Voto de Reconhecimento
Aos Trabalhadores do Município de Montemor-o-Novo
Os tempos que vivemos são de grande complexidade e incerteza. Ao mesmo tempo, exige-se que
tudo seja feito para combater o surto de COVID19 e que se assegure a continuidade de um conjunto
de atividades imprescindíveis para responder às necessidades de bens e serviços da população,
assegurar a sua saúde, a segurança e o bem-estar. A Pandemia resultante do surto de COVID19 tem
de ser enfrentada com determinação, mobilizando os meios e os recursos essenciais à defesa da
saúde e da vida.
Para que isto aconteça, os trabalhadores municipais são imprescindíveis, pelo que a Câmara
Municipal de Montemor-o-Novo tomou medidas preventivas com vista à contenção do COVID19 e
a salvaguardar a saúde dos trabalhadores, reorganizando temporariamente os Serviços, garantindo
equipamento de proteção e desinfeção, promovendo ações de sensibilização para o respeito e
cumprimento do protocolo de etiqueta respiratória e proteção sanitária, disponibilizando
informação atualizada e de reforço dos comportamentos a adotar durante este período.
São os trabalhadores do Município que asseguram, num contexto de extraordinária exigência, as
tarefas fundamentais à manutenção da vida coletiva. A estas tarefas dedicam o seu
profissionalismo, a abnegação e o profundo sentido de Serviço Público no desempenho das suas
funções nas mais diferentes áreas.
Assim, neste momento de grande incerteza, de novas exigências e preocupações, a Câmara
Municipal de Montemor-o-Novo, reunida a 8 de abril 2020, delibera atribuir um voto de
reconhecimento aos trabalhadores do Município que, diariamente, com o seu trabalho, contribuem
para que o Concelho de Montemor-o-Novo continue a preservar as condições de manutenção da
vida coletiva tal como todos as conhecemos e que, no atual momento, se revestem de uma
importância ainda maior.
A todos, Um Muito Obrigada!
Montemor-o-Novo, 8 de abril de 2020

APROVADO POR UNANIMIDADE EM REUNIÃO DE CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 8 DE
ABRIL DE 2020.

