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DESPACHO  Nº 3733/DGARH/2020   
 
 

Medidas excecionais e temporárias – COVID-19 

  

Como é do conhecimento geral, Portugal enfrenta uma situação epidemiológica grave, 

decorrente do surto do novo Coronavírus – COVID-19. 

 

Exigindo da comunidade, e particularmente de todos os trabalhadores, um esforço 

coletivo na prevenção e controlo da pandemia, para que, num futuro próximo, possamos 

levar a cabo e em pleno, o cumprimento das atribuições que nos estão cometidas. 

 

Com essa finalidade, e no âmbito das medidas excecionais e temporárias decretadas pelo 

Governo 1, cumpre informar de que, a contar do dia 2 de maio do corrente ano, “o uso 

pelos trabalhadores de máscaras ou viseiras, para o acesso ou permanência nos serviços 

e edifícios de atendimento ao público, é obrigatório” 

 

O uso da máscara ou viseira, apenas é dispensável, quando seja impraticável em função 

da natureza da atividade a desempenhar pelo trabalhador. 

 

Para o efeito em causa, junto do serviço de recursos humanos, privilegiando o recurso ao 

contacto telefónico ou e-mail (recursoshumanos@cm-moura.pt, os trabalhadores devem 

assinalar a necessidade do equipamento de proteção individual acima referido, para o 

exercício da sua atividade. 

 

O serviço de recursos humanos, em estreita articulação com o serviço municipal de 

proteção civil, efetuará as providências necessárias para disponibilizar a todos os 

trabalhadores, o equipamento em causa. 

 

                                                           
1 Artigo 13-º-B do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13/3, aditado pelo artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 20/2020, de 1/5  
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Agradeço a vossa colaboração no cumprimento do que aqui se contém, sem prejuízo da 

adoção de medidas complementares a incorporar na atualização breve do Plano de 

Contingência do município, apelando, em simultâneo, uma vez mais, ao cumprimento das 

orientações das entidades de saúde pública. 

  
  

 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
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