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Resolução n.º 510/2020
Autoriza que os estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços,
incluindo os que se encontrem em conjuntos comerciais, estabelecimentos de
restauração, de bebidas e similares, com ou sem pista de dança, bem como todos os
espaços de animação noturna, encerram obrigatoriamente até às 02:00h, no contexto
da atual situação epidemiológica provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 e
pela doença COVID-19.
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No contexto da atual situação epidemiológica provocada
pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 e pela doença
COVID-19, a Madeira tem vindo a adotar medidas para a
prevenção, contenção e mitigação da transmissão da
infeção, cujas repercussões positivas na contenção da
pandemia têm sido notórias. O Governo Regional dá
continuidade ao processo de desconfinamento iniciado em
30 de abril de 2020, declarando a situação de calamidade
pela Resolução n.º 272/2020, de 30 de abril, e
sucessivamente renovada pelas Resoluções n.º 334/2020, de
15 de maio, 357/2020, de 28 de maio, e 484/2020, de 24 de
junho, tendo em consideração o território, nos termos da
Lei de Bases da Proteção Civil, aprovada pela Lei
n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual.
Mantendo-se a necessidade, por razões de saúde
pública, de se observar regras de ocupação, permanência e
distanciamento físico, bem como regras de higiene e de
igual modo, as medidas excecionais e específicas quanto a
atividades relativas aos estabelecimentos comerciais, de
prestação de serviços, de restauração e ao acesso a serviços
e edifícios públicos, contudo, com o aumento dos
desembarques nos aeroportos da Região Autónoma da
Madeira, bem como no regresso dos navios de cruzeiro aos
Portos da Região, mostra-se necessário reforçar as medidas
de proteção e segurança da população, sob a vigilância e
orientação das autoridades de saúde competentes. Esta
situação é, desde logo, confirmada com o aparecimento de
novos casos na Região, todos importados do exterior.
Deste modo, e considerando que a interrupção das
cadeias de transmissão, baseada na adoção de regras básicas
de manutenção do distanciamento físico, etiqueta respiratória, higienização de mãos e utilização de máscara, pode
beneficiar da complementaridade com outras medidas de
saúde pública, determina-se a sua aplicação equilibrada e
proporcional, traduzida na limitação da liberdade de
concentração de pessoas em espaços públicos e na via
pública, no encerramento de estabelecimentos de comércio
a partir de determinada hora, bem como a limitação da
venda de bebidas alcoólicas.
Assim, ao abrigo das alíneas a) e b) do artigo 69.º do
Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da
Madeira, aprovado pela Lei n.º 13/91, de 5 de junho, com
as alterações conferidas pelas Leis n.ºs 130/99, de 21 de
agosto e 12/2000, de 21 de junho, da Base 34 da Lei de
Bases da Saúde, aprovada pela Lei n.º 95/2019, de 4 de
setembro, da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, alterada e
republicada pela Lei n.º 80/2015, de 3 de agosto, que
aprova a Lei de Bases da Proteção Civil, do Decreto
Legislativo Regional n.º 16/2009/M, de 30 de junho, que
aprova o regime jurídico do Sistema de Proteção Civil da
Região Autónoma da Madeira, dos n.ºs 1 e 2 e alíneas a) e
c) do n.º 3 do artigo 5.º e artigo 16.º do Decreto-Lei
n.º 82/2009, de 2 de abril, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.º 135/2013, de 4 de outubro, e do n.º 3 do
artigo 2.º e n.º 2 do artigo 4.º do Decreto Legislativo
Regional n.º 9/2013/M, de 19 de fevereiro, que adaptou à
RAM o Decreto-Lei que estabelece as regras de designação,
competência e funcionamento das entidades que exercem o
poder de autoridade de saúde, o Conselho de Governo
reunido em plenário em 8 de julho de 2020, resolve o
