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Prefeitura Municipal de Revere muda serviços com 
atendimento presencial para o modelo de atendimento 

somente por agendamento  

  

 
Maioria dos serviços da cidade podem ser efetuados online no Revere.org 

  

Residentes devem ligar 3-1-1 para fazer o agendamento para serviços   
  

 
Segunda, 7 de dezembro de 2020 – Na quarta-feira, 9 de dezembro, a Prefeitura Municipal de 
Revere mudará seus serviços de atendimentos presenciais para um modelo de atendimento 
somente por agendamento. A maioria dos serviços municipais, incluindo pagamentos de 
contas, aplicações para permissões e solicitações de documentação, podem ser efetuados 
online no Revere.org. Residentes que necessitam efetuar serviços presenciais devem ligar 3-1-
1 (781-286-8111) para fazer um agendamento com qualquer departamento municipal. Todos os 
funcionários municipais permanecem trabalhando para fornecer atendimento aos residentes de 
Revere.   
A isenção de taxas de conveniência para pagamento de contas online continuam. Muitas 
contas podem também serem pagas com cartão de crédito pelo telefone através do 
Departamento de Cobrança. Caixas de depósitos localizadas nas entradas da Prefeitura 
(Pleasant Street e Hyde Street) podem ser utilizadas para o Departamento de Cobrança 
(somente cheques), Gabinete do Prefeito, Gabinete do Assessor, Compras, Escriturário 
Municipal, Água/Esgoto, Engenharia, 311, Departamento Eleitoral, e Planejamento/ 
Desenvolvimento Comunitário; violações do Serviço de Inspeção podem ser pagas com 
cheque, pelo correio, ou utilizando a caixa de depósito ISD na 249R Broadway. As caixas de 
depósitos serão esvaziadas regurlamente ao longo do dia.   
Hoje, o Conselho de Saúde de Revere registrou 67 novos casos de COVID-19 na cidade. 
Revere tem agora uma media de 80.7 novos casos por dia e sua taxa de positividade em 14 
dias é 7.8%. Durante o final de semana, a Cidade registrou cinco mortes relacionadas ao Covid 
entre residentes de Revere. Três dos cinco falecidos estavam na faixa dos 60 anos – dois 
estavam acima de 80. No mês de novembro, aproximadamente 11% dos casos confirmados 
entre residentes de Revere estavam entre 60-79 anos, um aumento substancial mês-a-mês.   
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