
 
Câmara Municipal de Moura 

 

1 

 

DESPACHO Nº 3335/DGARH/2020   
 

 
 

No âmbito e em cumprimento das medidas adotadas pelo Decreto da Presidência 

do Conselho de Ministros, n.º 2-A/2020, publicado no Diário da República n.º 57, I série, 

de 20 do corrente mês, na sequência do estado de emergência por motivo de situação de 

calamidade pública, decretado em Portugal pelo Decreto do Presidente da República n.º 

14-A/2020, de 18-03-2020, com a finalidade de evitar o contágio e a propagação do vírus 

COVID-19, informam-se todos os trabalhadores de que após audição dos membros do 

Grupo de Trabalho criado na sequência da aprovação do Plano de Contingência do 

Município de Moura, reunido hoje sob a minha direção, determino que durante o período 

do estado de emergência, seja cumprido o seguinte: 

 

1. O desempenho da atividade profissional far-se-á, regra geral, por recurso ao regime de 

teletrabalho, sempre que este seja compatível com as funções exercidas; 

 

2. Compete aos chefes de divisão e a todos os responsáveis dos serviços cuja unidade 

orgânica não esteja assim constituída, em primeira mão, aferir quais os 

serviços/trabalhadores, que devem prestar trabalho de acordo com o regime acima 

referido; 

 

3. Uma vez efetuada a aferição acima indicada, os trabalhadores que não se encontrem já 

a laborar em regime de teletrabalho por sua iniciativa, devem, de imediato, solicitar a 

colaboração e o apoio técnico necessário do serviço de informática, para configuração do 

acesso remoto ao local de trabalho. 

 

4. Sempre que devidamente justificado pelo trabalhador, pode ser equacionado, caso a 

caso, a disponibilização de meios de teletrabalho que possibilitem a prestação de trabalho 

no domicílio; 
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5. O atendimento presencial é suspenso, mantendo-se a sua prestação com recurso aos 

meios digitais. 

Excecionalmente, em caso de necessidade urgente e inadiável, solicitado por telefone ou 

por correio eletrónico e previamente apreciado pelos serviços, pode haver atendimento 

presencial, em dia e hora marcada. 

 

6. Ficam suspensos os serviços da área cultural e de educação, sem prejuízo da 

prestação de serviços na área do Desenvolvimento Social, para apoio à comunidade, 

previamente solicitados por telefone ou por correio eletrónico; 

 

7. São definidos como serviços públicos essenciais, os seguintes: 

 Proteção Civil; 

 Segurança e Saúde no trabalho; 

 Água e Saneamento; 

 Higiene e Limpeza; 

 Casa Mortuária e Cemitério; 

 Serviço de Informática; 

 Desenvolvimento Social; 

 Expediente/Correio; 

8. A realização de serviços fúnebres, deve, por regra, limitar-se a um máximo de 10 

pessoas de entre a família direta do falecido, mantendo entre si a distância mínima de 

dois metros; 

 

9. Ficam mobilizados todos os trabalhadores afetos aos serviços referidos em 7, à 

exceção dos já dispensados por serem portadores de doenças crónicas, para o 

desempenho das suas atividades, sem prejuízo da criação de equipas de trabalho, por 

iniciativa dos dirigentes dos serviços; 

 

10. Para não paralisar o cumprimento das obrigações, nomeadamente, para com o tecido 

empresarial e as autarquias locais, os trabalhadores afetos aos serviços de Contabilidade 
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e de Tesouraria, devem, sempre que necessário, assegurar o processamento dos 

recebimentos e pagamentos que se revelem necessários e imprescindíveis; 

 

11. Compete aos chefes de divisão assegurar o cumprimento do que ora se determina, 

exercendo, concomitantemente, uma ação pedagógica de aconselhamento e informação 

aos trabalhadores. 

 

12. O presente despacho entra em vigor em 24-03-2020 e prevalece sobre todas as 

medidas contrárias estabelecidas no meu despacho n.º 3203/DGARH/2020, do pretérito 

dia 15 de março. 

 

 

Município de Moura, 23 de março de 2020 

 

O Presidente da Câmara Municipal 
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