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MUNICÍPIO DE SILVES 
Câmara Municipal  de  Silves  

 

 

 

DESPACHO 

 

 
Na sequência da qualificação pela Organização Mundial de Saúde (OMS) da 

emergência de saúde pública ocasionada pelo surto epidémico do novo 

coronavírus (SARS-CoV-2), causador da doença COVID-19, como uma 

pandemia internacional, constituindo uma calamidade pública, o Presidente da 

República declarou, através do Decreto n.º 14-A/2020, de 18 de Março, o estado 

de emergência, tendo esta declaração sido posteriormente renovada no passado 

dia 02 de Abril. 

 
Os pressupostos da declaração do estado de emergência, que se mantiveram na 

sua renovação, assentaram numa estratégia de combate à disseminação do novo 

coronavírus (SARS-CoV-2), através do recolhimento geral da população e da 

prática do distanciamento social. 

 
A declaração do estado de emergência e a sua renovação mereceram o acordo 

do Governo e a aprovação, por larga maioria, da Assembleia da República, a 

qual mantém todos os seus poderes constitucionais. 

 
Sendo que, em execução da declaração do estado de emergência, e da sua 

subsequente renovação, o Governo aprovou os Decretos n.ºs 2-A/2020, de 20 de 

Março, e 2-B/2020, de 02 de Abril, que estabeleceram um conjunto de medidas 

com o objectivo de conter a transmissão do novo coronavírus (SARS-CoV-2) e 

conter a expansão da doença COVID-19 em todo o território nacional e, bem 

assim, proteger os cidadãos e garantir a capacidade de resposta do Serviço 
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Nacional de Saúde e das cadeias de abastecimento de bens essenciais, 

regulando o funcionamento das empresas e a circulação de pessoas num 

contexto de calamidade pública. 

 
O Município de Silves, não ficando alheio a toda esta realidade, tem assumido 

um papel importantíssimo, desde a primeira hora, para conter as possíveis linhas 

de contágio e controlar a situação epidemiológica em Portugal, em particular no 

concelho de Silves, mediante a adopção de medidas que permitam salvaguardar 

e acautelar a saúde dos seus munícipes, dos seus trabalhadores e de todos 

aqueles que com eles diariamente contactam, face a eventuais fontes de 

contágio e propagação do novo coronavírus. 

 
Dentre as várias medidas que foram tomadas até ao momento pela autarquia, 

para minimizar o efeito de transmissão do novo coronavírus (SARS-CoV-2) no 

concelho de Silves, destaca-se: 

 

 A criação de uma linha de apoio social que pretende ser um serviço de 

proximidade, ajudando os munícipes que não tenham qualquer tipo de 

apoio familiar e que vivam em situação de isolamento ou com 

condicionamento ao nível de mobilidade. 

 

 A manutenção do transporte municipal de apoio à comunidade, para, desta 

forma, permitir que utilizadores com necessidades reais e estritamente 

indispensáveis possam deslocar-se a farmácias e locais de aquisição de 

alimentos essenciais. 

 

 A realização de acções de higienização em todas as freguesias e uniões 

de freguesias do concelho de Sivles, em particular nos espaços públicos 

de maior afluência, como acessos a zonas comerciais e a farmácias, entre 

outros.  

 

 A criação da Subcomissão de Protecção Civil para acompanhamento 

exclusivo e de perto da evolução do surto epidémico do novo coronavírus 

(SARS-CoV-2) no concelho de Silves, por forma a podermos actuar com 
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eficácia, eficiência e segurança desde o primeiro momento em caso de 

necessidade. 

 

 A criação do Centro de Triagem ao COVID-19, a laborar no Centro de 

Saúde de Silves, que dará apoio à intervenção da Autoridade Local de 

Saúde, dando resposta não só ao nosso concelho, como também ao de 

Lagoa. 

 

 A disponibilização da Fissul para instalação de Centro de Análises 

Laboratoriais à COVID-19, em estreita colaboração com as entidades 

cooperantes da Subcomissão de Protecção Civil e a Autoridade Local de 

Saúde, garantindo, desse modo, um serviço de proximidade na 

despistagem de pessoas infectadas com COVID-19, no concelho de Silves 

e de Lagoa. 

