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DESPACHO Nº 3203/DGARH/2020 

 
 

PLANO DE CONTINGÊNCIA DO MUNICIPIO DE MOURA 

CORONAVIRUS (COVID-19) 

 
INFORMAÇÃO AOS TRABALHADORES 

 

Atendendo à situação excecional de emergência de Saúde Pública que presentemente 

vivemos, e no seguimento das medidas adotadas recentemente pelo Município de Moura, 

no âmbito do Plano de Contingência municipal de preparação e resposta à doença 

provocada pelo COVID-19, de informação e aconselhamento à população, a par de outras 

com a finalidade de prevenção e proteção da saúde dos seus trabalhadores, insertas na 

Circular Informativa Nº 3200/DGARH/2020, do dia 13 de março, o Grupo Coordenador do 

Plano Municipal de Contingência reuniu hoje ao início da tarde, no edifício sede do 

Município de Moura, para, reavaliar as medidas já decididas e simultaneamente, numa 

ótica de diminuição do risco de contágio, aprovar sob a minha direção, o seguinte: 

 Proceder ao encerramento de todos os serviços de Frontoffice (atendimento 

presencial) do Município; 

 O atendimento será efetuado através de meios digitais e por telefone. Para esse 

efeito, devem ser utilizados os seguintes números: 

 Atendimento Geral – 285 250 400 | cmmoura@cm-moura.pt 

 Comoiprel / Escola Profissional de Moura – 285 200 060 

 CPCJ Moura – 285 250 432 

 Cultura Património e Desporto – 285 250 460 

 Divisão de Planeamento, Gestão Urbanística, Investimento e Turismo – 285 250 

444 

 Educação, Habitação e Desenvolvimento Social – 285 250 485 / 285 250 484 

 Gestão Administrativa e Recursos Humanos – 285 250 455 

 Gestão Financeira e Património – 285 250 470 

 Herdade da Contenda – 285 965 421 
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 Obras e Serviços Urbanos – 285 250 435 

 Projeto PAYT – Recolha Porta-a-Porta - 925 906 616 

 Proteção Civil – 285 250 467 / 285 250 468 

 O atendimento presencial apenas será assegurado mediante prévia marcação 

pelos munícipes e agentes económicos, em casos de comprovada urgência, 

devendo o mesmo ser previamente solicitado através dos contactos acima 

indicados ou para o seguinte e-mail: cmmoura@cm-moura.pt; 

 Cancelar todas as licenças especiais de ruído para eventos, emitidas pelo 

Município até à presente data e suspensão da emissão de novas licenças de igual 

teor, até que haja orientações em contrário; 

 Cada dirigente dos serviços municipais, deve elaborar listagem dos trabalhadores 

que podem utilizar o regime de prestação subordinada de teletrabalho, sem 

prejuízo dos pedidos que unilateralmente sejam apresentados; 

 De igual modo, cada dirigente, deve, relativamente aos restantes trabalhadores, 

adotar com caráter de urgência, o recurso à modalidade de trabalho por turnos nos 

diversos serviços municipais; 

 O Serviço de Informática municipal, fica responsável por providenciar a instalação 

da aplicação AnyDesK aos trabalhadores abrangidos pelo regime de teletrabalho; 

 Compete igualmente a cada dirigente, com a estreita colaboração do Serviço de 

Recursos Humanos, fazer o despiste dos trabalhadores portadores de doenças 

crónicas, para efeito de avaliação da necessidade de suspensão com a maior 

urgência possível, a prestação de trabalho no Município de Moura; 

 Os trabalhadores cujos familiares prestem trabalho nos serviços de Saúde Pública, 

suspendem o exercício da sua atividade laboral no Município de Moura; 

 Os trabalhadores que prestam trabalho em serviços essências (p.e. ambiente, 

água, saneamento, cemitério), continuam a laborar de acordo com as restrições já 

em vigor, e, doravante, dotados do equipamento de proteção individual que vai ser 

distribuído. 
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As medidas preventivas ora aprovadas, de natureza temporária até orientações em 

sentido diferente, produzem efeito imediato à data da sua aprovação e entram em vigor 

no dia seguinte ao da sua publicação. 

 
Município de Moura, 15 de março de 2020 

 
 
 
 
 

 
O Presidente da Câmara Municipal 
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