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DESPACHO N.º 68/2021  

TOLERÂNCIA DE PONTO - PÁSCOA  

 

CONSIDERANDO: 

Que a Semana Santa é um período de forte intensidade religiosa, o qual, pelo segundo ano consecutivo, 

tem sido vivido em circunstâncias diferentes em virtude da pandemia da doença COVID 19, que tem exigido 

a constante aplicação de medidas em matéria de combate àquela pandemia; 

 

Por força das circunstâncias, revela-se imprescindível dar continuidade à adoção de medidas que reduzam 

ao mínimo indispensável a deslocação de trabalhadores municipais para fora do respetivo domicílio, de 

forma a dar cumprimento ao dever geral de recolhimento domiciliário, previsto no artigo 4.º do Decreto da 

Presidência do Conselho de Ministros n.º 4/2021, de 13 de março, que regulamenta a prorrogação do estado 

de emergência decretado pelo Presidente da República; 

 

A tradição existente no sentido da concessão de tolerância de ponto aos trabalhadores do Município por 
ocasião da Páscoa. 
 
No uso da competência que me é conferida pelo disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, 

 

DETERMINO: 

1.º - A concessão de tolerância de ponto a todos os trabalhadores da Câmara Municipal de Almodôvar, no 

dia 01 de abril de 2021 (Quinta-Feira Santa); 

2.º - Que fiquem assegurados os serviços essenciais, designadamente, mercado municipal, cemitério, 

recolha de lixo, abastecimento de água e estação elevatória de águas residuais, sendo concedido, a estes 

trabalhadores um dia de descanso em data a acordar oportunamente com o respetivo responsável e após 

a cessação do estado de emergência; 

3.º - Que o presente Despacho seja submetido à próxima reunião do Órgão Executivo, para conhecimento. 

 

Proceda-se à divulgação do presente Despacho pelos Serviços e na página eletrónica do Município. 

CUMPRA-SE. 

Município de Almodôvar, aos 22 de março de 2021  

Presidente da Câmara Municipal 

 

 GRL_ASSINATURA_1 assinatura 
 
 


		App AIRC
	2021-03-22T15:58:25+0000
	Portugal
	ANTÓNIO MANUEL ASCENÇÃO MESTRE BOTA




