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DESPACHO N.º 02-PR/2021 

Funcionamento dos Serviços do Município 

 

Considerando que:  

- O Decreto do Presidente da República n.º 51 -U/2020, de 6 de novembro, declarou o estado de 

emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública, tendo o mesmo 

vindo a ser renovado sucessivas vezes, a última das quais pelo Decreto do Presidente da República n.º 

6 -B/2021, de 13 de janeiro; 

- O Decreto n.º 3-A/2021 de 14 de janeiro, regulamenta o estado de emergência decretado pelo 

Presidente da República e a sua modificação e a prorrogação, em todo o território nacional continental, 

no período entre as 00h00 do dia 15 de janeiro de 2021 e as 23h59 do dia 30 de janeiro; 

- Tendo por base a reavaliação da situação epidemiológica no país, o Governo determinou um conjunto 

de medidas extraordinárias que têm por objetivo limitar a propagação da pandemia e proteger a saúde 

pública, assegurando as cadeias de abastecimento de bens e serviços essenciais; 

- Estabelece-se o dever geral de recolhimento domiciliário, exceto para um conjunto de deslocações 

autorizadas, designadamente: aquisição de bens e serviços essenciais, desempenho de atividades 

profissionais quando não haja lugar a teletrabalho, participação no âmbito da campanha eleitoral ou 

da eleição do Presidente da República; 

- Prevê-se a obrigatoriedade de adoção do regime de teletrabalho, independentemente do vínculo 

laboral, da modalidade ou da natureza da relação jurídica, sempre este seja compatível com a atividade 

desempenhada e o trabalhador disponha de condições para a exercer, sem necessidade de acordo das 

partes; 

- A obrigatoriedade de teletrabalho não é aplicável aos trabalhadores de serviços essenciais; 

- Determina-se o encerramento de um alargado conjunto de instalações e estabelecimentos, incluindo 

atividades culturais e de lazer, atividades desportivas; 

- Estabelece-se que os serviços públicos prestam o atendimento presencial por marcação, sendo 

mantida e reforçada a prestação dos serviços através dos meios digitais e dos centros de contacto; 

- Permite-se o funcionamento de feiras e mercados, nos casos de venda de produtos alimentares; 

- Neste sentido importa enquadrar a aplicação das normas sobre teletrabalho e sobre a organização do 

trabalho, aos trabalhadores do Município da Figueira da Foz; 
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 Assim, face ao exposto, determino que sejam implementadas as seguintes medidas: 

 

I. Assim, face ao exposto, nos termos do Decreto n.º 3-A/2021 de 14 de janeiro e durante o período 

do estado de emergência, determino, para além das medidas já em vigor, implementar as seguintes 

medidas e horários em relação aos Equipamentos Municipais: 

 
 

 Castelo Eng. Silva, que inclui o Posto de Turismo – encerra;  

 Museu Municipal – encerra; 

 Núcleo Museológico do Sal - encerra; 

 Casa do Paço - encerra; 

 Centro de Artes e Espectáculos (CAE) – encerra, com exceção de atividades de ensino e 

formação ao abrigo de Protocolos estabelecidos com Entidades de Ensino; 

 Biblioteca Municipal – encerra, com exceção do serviço de empréstimo de livros mediante 

pedido e em horários a estabelecer; 

 Cemitérios Municipais – encerram, apenas abrem para a realização de funerais (cumprindo 

a lotação máxima fixada no despacho n.º 29-PR/2020, de 10 de novembro); 

 Mercados Municipais – durante a semana e ao sábado, no que respeita às bancas e módulos 

que comercializam produtos alimentares, funcionam em horário normal, todos os demais 

locais de venda de outro tipo de produtos encerram;  

 Balneários municipais – encerram; 

 Equipamentos Desportivos Municipais – são apenas permitidas as atividades desportivas 

escolares e todas as atividades de treino e competitivas profissionais e equiparadas, 

sem público e no cumprimento das orientações da DGS; 

 

