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DESPACHO 
N.º de Registo 3188  Data 13/03/2020  Processo   

      

Medidas Preventivas COVID_19 – Município de Alcanena 

 

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. 

 

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; 
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 Determino as seguintes acções, com aplicação reportada à data da 

entrada em vigor do Plano de Contingência, 09 de Março: 

- A leitura e avaliação do Plano de Contingência, com envio de contributos 

para alteração ou actualização, até final do dia 16 de Março e sempre que se 

considere relevante, face à evolução da situação; 

- O Contributo de todos para a  implementação do Plano de Contingência; 

 - Cancelar todos os eventos públicos culturais, desportivos, sociais ou 

outros  promovidos pela Câmara Municipal de Alcanena e já divulgados na 

Agenda Cultural, Desportiva e Social; 

- Cancelar todas as atividades regulares culturais, desportivas sociais ou 

outras, da responsabilidade da Câmara Municipal, que envolvam a 

participação de públicos, independentemente da sua idade; 

- Cancelar a autorização da cedência de equipamentos municipais, para 

utilização por entidades externas individuais ou coletivas e não autorizar novos 

pedidos; 

- Cancelar  a autorização da cedência do Autocarro do Município de 

Alcanena ou de outras viaturas e não autorizar novos pedidos;  

-  Limitar a realização de reuniões ao estritamente necessário, e quando 

tenham que ocorrer, optar pela sua realização em espaço arejado e garantindo 

o devido distanciamento entre as pessoas ( 1m). Privilegiar os contactos via 

telefone ou email; 

- Limitar  deslocações a reuniões com entidades externas, com as devidas 

justificações; 

- Adoptar o registo diário de presenças através de cartão RFID, a ser 

distribuído no início da próxima semana a todos os trabalhadores. Até à 

entrega do cartão deverão utilizar  ficha de registo individual, a fornecer e 
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enviar via email pelos serviços de RH, processo supervisionado pelo respectivo 

dirigente/superior hierárquico, para entrega nos RH após a entrada em 

funcionamento da utilização dos cartões referidos. Está interdita a utilização 

dos relógios de ponto por impressão digital; 

- Lavar as mãos com frequência, adoptando os procedimentos adequados e 

alertando sempre que esteja em falta o detergente e/ou desinfectante nas 

instalações sanitárias; 

- Respeitar as regras divulgadas para o cumprimento distanciado; 

- Avisar o respectivo dirigente/superior hierárquico, sempre que tenha familiar 

ou conhecido suspeito ou comprovado com Coronavírus; 

- Todos os trabalhadores que evidenciam sintomas de tosse, febre e 

problemas respiratórios não deverão apresentar-se ao trabalho, devendo 

contatar na sua residência a LINHA SAÚDE 24 (808 24 24 24) e informar os 

serviços; 

Mais determino o encerramento ao público dos seguintes equipamentos 

municipais: 

- Biblioteca Municipal; 

- Casa da Cultura; 

- Cine- Teatro; 

- Complexo do Alviela; 

- Edifício Social; 

- Edifício dos Paços do Concelho; 

- Espaço do Cidadão de Alcanena 
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- Delegação de Minde; 

- Gabinete Técnico Florestal; 

- Parque de Campismo; 

- Parques Infantis; 

- Pavilhões Municipais. 

- Piscinas Municipais; 

- Outras situações de atendimento ao Público. 

Cada responsável por edifício deverá providenciar a respectiva 

divulgação do encerramento ao público, afixando na porta em local bem 

visível, bem como das formas de contacto alternativas. 

 

Determino ainda que: 

Com base nas orientações do Centro Europeu para Prevenção e Combate 

às Doenças, e considerando a situação excepcional do encerramento das 

escolas a partir do próximo dia 16 de Março, segunda feira (inclusivé), 

os(as) trabalhadores(as) com filhos menores de 12 anos, que por isso a 

idade e/ou condições  não permitam a sua autonomia em casa, e por 

ausência de familiar alternativo no local de residência, poderão por 

requerimento apresentado ao seu dirigente ou superior hierárquico, para 

prévio parecer ao despacho final, solicitar a possibilidade da modalidade 

de teletrabalho, no horário diário total ou parcial, desde que assegurado o 

funcionamento do respectivo serviço. 
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Com o acompanhamento diário da evolução da situação e com as orientações 

da DGS ou outras, poderão haver alterações ou atualizações às medidas 

propostas ou novas medidas. 

As acções/ medidas determinadas terão aplicação até dia 20 de Abril 

inclusive, sendo avaliado nessa data a sua continuidade. 

Deverá o Gabinete de Comunicação divulgar o presente despacho pelos 

trabalhadores/serviços municipais, assim como torná-lo público pelos meios de 

divulgação do Município. Deverá ainda garantir diáriamente a divulgação das 

medidas tomadas. 

 

 

 

 

A Presidente da Câmara 

 

 

 

(Fernanda Maria Pereira Asseiceira) 

Documento assinado digitalmente. Esta assinatura digital é equivalente à assinatura autografa 1 
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