
 

 

DESPACHO Nº 4 / 2021 

Medidas da renovação do Estado de Emergência 

Encerramento/Condicionamento Equipamentos 

Municipais e Espaços Públicos | Covid-19 

  

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

considerando que: 

No passado dia 13 de janeiro, por autorização constante da Resolução da Assembleia da 

República nº 1-B/2021 foi decretado por Decreto do Presidente da República n.º 6 B/2021 

de 13 de janeiro, a renovação da declaração do Estado de Emergência, com fundamento na 

verificação de uma situação de calamidade pública, por 15 dias; 

 

Nessa sequência, foram, no dia de ontem, anunciadas pelo Governo da República 

Portuguesa, medidas decididas em Conselho de Ministros para o combate à pandemia, a 

adotar para todo o território nacional continental, num novo período de confinamento, 

com início às 00:00 horas do próximo dia 15 de janeiro até às 23:59 horas do dia 30 de 

janeiro, expressamente constantes do Decreto n.º 3-A/2021 de 14 de janeiro; 

 

Entre outras medidas constam do referido diploma as seguintes: 

a) 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, participação no âmbito da 

campanha eleitoral ou da eleição do Presidente da República, a frequência de 

estabelecimentos escolares, o cumprimento de partilha de responsabilidades parentais, 

entre outros; 

b) 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; 

c) o encerramento de um alargado conjunto de instalações e estabelecimentos, incluindo 

atividades culturais e de lazer, atividades desportivas e termas; 

d) 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; 

e) o funcionamento de feiras e mercados, apenas para venda de produtos alimentares; 

 

Em face do exposto, no contexto da pandemia da doença COVID-19 e tendo em conta a 

prioridade de prevenção daquela, bem como a sua contenção e a segurança de todos, de 



 

acordo com as medidas enunciadas, 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, determino: 

 

 O encerramento do Centro Cultural de Poiares (CCP) ao público em geral 

designadamente nas áreas da Biblioteca Municipal José Pedroso de Carvalho e 

Espaço Internet; 

 

 O encerramento ao público de todos os espaços do Complexo Desportivo Municipal 

(pavilhão, campo de ténis, campo sintético), mantendo-se a utilização do pavilhão 

exclusivamente para as atividades letivas; 

 

 O encerramento de todos os serviços municipais, garantindo os serviços mínimos 

essenciais à população e assegurando os restantes serviços em regime de 

teletrabalho;  

 

Face ao supra determinado, 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 

e são ainda disponibilizados os seguintes números:  

b) 239420852 – Policia Municipal  

c) 961259176 – Serviço de Ação Social 

d) 962053024 – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens  

e) 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. 

 

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

 

 

Vila Nova de Poiares, 15 de janeiro de 2021 

O Presidente da Câmara Municipal 
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