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DESPACHO 

N.º de Registo 12748  Data 21/09/2020  Processo 2020/100.10.200/30  

      

FUNCIONAMENTO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE 

ALCANENA E MINDE 

Covid-19 

  

 

Considerando que: 

1 - O contexto de pandemia em que vivemos, situação epidemiológica provocada pelo 

coronavírus SARS - CoV-2, agente causador da doença COVID -19, levou à 

mobilização de todos, cidadãos e entidades públicas e privadas, a seguir um conjunto 

de orientações das Autoridades de Saúde Pública e do Governo, que contribuam 

ativamente para a prevenção e para o controlo do COVID-19; 

2 - O Município de Alcanena, tem tido um papel preponderante na divulgação da 

informação sobre estas matérias, e na articulação com todos os parceiros, locais, 

regionais ou nacionais, para a implementação de medidas concretas que visam 

contribuir para evitar situações de contágio no concelho de Alcanena. 

3 - De acordo com as orientações da Direção Geral de Saúde (DGS) e cumprindo o 

despacho 2836-A/2020 da Direção-Geral da Administração e Emprego Público, o 

Município de Alcanena elaborou o seu Plano de Contingência, aprovado no passado 

dia 09 de março, data da sua entrada em vigor, o qual foi enviado às entidades 

competentes e divulgado junto dos diversos serviços municipais. Foi atualizado a 18 

de março; 

4 - A situação atual, com o crescimento dos casos de contágio, com o início do ano 

letivo e com o aumento expectável de pessoas em circulação, levou o Governo a 

declarar, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 70-A/2020, publicada no 

1.º Suplemento ao Diário da República n.º 178/2020, Série I de 09 de setembro de 

2020, a situação de contingência em todo o território nacional continental, desde o dia 

15 de setembro (inclusive), até às 23:59 h do dia 30 de setembro de 2020; 

5 - Em termos gerais, a citada resolução renova as medidas excecionais e específicas 

aplicáveis, designadamente, às atividades dos estabelecimentos de comércio a 

retalho, de prestação de serviços, estabelecimentos de restauração e ao acesso a 

serviços e edifícios públicos, assim como as restantes medidas adicionais e de 

exceção indispensáveis à interrupção das cadeias de transmissão da doença COVID-

19; 

6 - Apresenta, também, algumas novas medidas de combate e prevenção do 

alargamento da pandemia; 
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7 – Se mantém a necessidade, por razões de saúde pública, de se observar regras de 

ocupação, permanência e distanciamento físico e social, bem como regras de higiene.  

8 - É de vital importância o cumprimento, por todos nós, sem exceção, da adoção e 

cumprimento de todas as regras, comportamentos e ações muito responsáveis, das 

quais depende a saúde e, em alguns casos, o direito à vida de todos nós; 

9 - O Município de Alcanena, no âmbito das suas competências, implementou um 

conjunto de medidas já divulgadas através dos Despachos nº3188 de 13 de março de 

2020, nº 3223 de 16 de março de 2020, n.º 3331 de 17 de março, n.º 3888 de 6 de 

abril, n.º 4385 de 22 de abril , n.º 4387 de 22 de abril, n.º 4404 de 23 de abril, n.º 4574 

de 30 de abril, n.º 5677 de 28 de maio, n.º 5870 de 3 de junho e 12391 de 15 de 

setembro de 2020, com vista à salvaguarda e proteção da saúde pública em geral; 

10 – A ação em Saúde Pública deve ser proporcional, flexível, consistente, mediante 

enquadramento legal e social e, fundamental neste contexto, de acordo com o 

princípio da precaução, sendo que, é também fundamental tomar decisões baseadas 

na melhor informação e evidência disponíveis, acima de tudo nesta fase ainda de 

caráter preventivo; 

11 – Se aproxima o período crítico de Inverno, com as condições climatéricas de maior 

risco para a população; 

12 – As piscinas são equipamentos com especificidades próprias no que respeita à 

sua utilização; 

Assim, determino o encerramento ao público das Piscinas Municipais de 

Alcanena e de Minde. 

O encerramento determinado tem aplicação imediata e vigora até 31 de 
dezembro, caso não haja despacho em contrário, sendo avaliada nessa 
data a sua continuidade. 
 

Alcanena, 21 de setembro de 2020 

Publicite-se a nível geral. 

Remeta-se à próxima Reunião de Câmara, para conhecimento. 

A Presidente da Câmara 

 

 

 

(Fernanda Maria Pereira Asseiceira) 
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