 

 A criação de zonas de acolhimento a pessoas que precisam de ficar em 

isolamento, em Silves (Complexo do Instituto Piaget de Silves), Pêra 

(Pavilhão Desportivo Municipal) e Armação de Pêra (Pavilhão Desportivo 

Municipal), em colaboração com vários particulares, instituições e o 

Agrupamento de Escolas Silves-Sul, para assegurar o devido 

encaminhamento daquelas pessoas para as respostas adequadas de 

acordo com as orientações da Autoridade Local de Saúde. 

 

 A prestação de apoio ao Centro Académico de Investigação e Formação 

Biomédica do Algarve, em conjunto com os restantes municípios do 

Algarve no âmbito de iniciativa da Comunidade Intermunicipal do Algarve - 

AMAL, que disponibilizou mais de um milhão de euros para a aquisição de 

equipamentos e materiais necessários às unidades hospitalares da região 

do Algarve no combate à COVID-19, designadamente 30 ventiladores 

invasivos, termómetros e material de protecção individual, como máscaras, 

luvas e fatos. 

 

 A avaliação e implementação de diversas medidas de apoio à comunidade 

e à economia local que permitem mitigar e atenuar o momento de 
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excepção e as restrições que o País actualmente atravessa, com o 

propósito de auxiliar os cidadãos e as empresas no esforço colectivo de 

contenção. 

 

 A suspensão de todos os prazos para a prática de actos processuais ou 

procedimentais no âmbito dos procedimentos administrativos em que 

possam ocorrer ou realizar-se atendimentos presenciais, com efeitos a 

partir de 13 de Março de 2020, data em que foi decretada a suspensão 

dos atendimentos ao público de carácter presencial. 

 

 O encerramento de vários equipamentos públicos municipais e a 

suspensão de actividades e eventos municipais; e, 

 

 O encerramento dos serviços e instalações do Município de Silves, sem 

prejuízo da manutenção em funcionamento dos serviços indispensáveis 

para assegurar a prossecução inadiável das atribuições e competências 

essenciais ao funcionamento da autarquia, nomeadamente em matéria de 

protecção civil municipal, acção social e transporte de apoio à 

comunidade, e do estabelecimento dos serviços mínimos no domínio dos 

serviços públicos essenciais de fornecimento de água, de recolha e 

tratamento de águas residuais e de gestão e recolha de resíduos urbanos. 

 
Esta última medida foi decretada por despacho da Presidente da Câmara 

Municipal de Silves de 19 de Março de 2020, e subsequentemente renovada a 02 

de Abril de 2020, salvaguardando-se futuras prorrogações em função da 

avaliação que, em cada momento, seja feita da adequação das medidas 

adoptadas, tendo a determinante finalidade de controlo e contenção de 

propagação do novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da doença COVID-19. 

 
Ora, não obstante o exemplar comportamento dos munícipes no cumprimento 

das medidas impostas pelo Governo em execução da declaração do estado de 

emergência decretada e renovada pelo Presidente da República (Decretos n.ºs 

14-A/2020, de 18 de Março, e 17-A/2020, de 02 de Abril), e sem prejuízo dos 

efeitos positivos já alcançados no combate à disseminação do novo coronavírus, 
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torna-se indispensável prorrogar a manutenção dos efeitos do meu despacho de 

19 de Março de 2020, acima citado.  

 
Atente-se que a situação de calamidade pública evoluiu muito rapidamente em 

todo o mundo em geral, com mais de dois milhões de pessoas infectadas pelo 

novo coronavírus, em particular na União Europeia, onde Portugal não se 

encontra imune a esta pandemia internacional.  

 
Ainda que se reconheça que as medidas adoptadas pelo Governo no âmbito da 

execução do estado de emergência foram progressivamente surtindo os seus 

efeitos, tendo sido possível mitigar a transmissão da doença, reduzindo a 

percentagem diária de crescimento de novos casos de infecção e, 

consequentemente, de internamentos e de óbitos, permitindo reduzir a pressão 

sobre o Serviço Nacional de Saúde e salvar muitas vidas, não é menos verdade 

que os dados actualizados do boletim epidemiológico da Direcção-Geral da 

Saúde (DGS) demonstram que os novos casos de infecção não param de 

aumentar, existindo no nosso país um total de 19.022 pessoas infectadas - 

número esse que inclui ocorrências verificadas no concelho de Silves e noutros 

concelhos limítrofes - e encontram-se registadas até ao momento 657 mortes 

provocadas pela doença COVID-19. 

