
 
 

DESPACHO Nº 21 / 2021 

Levantamento de Medidas de confinamento e prevenção à COVID-

19  - Abertura de alguns  Equipamentos e Serviços Municipais.  
 

João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 

CONSIDERANDO QUE: 

 

 No dia 11 de março de 2021, por autorização constante da RESOLUÇÃO DA 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA N.º 77-B/2021 – foi, por DECRETO DO PRESIDENTE DA 

REPÚBLICA Nº 25-A/2021, DE 11 DE MARÇO, decretado, a renovação da declaração 

do Estado de Emergência, com fundamento na verificação de uma situação de 

calamidade pública, por 15 dias, iniciando-se às 00h00 do dia 17 de março de 2021 

e cessando às 23h59 do dia 31 de março de 2021, sem prejuízo de eventuais 

renovações, nos termos da lei. 

 O governo veio, por DECRETO N.º 4/2021, DE 13 DE MARÇO, regulamentar o Estado 

de Emergência efetuado pelo Decreto do Presidente da Republica  

 A RESOLUÇÃO Nº 19/2021, DO CONSELHO DE MINISTROS, PUBLICADA NO DR 1ª SERIE, Nº 

50-A, DE 13 DE MARÇO, vem aprovar uma estratégia gradual de levantamento de 

medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID-19; 

 O referido Decreto nº 4/2021, de 13 de março, vem determinar a abertura de 

bibliotecas e arquivos:  

CONSIDERANDO AINDA:  

 O dever geral de recolhimento domiciliário, exceto para um conjunto de 

deslocações autorizadas, nomeadamente: aquisição de bens e serviços essenciais, 

desempenho de atividades profissionais quando não haja lugar a teletrabalho, 

frequência de estabelecimentos escolares, o cumprimento de partilha de 

responsabilidades parentais, entre outros; 

 A obrigatoriedade de adoção do regime de teletrabalho, sempre que as funções em 

causa o permitam, sem necessidade de acordo das partes, não sendo obrigatório o 

teletrabalho para os trabalhadores de serviços essenciais; 

 O encerramento de um alargado conjunto de instalações, estabelecimentos e 

atividades, 



 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; 

 

DETERMINO:  no contexto da pandemia da doença COVID-19, tendo em conta a prioridade 

de prevenção daquela, a sua contenção e a segurança de todos, e ainda de acordo com as 

competências previstas nos art.º 35º, n.º 2, al. a)  do anexo à  Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro e art.º 33.º, nº 1, al. ee)  do anexo da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, que me 

foi delegada, 

 

I – ABERTURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL  

• A abertura da Biblioteca Municipal sita no Centro Cultural de Poiares na segunda-

feira, dia 15 de março no seguinte horário: das 09H00 às 12h00m e das 13h00m às 

17h00m   

• Mantêm-se encerrados ao público o auditório, o Salão de Congressos e o Salão de 

Festas;  

• Os leitores/utilizadores da Biblioteca estão obrigados a utilizar máscaras e mantê-la 

sempre colocada enquanto permanecerem no espaço do CCP;  

• Só poderão permanecer no espaço da Biblioteca 2 (duas) pessoas, 1 (uma) por mesa;  

• A(s) mesa(s) e cadeira(s), bem como os dispositivos informáticos (monitor, rato, 

teclado) serão desinfetados imediatamente após a sua utilização por cada pessoa;  

• Os leitores/utilizadores não poderão tocar em estantes, livros e revistas;  

• Não se encontram disponíveis para consulta jornais ou outros periódicos similares;  

• Os livros e revistas pretendidos deverão ser solicitados a/ao funcionária/o de serviço 

que procederá à sua entrega;  

• Dispensar-se-á a assinatura do impresso de requisição dos livros pela/o requisitante e 

de todos os requerimentos habituais de utilização dos espaços durante o período em 

que se mantiverem as presentes regras;  

• As solicitações de empréstimos poderão ser efetuadas via email 

(paula.cacao@cmvilanovadepoiares.pt) ou telefone (239 423 433);  

• Os livros e revistas permanecem “em quarentena” durante, pelo menos, 48 horas e 

serão objeto de desinfeção individual.  

 

II – CONTINUAÇÃO DO ENCERRAMENTO DOS SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS 

 

CONTINUAM ENCERRADOS todos os serviços municipais, garantindo os serviços mínimos 

essenciais à população e assegurando os restantes serviços em regime de teletrabalho;  

 O atendimento presencial fica parcialmente vedado, podendo ser aberto exceções, 

com marcação prévia, caso seja estritamente necessário e por motivo de urgência 



 

imperiosa, e caso não possa ser feito com recurso ao telefone, correio eletrónico e 

Serviços on-line;  

 O atendimento presencial ao público dos serviços do Município será prestado por 

marcação prévia, para os seguintes números: 

a) 239420850 – Geral 

b) e são ainda disponibilizados os seguintes números:  

c) 239420852 – Policia Municipal  

d) 961259176 – Serviço de Ação Social 

e) 962053024 – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens  

f) 968772952 – Serviço Municipal de Proteção Civil 

 

O email do Município é outra alternativa de contacto: atendimento@cm-

vilanovadepoiares.pt 

 

O presente despacho tem efeitos imediatos, permanecendo pelo período de tempo que se 

revele necessário para assegurar os fins em vista, sendo reavaliado periodicamente, 

podendo ser modificado a todo tempo em função da evolução da situação e por 

determinação legal tendo em conta o “Plano de Desconfinamento” previsto na RESOLUÇÃO 

DO CONSELHO DE MINISTROS Nº 19/2021 DE 13 DE MARÇO. 

 

Mais determino que se proceda à divulgação do presente despacho nos termos da Lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vila Nova de Poiares, 15 de março de 2021 

O Presidente da Câmara Municipal 
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