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CIRCULAR INFORMATIVA Nº 3200/DGARH/2020 

 
 

 CORONAVIRUS (COVID-19) 

INFORMAÇÃO AOS TRABALHADORES 
 

 

Em face do evoluir da pandemia provocada pelo Coronavírus (COVID-19), e na sequência 

do Plano de Contingência interno, recentemente divulgado e implementado para os 

serviços e trabalhadores do Município de Moura, informa-se de que o Grupo de Trabalho 

constituído para o efeito, sob a minha direção, reunido nesta data, determinou adotar as 

medidas preventivas infra indicadas, para minimizar a possibilidade e o risco de contágio: 

 Dispensar da prestação de trabalho os pais com filhos menores de 12 anos de 

idade, durante o período de encerramento dos estabelecimentos escolares. Caso 

ambos os pais trabalhem no Município, a dispensa apenas pode ser gozada por 

um deles, segundo o acordo que estabelecerem; 

 Suspender de imediato o registo manual da assiduidade ao trabalho; 

 Suspender a realização de ações de formação profissional dos trabalhadores, 

incluindo seminários, colóquios, palestras e outros similares, da responsabilidade 

do Município ou de outras entidades, sem prejuízo da formação à distância; 

 Suspender a aplicação de métodos de seleção que impliquem a presença dos 

candidatos, no âmbito dos procedimentos concursais; 

 Todos os trabalhadores, doravante, devem privilegiar os contactos entre os 

serviços por vias não presenciais, incluindo com munícipes, fornecedores e outros 

agentes externos; 

 Implementar nos serviços de atendimento ao público, a colocação de fitas no chão 

para salvaguardar a distância mínima recomendada de contacto com o público; 

 Reforçar a limpeza e higienização dos serviços, em especial as instalações 

sanitárias, sem prejuízo de assegurar que estas, ficam, doravante, destinadas 

apenas aos trabalhadores; 
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 Os trabalhadores que não estejam doentes, mas que tenham familiares infetados 

ou tenham estado em contacto com pessoas que adoeceram, não podem deslocar- 

se para as instalações municipais, por um período de 14 dias, sem prejuízo de 

informarem a entidade empregadora e as autoridades de saúde; 

 Proceder à suspensão do funcionamento do Bar; 

 Divulgar em tempo útil (via eletrónica) alertas e atualizações de procedimentos e 

comunicados; 

Perante o atual cenário de crise epidémica, a Câmara Municipal, enquanto entidade 

empregadora com responsabilidade na proteção da saúde e da segurança dos seus 

trabalhadores, avaliará, continuamente, a necessidade de reforço das medidas a 

implementar, contando, para este efeito, com o elevado sentido de responsabilidade e 

a colaboração de todos os destinatários da presente informação, no cumprimento do 

que ora se determinou. 

As medidas acima identificadas entram em vigor no dia 16 de março corrente, e são 

válidas durante o período de vigência do Plano de Contingência. 

 
Município de Moura, 13 de março de 2020 

O Presidente da Câmara Municipal 
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