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DESPACHO 

N.º de Registo 3331  Data 17/03/2020  Processo   

      

MEDIDAS PREVENTIVAS COVID_19 - MUNICIPIO DE ALCANENA - REFORÇO DE MEDIDAS II  - 

Organização de Recursos Humanos 

 

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 dar continuidade ao reforço das medidas já divulgadas com os meus Despachos 

nº3188 de 13 de março de 2020 e  nº 3223 de 16 de março de 2020, no que respeita ao reforço 

de medidas de proteção aos(às) trabalhadores(as) que se encontram ao serviço; 
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Determino que: 

 

1- Em cada serviço haja uma distribuição por sala/gabinete de trabalho, garantindo que, em 

simultâneo, apenas esteja a trabalhar em permanência  uma só pessoa ( excepção para áreas 

de maiores dimensões a avaliar caso a caso). 

2- Nos casos em que não seja possível ser assegurado o estabelecido no ponto anterior, tendo 

em conta o número de trabalhadores por área/sala/gabinete, deverá ser promovida rotatividade 

(diária, semana, outra…), entre os trabalhadores, em articulação com o respectivo 

dirigente/superior hierárquico. 

 

Deverão todos contribuir para garantir a adequada limpeza, higienização e adequado 

arejamento dos espaços, assim como da existência dos desinfectantes para as mãos nos 

locais de trabalho 

 

O presente despacho tem aplicação imediata e estará em vigor previsivelmente até 20 de abril, 

data em que será reavaliado. 

 

Divulgue-se o presente despacho, por todos os serviços e trabalhadores, de todas as formas 

consideradas convenientes.   

 

 

A Presidente da Câmara 

 

 

                         

(Fernanda Maria Pereira Asseiceira) 
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