
 

 

 

COVID 19 - PLANO DE CONTINGÊNCIA DOS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO 

URBANISMO 
Divisão de Planeamento, Desenvolvimento Económico e Gestão do Território 

NOTA INFORMATIVA II 

 

O período de desconfinamento em que nos encontramos no âmbito da pandemia por via do 

vírus COVID-19, tem representado um regresso paulatino à normalidade, tanto quanto possível, 

em coabitação com as regras gerais em vigor no momento, complementadas por um conjunto 

de medidas implementadas por este município. 

Neste contexto, constata-se que algumas das medidas definidas no período mais crítico da 

pandemia para os serviços desta estrutura orgânica municipal, poderão agora ser dispensadas, 

mantendo-se o pressuposto geral de salvaguarda do risco de contaminação ainda presente, que 

obriga à manutenção de alguns cuidados que se traduzem no seguinte: 

 

1.ATENDIMENTO 

O atendimento ao público e o pedido de esclarecimentos é efetuado no período compreendido 

entre as 09:00h e as 14:00h. 

Sempre que possível, sugere-se que se privilegie os contactos não presenciais através das 

seguintes vias: 

cmregua@cmpr.pt 

tel.: 254 320 230 

fax: 254 314 365 

 

2. RECEPÇÃO PROCESSUAL 

A receção física dos pedidos / processo poderá ser efetuada fisicamente através dos serviços de 

atendimento ao público no horário definido, devendo privilegiar-se a via digital pelos canais 

anteriormente referidos. 

 

3. REUNIÕES 

De forma a minimizar a circulação de utentes em pisos de backoffice, mantém-se a metodologia 

anteriormente indicada para as reuniões técnicas, de acordo com o seguinte procedimento: 

mailto:cmregua@cmpr.pt


O munícipe, técnico ou outro interessado deverá solicitar a marcação de reunião através de 

chamada telefónica reencaminhada para a Secção Administrativa, onde será agendada uma 

reunião mediante disponibilidade de agenda dos técnicos, e da qual será agendada a data e 

hora. 

4.ALOJAMENTO LOCAL 

As vistorias no âmbito dos pedidos de Alojamento Local - serão condicionadas ao cumprimento 

das medidas higieno-sanitárias e restantes procedimentos de proteção no âmbito do COVID-19 

- sendo que as mesmas deverão ser previamente agendadas em consonância com os técnicos 

municipais. 

 

12. DOCUMENTOS PROVISÓRIOS 

À semelhança dos procedimentos referidos para os Alvarás, a Câmara Municipal de Peso da 

Régua no âmbito das competências e atribuições a esta Divisão, poderá titular ou legitimar os 

requerentes através de cópias do documento oficial enviadas por e-mail, durante este período. 

 

5. CONSULTA DE PROCESSOS 

A consulta de processos só após prévia solicitação por requerimento, e a consultar nos serviços 

de Atendimento ao Público. 

 

Toda a informação constante neste Nota Informativa II anula a nota anterior (março de 2020) e 

poderá ser revista e alterada, caso as circunstâncias excecionais assim o determinarem, ou em 

sequência de alterações legais que impliquem direta ou indiretamente neste âmbito. 

 

Os procedimentos e as medidas aqui estabelecidas entram em vigor a partir do dia:  

22 de junho de 2020 

 

 

 

 

 