 
Conforme assevera a Organização Mundial de Saúde (OMS), estamos perante 

um novo coronavírus (SARS-CoV-2), que representa “um inimigo da 

humanidade”, uma vez que, devido à doença provocada por aquele (COVID-19), 

já faleceram em todo o mundo mais de 140 mil pessoas, impondo-se, por isso, 

como prioridade continuar a conter a pandemia que afecta Portugal e salvar 

vidas. 

 
Em face desta realidade, as autoridades de saúde determinaram, ainda 

recentemente, a transição da fase de contenção para a fase de mitigação, 

activada quando há transmissão local, em ambiente fechado e/ou transmissão 

comunitária. Tal significa, naturalmente, que não apenas se deve acentuar o nível 

de prevenção, assim como não se deve aligeirar o mesmo, sob pena de o esforço 

feito pela comunidade até aqui ser desperdiçado. 
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Os efeitos das várias medidas adoptadas pelo Governo confirmam o acerto da 

estratégia seguida e aconselham a sua manutenção dada a gravidade da 

pandemia mundial que a todos afecta e enquanto o surto epidémico não 

decrescer. Tal é essencial para o sucesso da estratégia traçada pelas 

autoridades de saúde e conduzida até aqui com o objectivo de evitar o aumento 

de contactos entre pessoas e, consequentemente, de infecções. 

 
Por essa razão, e depois de ouvido o Governo e obtida a necessária autorização 

da Assembleia da República, através da Resolução n.º 23-A/2020, de 17 de Abril, 

o Presidente da República decretou - através do seu Decreto n.º 20-A/2020, de 

17 de Abril de 2020, proferido nos termos dos artigos 19.º, 134.º, alínea d), e 

138.º da Constituição da República e da Lei n.º 44/86, de 30 de Setembro, 

alterada pela Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de Novembro, e pela Lei Orgânica 

n.º 1/2012, de 11 de Maio - a renovação da declaração do estado de emergência, 

até ao dia 02 de Maio de 2020, com fundamento na verificação de uma 

continuada situação de calamidade pública.  

 
Embora, até à presente data, não se conheçam casos de contaminação pelo 

novo coronavírus (SARS-CoV-2) nas instalações do Município de Silves, 

entendemos, tendo em conta a declaração de pandemia pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), a curva epidemiológica e o estado de emergência 

nacional renovado devido à continuada situação de calamidade pública, que 

impõe-se prorrogar os efeitos do meu despacho datado de 19 de Março de 2020. 

 
Com efeito, há que manter a tónica na prevenção, porque mais vale prevenir do 

que remediar no combate a este surto epidémico e com a certeza que só assim 

conseguiremos mais rapidamente ultrapassar, com eficácia, eficiência e 

segurança, este momento de emergência nacional e regressar à normalidade na 

nossa sociedade e comunidade. 

 
Como tal cumpre manter em vigor as medidas preventivas excepcionais 

anteriormente adoptadas e implementadas no que se refere à organização do 

trabalho no Município de Silves durante o estado de emergência, em 

consonância, aliás, com as medidas previstas na Resolução do Conselho de 
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Ministros n.º 10-A/2020, de 12 de Março, no Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de 

Março, no Despacho n.º 3298-B/2020, de 13 de Março, no Decreto do Presidente 

da República n.º 14-A/2020, de 18 de Março, na Lei n.º 1-A/2020, de 19 de 

Março, no Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de Março, no Decreto do Presidente da 

República n.º 17-A/2020, de 02 de Abril, no Decreto n.º 2-B/2020, de 02 de Abril, 

e no Decreto do Presidente da República n.º 20-A/2020, de 17 de Abril. 

 
O Município de Silves deve, assim, continuar a fazer tudo o que se encontra ao 

seu alcance para garantir o sucesso deste novo desafio que temos pela frente e 

minimizar o efeito de contágio do novo coronavírus no concelho de Silves, de 

modo a salvaguardar e proteger a saúde dos seus munícipes e dos seus 

trabalhadores e respectivas famílias. 

