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DESPACHO Nº 3552/DGARH/2020   
 
 

 
 

Na sequência da declaração do estado de emergência por calamidade pública, decretado 

por Sua Excelência o Presidente da República, no Decreto n.º 14-A/2020, de 18/3, foi 

publicado por iniciativa do Governo, o Decreto-Lei n.º 2-A/2020, de 20/3, regulamentando 

a aplicação do estado de emergência. 

 

Prevendo este último diploma, a definição de orientações para os serviços públicos em 

matéria de regime de trabalho e sobre o funcionamento dos serviços públicos de 

atendimento, bem como, sobre estas mesmas matérias, a articulação com as autarquias 

locais. 

 

O que veio a suceder mediante a publicação do Despacho nº 3614-D/2020, de 23/3, cujo 

objetivo visou garantir a continuidade da prestação de serviços públicos, aos cidadãos e 

às empresas, com recurso, caso necessário, a uma gestão extraordinária dos recursos 

humanos existentes, designadamente, mediante a possibilidade do exercício de funções 

em local diferente do habitual ou em condições e horários de trabalho diferentes, 

garantindo desse modo padrões de atendimento e níveis de resposta adequados ao atual 

contexto de saúde pública, e às solicitações da comunidade. 

 

Dispondo no que concerne aos serviços públicos locais, nomeadamente, em matéria de 

regime de prestação de trabalho, a recomendação às autarquias locais, do reforço dos 

serviços de proximidade existentes, considerando as necessidades dos grupos de risco e 

das pessoas de maior vulnerabilidade. 

 

As disposições contidas no Despacho n.º 3614-D/2020, de 23/3, foram prorrogadas pelo 

Despacho n.º 4346/2020, de 9/4, da Senhora Ministra da Modernização do Estado e da 

Administração Pública. 
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Nestes termos, considerando a situação excecional de emergência de saúde pública 

existente em Portugal, e no caso particular do concelho de Moura, em face do número de 

casos registados de contágio de COVID-19, revela-se necessário e urgente o reforço da 

constituição de equipas de trabalhadores do município de Moura, para, de forma célere e 

eficaz, assegurarmos a prestação de serviços sociais necessários à vida diária da 

comunidade. 

 

Assim sendo, no exercício das competências que me são conferidas pelo artigo 35.º/2, 

alínea a), do regime jurídico das autarquias locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, 

de 12/9, na redação atual, conjugado com as normas legais acima invocadas, determino 

que a Divisão de Educação, Habitação e Desenvolvimento Social, na pessoa da sua 

dirigente, e em articulação com a Sr.º Vereadora do pelouro e com os demais dirigentes 

dos serviços municipais, encete os procedimentos necessários para enfrentarmos e 

superarmos as dificuldades com as quais presentemente nos debatemos, 

nomeadamente, alocando os recursos humanos indispensáveis, em ordem à prossecução 

do objetivo acima enunciado.  

 

O presente despacho produz efeito a contar do dia 20 de abril do corrente ano. 

 

Município de Moura, 17 de abril de 2020 

 
 

 
O Presidente da Câmara Municipal 
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