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AVISO 
 

Apesar da evolução positiva dos casos de infeção pela COVID-19, determinou o 

Governo que fosse declarado o Estado de Calamidade em substituição do Estado de 

Emergência. Desta forma, e também em obediência ao Despacho do Senhor 

Presidente da Câmara, de 30 de abril, ficam avisados todos os moradores, demais 

arrendatários e fornecedores que os serviços da empresa de contacto direto com o 

público, designadamente a tesouraria, continuarão previsivelmente encerrados até 

ao dia 18 deste mês. 

Assim, permanece o pagamento por débito direto para quem já paga por este meio. 

Mas, se não usar este meio e: 

a) Se tiver possibilidade, pode pagar por transferência bancária. Para o efeito, 

deve contactar 936 884 462 (Dr. Tiago Valente) ou 931 310 034 (Dr.ª Ana 

Carneiro); 

b) Também poderá pagar através de Multibanco e PayShop. Para isso receberá 

em sua casa o respetivo aviso de pagamento. 

c) Se não puder utilizar nenhum destes meios e está em isolamento social e não 

tem quem possa proceder por si ao pagamento da renda, deve contactar a 

Espaço Municipal que, logo que seja possível, recolherá a renda e entregará o 

respetivo recibo. Para o efeito, deve contactar 936 821 384 (Dr.ª Joana 

Barbosa) ou 937 503 461 (Dr.ª Lucília Pires de Lima). 

d) Para recorrer às medidas de apoio à renda por perda de rendimentos devido à 

Covid-19, ligue 937 503 459 (Dr.ª Joana Verdelho). 

e) Para qualquer questão relacionada com situações de contencioso, contactar 

936 820 321 (Dr.ª Kátia Castro Lopes) 

Ainda tem dúvidas? Ligue para a  Linha Gratuita – 800 102 000. 

 

Maia, 2 de maio de 2020 

O Administrador Executivo, 