II. Funcionamento dos locais de atendimento ao Público, nos seguintes equipamentos municipais: 

- Balcão de Atendimento Único – o atendimento é realizado presencialmente por prévia marcação e 

através dos meios digitais, mantendo-se as normas de segurança e de lotação já aplicadas; 

- Arquivo do Urbanismo (situado na Rua 10 de agosto) - o atendimento é realizado presencialmente 

por prévia marcação e através dos meios digitais, mantendo-se as normas de segurança e de lotação 

já aplicadas; 

- Espaço do Cidadão - o atendimento é realizado presencialmente por prévia marcação e através 

dos meios digitais, mantendo-se as normas de segurança e de lotação já aplicadas; 
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- Atendimento do Edifício do Paço de Tavarede, Educação, Ação Social, Juventude e Desporto – o 

atendimento é realizado presencialmente por prévia marcação e através dos meios digitais, 

mantendo-se as normas de segurança e de lotação já aplicadas; 

- Edifício dos Paços do Concelho – o atendimento é realizado presencialmente por prévia marcação 

e através dos meios digitais, mantendo-se as normas de segurança e de lotação já aplicadas; 

 

III. Funcionamento dos Serviços do Município:  

• A utilização de máscara e/ou viseira é obrigatória no acesso ou permanência em locais de 

trabalho, por forma a reduzir as interações físicas entre trabalhadores; 

•  A utilização de máscara e/ou viseira é obrigatória nas viaturas de serviço, por forma a reduzir 

as interações físicas entre trabalhadores e com os utentes que utilizam os nossos transportes; 

• É obrigatória a lavagem frequente das mãos, ou a desinfeção com álcool gel;  

• Deverão ser cumpridas as regras de etiqueta respiratória; 

• Deverão ser cumpridas as regras de Distanciamento social; 

• Cada trabalhador no seu posto trabalho deverá limpar e higienizar regularmente as superfícies, 

bem como os seus equipamentos de trabalho, para tal será disponibilizado em cada sala um 

desinfetante de superfícies; 

• Deverá proceder-se à ventilação natural dos locais de trabalho, (a título de exemplo na hora de 

almoço);  

• Deverão manter-se as regras de higienização e de lotação máxima de ocupação por viatura de 

trabalho; 

• Os trabalhadores deverão realizar auto monitorização de sintomas de doença e deverão solicitar 

a medição da temperatura corporal através dos termómetros infravermelhos distribuídos pelas 

instalações com maior afluência de trabalhadores e público, sem qualquer registo escrito dessa 

informação; 

       

IV. Funcionamento dos Serviços Administrativos - Teletrabalho: 

- Sempre este seja compatível com a atividade desempenhada e o trabalhador disponha de 

condições para a exercer poderá ser adotado o regime de teletrabalho, de acordo com articulação 

prévia com o seu superior hierárquico (que deverá apresentar o respetivo plano de organização do 
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trabalho aos Vereadores com competências delegadas ou ao Presidente da Câmara) e sendo 

garantida a realização do respetivo serviço; 

- Todos os Serviços do Município deverão assegurar a presença do número mínimo de trabalhadores 

a realizar serviço presencial, de forma a assegurarem o atendimento telefónico, presencial e o 

eficaz funcionamento dos Serviços, das 09:00h às 17:30h e desde que se encontrem cumpridas 

as determinações da DGS; 

- Os Serviços deverão privilegiar as reuniões não presenciais;  

- Todos os trabalhadores que se encontrem em teletrabalho deverão estar obrigatoriamente 

contactáveis durante o horário de funcionamento dos serviços, disponibilizando um número de 

telefone para o efeito; 

- Os dirigentes/superiores hierárquicos são responsáveis pelo acompanhamento do teletrabalho 

executado pelos trabalhadores dos seus serviços; 

- Podem manter-se em teletrabalho os trabalhadores que apresentaram declaração médica 

comprovativa de que têm doença crónica para o Covid-19. 

 

É essencial cumprir todas as medidas de Prevenção do COVID 19. 

 

Paços do Município da Figueira da Foz, 14 de janeiro de 2021 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

Carlos Monteiro 

 

 

 


