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DESPACHO 

N.º de Registo 3979  Data 07/04/2020  Processo 2020/250.20.400/192  

      

TOLERÂNCIA DE PONTO - 9 e 13 abril  

 

No uso da competência que me é conferida pela alínea a), do n.º 2 do art.º 35.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro;  

 

E considerando que: 

 

1- Pelo contexto da pandemia em que vivemos, situação epidemiológica provocada pelo 

coronavírus SARS-CoV-2, e pela renovação da declaração do estado de emergência decretada 

pelo Presidente da República a 18 de Março e prorrogada a 2  de abril  até 17 de Abril, 

 

2- O Governo decidiu limitar especialmente a circulação no período da Páscoa; 

 

3- O governo concedeu tolerância de ponto aos trabalhadores que exercem funções públicas 

nos serviços da administração direta do Estado, sejam eles centrais ou desconcentrados, e nos 

institutos públicos, nos próximos dias 9 e 13 de abril; 

 

4- O Município de Alcanena, em linha com as orientações emanadas pelo governo ativou no 

passado dia 18 de março o Plano Municipal de Emergência Municipal, implementando um 

conjunto de medidas, com vista à salvaguarda e proteção da saúde dos seus trabalhadores e 

público em geral; 

 

5- O período da Páscoa é particularmente crítico, tendo o governo limitado nesse período a 

circulação, promovendo o recolhimento domiciliário, num ano e época atípica e justificada na 

situação atual do país; 

 

 6- O Município de Alcanena concorda com as medidas adotadas, reforçando a necessidade do 

isolamento social, com o recolhimento domiciliário dos seus trabalhadores no período de 9 a 13 

de abril (Páscoa), contribuindo assim para a menor circulação entre concelhos e no próprio 

concelho; 
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Determino: 

 

I. A tolerância de ponto aos(às) trabalhadores(as) do Município de Alcanena, dos 

serviços não essenciais, nos dias 9 e 13 de abril; 

 

II. Excetuam-se do disposto no n.º I os trabalhadores pertencentes aos serviços 

essenciais do Município, designadamente, Proteção Civil e equipa de Limpeza e 

Higienização afeta ao Quartel dos Bombeiros Municipais de Alcanena; 

 
III. Excetuam-se, ainda, do disposto no n.º I outros(as) trabalhadores(as), que por razões 

de interesse público, seja reconhecida a necessidade de se manterem ao trabalho 

naqueles dias, nos termos a definir pelo respetivo superior hierárquico; 

 
IV. Sem prejuízo da continuidade e da qualidade do serviço a prestar, será assegurada a 

equivalente dispensa do dever de assiduidade dos respetivos trabalhadores 

identificados nos pontos II e III, em dia a fixar oportunamente, logo que estejam 

reunidas as condições para o efeito, em articulação com respectivo superior 

hierárquico. 

 

 

 

A Presidente da Câmara 

 

 

 (Fernanda Maria Pereira 

Asseiceira) 
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