E-mail: atpermanente@cm-belmonte.pt 

            atpermanente1@cm-belmonte.pt 
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- Cancelamento de todos os eventos promovidos pelo Município e Juntas de Freguesia, 

cancelando todas as ações de promoção e animação existentes; 

- De uma forma geral, serão proibidas todas as iniciativas em espaços fechados com mais de 

100 pessoas e em espaço aberto, com mais de 1.000 pessoas;  

- Cumprindo as directivas do Governo, encerrar todas as escolas do concelho; 

- Suspender feiras e mercados, devido ao seu elevado risco pela concentração de pessoas e 

pelas muitas proveniências dos vendedores;  

- As próximas reuniões do Executivo serão privadas, tendo em conta a situação actual; 

 

Recomendamos que os munícipes estejam atentos as indicações dadas na nossa página do 

facebook - Visit Belmonte - e também o nosso site - https://cm-belmonte.pt/- onde iremos 

dando conta das diligências que forem adotadas pelo Município. 

Recomendamos ainda o acompanhamento das recomendações da Direção Geral de Saúde 

- https://www.dgs.pt/ 

As medidas enunciadas estão em vigor de imediato e vigorarão pelo tempo necessário para a 

prevenção de contágio público, pelo que apelamos ao bom-entendimento de todos.  

Este Plano de Contingência irá sendo reavaliado. Contudo, sem alarmismos, e em estreita 

colaboração com a Unidade de Saúde Pública, o município está a acompanhar diariamente 

toda a evolução da situação. 

 

 

     Belmonte, 13 de Março de 2020 

 

 

           António Pinto Dias Rocha 

Presidente da Câmara Municipal de Belmonte 


