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António Luís Beites Soares, Presidente da Câmara Municipal de Penamacor, torna publico que: 

 

Atendendo à situação epidemiológica verificada em Portugal, o Governo, através da 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020 de 30 de abril, estabeleceu uma estratégia 

de levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da 

doença COVID-19, calendarizada por forma a possibilitar uma avaliação da situação 

epidemiológica, os efeitos e impactos verificados na fase anterior. Assim, por forma a dar 

continuidade ao processo de desconfinamento iniciado a 30 de abril, no quadro de uma 

evolução controlada da situação epidemiológica em Portugal, é renovado o estado de 

calamidade pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020 de 17 de maio, 

estabelecendo um regime de situação de calamidade com medidas excecionais e 

temporárias de resposta à epidemia. 

 

Tendo sido ouvida a Comissão Municipal de Proteção Civil de Penamacor, mantem-se ativo o 

Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Penamacor, ao abrigo do disposto no n.º 

2 do artigo 6º do enquadramento institucional e operacional da proteção civil no âmbito 

municipal, aprovado pela Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro e é renovada a situação de 

alerta de âmbito municipal até ao dia 1 de junho, nos termos do disposto do n.º 5 do artigo 8.º 

e do n.º 1 do artigo 9.º e no uso das competências previstas no n.º 1 do artigo 13.º da Lei de 

Bases de Proteção Civil, aprovada pela Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual, 

abrangendo assim todo o território municipal do Concelho de Penamacor, com a adoção das 

medidas e recomendações emanadas pela Direção Geral da Saúde relativamente ao 

COVID-19 para que através do afastamento social se evite o contágio aos demais cidadãos, 

com especial enfoque: 

 

-- a todos os que se desloquem vindos do estrangeiro ou de outro local do território 

nacional para o Concelho de Penamacor, com intenção de aqui residir temporariamente, 

que cumpram o dever cívico de recolhimento domiciliário, com as devidas exceções 

previstas,  evitando assim convívios e /ou visitas desnecessárias a familiares e amigos, 

cumprindo as medidas para proteção dos grupos mais vulneráveis; 

 

-- todos os munícipes, emigrantes e visitantes/turistas, deverão evitar deslocações 

desnecessárias ao Centro de Saúde, ligando antecipadamente; 

 