seguinte:
1 - Todos os estabelecimentos de comércio a retalho e
de prestação de serviços, incluindo os que se
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encontrem em conjuntos comerciais, incluindo
estabelecimentos de restauração, de bebidas e
similares, com ou sem pista de dança, bem como
todos os espaços de animação noturna, encerram
obrigatoriamente até às 02:00h.
2 - Excetuam-se do disposto no número anterior:
a) Estabelecimentos cujo horário de funcionamento determinado pelo seu licenciamento
seja inferior ao limite estabelecido no número
1, encerrará à hora que constar dessa autorização;
b) Postos de abastecimento de combustíveis,
exclusivamente para efeitos de venda ao
público de combustíveis e abastecimento de
veículos;
c) Farmácias;
d) Consultórios, clínicas e centros de atendimento médico veterinário com urgências;
e) Atividades funerárias e conexas.
3 - É proibida a venda de bebidas alcoólicas nas áreas
de serviço ou nos postos de abastecimento de
combustíveis entre as 00h e às 08h.
4 - É proibido o consumo de bebidas alcoólicas em
espaços ao ar livre de acesso ao público e vias
públicas, excetuando-se os espaços exteriores dos
estabelecimentos de restauração e bebidas devidamente licenciados para o efeito.
5 - A infração às presentes disposições está sujeita às
sanções constantes do artigo 3.º e à aplicação de
medidas de polícia constantes do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 28-B/2020, de 26 de junho, que
estabelece o regime contraordenacional, no âmbito
da situação de calamidade, contingência e alerta.
6 - Sem prejuízo do previsto no número anterior, a
desobediência a ordem ou mandado legítimos
emanados pela autoridade de saúde e pelas forças
de autoridade policial e fiscalizadora delegadas,
estabelecidas no âmbito da presente Resolução, faz
incorrer os respetivos infratores na prática do crime
de desobediência previsto e punido nos termos do
artigo 348.º do Código Penal, por força do
estipulado no artigo 16.º do Decreto-Lei
n.º 82/2009, de 2 de abril, alterado e republicado
pelo Decreto-Lei n.º 135/2013, de 4 de outubro, e
do artigo 11.º por força do n.º 4 do artigo 6.º da Lei
n.º 27/2006, de 3 de julho, alterada e republicada
pela Lei n.º 80/2015, de 3 de agosto, que aprova a
Lei de Bases da Proteção Civil.
7 - São revogados o n.º 2 da Resolução n.º 351/2020,
de 23 de maio, a alínea c) do n.º 11 e a alínea b) do
n.º 12 da Resolução n.º 358/2020, de 28 de maio.
8 - As decisões constantes da presente Resolução são
passíveis de reversão caso surjam novas situações
de risco que ponham em causa a saúde pública.
9 - A presente resolução entra em vigor no dia da sua
publicação.
Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe Machado de
Albuquerque
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CORRESPONDÊNCIA

PUBLICAÇÕES

EXEMPLAR
ASSINATURAS

Toda a correspondência relativa a anúncios e assinaturas do deve ser dirigida à Direção Regional da
Administração da Justiça.
Os preços por lauda ou por fração de lauda de anúncio são os seguintes:
Uma lauda ..................... € 15,91 cada
Duas laudas ................... € 17,34 cada
Três laudas .................... € 28,66 cada
Quatro laudas ................ € 30,56 cada
Cinco laudas .................. € 31,74 cada
Seis ou mais laudas........ € 38,56 cada

€ 15,91;
€ 34,68;
€ 85,98;
€ 122,24;
€ 158,70;
€ 231,36

A estes valores acresce o imposto devido.

Números e Suplementos - Preço por página € 0,29
Anual
Uma Série.............................. € 27,66
Duas Séries ............................ € 52,38
Três Séries ............................. € 63,78
Completa ............................... € 74,98

Semestral
€ 13,75;
€ 26,28;
€ 31,95;
€ 37,19.

A estes valores acrescem os portes de correio, (Portaria n.º 1/2006, de 13 de janeiro) e o imposto devido.
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