 

Assim sendo: 

 
1 - No exercício da competência prevista no artigo 33.º, n.º 1, alínea ee), do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro, delegada por deliberação da Câmara Municipal de Silves de 25 de 

Outubro de 2017, e com fundamento na renovação da declaração do estado de 

emergência devido à continuada situação de calamidade pública originada pelo 

novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da doença COVID-19, e com o 

objectivo de garantir o controlo e contenção da propagação do referido vírus, 

determino, no seguimento de anterior despacho presidencial de 02 de abril 

de 2020, a prorrogação da eficácia do meu despacho de 19 de Março de 

2020, até ao dia 03 de Maio de 2020, mantendo-se em vigor tudo o que nele 

foi determinado em matéria de organização do trabalho no Município de 

Silves e de suspensão de prazos processuais e procedimentais, a saber: 

 
 
1.1 - Em matéria de organização do trabalho no Município de Silves 

 
 

a) O encerramento dos serviços e instalações do Município de Silves, sem 

prejuízo da manutenção em funcionamento dos serviços indispensáveis 

para assegurar a prossecução inadiável das atribuições e competências 
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essenciais ao funcionamento da autarquia, nomeadamente em matéria de 

protecção civil municipal, acção social e transporte de apoio à 

comunidade, e do estabelecimento dos serviços mínimos no domínio dos 

serviços públicos essenciais de fornecimento de água, de recolha e 

tratamento de águas residuais e de gestão e recolha de resíduos urbanos. 

 
b) Nos serviços e actividades consideradas essenciais e que não seja 

possível o recurso ao teletrabalho, que a sua execução seja garantida 

através da implementação de um regime de rotatividade e/ou 

desfasamento de horários de trabalhadores. 

 
c) Nas demais actividades e sempre que seja compatível com as funções 

exercidas pelo trabalhador, a adopção do teletrabalho, mediante 

identificação dos trabalhadores em cada unidade orgânica, através dos 

seus dirigentes e em articulação com o Sector de Informática da Divisão 

Jurídica e Administrativa e a Divisão de Recursos Humanos, devendo para 

o efeito serem criadas as condições para a adopção do referido regime de 

trabalho, ficando a monitorização do mesmo a cargo dos respectivos 

dirigentes. 

 
d) Que os trabalhadores que não prestem funções em serviços identificados 

como críticos e em que não seja possível o recurso ao teletrabalho, sejam 

temporariamente dispensados, devendo evitar o contacto social, sem 

prejuízo de a qualquer momento poderem vir a ser chamados para o 

exercício de funções essenciais que, por qualquer motivo, não estejam a 

ser garantidas, ainda que as mesmas não caibam no seu conteúdo 

funcional. 

 
e) A salvaguarda do direito dos trabalhadores à totalidade da sua 

remuneração no âmbito das medidas estabelecidas através do meu 

despacho de 19 de Março de 2020 e prorrogadas pelo meu despacho de 

02 de Abril de 2020 e pelo presente. 

 
 
 



9 

 

1.2  - Suspensão de Prazos Processuais e Procedimentais 

 
 
Com fundamento no risco de contágio do novo coronavírus (SARS-CoV-2), 

causador da doença COVID-19, e nos termos do disposto no artigo 89.º do 

Código do Procedimento Administrativo, e no artigo 15.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 

10-A/2020, de 13 de Março, a suspensão de todos os prazos para a prática de 

actos processuais ou procedimentais no âmbito dos procedimentos 

administrativos em que possam ocorrer ou realizar-se atendimentos presenciais, 

com efeitos a partir de 13 de Março de 2020, data em que foi decretada a 

suspensão dos atendimentos ao público de carácter presencial. 

 

2 - Pelo que, em consequência do determinado no ponto 1. do presente 

despacho, tudo o que foi anteriormente decretado a 19 de Março de 2020, em 

matéria de organização do trabalho no Município de Silves e de suspensão de 

prazos processuais e procedimentais, passa agora a vigorar até às 23:59 horas 

do dia 03 de Maio de 2020, sem prejuízo de eventuais prorrogações em função 

da avaliação que, em cada momento, seja feita da adequação das medidas agora 

adoptadas, tendo a determinante finalidade de controlo e contenção da 

propagação do novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da doença COVID-19. 

 
3 - Comunique-se o teor do presente despacho a todos os trabalhadores do 

Município de Silves, com excepção dos trabalhadores municipais afectos aos 

agrupamentos escolares.   

 

 

Silves, 17 de Abril de 2020, 
 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Silves 
 

 
 

Rosa Cristina Gonçalves da Palma 


