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PRESIDÊNCIA  DA  CÂMARA

Despacho  n.º  106/P/2020

Considerando  que:

i)  O  Município  de  Lisboa  tem  ativamente  colocado  em  prática   
um  conjunto  de  medidas  que  procuram  prevenir,  conter  
e  mitigar  a  propagação  da  pandemia  COVID-19;

ii)  O  contexto  da  doença  tem  levado  à  implementação,   
a  nível  nacional,  de  limitações  excecionais  à  atividade   
de  vários  setores  económicos,  com  impacto  real  na  
gradual  retoma  da  economia  da  cidade  de  Lisboa;

iii)  De  entre  estas  medidas,  destaca-se  a  redução  temporária   
dos  normais  horários  de  funcionamento  dos  estabe-
lecimentos  comerciais;

iv)  O  Governo  definiu,  através  da  Resolução  do  Conselho  
de  Ministros  n.º  68-A/2020,  de  28  de  agosto,  publicada  
no  1.º  Suplemento  da  Série  I  do  «Diário  da  República»,  
da  mesma  data,  a  prorrogação  da  declaração  da  situação  
de  contingência  e  alerta,  no  âmbito  da  pandemia  da  
doença  COVID-19,  estipulando  regras  específicas  para  
a  Área  Metropolitana  de  Lisboa;

v)  No  regime  anexo  da  mesma  Resolução  de  Conselho   
de  Ministros,  de  acordo  com  o  artigo  5.º,  n.º  9,  atribui-se   
competência  aos  Presidentes  da  Câmara  Municipal  
territorialmente  competentes  para  adaptar  os  horários  dos  
estabelecimentos  de  comércio  a  retalho  e  de  prestação  
de  serviços,  mediante  parecer  favorável  da  autoridade  
de  saúde  local  e  das  forças  de  segurança;

vi)  A  situação  epidemiológica  no  Município  de  Lisboa  tem  
conhecido  uma  evolução  positiva,  com  uma  redução  
gradual  do  número  de  novos  casos  diários;

vii)  A  generalidade  dos  agentes  económicos  adaptou  o  seu  
funcionamento  às  regras  definidas  pela  Direção-Geral  
de  Saúde;

viii)  O  Município  procedeu  já,  através  do  Despacho  n.º  101/ 
/P/2020,  de  20  de  agosto,  ao  restabelecimento  faseado  
do  período  normal  de  funcionamento  das  atividades  
económicas,  considerando  essencial  para  a  dinamização  
da  economia  e  do  emprego  na  cidade  e  para  a  mitigação  
das  dificuldades  económicas  já  sentidas;

ix)  Os  cafés,  pastelarias,  cafetarias  e  afins,  representam  um  
conjunto  vasto  de  estabelecimentos  com  caraterísticas  
diferentes,  sendo  um  setor  com  um  peso  relevante  na  
economia  da  cidade  de  Lisboa;

x)  Foram  obtidos  pareceres  favoráveis  das  Autoridades  
Locais  de  Saúde  e  das  Forças  de  Segurança  competentes  
em  relação  às  normas  previstas  no  presente  despacho,  
tendo  sido  sinalizada  a  importância  da  manutenção   
da  contenção  de  ajuntamentos  e  de  convívio  social  
que  contribua  para  um  risco  de  contágio  do  vírus  
COVID-19  mais  elevado,  sugerindo  o  alargamento  do  
período  de  funcionamento  diferenciado  em  algumas  
atividades  económicas.

RESOLUÇÕES  DOS  ÓRGÃOS  DO  MUNICÍPIO

PRESIDÊNCIA  DA  CÂMARA Pelo  exposto,  clarifico  que:

1 - Conforme  o  disposto  no  Despacho  n.º  101/P/2020,   
de  20  de  agosto,  deste  Município,  os  estabelecimentos   
de  restauração  e  similares  não  abrangidos  pelo  número  2,   
alíneas  a)  e  b)  do  artigo  5.º  do  regime  anexo  da  Resolução  
do  Conselho  de  Ministros  n.º  68-A/2020,  de  28  de  agosto,  
podem,  sempre  que  o  respetivo  horário  de  funcionamento  
o  permita,  encerrar  às  21:00h;

2 - Não  obstante  o  disposto  no  número  anterior  e  sempre  
que  o  respetivo  horário  de  funcionamento  praticado  antes  
da  pandemia  o  permita,  podem  funcionar  de  acordo  
com  os  horários  de  funcionamento  estabelecidos  para   
os  estabelecimentos  de  restauração  e  similares  previsto  
no  artigo  17.º  do  regime  anexo  da  mesma  Resolução:

a)  Os  cafés,  pastelarias  e  afins  cuja  atividade  não  inclua  
a  venda  de  bebidas  alcoólicas;

b)  Os  cafés,  pastelarias  e  afins  inseridos  em  conjuntos  
comerciais,  sempre  que  o  horário  de  funcionamento   
do  conjunto  comercial  o  permita;

c)  Os  cafés,  pastelarias  e  afins  que  disponham  de  serviço  
de  refeição  devidamente  licenciado  e  zona  de  confeção.

3 - Aos  estabelecimentos  referidos  no  número  anterior  
mantem-se  aplicável  o  previsto  nos  números  4,  5,  6  e  7   
do  Despacho  n.º  101/P/2020,  de  20  de  agosto,  deste  
Município;

4 - O  presente  despacho  produz  efeitos  a  partir  da  data  
da  sua  publicação.

Paços  do  Concelho  de  Lisboa,  em  2020/08/31.

O  Presidente,
(a)  Fernando  Medina

DIREÇÃO  MUNICIPAL
FINANÇAS

DEPARTAMENTO  DE  APROVISIONAMENTOS

DIVISÃO  DE  CONTRATAÇÃO  PÚBLICA

Despacho  n.º  3/DMF/DA/20

Considerando  a  necessidade  de  assegurar  a  regularidade  
do  exercício  das  funções  e  competências  que  me  foram  
cometidas;

Considerando  que  o  período  previsível  de  ausência,  motivado  
pelo  gozo  de  férias,  é  inferior  a  60  dias,  não  se  verificando,  
por  isso,  os  requisitos  do  regime  de  substituição  previstos  
no  artigo  27.º  da  Lei  n.º  2/2004,  de  15  de  janeiro,   
alterada  pela  Lei  n.º  51/2005,  de  30  de  agosto  e  pela  
Lei  n.º  64-A/2008,  de  31  de  dezembro,  que  aprovou   
o  Estatuto  do  Pessoal  Dirigente  dos  Serviços  e  Organismos  
da  Administração  Central,  Regional  e  Local  do  Estado;

DIREÇÃO  MUNICIPAL


