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DESPACHO 

N.º de Registo 3223  Data 16/03/2020  Processo   

      

MEDIDAS PREVENTIVAS COVID_19 - MUNICIPIO DE ALCANENA  - Reforço de Medidas 1  

 

Considerando que:  

 

1-O empregador é responsável por assegurar aos seus trabalhadores condições de segurança 

e de saúde, de forma continuada e permanente, tendo em conta os princípios gerais de 

prevenção (arTº 15º do RJPSST);  

2- De acordo com as orientações da Direção Geral de Saúde (DGS) e cumprindo o despacho 

2836-A/2020 da Direção-Geral da Administração e Emprego Público, o Município de Alcanena 

elaborou o seu Plano de Contingência, aprovado no passado dia 09 de Março, data da sua 

entrada em vigor, o qual foi enviado às entidades competentes e divulgado junto dos diversos 

serviços municipais;  

3- A ação em Saúde Pública deve ser proporcional, flexível, consistente, mediante 

enquadramento legal e social e, fundamental neste contexto, de acordo com o princípio da 

precaução, sendo que, é também fundamental tomar decisões baseadas na melhor informação 

e evidência disponíveis, acima de tudo nesta fase ainda de caráter preventivo;  

 

4- No contexto atual da infeção viral causada pelo novo Coronavírus (COVID-19), conjugado 

com as orientações das Autoridades de Saúde Pública e do Governo, e com a necessidade de 

o Município de Alcanena assumir uma posição que contribua ativamente para a prevenção e 

para o controlo do COVID-19, cuja avaliação é, nesta fase, permanente e evolutiva; 

 

5- Importa atualizar o meu Despacho Nº3188 de 13 de março de 2020; 

 

Determino ainda: 

 

- O Encerramento do equipamento desportivo Estádio Municipal Joaquim Maria Batista, 

incluindo as Instalações Sanitárias com carácter público; 

 

- O Encerramento de Campos de Ténis e Campos de Jogos da responsabilidade 

Municipal; 
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- O Condicionamento  à entrada de apenas 1 pessoa em simultâneo, em cada uma das 

Instalações Sanitárias, na Praça junto ao Quartel dos Bombeiros Municipais de 

Alcanena;  

 

- O Encerramento da Feira Municipal que se realiza semanalmente à quarta feira. 

 

- O condicionamento à entrada de 20 pessoas em simultâneo no  Mercado Municipal, que 

continua a funcionar na Rua José Afonso, visto servir para fins alimentares, 

considerados produtos de 1ª necessidade; 

 

Todas as medidas têm aplicabilidade imediata, com exceção do cancelamento da Feira 

Semanal que terá efeitos a partir do dia 18 de março, garantindo os respectivos serviços a 

aplicação de cada uma das medidas. 

 

 

As medidas agora aprovadas mantém-se previsivelmente em vigor até ao dia 20 de abril, 

sendo esta data avaliada de acordo com a evolução da situação COVID - 19 no concelho e no 

país. 

 

 

Divulgue-se o presente despacho, por todas as formas consideradas convenientes.  

 

A Presidente da Câmara 

 

 

 (Fernanda Maria Pereira 

Asseiceira) 
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