
 

Gabinete da Presidência 

 

DESPACHO  

N.º 6/P/2020 
 

Considerando que: 

1. Compete ao Presidente da Câmara decidir todos os assuntos relacionados com 

a gestão e direção dos recursos humanos afetos aos serviços municipais, em 

conformidade com o disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 35.º do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro; 

2. De acordo com o Plano de Contingência ao COVID-19 do Município de S. João 

da Pesqueira prevê-se que, na fase de mitigação, se possam encerrar os serviços 

não essenciais; 

3. A Organização Mundial de Saúde declarou a doença Covid-19 como 

Pandemia, o que exige ações urgentes e agressivas dos países e das entidades; 

4. É responsabilidade de todos contribuir para a proteção da saúde pública e 

contenção do referido surto epidemiológico; 

5. O Despacho 2836-A/2020 e as recomendações da Direção Geral de Saúde, 

apontam a suspensão de serviços, eventos ou iniciativas em locais públicos, 

como medidas a adotar para prevenir a propagação do COVID-19; 

6. As medidas a implementar visam, nesta fase, garantir a prevenção da 

propagação da doença, garantindo a salvaguarda da integridade dos 

trabalhadores e utentes dos serviços; 

7. Apesar de não haver casos suspeitos no concelho e/ou doentes infetados 

conhecido, urge tomar medidas para conter a propagação e evitar uma 

degradação dos níveis de confiança dos funcionários e munícipes, que poderão 

advir do contacto com casos suspeitos ou doentes infetados no contexto da 

utilização dos serviços municipais com maiores níveis de risco; 

8. Estas medidas estão a ser adotadas de forma generalizada pelos vários 

municípios portugueses. 

 



 

Face ao exposto, determino: 

1. Encerrar, com efeitos imediatos, os seguintes serviços/espaços ao atendimento 

ao público: 

- Pavilhão Gimnodesportivo; 

- Complexo Desportivo da Mata do Cabo; 

- Complexo Desportivo das Piscinas Cobertas; 

- Biblioteca Municipal; 

- Museu do Vinho e Museu Eduardo Tavares; 

- Cineteatro João Costa; 

- Posto de Turismo; 

- Unidade Móvel de Saúde; 

- Gabinete de Inserção Profissional; 

- Serviços de atendimento ao munícipe em casos não essenciais 

(Empreendedorismo, Ação Social, Agricultura, etc.). 

2. Suspensão da Feira Quinzenal; 

3. A não cedência de viaturas do município a entidades externas ao município; 

4. O cancelamento de reuniões de trabalho com pessoas externas ao município, 

devendo as mesmas, sendo urgentes, serem realizadas por recurso a meios 

eletrónicos, como o skype ou conference call; 

5. A divulgação de canais alternativos de atendimento ao munícipe, como o 

atendimento telefónico e o e-mail, devendo reforçar-se o back office com 

trabalhadores que possam dar resposta aos pedidos efetuados por estas vias; 

6. Os trabalhadores afetos aos espaços e serviços que serão objeto de 

suspensão/encerramento ao público deverão preferencialmente: 

a) Alterar os mapas de férias e gozar férias durante este período de suspensão 

das atividades, em especial os dias de férias cujo vencimento termina a 30 

abril de 2020; 

b) Dar prioridade ao trabalho administrativo, aproveitando para organizar os 

processos, dossiers e outras tarefas inerentes aos serviços respetivos; 



 

c) Limpar e desinfetar obrigatoriamente os espaços onde estão afetos com o 

apoio do Serviço e Ambiente e de proteção Civil. 

7. Os trabalhadores referidos no ponto anterior, poderão ainda apoiar os 

trabalhadores de outros serviços do município no desenvolvimento das suas 

tarefas, sejam elas de cariz técnico, administrativo ou operacional; 

8. Os dirigentes dos serviços deverão garantir a implementação das presentes 

diretivas em articulação com o executivo; 

9. O período de suspensão durará até 27 de março, salvo de houver indicações 

em contrário das autoridades de saúde, podendo ser reduzido ou prolongado; 

10. Seja dado conhecimento do presente despacho a todos os trabalhadores; 

11. O Gabinete de Comunicação informe adequadamente os munícipes da 

presente decisão e apele para que os mesmos utilizem os meios alternativos de 

atendimento, divulgando os meios disponíveis para o efeito. 

 

S. João da Pesqueira, 12 de março de 2020 

 

 

O Presidente da Câmara 

 

___________________________ 

(Manuel António Natário Cordeiro) 


