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Despacho 

Considerando que: 

-foi declarado o estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação 

de calamidade pública, que abrange todo o território nacional, com duração de 15 dias, 

iniciando. -se às OOhOO do dia 9 de novembro de 2020 e cessando às 23h59 do d ia 23 de 

novembro de 2020, sem prejuízo de eventuais renovações, nos teonos da Resolução da 

Assembleia da República n.o 83-A/2020, de 6 de novembro; 

- o Decreto 0,° 8/2020, de 8 de novembro, veio regulamentar a aplicação do estado de 

emergência decretado pelo Presidente da República; 

- nos termos do disposto no artigo 2.0
, está estabelecido que o artigo 3.°, que disciplina a 

pro ibição de circulação na via pública, é aplicável apenas aos concelhos do telTitório 

nacional continental referidos no anexo II à Resolução do Conselho de Ministros n.Q 92 

-A/2020, de 2 de novembro; 

- Ponte de Lima está referido nesse anexo; 

DETERMINO que e enquanto se mantiverem estas medidas: 

- todas as ocupações de via pública aos fins de semana, em todo o Concelho, devem 

cessar às 13hOOm; 

- a feira de ar tesanato prevista para o dia 22 de novembro, deve cessar às 13hOOm; 

- mercados de levante, vulgarmente designados de feirões, que se costumam realizar nos 

sábados, devem cessar às 13hOOm. 

Deste despacho deve ser dado conhecimento aos serviços, às juntas de Freguesia, à PSP 

e à GNR. 

Estas medidas serão avaliadas de acordo com o desenro lar da situação e de acordo com 

as orientações emanadas pela DOS e pe lo Governo. 

Paços do Concelho de Ponte de Lima, IOde novembro de 2020, 

O Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

V tctor Mendes (Eng.O
) 
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